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VOORWOORD 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek 'Arbo-doelstellingen en 
-activiteiten van bedrijfstakorganisaties'. Aan het onderzoek hebben velen hun medewerking 
verleend. 

Dit zijn in de eerste plaats de medewerkers van bedrijfstakorganisaties en andere instellin
gen, die de benodigde informatie hebben verstrekt. Een vijftiental personen heeft dit gedaan 
door middel van een gesprek met de onderzoekers. Zo'n twintig personen verschaften 
telefonisch informatie en nog eens ongeveer honderd personen verstrekten schriftelijk 
informatie. 

Daarnaast hebben de leden van de begeleidingscommissie, Rob Triemstra en Martin den 
Held, gezorgd voor een adequate begeleiding en een soepele en prettige samenwerking met 
de opdrachtgever. 

De leden van het onderzoeksteam hebben steeds met grote inzet en vaak met veel plezier 
aan het project gewerkt. 
Harm Jan Volkers leverde een bijdrage aan het voeren van gesprekken, het samenstellen van 
de verzendlijst en aan het opstellen van de vragenlijst. Verder verzamelde hij gegevens over 
de bedrijfstakken en droeg hij bij aan de eindredactie van het rapport. 
De bijdrage van John Klein Hesselink bestond, naast het schrijven van een deel van het 
rapport, vooral uit het opstellen van de vragenlijst, de opbouw van het databestand, de 
inhoudsanalyse van arbo-documenten en de statistische bewerking van de data. 
Christy van den Putten stelde de verzendlijst samen, verzorgde de verzending van vragen
lijsten en de telefonische rappelage en leverde een bijdrage aan de data-invoer in de 
computer. 
Ellen Neelen hielp mee aan de opbouw van het databestand, verzorgde het leeuwedeel van 
de data-invoer en voerde statistische bewerkingen uit op de data. 
Nico Terra tenslotte bood voornamelijk inhoudelijke en procesmatige begeleiding en 
ondersteuning gedurende het gehele onderzoek. 
Daarnaast leverden Ineke Haars, Inge van de Scheur en Ferry Kater de secretariële onder
steuning en Härmen Holtrop nam de telefonische aankondiging van de vragenlijsten voor 
zijn rekening. Hans van Nieuwland verzorgde de grafische presentatie van de figuren. 

Voorts gaven tal van NIA-collega's suggesties bij de voorbereidingen en tijdens de uitvoering 
van het onderzoek, waarvan veelal dankbaar gebruik is gemaakt. 

Op deze plaats worden alle genoemde personen hartelijk bedankt voor hun medewerking en 
bijdrage aan het welslagen van dit onderzoek. 

Sonja Nossent 
Projectleider 



SAMENVATTING 

Achtergrond en doelstelling 
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek 'Arbo-doelstellingen en -
activiteiten van bedrijfstakorganisaties'. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 
Directoraat-Generaal van de Arbeid, in de periode augustus 1990 tot juli 1991. Het betreft 
een inventariserend onderzoek naar de dienstverlening van bedrijfstakorganisaties, waarmee 
deze het arbeidsomstandighedenbeleid in ondernemingen ondersteunen. 

Het onderzoek heeft plaats gevonden tegen de achtergrond van de problematiek van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Zowel de overheid als de sociale 
partners zijn verontrust over de omvang die deze problematiek de laatste jaren aanneemt. 
De directe aanleiding voor het onderzoek was een Kabinetsstandpunt (d.d. 5 maart 1990) 
waarin aan bedrijfstakorgamsaties een grotere rol wordt toegedacht bij het vormgeven van 
arbeidsomstandighedenzorg en verzuimbeheersing in ondernemingen, dan ze tot op heden 
hebben gespeeld. Op dat moment bestond evenwel onvoldoende inzicht in de activiteiten die 
deze organisaties reeds vervullen, zodat onderzoek hiernaar wenselijk werd geacht. 

Doel van het onderzoek was in de eerste plaats het verkrijgen van inzicht in de activiteiten 
die bedrijfstakorganisaties formeel en feitelijk vervullen ten aanzien het arbo-beleid in de 
ondememingen van de bedrijfstak(ken) waarvoor ze actief zijn. Verder was het onderzoek 
gericht op het bepalen van de plaats van de arbo-dienstverlening binnen de organisaties en 
op het in kaart brengen van mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activitei
ten. Tenslotte ging het om het opsporen van verschillen in de arbo-dienstverlening van 
bedrijfstakorganisaties, samenhangend met de omvang en aard van hun ledenbestand en de 
ernst van de verzuim-, arbeidsongeschiktheids- en arbo-problematiek in de bedrijfstak(ken) 
waarvoor zij activiteiten ontplooien. 

Gestreefd is naar het verzamelen van de benodigde informatie die de overheid en sociale 
partners in staat stelt een discussie te voeren over het gewenste arbo-activiteitenpakket van 
bedrijfstakorganisaties, waarmee zij een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak en preventie 
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in ondernemingen. De discussie kan resulteren 
in de formulering van een gewenst minimum standaardpakket met aanvullingen in specifieke 
gevallen, afhankelijk van onder meer de ernst van de arbo-problematiek en de gemiddelde 
bedrijfsgrootte in de bedrijfstak. Verwacht wordt dat van de bevindingen in het onderzoek 
ook een voorbeeldwerking kan uitgaan voor de bedrijfstakorganisaties. 

Onderzoeksopzet 
Het onderzoek heeft zich gericht op landelijke bedrijfstakorganisaties die de sociaal-
economische belangen van ondernemingen en/of individuen daarin behartigen. In concreto 
betreft het werknemers- en werkgeversorganisaties, betrokken bij CAO-overleg op bedrijfs
takniveau. Daarnaast gaat het om publiekrechtelijke bedrijfstakorganisaties, ofwel produkt-



en bedrijfschappen. De keuze voor deze organisaties lag besloten in het Kabinetsstandpunt. 
Om praktische en budgettaire redenen betreft het echter alleen de organisaties die werk
zaam zijn in bedrijfstakken met een hoge, middelhoge en sterk actueel wordende arbo-
problematiek. In totaal gaat het om 34 bedrijfstakken. Om de bevindingen over de bedrijfs
takorganisaties nader te kunnen interpreteren en zonodig aanvullen, zijn ook de centrale 
werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderzoek betrokken. Dit zijn de organisaties 
die participeren in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad. 
In totaal zijn 217 organisaties benaderd voor deelname aan het onderzoek, waarbij gebleken 
is dat hun werkterreinen elkaar deels overlappen. Het onderzoek is verricht met behulp van 
een schriftelijke enquête en door analyse van (arbo-)documenten die organisaties hebben 
toegezonden. Van 94 organisaties (43%) is bruikbare informatie ontvangen. Het betreft 87 
vragenlijsten van bedrijfstakorganisaties, zeven van centrale organisaties en daarnaast in 
totaal 158 (arbo-)documenten. De resultaten die hier worden gepresenteerd, zijn gebaseerd 
op de informatie die déze organisaties hebben verstrekt. De gegevens over de omvang van 
bedrijfstakken en van de ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek daarin, zijn 
verkregen door dossieronderzoek. De verzamelde informatie is statistisch bewerkt. 

De schriftelijke enquête en de responsgroep zijn, ondanks beperkingen, voldoende geschikt 
gebleken om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Onduidelijk is gebleven in 
hoeverre de conclusies ook buiten de responsgroep geldigheid hebben. Geconcludeerd is dat 
de waarde van het onderzoek bestaat uit het geven van inzicht in: 

de instrumenten die een selecte, op bedrijfstakniveau opererende, groep organisaties 
hanteert bij de ondersteuning van ondernemingen bij de vormgeving van arbo-beleid; 
de variëteit, invullingen, accenten, mate van voorkomen en relatieve omvang van de arbo-
dienstverlening bij deze organisaties; 
discrepanties tussen het beleid en de praktijk van de arbo-dienstverlening; 
de plaats van de arbo-dienstverlening binnen de organisaties; 
mogelijke ontwikkelingen in de dienstverlening en de noodzakelijke randvoorwaarden; 
aanleidingen voor deze organisaties om arbo-activiteiten te verrichten. 

Het onderzoek levert geen uitspraken op over: 
de totale hoeveelheid arbo-activiteit in bedrijfstakken; 
bedrijfstakken met veel dan wel weinig arbo-activiteit; 
de kwaliteit en effectiviteit van de arbo-dienstverlening van de onderzochte organisaties; 
de effecten van deze arbo-dienstverlening in de ondernemingen; 
de beoordeling ervan door de ontvangers (de leden van de organisaties); 
het al of niet voldoende zijn van de uitgevoerde arbo-dienstverlening door de onderzoch
te organisaties. 

Resultaten 
Als een van de belangrijkste resultaten is gevonden dat bedrijfstakorganisaties actief zijn op 
het terrein van arbeidsomstandigheden: de meeste organisaties voeren vaak meer dan één 
activiteit uit. In hun arbo-dienstverlening leggen ze het accent op zes arbo-activiteiten: 
informatieverzameling en -beheer, voorlichting en scholing, extern overleg in landelijke. 



geïnstitutionaliseerde overlegorganen, overig extern overleg, advisering en begeleiding van 
leden en onderzoek. De drie soorten bedrijfstakorganisaties leggen dit accent, ook wat 
betreft de invulling van de activiteiten, echter wat verschillend. Het belangrijkste verschil 
treedt op bij de produkt- en bedrijfschappen waar het structurele externe overleg niet tot de 
meest voorkomende arbo-activiteiten behoort. In tabel 1 worden de meest voorkomende 
invullingen van de arbo-activiteiten per soort organisatie en over de gehele groep van 
bedrijfstakorganisaties (laatste kolom) overzichtelijk weergegeven. 

Tabel 1 De meest voorkomende invullingen van negen onderzochte arbo-activiteiten bij bedrijfs
takorganisaties 

Arbo-activiteiten 

Informatieverzameling en -beheer 
Arbo-uetgeving en -richtlijnen 
Arbo-1i teratuur/publi kat i es 
Ziekteverzuim 
Arbeidsongeschiktheid 
Arbeidsplaatsverbetering/ 

beheersmaat regelen 
Arbo-knelpunten 

Voorlichting en scholing 
Lez i ngen/voordrach ten 
(Rubriek in) periodiek 
studiedagen 
Brochures 
Circulaires 
(Vak}opleidingen 

werknemers
organisaties 

n=22 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

werkgevers
organisaties 

n=47 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

produkt- en 
bedrijfschappen 

n=18 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

totaal 
n=87 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Extern overleg (structureel) 
CAO-overleg 

Extern overleg (overig) 
Uerknemersorgan i sat i es 
Uerkgeversorgani sat i es 
Bedri jfsgezondheidsdiensten 
Opleidingsinstellingen 
Bedri jfsverenigingen 
Produktschappen 
Onderzoeks i nste 11 i ngen 

Advisering/begeleiding van leden 
Aanspreekpunt 
Doorverwijzing 

Onderzoek 
Initiërend 
Financierend 
Begeleidend 
Evaluerend 

Normering/opstellen van richtlijnen 

Beleidsontwikkeling 

Bewaking van afspraken 

m 



Over het geheel genomen verzamelen de bedrijfstakorganisaties het meest informatie over 
Arbo-wetgeving en -richtlijnen en vergaren ze arbo-literatuur en -publikaties. Ze doen het 
meest aan voorlichting en scholing over arbeidsomstandigheden door het verzorgen van 
lezingen en voordrachten, (rubrieken in) periodieken en circulaires en door betrokken te zijn 
bij (vak)opleidingen. Overleg over arbeidsomstandigheden vindt, voor wat betreft het 
geïnstitutionaliseerde overleg, het meest plaats in het kader van CAO-besprekingen. 
Overigens hebben de meeste bedrijfstakorganisaties over arbo-zaken contacten met elkaar 
(werknemers- en werkgeversorganisaties) en met bedrijfsverenigingen. Advisering en 
begeleiding van leden inzake arbo-zaken omvat voornamelijk het fungeren als aanspreekpunt 
en het vervullen van een doorverwijsfunctie. Bij onderzoek over arbo-onderwerpen zijn 
bedrijfstakorganisaties met name initiërend, financierend, begeleidend en evaluerend 
betrokken. De frequenties waarin de organisaties de activiteiten uitvoeren zijn doorgaans 
beperkt (veelal gemiddeld enkele keren per jaar). 

Bedrijfstakorganisaties zijn het minst actief ten aanzien van normering en opstelling van 
richtlijnen. Activiteiten als beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden behoren weliswaar niet tot de meest nadrukkelijke in het diensten
pakket, maar deze worden toch ook door een aanzienlijk deel van de organisaties uitgevoerd, 
zeker bij de werknemersorganisaties. Deze organisaties zijn van de drie soorten bedrijfstak
organisaties in het algemeen het meest actief op het arbo-terrein. 

Bedrijfstakorganisaties bestrijken met hun activiteiten een scala aan onderwerpen. Veilig
heidsaspecten nemen echter de minst prominente plaats in. De drie soorten organisaties 
leggen bovendien verschillende accenten. Bij werknemersorganisaties krijgen welzijns- en 
beleidsaspecten duidelijk de meeste aandacht. In veel bedrijfstakorganisaties leiden de 
activiteiten tot concrete produkten zoals arbo-afspraken in CAO's, lezingen en voordrachten, 
circulaires, onderzoeksrapporten en beleidsplannen. De organisaties voeren niet alleen 
activiteiten uit op verzoek van leden. Voor sommige activiteiten nemen ze zelf vaker het 
initiatief dan dat leden hierom verzoeken. Een deel van de organisaties richt de activiteiten 
op speciale doelgroepen, waaronder Ondernemingsraden, VGW-commissies en het midden 
en kleinbedrijf. 

Opvallend is dat het formeel formuleren van het ten doel gestelde arbo-dienstenpakket bij 
bedrijfstakorganisaties achter blijft bij de praktische uitvoering van arbo-activiteiten. Er zijn 
met andere woorden méér organisaties die arbo-activiteiten uitvoeren, dan dat zich formeel 
voornemen om dit te doen. Dit verschijnsel treedt bij alle arbo-activiteiten op, met uitzonde
ring van het geïnstitutionaliseerde externe overleg en normering/opstelling van richtlijnen. 
Vooral de laatstgenoemde activiteit nemen bedrijfstakorganisaties zich juist op grotere schaal 
voor, dan ze deze uitvoeren. Het verschijnsel speelt bovendien sterker bij werkgevers
organisaties en produkt- en bedrijfschappen, dan bij werknemersorganisaties. Bij de 
vakbonden komen het formeel voorgenomen dienstenpakket en het praktisch uitgevoerde 
pakket gemiddeld meer met elkaar overeen dan bij de andere twee soorten bedrijfstak
organisaties. 

IV 



De arbo-dienstverlening neemt binnen de bedrijfstakorganisaties een bescheiden tot zeer 
bescheiden plaats in. Gemiddeld besteden zij 5% van hun totale arbeidsformatie aan arbo-
activiteiten. Tussen de drie soorten organisaties treden hierin geen belangrijke verschillen op. 
Dit geldt ook ten aanzien het aantal ervaringsjaren dat de betreffende medewerkers hebben 
op het arbo-terrein (gemiddeld 6,8) en de deskundigheden waarover deze beschikken. 
Hierbij gaat het het meest om juridische en bedrijfskundige/economische deskundigheid. In 
het opleidingsniveau van de arbo-medewerkers verschillen de soorten organisaties onderling 
zélf. Bij werknemersorganisaties zijn vaker medewerkers met een MBO-opleidingsniveau 
werkzaam, bij de produkt- en bedrijfschappen betreft het vaker universitair geschoolden. Ook 
brengen de drie soorten organisaties arbo-zaken veelal in andere functies onder, passend in 
ieders specifieke organisatiestructuur. Belangrijk verschil is verder de gemiddelde formatie 
die op arbo-zaken wordt ingezet. Bij werknemersorganisaties gaat het om 2,9 formatieplaat
sen, bij de produkt- en bedrijfschappen om 1,1 en bij de werkgeversorganisaties om 0,5 
formatieplaats. Bij alle soorten bedrijfstakorganisaties komen arbo-zaken van de bedrijfs-
tak(ken) in intern overleg aan de orde, het meest in werk- of stafoverleg en in bestuursverga
deringen. De werknemersorganisaties doen dit het meest frequent, ook in andere geledingen 
van hun organisatie (ledenvergadering en arbo-werkgroepen of commissies). Driekwart van 
de bedrijfstakorganisaties geeft aan hun arbo-dienstverlening uit te voeren in samenhang met 
aangrenzende beleidsterreinen. Ze doen dit het meest met sociaal beleid en de werknemers
organisaties doen dit, ook ten aanzien van ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid, 
beduidend meer dan de andere bedrijfstakorganisaties. In sommige van de gemelde 
voorbeelden van de gerealiseerde samenhang met aangrenzende beleidsterreinen nemen 
arbeidsomstandigheden een volwaardige, prominente plaats in. In andere voorbeelden lijken 
ze meer als ondergeschikt deel te worden 'meegenomen'. Hoe over het geheel het accent ligt, 
is niet duidelijk geworden. 

Een duidelijke meerderheid van de bedrijfstakorganisaties ondervindt belemmeringen ten 
aanzien van de uitvoering of effectiviteit van de arbo-activiteiten. Tijdgebrek, gebrek aan 
deskundigheid en aan geld en tegengestelde belangen zijn de meest ervaren belemmeringen. 
Gemiddeld genomen vormen deze vooral 'enige' belemmering en niet zozeer een 'ernstige' 
belemmering. Alleen voor werknemersorganisaties is tijdgebrek vaker een ernstige belemme
ring. De bedrijftakorganisaties kampen over het geheel genomen het minst met gebrek aan 
visie of een tekort aan motivatie. Ondanks de belemmeringen beoordelen de organisaties de 
effectiviteit van hun arbo-activiteiten doorgaans als 'redelijk'. Waarop zij dit oordeel baseren 
is niet onderzocht, maar het is aannemelijk dat sociale wenselijkheid hierin een rol speelt. 
Gemiddeld schatten ze advisering en begeleiding van leden in als hun meest effectieve 
activiteit, over hun normeringsactiviteiten zijn zij het minst tevreden. 

Bedrijfstakorganisaties zien mogelijkheden voor nieuwe arbo-activiteiten in de toekomst. Bij
na de helft van hen heeft hiervoor uitgewerkte plannen en iets minder organisaties hebben 
(nog) andere ideeën en wensen voor toekomstige arbo-dienstverlening op wat langere 
termijn. Het betreft een scala aan activiteiten en onderwerpen, waarbij geregeld sprake is 
van activiteiten die verband houden met aangrenzende beleidsterreinen, zoals milieu-. 



kwaliteits-, ziekteverzuim- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Gemiddeld een derde van de 
organisaties voorziet voor de realisatie van de plannen bepaalde hindernissen en/of meent 
dat hiervoor zekere condities noodzakelijk zijn. Veelal liggen deze in dezelfde sfeer als de 
thans ervaren belemmeringen. 

De aanleidingen om arbo-activiteiten te starten, hebben voor de bedrijfstakorganisaties tot 
op heden vooral bestaan uit knelpunten in arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak, 
ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek, het bedrijfstakimago en (de invoering 
van) de Arbo-wet. De organisaties verwachten voor de toekomst dat bedrijfstakimago en 
ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek belangrijke bronnen van impulsen 
voor arbo-activiteiten zullen blijven. Specifieke arbo-knelpunten en de Arbo-wet lijken als 
prikkel voor activiteiten aan belang te verliezen, terwijl milieu- en kwaliteitszorg als zodanig 
belangrijker worden. 

Wegens ontoereikende gegevens zijn geen verschillen gevonden in de arbo-dienstverlening 
van bedrijfstakorganisaties welke samenhangen met de omvang van de bedrijfstak en de 
ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek daarin. Evenmin is gevonden dat 
bedrijfstakorganisaties in bedrijfstakken met een hoge arbo-problematiek méér (of juist 
minder) activiteit op arbo-gebied ontplooien, dan organisaties in bedrijfstakken met lage 
arbo-problematiek. Het is mogelijk dat verschillen in arbo-dienstverlening wel worden 
gevonden wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn. 

De arbo-dienstverlening van de centrale organisaties komt in grote lijnen overeen met die 
van de bedrijfstakorganisaties. De vergelijking wordt weliswaar bemoeilijkt doordat het 
kleine aantal centrale organisaties alleen een kwalitatieve beschouwing mogelijk maakt, maar 
de volgende verschillen lijken er te zijn: de centrale organisaties houden zich wat betreft 
voorlichting en onderricht meer met het vervaardigen van brochures en minder met (vak)op-
leidingen bezig, ze overleggen veelal in andere organen over arbo-zaken, ze zijn actiever ten 
aanzien van normering en het opstellen van richtlijnen, ze zijn minder in initiërende en 
financierende zin bij onderzoek betrokken, in hun activiteiten bestrijken ze vaker veiligheids
aspecten van arbeidsomstandigheden, gebrek aan deskundigheid vormt minder een belemme
ring en activiteiten van de Arbeidsinspectie of DGA en subsidieregelingen zijn voor hen 
vaker aanleiding voor arbo-activiteiten. Merendeels zijn deze verschillen te verklaren vanuit 
de andere positie die deze organisaties innemen op het terrein van sociaal-economische 
belangenbehartiging. 

Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat arbeidsomstandigheden voor bedrijfstak- en centrale organisaties 
een bekend thema zijn. Ze verrichten op dit terrein een variëteit aan activiteiten, welke 
liggen in de sfeer van kennisvergaring, belangenbehartiging en directe ondersteuning van 
leden. Daarbij beperken ze zich niet uitsluitend tot activiteiten waar leden om vragen, maar 
voeren ook activiteiten op eigen initiatief uit. De drie soorten bedrijfstakorganisaties en de 
twee soorten centrales leggen hier en daar verschillende accenten, zowel ten aanzien van de 
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(invullingen van de) diverse activiteiten die men uitvoert, als in de onderwerpen die daarin 
aan de orde komen. De activiteiten zijn vooral beleidsgeoriënteerd en minder gericht op het 
oplossen van concrete arbo-knelpunten. In veel gevallen leiden de activiteiten tot tastbare 
produkten, waardoor de dienstverlening concreet en zichtbaar is en een deel van de 
organisaties biedt activiteiten gericht op speciale doelgroepen aan. De arbo-activiteiten 
worden gemiddeld op beperkte schaal en met beperkte frequentie uitgevoerd. Bij veel 
organisaties, maar met name bij de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschap
pen, blijft de beleidsformulering ten aanzien van de arbo-dienstverlening achter bij de 
uitvoeringspraktijk. Gemiddeld neemt de arbo-dienstverlening een zeer bescheiden plaats in 
binnen het totaal aan activiteiten van de organisaties en is hierdoor, maar onder meer ook 
door het ontbreken van formele doelen, niet altijd even goed zichtbaar. De arbo-dienstverle
ning van de onderzochte organisaties zal zich naar verwachting in de toekomst voortzetten, 
waarbij het gevaar dreigt dat de problematiek van arbeidsomstandigheden zélf hen hiertoe in 
mindere mate prikkelt en dat louter aanpalende onderwerpen deze rol in toenemende mate 
gaan overnemen. Verder zijn de organisaties doorgaans niet ontevreden over de effectiviteit 
van hun arbo-activiteiten, maar naar hun mening staan met name een tekort aan geld en aan 
menskracht (kwantitatief én kwalitatief) hun huidige en toekomstige arbo-dienstverlening in 
de weg. De werknemersorganisatie zijn gemiddeld het meest actief en zij lijken hun arbo-
dienstverlening het meest vanuit een expliciet beleidskader uit te voeren. De arbo-dienstver
lening van de werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen lijkt meer een ad-hoc 
karakter te hebben. 

Aanbevelingen 
Op basis van de bevindingen worden naast aanbevelingen voor zowel de organisaties 
gezamenlijk als afzonderlijk, ook aanbevelingen voor de overheid en algemeen gerichte 
overwegingen geformuleerd. Deze betreffen de rol die bedrijfstakorganisaties en centrale 
organisaties in de toekomst kunnen vervullen om ondernemingen te ondersteunen bij het 
vormgeven van hun arbo-beleid en het oplossen van knelpunten in arbeidsomstandigheden. 
Ook gaan de aanbevelingen in op de wijze waarop de overheid deze organisaties hierbij kan 
helpen en stimuleren. 

Voor de bedrijfstakorganisaties en de centrales gaat het onder meer om het nadrukkelijker 
maken van formele beleidskeuzen ten aanzien van de arbo-dienstverlening die zij voor hun 
leden willen vervuUen, het vrijmaken van meer tijd en middelen of het effectiever inzetten 
daarvan, de aandacht preventief gericht te houden op de arbeidsomstandigheden zélf en 
deze niet te laten overheersen door aandacht voor de gevolgen van (slechte) arbeidsomstan
digheden of aangrenzende beleidsterreinen, zoals milieu- en kwaliteitszorg. Ook wordt de 
bedrijfstakorganisaties en de centrales aanbevolen hun (leer)ervaringen op het gebied van 
arbo-dienstverlening uit te wisselen, bijvoorbeeld via publikaties of bijeenkomsten. 

De overheid wordt onder meer aanbevolen de beleidsformulering op het arbo-terrein bij de 
bedrijfstakorganisaties te stimuleren door met hen te overleggen over het opstellen van 
meerjarige plannen van aanpak voor de bedrijfstak. Het gaat er ook om dat de overheid. 
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samen met de andere partijen, alternatieven helpt ontwikkelen voor de financiering van 
arbo-activiteiten op bedrijfstakniveau, nu zij zelf steeds meer als financier terugtreedt. De 
overheid wordt ook aangeraden een rol te vervullen bij het ontwikkelen van een infrastruc
tuur waardoor adequate gegevens over de omvang van ziekteverzuim-, arbeidsongeschikt
heids- en bedrijfsongevallenproblematiek per bedrijfstak, gedefinieerd volgens de SBI-
indeling van het CBS, beschikbaar komen. Dergelijke gegevens zijn zowel voor de overheid 
als voor de organisaties die op nationaal en bedrijfstakniveau opereren, onontbeerlijk voor 
het voeren van een beleid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstakken. 

Aan alle genoemde partijen wordt aanbevolen deel te nemen aan de discussie over de 
gewenste structurering van de arbo-zorg op bedrijfstakniveau in Nederland c.q. deze te 
bevorderen, waarbij ieder zich bezint op de plaats die zij zelf in die zorgstructuur willen 
innemen en op de plaats die zij daarin voor anderen zien. 

Verwacht wordt dat bij realisatie van deze aanbevelingen alle partijen bijdragen aan de 
bevordering van goede arbeidsomstandigheden in ondememingen en zo meewerken aan de 
preventie en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in ondernemingen. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

De directe aanleiding voor het onderzoek 'Arbo-doelstellingen en -activiteiten van bedrijfs
takorganisaties' was het Kabinetsstandpunt van 5 maart 1990, betreffende de aanbevelingen 
van de Tripartite Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daarin wordt 
onder andere het volgende gesteld: 

"Het Kabinet is van oordeel dat bedrijfstakorganisaties nog meer dan nu het geval is een rol 
moeten spelen bij de wijze waarin in de ondememingen vorm wordt gegeven aan de arbeidsom
standighedenzorg en aan verzuimbeheersing. Binnenkort zal het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een inventariserend onderzoek laten verrichten naar de huidige taken en 
taakvervulling door vakbonden, branche-organisaties van werkgevers en produkt- en bedrijfschap
pen.. Dit onderzoek zal inzicht moeten geven welke preventieve taken een bedrijfstakorganisatie -
rekening houdend met de omvang van het ledenbestand - tenminste moet vervullen. " (Tweede 
Kamer 1990) 

De achtergronden voor dit Kabinetsstandpunt zijn gelegen in de toename van de ziektever
zuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek in Nederland. Volgens de verwachtingen ten 
tijde van het Kabinetsstandpunt zou, bij ongewijzigd beleid, het aantal arbeidsongeschikten 
toenemen tot 1 miljoen in het jaar 2010. Recente voorspellingen van het Ministerie van 
S(x:iale Zaken en Werkgelegenheid op basis van actuele gegevens van bedrijfsverenigingen 
geven aan dat dit aantal zelfs al voor 1994 zal worden bereikt (Volkskrant 1991). Deze 
omvang van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in ons land wordt door de overheid 
en sociale partners om sociale en economische redenen onaanvaardbaar geacht. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit genoemde geledingen, de Tripartite Werkgroep 
Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TWVA), heeft zich over deze problematiek 
gebogen. In oktober 1989 heeft deze werkgroep een aantal maatregelen voorgesteld, onder 
meer in de sfeer van de preventie van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Eén van deze 
voorstellen, welke vervolgens door het Kabinet als standpunt is overgenomen, betrof het 
uitvoeren van (meer) preventieve taken door bedrijfstakorganisaties (TWVA 1989). 

Zowel in het Voorjaars- als in het Najaarsoverleg van 1990 is de problematiek door de 
sociale partners en de overheid verdergaand besproken en hebben de drie partijen opnieuw 
de intensivering van het preventieve beleid bepleit. Maatregelen die hierbij zijn genoemd 
betreffen onder meer het komen tot afspraken, al dan niet bij het arbeidsvoorwaardenover
leg op bedrijfstak- of ondernemingsniveau, over een nadere invulling van een structureel 
verzuimpreventiebeleid in ondernemingen. Verder is ook genoemd het verbeteren van de 
kwaliteit van de arbeid, onder andere door middel van de start van programma's op bedrijfs-



takniveau en via de invoering van bedrijfstakgewijze structurele voorzieningen en overlegvor
men op het terrein van arbeidsomstandigheden (Najaarsoverleg 1990). 

Een uitgangspunt voor de preventief gerichte aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid 
is de samenhang tussen de kwaliteit van de arbeid enerzijds en de doelmatigheid van een 
organisatie anderzijds. Verbetering van de kwaliteit van de arbeid, dat wil onder meer zeggen 
het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bij de arbeid, draagt bij aan 
de beheersing van het verzuimvolume en aan het verhogen van de doelmatigheid van 
organisaties. Bezwarende werkomstandigheden vormen immers één van de verzuimbepa-
lende factoren en tevens is bekend dat frequent en langdurig ziekteverzuim een negatieve 
invloed heeft op de doelmatigheid van een organisatie in termen van (kwaliteit van) 
dienstverlening en produkt. 

Een aanpak van risicovoUe arbeidssituaties vereist dus in de eerste plaats systematische 
aandacht voor de arbeidsomstandigheden, ofwel het voeren van een arbo-beleid, en in de 
tweede plaats afstemming hiervan met onder andere het verzuimbeleid. Deze aanpak van 
arbeidssituaties zal uiteraard binnen ondernemingen moeten plaats vinden. De verantwoor
delijkheid hiervoor ligt, ook wettelijk gezien, primair bij de werkgevers in die onderne
mingen. De werknemers hebben hierbij eveneens bepaalde, wettelijk vastgelegde verplich
tingen. 

Het voeren van een arbo-beleid op dit micro-niveau kan echter vanuit het nationale (macro) 
niveau gestimuleerd worden. Overheid en centrale werkgevers- en werknemersorganisaties 
dragen bij aan wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden, komen door 
middel van overleg (bijvoorbeeld via de Arbo-raad en de SER) tot afspraken over aanpak
ken, voeren landelijk beleid uit (bijvoorbeeld door voorlichtingscampagnes) en dergelijke. 

Ook vanuit het meso-niveau (bedrijfstakniveau) kan in stimulerende en in ondersteunende 
zin worden bijgedragen aan de aanpak en preventie van verzuim en arbeidsongescdiiktheid in 
ondernemingen. Bedrijfstakorganisaties kunnen door hun functie van belangenbehartiging en 
hun directe betrokkenheid bij de problematiek van een bedrijfstak een belangrijke rol spelen 
bij de ontwikkeling en implementatie van een bedrijfstakspecifiek arbeidsomstandigheden
beleid en bij de afstemming hiervan met het verzuimbeleid. Zij kunnen vanuit hun specifieke 
positie condities scheppen om het arbo-beleid op ondernemingsniveau vorm en inhoud te 
geven. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken in het arbeidsvoorwaardenoverleg op 
ondernemings- of bedrijfstakniveau. Daarnaast ook door de uitvoering van gerichte, 
ondersteunende activiteiten zoals voorlichting en advisering. Dit kan in sommige gevallen 
zelfs een onontbeerlijke ondersteuning zijn, met name in bedrijfstakken met veel risicovolle 
arbeidssituaties en met veel kleine ondernemingen die ieder voor zich veelal niet over 
voldoende middelen beschikken om een eigen arbo-beleid te initiëren en vorm te geven. 

Overigens is deze ondersteunende rol vanuit het meso-niveau niet alleen weggelegd voor 
bedrijfstakorganisaties zoals omschreven in het Kabinetsstandpunt. Ook bijvoorbeeld 



bedrijfsverenigingen en bedrijfstakspecifieke arbo-organisaties zoals Stichting Arbouw en 
STIGAS vervullen een dergelijke rol. Een recente enquête van de Federatie van Bedrijfsver
enigingen onder de aangesloten bedrijfsverenigingen laat zien dat dergelijke activiteiten in de 
praktijk ook daadwerkelijk en in toenemende mate plaatsvinden (FBV 1991). 

Uit het eerder genoemde Kabinetsstandpunt komt naar voren dat in de toekomst vakbonden, 
werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfsdiappen meer gestimuleerd zullen worden om 
hun potentieel ondersteunende rol bij arbeidsomstandighedenzorg en verzuimbeleid 
daadwerkelijk te vervullen. Ook de stellingname die in het Najaarsoverleg 1990 over de 
invulling van deze rol is ingenomen kan ertoe leiden dat bedrijfstakorganisaties hun 
belangenbehartiging en dienstenpakket in de toekomst overeenkomstig zullen aanpassen. 

Ten tijde van het Kabinetsstandpunt en het Najaarsoverleg bestond evenwel onvoldoende 
inzicht in de actuele activiteiten van deze organisaties op het terrein van de arbeidsomstan
digheden in 'hun' bedrijfstak(ken). Teneinde tot een relevante 'arbo-taakstelling' voor 
bedrijfstakorganisaties te komen was het daarom in de eerste plaats gewenst te inventarise
ren welke arbo-activiteiten vakbonden, werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschap
pen formeel en feitelijk nu reeds vervullen. Verder was het gewenst dit activiteitenpakket te 
situeren in het totale beleid van de organisaties, en de mogelijkheden en belemmeringen 
voor nieuwe arbo-activiteiten in kaart te brengen. Met het hier gepresenteerde onderzoek is 
getracht het gewenste inzicht te verschaffen en aldus bij te dragen aan de realisatie van het 
Kabinetsstandpunt. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het onderzoek is dat de resultaten inzicht zullen geven in: 
a) de stand van zaken betreffende de huidige arbo-dienstverlening van vakbonden, werkge

versorganisaties en produkt- en bedrijfschappen: de formele taken die zij zich stellen 
alsmede de feitelijke taakuitoefening ten aanzien van het arbeidsomstandighedenbeleid in 
de ondememingen van de bedrijfstakken waarvoor zij actief zijn; 

b) de samenhäng van de arbo-dienstverlening met andere beleidsterreinen van bedrijfs
takorganisaties; 

c) de mogelijkheden die bedrijfstakorganisaties zien voor (nieuwe) arbo-taken en de 
belemmeringen die zij verwachten daarbij tegen te komen; 

d) eventuele verschillen in de arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties die zijn terug 
te voeren op verschillen in de omvang en aard van het ledenbestand en de ernst van de 
verzuim-, arbeidsongeschiktheids- en arbo-problematiek in bedrijftakken. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen formeel voorgenomen en schriftelijk vastgelegde 
taken enerzijds en feitelijk ontplooide activiteiten anderzijds. Bedoeling hiervan is om zicht 
te krijgen op: 

de rol die bedrijfstakorganisaties voor zichzelf nu of in de toekomst zien weggelegd; 



de prioriteiten die in de praktijk aan bepaalde activiteiten worden gegeven; 
de belemmeringen die zich bij het uitvoeren van deze activiteiten voordoen. 

De beoogde informatie zal kunnen bijdragen aan de formulering van een arbo-dienstenpak
ket van bedrijfstakorganisaties, dat tegemoet komt aan de intentie van het Kabinetsstandpunt 
en de stellingname in het Najaarsoverleg, én dat is afgestemd op de algemene doelen van de 
organisaties en op hun overige dienstenpakket. 

Aanvullend hierop zal de opsporing van achtergronden voor eventuele verschillen in arbo-
dienstverlening het mogelijk maken om verschillende arbo-dienstenpakketten te formuleren, 
gedifferentieerd naar omvang en samenstelling van het ledenbestand en de ernst van de 
bezwarende arbeidsomstandigheden. Zo kan het gewenste dienstenpakket voor bijvoorbeeld 
een werkgeversorganisatie in een bedrijfstak met overwegend kleine ondernemingen en 
matige arbo-problematiek verschillen met het gewenste pakket voor een werknemersorgani
satie in een bedrijfstak met ernstige arbo-problematiek en grotendeels grote ondernemingen. 
Het inzicht in achtergronden voor verschillen in arbo-dienstverlening biedt bovendien de 
mogelijkheid om prioriteiten ten aanzien van bedrijfstakken te stellen. Bedrijfstakken met 
ernstige arbo-problematiek en beperkte arbo-zorg op het niveau van de bedrijfstakorganisa
ties zouden met voorrang kunnen worden geselecteerd voor een gerichte aanpak van het 
Directoraat-Generaal van de Arbeid en de Arbeidsinspectie. 

Hoewel de resultaten van het onderzoek primair bedoeld zijn voor de formulering van beleid 
op macro-niveau, kunnen ze ook een belangrijke functie vervullen voor de organisaties op 
meso-niveau, waaronder de onderzoekspopulatie zelf, én voor de ondernemingen op micro
niveau. Voor de bedrijfstakorganisaties doordat men een spiegel krijgt voorgehouden: hoe 
staat het met de eigen arbo-dienstverlening, ook gezien in het licht van wat andere organisa
ties doen, waar kan een voorbeeld aan worden genomen? Voor de ondernemingen doordat 
men via deze praktij kschets op ideeën kan worden gebracht om meer of andere vragen voor 
ondersteuning aan bedrijfstakorganisaties te richten, dan men voorheen gewend was te doen. 

1.3 Indeling van het rapport 

In het tweede hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op het onderzoek zelf: de onderzoeksvra
gen, het onderzoeksterrein, de gefaseerde opzet, de toegepaste onderzoeksmethoden en de 
selectie van organisaties. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de onderzoekspopulatie 
evenals een beschrijving van kenmerken van zowel de respons- als de non-responsgroep. 

Vervolgens worden in de hoofdstukken 4 tot en met 9 de resultaten gepresenteerd. In 
hoofdstuk 4 wordt daarvan een algemeen overzicht geboden, waarmee de onderzoeksvragen 
in grote lijnen worden beantwoord. In de drie erop volgende hoofdstukken daarentegen 
wordt meer in detail ingegaan op de bevindingen bij drie soorten bedrijfstakorganisaties. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de arbo-dienstverlening van werknemersorganisaties, 



van werkgeversorganisaties en van produkt- en bedrijfschappen. De presentatie van 
resultaten in deze hoofdstukken volgt de diverse stadia van een beleidsproces: van aanlei
ding, via doelen naar activiteiten en produkten, gevolgd door de evaluatie daarvan en de 
vooruitzichten voor de toekomst. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met conclusies 
en commentaar, waardoor ook voor elke soort bedrijfstakorganisatie een samenvattend 
overzicht van de bevindingen wordt geboden en de onderzoeksvragen worden beantwoord. 
Daarna wordt in hoofdstuk 8 de arbo-dienstverlening van de drie soorten bedrijfstakor
ganisaties onderling vergeleken. Dit hoofdstuk is opgebouwd volgens hetzelfde stramien als 
de voorgaande drie. Dit geldt ook voor hoofdstuk 9 waarin de resultaten over de centrale 
werknemers- en werkgeversorganisaties worden behandeld. Daarin is echter sprake van een 
meer kwalitatieve beschrijving dan in de voorgaande hoofdstukken Dit vanwege het beperkte 
aantal centrale organisaties, waardoor een kwantitatieve benadering niet mogelijk is, en 
vanwege de andere positie die deze organisaties in het onderzoek innemen. 

In hoofdstuk 10 worden de onderzoeksmethoden en -opbrengsten geëvalueerd en worden de 
resultaten in samenhang met elkaar besproken. Met name hier wordt getracht verklaringen 
te geven voor verschillen in arbo-dienstverlening tussen de soorten organisaties. Hiermee 
wordt toegewerkt naar de formulering van de algemene conclusies en wordt inzicht geboden 
in de generaliseerbaarheid daarvan. Tenslotte wordt het rapport afgesloten met hoofdstuk 
11, waarin de eindconclusies worden geformuleerd en waarin suggesties worden gegeven voor 
het toekomstige arbo-dienstenpakket van bedrijfstakorganisaties en voor de stimulerende rol 
die de overheid daarbij kan spelen. 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport kan op verschillende wijzen worden gelezen. De 'snelle' lezers, die uitsluitend in 
de hoofdlijnen zijn geïnteresseerd, kunnen volstaan met het lezen van de samenvatting en 
hoofdstuk 11. 

Lezers die wat diepgaander geïnteresseerd zijn, maar niet de tijd of belangstelling hebben om 
het gehele rapport door te nemen, wordt aanbevolen zich te beperken tot de kern van het 
rapport. Deze bestaat uit de hoofdstukken 1 tot en met 4, de paragrafen 5.9, 6.9, 7.9, 8.9 en 
9.9 en de hoofdstukken 10 en 11. Hiermee heeft de lezer inzicht in de aanleiding, doelstel
ling, opzet en uitvoering van het onderzoek. Bovendien kan de lezer zo kennis nemen van de 
belangrijkste bevindingen en de antwoorden die op de onderzoeksvragen zijn verkregen, 
zowel in het algemeen als voor de vijf onderzochte soorten organisaties afzonderlijk. Tenslot
te verneemt de lezer in hoofdstuk 10 de kritische kanttekeningen die bij het onderzoek en de 
resultaten kunnen worden gezeten en kan daardoor volgen hoe deze uiteindelijk leiden tot 
de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 11. 

Het lezen van de gehele hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt aanbevolen aan hen die dit 
rapport als naslagwerk willen benutten. Deze hoofdstukken vormen de feitelijke onder-



bouwing voor de samenvattingen en conclusies die steeds in de laatste paragraaf van elk 
hoofdstuk wordt gegeven. Voor een goed begrip van de lijn van het verhaal is lezen van deze 
hoofdstukken in zijn geheel echter niet strikt noodzakelijk. Ze kunnen bovendien afzonderlijk 
worden gelezen. Deze hoofdstukken kunnen met name interessant zijn voor medewerkers en 
bestuurders van de verschiUende soorten onderzochte organisaties, die de activiteiten van 
hun eigen organisatie willen plaatsen tegen het licht van de bevindingen en daar wellicht 
voorbeelden aan willen ontlenen. 



2. ONDERZOEKSOPZET EN -METHODEN 

In kort bestek kan het onderzoek als volgt worden gekarakteriseerd: het betreft een 
inventariserend onderzoek naar de arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties, op basis 
van gegevens die deze organisaties via een schriftelijke enquête en toegezonden (arbo-)docu-
menten hebben verstrekt. De wijze van onderzoek wordt hieronder nader toegelicht. 

2.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksmodel 

De arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties is onderzocht met behulp van de 
volgende vijf onderzoeksvragen. 
1. Welke activiteiten ten aanzien van arbeidsomstandigheden stellen bedrijfstakorganisaties 

zich formeel ten doel blijkens schriftelijk vastgelegde afspraken? 
2. Welke arbo-activiteiten worden nu reeds feitelijk door deze organisaties uitgevoerd? 
3. Welke plaats neemt het arbo-activiteitenpakket in binnen het totale beleid van een 

bedrijfstakorganisatie en hoe is de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen 
(ziekteverzuim-, arbeidsongeschiktheids-, kwaliteits-, personeelswervings- en milieube
leid)? 

4. Welke mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten worden door 
deze organisaties gezien? 

5. Welke samenhang bestaat er tussen het arbo-activiteitenpakket en 
de omvang/grootte van een bedrijfstak? 

- de omvang van de arbeidsongeschiktheidsproblematiek in termen van ziekteverzuim
en WAO-percentages in een bedrijfstak? 

- de ernst van de arbeidsomstandighedenproblematiek in een bedrijfstak? 

Met behulp van de antwoorden op de vragen 1 en 2 kan een algemeen overzicht van de ten 
doel gestelde en de uitgevoerde arbo-activiteiten bij bedrijfstakorganisaties worden samenge
steld en van de aœenten die in de praktijk worden gelegd. Bij vraag 3 gaat het om de plaats 
van de arbo-dienstverlening in het totale organisatiebeleid en om de samenhang met andere 
relevante beleidsthema's: coördinatie en afstemming van activiteiten op verschillende 
terreinen, overleg tussen beleidscircuits, koppeling van thema's, gezamenlijke evaluatie en 
dergelijke. De antwoorden op vraag 4 geven verklaringen voor eventuele verschillen tussen 
de formele doelstelling en de feitelijke activiteiten-uitvoering en geven zicht op noodzakelijke 
randvoorwaarden voor eventuele gewenste aanpassingen van het arbo-dienstenpakket. Het 
antwoord op vraag 5 verschaft inzicht in verschillen in accenten en prioriteiten tussen 
bedrijfstakken, in samenhang met de verzuim- en arbeidsomstandighedenproblematiek. 

De onderzoeksvragen 1 tot en met 4 zijn gemakkelijk te herkennen in het onderzoeksmodel 
dat gehanteerd is om de te verzamelen informatie te structureren. De aangebrachte structuur 



wordt gevormd door de verschillende fasen in een beleidsproces. Het onderzoeksmodel is 
schematisch in Figuur 1 weergegeven. 

Figuur 1 Het gehanteerde onderzoeksmodel: de diverse informatiegebieden en hun 
onderlinge relaties betreffende de arbo-dienstverlening van bedrijfstakorgani
saties 
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De figuur laat zien dat impulsen voor arbo-activiteiten zich kunnen omzetten in formele 
voornemens en feitelijke uitvoering van arbo-activiteiten die uitmonden in concrete produk
ten. Samen met de opgedane ervaringen kunnen de produkten worden geëvalueerd en dit 
kan ideeën voor nieuwe activiteiten opleveren, welke vervolgens weer een impuls vormen of 
aan andere impulsen worden toegevoegd. Deze beleidscyclus, en met name de fase van idee 
naar impuls en van voornemens naar feitelijke uitvoering, wordt beïnvloed door de mogelijk
heden die er zijn en eventuele belemmeringen die optreden. Daarnaast is te zien dat arbo-
activiteiten in samenhang met aangrenzende beleidsterreinen kunnen worden uitgevoerd. 
Overigens geldt ook dat deze aangrenzende terreinen de mogelijkheden, belemmeringen en 
ervaringen op het arbo-terrein beïnvloeden en vice versa. 



2.2 Onderzoeksterrein: arbo-dienstverlening en bedrijfstakorganisaties 

Het onderzoeksterrein beslaat twee met elkaar verbonden begrippen: de onderzoeksinhoud, 
te weten de arbo-dienstverlening, en de onderzoekspopulatie, te weten de bedrijfstakorgani
saties. Beide terreinen worden hieronder nader gedefinieerd en afgebakend. 

Arbo-dienstverlening 
Onder arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties wordt het geheel aan activiteiten 
verstaan dat gericht is op het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid 
in ondernemingen. Deze activiteiten vormen een ondersteuning voor het arbo-beleid van 
ondernemingen. Met dit arbo-beleid wordt bedoeld dat in bedrijven op systematische wijze 
wordt gewerkt aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. De systematiek kenmerkt zich 
onder andere doordat achtereenvolgens sprake is van het formuleren van doelen en plannen 
van aanpak, vervolgens het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen en het evdueren daarvan. 
Daarbij vindt overleg plaats tussen de leiding en werknemers in het bedrijf en wordt 
samengewerkt met in- en/of externe arbo-deskundigen. 

Met arbo-activiteiten van bedrijfstakorganisaties worden diverse activiteiten bedoeld, die in 
drie categorieën zijn in te delen: 

directe ondersteuning van leden; 
- belangenbehartiging; 

kennisvergaring. 
Tot de activiteiten in de eerste categorie behoren advisering, voorlichting en scholing van 
aangesloten leden. De activiteiten in de tweede categorie zijn niet direct op ondernemingen 
gericht, maar dienen wel de belangen van de leden. Het betreft hier activiteiten zoals het 
voeren van overleg met andere (bedrijfstak) organisaties, het bewaken van gemaakte 
afspraken, bijdragen aan normering, opstellen van richtlijnen en het ontwikkelen van 
bedrijfstakbeleid op arbo-terrein. Bij de activiteiten op het gebied van kennisvergaring gaat 
het om het (doen) uitvoeren van onderzoek en om informatieverzameling en -beheer. Deze 
laatste soort activiteiten kunnen worden gezien als 'input' activiteiten van de organisaties. 
Deze zijn in zekere zin randvoorwaarden scheppend voor de activiteiten uit de andere twee 
categorieën, die als 'output' activiteiten te karakteriseren zijn. Van deze indeling in activitei
ten wordt gebruik gemaakt bij de bespreking van de onderzoeksresultaten. 

Met het onderzoeken van de arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties wordt echter 
niet alleen het inventariseren van de ten doel gestelde en de uitgevoerde activiteiten bedoeld. 
Voor een volledig beeld is ook inzicht in de aanleiding tot, de organisatie, het verloop en de 
resultaten van de werkzaamheden van belang. Al deze onderwerpen worden dan ook in het 
onderzoek betrokken. 

Beleidsthema's als ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorziening, personeelswer
ving, kwaliteits- en milieuzorg hebben duidelijk raakvlakken met het arbo-beleidsterrein, 
maar zijn niet expliciet gericht op het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn bij de 



arbeid. Deze thema's worden in het onderzoek slechts globaal bekeken, alleen voor zover dit 
relevant is om de samenhang met de uitgevoerde arbo-activiteiten te beoordelen. Met andere 
woorden: aan deze thema's wordt beperkt aandacht gegeven wanneer inhoudelijke en 
organisatorische raakvlakken blijken te bestaan met de arbo-dienstverlening van de bedrijfs
takorganisaties. 

Op basis van de hier weergegeven definitie en afbakening van de onderzoeksinhoud én het 
onderzoeksmodel is het onderzoeksinstrumentarium ontwikkeld, waarop in 2.4 nader wordt 
ingegaan. 

Bedrijfstakorganisaties 
Het onderzoek richt zich op de landelijke bedrijfstakorganisaties die tot taak hebben de 
sociaal-economische belangen van ondernemingen en/of individuen daarin te behartigen. Het 
gaat hierbij om werknemers- en werkgeversorganisaties, die betrokken zijn bij arbeids
voorwaardenoverleg (CAO-overleg) op bedrijfstakniveau. Het gaat ook om produkt- en 
bedrijfschappen (publiek-rechtelijke bedrijfstakorganisaties (PBO's)), die door werknemers-
en werkgeversorganisaties worden bestuurd. Met de benaming 'bedrijfstakorganisaties' 
worden in dit rapport steeds de bovengenoemde drie soorten van organisaties bedoeld. 

Om de bevindingen over de arbo-dienstverlening van deze bedrijfstakorganisaties nader te 
kunnen aanvullen en interpreteren zijn ook de centrale werkgevers- en werknemersorganisa
ties in het onderzoek betrokken. Deze vormen het hoogste landelijke organisatieniveau van 
sociaal-economische belangenbehartiging, doordat bedrijfstakorganisaties, soms via overkoe
pelende organen, uiteindelijk hierin verenigd zijn. Concreet gaat het om de organisaties die 
participeren in de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal Economische Raad (SER). 

Dit betekent dat vijf soorten organisaties zijn onderzocht: drie soorten bedrijfstakorganisaties 
en twee soorten centrale organisaties. Mede gezien het geringe aantal van deze laatste 
organisaties, maar vooral gezien de doelstelling van het onderzoek, ligt de nadruk duidelijk 
op de drie soorten bedrijfstakorganisaties. 

Om budgettaire en praktische redenen (uitvoerbaarheid en doorlooptijd) is het onderzoek op 
verzoek van de opdrachtgever beperkt tot bedrijfstakorganisaties uit geselecteerde bedrijfs
takken. Daarbij is gebruik gemaakt van de indeling van bedrijfstakken naar ernst van de 
arbo-problematiek. Dit is een classificatie-systeem dat binnen het Directoraat-Generaal van 
de Arbeid is ontwikkeld en wordt gehanteerd. De classificatie is'gebaseerd op: 

de Standaardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek; 
indicatoren als ziekteverzuim, WAO-instroom en aanwezigheid van risicovolle arbeidssi
tuaties in de bedrijfstakken; 
de beoordeling van de arbo-risico's in bedrijven uit de bedrijfstakken door inspecteurs 
van de Arbeidsinspectie. 

De prioriteit is gelegd bij bedrijfstakken met een hoge of middelhoge arbo-problematiek. 
Daarnaast is een vijftal bedrijfstakken uit de categorieën middellage en lage arbo-problema-
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tiek geselecteerd, omdat daar de problematiek actueel aan het worden is. Om welke 34 
bedrijfstakken het gaat is weergegeven in tabel 2. Een eerste inventarisatie wees uit dat de 
beoogde onderzoekspopulatie ruim 200 bedrijfstakorganisaties zou gaan bevatten. 

Tabel 2 De geselecteerde bedr i j f s takken 1) 

SBI-code Bedr i j f s tak 

Hoge arbo-problematiek: 

11 takken 

Middelhoge 
arbo-problematiek: 

18 takken 

(Middel)lage 
arbo-problematiek: 

5 takken 

03 Visserij 
20/21 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
22 Textielindustrie 
25 Hout- en meubelindustrie (excl. metalen meubelen) 
33 Basis metaalindustrie 
34 Metaalproduktenindustrie (excl. machines en transportmiddelen) 
35 Machine-industrie 
37 Transportmiddelenindustrie 
51 Bouwnijverheid 
52 Bouwinstallatiebedrijven 
73 Zeevaart 

01 Land- en tuinbouw 
02 Bosbouw 
23 Kledingindustrie 
24 Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie (excl. kleding) 
26 Papier- en papierwarenindustrie 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 
28 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 2) 
29 Chemische industrie 
30 Kunstmatige en synthetische garen- en vezel industrie 2) 
31 Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
32 Bouwmaterialen-, aardewerk en glasindustrie 
36 Elektrotechnische industrie 
39.5 Sociale werkplaatsen 2) 
71 Spoorwegen 2} 
74 Binnenvaart 
93 Gezondheids- en veterinaire diensten 
98.1 Reinigings- en ontsmettingsbedrijven, polderbemalings inrichtingen 2) 
98.2 Schoonmaakbedr i j ven 

67 Horeca 
72 Wegvervoer 
90.4 Politie 2) 
90.6 Defensie 2) 
92 Onderwijs 

1) bron: DGA ongedateerd; de SBI-indeling onderscheidt in totaal 60 bedrijfstakken (twee-cijferige 
code) 

2) in deze bedrijfstakken worden geen CAO's op bedrijfstakniveau afgesloten, maar uitsluitend op 
ondernemingsniveau (DCA 1990) 

Ter toelichting op de keuze voor de inperking van de onderzoekspopulatie tot CAO-partijen 
en produkt- en bedrijfschappen wordt vermeld dat deze reeds besloten lag in het eerder 
vermelde Kabinetsstandpunt. De toespitsing op CAO-partijen is ingegeven door de opvatting 
dat het arbeidsvoorwaardenoverleg één van de geschikte mogelijkheden vormt om door 
middel van afspraken op bedrijfstakniveau tot arbeidsomstandighedenverbetering op 
ondernemingsniveau te komen. Deze opvatting wordt weliswaar niet door alle betrokkenen 
in even grote mate onderschreven, maar vindt wel steeds meer weerklank. In CAO's worden 
vaker dan enige jaren terug afspraken betreffende arbeidsomstandigheden vastgelegd. Het 
gaat hierbij zowel om afspraken gericht op het arbo-beleid binnen de ondernemingen, alsook 
om ondersteunende activiteiten van bedrijfstakorganisaties (Ministerie van Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid 1987). De meest actuele gegevens hieromtrent, betreffende wijzigingen in 
circa 25 bedrijfstak- en ondernemings-CAO's, die nâ het Najaarsoverleg 1990 tot stand zijn 
gebracht, bevestigen dit beeld. Bij het merendeel zijn in de principe-accoorden ook afspraken 
op het terrein van arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid opgenomen (Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1991). 

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het onderzoek zich dus nadrukkelijk niet richt op 
andere soorten van organisaties die eveneens op bedrijfstakniveau actief zijn op het arbeids
omstandighedenterrein, zoals bedrijfsverenigingen en bedrijfstakspecifieke arbo-organisaties 
zoals Stichting Arbouw en STIGAS. Evenmin is het onderzoek gericht op organisaties die 
uitsluitend ondersteuning bieden bij CAO-overleg of arbo-beleid op zowel ondernemings- als 
bedrijfstakniveau, zoals de Algemene Werkgevers Vereniging. Ook organisaties die uitslui
tend arbo-ondersteuning leveren, zoals adviesbureaus, bedrijfsgezondheidsdiensten, oplei
dingsinstellingen en dergelijke behoren niet tot de onderzoekspopulatie. Desondanks komen 
ze wel globaal aan de orde, voor zover de bedrijfstakorganisaties contacten met hen 
onderhouden. 

De beschreven beperkingen ten aanzien van de onderzoekspopulatie geven aan dat het 
uitdrukkelijk niet de bedoeling van het onderzoek is om een volledig overzicht op te leveren 
van de arbo-zorg op bedrijfstakniveau. Evenmin is volledige representativiteit ten aanzien 
van bedrijfstakorganisaties vereist, hoewel wel nagestreefd. Bedoeling is dat de inventarisatie 
van de arbo-dienstverlening in de geselecteerde onderzoekspopulatie zodanige informatie 
oplevert dat de overheid en sociale partners in staat worden gesteld om een op feiten 
gebaseerde discussie te kunnen voeren over het toekomstige arbo-dienstenpakket van 
bedrijfstakorganisaties. 

De beperkingen in de onderzoekspopulatie betekenen evenwel dat de doelstelling van het 
onderzoek is gepreciseerd en feitelijk als volgt luidt: het onderzoek betreft een inventarisatie 
van de arbo-dienstverlening van produkt- en bedrijfschappen en van werknemers- en 
werkgeversorganisaties, betrokken bij CAO-overleg, van bedrijfstakken met hoge. middelhoge 
of toenemende risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de daarin 
werkzame personen. 

2.3 Fasering 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de volgende gefaseerde opzet. 

1. Oriëntatie en vooronderzoek 
Door middel van dossieronderzoek zijn gegevens verzameld over de geselecteerde bedrijfs
takken en de daarin actieve bedrijfstakorganisaties. Bovendien zijn met elf organisaties 
gesprekken gevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van het onderzoeksinstrumentarium. 
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Produkten van deze fase waren het overzicht van algemene bedrijfstak-kenmerken, de 
verzendlijst met te benaderen organisaties en de vragenlijst voor de schriftelijke enquête. 

2. Inventarisatie 
Hierin is de enquête uitgezet en is gerappeleerd indien de vragenlijst niet werd terugont
vangen. De gegevens in de geretourneerde vragenlijsten zijn met behulp van de computer 
verwerkt en meegezonden arbo-documenten zijn op hun inhoud geanalyseerd. De gegevens 
hieruit zijn eveneens in de computer ingevoerd. Het produkt van deze fase was het databe
stand met de benodigde gegevens over de arbo-dienstverlening van de bedrijfstak- en 
centrale organisaties. 

3. Analyse 
In deze fase zijn de gegevens over de bedrijfstakken ook in de computer ingevoerd en aan 
het databestand over de arbo-dienstverlening gekoppeld. De gegevens van beide databestan
den zijn bewerkt met behulp van SPSS/PC versie 4.0 en de resultaten zijn geanalyseerd. 
Produkten van deze fase bestonden uit grafieken en tabellen met resultaten. 

4. Rapportage 
Hierin zijn de eerste resultaten mondeling gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de 
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarna is aan de schriftelijke rapportage 
gewerkt, waarbij de opmerkingen en suggesties uit de mondelinge presentatie zijn benut. De 
voorliggende rapportage met daarin de antwoorden op de onderzoeksvragen is het produkt 
van deze en alle voorgaande fasen. 

2.4 Onderzoeksmethoden 

In het onderzoek zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt: dossieronderzoek, schriftelijke 
enquête en inhoudsanalyse van documenten. 

Dossieronderzoek 
Het dossieronderzoek was gericht op het verkrijgen van gegevens over algemene bedrijfstak-
kenmerken. De beoogde gegevens hadden betrekking op de omvang van bedrijfstakken in 
aantallen werkzame personen en in aantallen bedrijven naar grootte klasse. Daarnaast ging 
het om bedrijfstakspecifieke ziekteverzuim-, WAO- en ongevallencijfers over de laatste twee 
jaar. Hiertoe zijn publikaties van het CBS, de Sociale Verzekeringsraad, Bedrijfsverenigingen 
en het DGA geraadpleegd en is aanvullend telefonisch informatie ingewonnen bij het CBS. 

Niet alle gewenste gegevens zijn verkregen. Van bedrijfstakken met een klein aantal 
bedrijven zijn sommige gegevens over de omvang van de bedrijfstak niet beschikbaar. 
Problematisch ten aanzien van de verzuim-, WAO- en ongevallencijfers is met name dat de 
gegevens niet per bedrijfstak, zoals gedefinieerd volgens de SBI-indeling, beschikbaar zijn of 
niet actueel zijn. Door het ontbreken van de juiste gegevens is het beantwoorden van de 
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onderzoeksvraag betreffende de achtergronden voor eventuele verschillen in arbo-dienstver
lening bemoeilijkt. 

Schriftelijke enquête 
In overleg met de opdrachtgever is een schriftelijke enquête als onderzoeksinstrument 
gekozen om de gegevens over de arbo-dienstverlening van de organisaties te verzamelen. Om 
redenen van doorlooptijd en capaciteit was het afnemen van interviews geen geschikte 
methode. Ook een telefonische enquête werd niet geschikt bevonden, omdat dit vanwege de 
complexiteit van de onderzoeksinhoud ook veel tijd zou vergen en niet uitbesteed kon 
worden aan een interviewbureau. Besloten is een schriftelijke vragenlijst te ontwikkelen 
waaraan de volgende eisen werden gesteld: 

geschikt voor alle vijf soorten organisaties: werkgevers- en werknemersorganisaties, de 
produkt- en bedrijfschappen, de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties ; 
de gehele onderzoeksinhoud dekkend; 
niet meer dan twee uur benodigd voor het invullen ervan; 
geschikt voor kwantitatieve verwerking. 

Voorafgaand aan de constructie van de vragenlijst is met één organisatie uit elk van de vijf 
verschillende soorten een verkennend gesprek van lVi-2 uur gevoerd aan de hand van een 
onderwerpenlijst. Het gesprek vond plaats met een functionaris met arbo-zaken in zijn/haar 
takenpakket. Met deze ervaringen is een concept-vragenlijst ontwikkeld die vervolgens werd 
uitgetest bij zes andere organisaties, ook weer behorend tot alle vijf soorten. Bij deze 
proefenquête werd de concept-vragenlijst door de 'arbo-functionaris' van de organisatie 
ingevuld in aanwezigheid van één der onderzoekers. Met behulp van het commentaar op de 
lijst en de observaties tijdens het invullen is de vragenlijst definitief vormgegeven. 

De vragenlijst bevat 45 vragen, merendeels voorzien van gesloten antwoordcategorieën, 
ondergebracht in vijf hoofdstukken (zie bijlage 1). De lijst begint met enkele vragen over 
algemene kenmerken van de bedrijfstakorganisatie en volgt daarna het proces van doel naar 
daad. Allereerst enkele vragen over ten doel gestelde arbo-activiteiten die zijn neergelegd in 
officiële documenten en een vraag over de aanleiding voor de uitvoering van arbo-activitei
ten. Het merendeel der vragen betreft de activiteiten zelf, naar aard, frequentie en onder
werp, waarbij ook gevraagd is naar de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen. 
Tenslotte is gevraagd naar mogelijke ervaringen, plannen en wensen ten aanzien van de 
arbo-activiteiten. 

De enquête is telefonisch bij iedere bedrijfstakorganisatie aangekondigd, zo mogelijk bij de 
functionaris met arbo-zaken in zijn/haar takenpakket. De enquête, voorzien van een nader 
informerende brief (zie bijlage 2), werd op naam van deze functionaris of aan de secretaris 
verzonden. Verzending vond plaats in de maand december van 1990. Aan organisaties die in 
meer dan één bedrijfstak actief zijn (met name werknemersorganisaties) is verzocht zo veel 
mogelijk de relevante informatie pér bedrijfstak te verstrekken. Dit is echter in vrijwel geen 
van de gevallen gebeurd, waarschijnlijk omdat deze informatie niet als zodanig beschikbaar is 
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of omdat de hiervoor benodigde tijdsinspanning de gesuggereerde l-lVi uur ver zou 
overschrijden. 

Naar aanleiding van de vragenlijst zijn 29 telefonische reacties ontvangen van 26 organisaties 
met verzoeken om nadere toelichting over het onderzoek en de gestelde vragen. In januari 
en februari van 1991 is telefonisch gerappeleerd, waarbij in enkele gevallen de vragenlijst, 
wegens zoekraken, opnieuw is toegezonden. Organisaties zijn maximaal 3 maal gerappeleerd. 
De ontvangen vragenlijsten zijn op respondentnummer ingevoerd in de computer en 
nagelopen op opvallendheden en inconsistenties. Zo mogelijk is gecorrigeerd voor aperte 
fouten in de invulling. 

Al tijdens het uittesten van de vragenlijst bleek dat de lijst minder geschikt was voor de 
centrale werkgevers- en werknemersorganisatie. Om die reden zijn de twee organisaties uit 
deze categorieën, die niet eerder bij de verkennende gesprekken of de proef-enquête waren 
betrokken, alsnog benaderd voor een gesprek, waarbij de vragenlijst gaande het gesprek is 
ingevuld. 

De informatie die tijdens de eerder genoemde verkennende gesprekken werd verkregen is 
door de onderzoekers in vijf vragenlijsten ingevuld. Deze zijn vervolgens ter verificatie en 
aanvulling aan de informanten voorgelegd. Alle lijsten zijn terugontvangen en volgden verder 
de gebruikelijke procedure. De informatie uit de zes ingevulde concept-vragenlijsten uit de 
proef-enquête is overgezet naar de definitieve vragenlijsten die verder eveneens op de 
gebruikelijke wijze zijn verwerkt. 

Uiteindelijk zijn derhalve van 13 organisaties (waaronder alle zeven centrale organisaties) 
vragenlijsten ingevuld op basis van een gesprek en zijn aan 204 organisaties de vragenlijsten 
rechtstreeks toegezonden. 

Inhoudsanalyse van documenten 
De analyse van de inhoud van documenten was bedoeld om aanvullende informatie ten 
opzichte van de vragenlijsten te verkrijgen. De analyse is met name gericht op de formeel 
ten doel gestelde arbo-activiteiten, die in officiële documenten van organisaties verwoord 
zijn. Het gaat daarbij uitsluitend om de voorgenomen activiteiten onder de vlag van de 
organisaties zélf. Nagestreefde arbo-doelen voor bijvoorbeeld ondernemingen of andere 
organisaties in de bedrijfstak zijn buiten beschouwing gebleven. 

De documenten zijn van de organisaties verkregen door in de begeleidende brief en ook in 
de vragenlijst zelf om toezending van (arbo-)documenten zoals jaarplannen, jaarverslagen, 
beleidsnota's, CAO's, brochures en dergelijke te verzoeken. De ontvangen documenten zijn 
geanalyseerd aan de hand van een op de vragenlijst aansluitende checklist met merendeels 
gesloten antwoordcategorieën. Daarbij is geïnventariseerd óf de documenten vermeldingen 
van ten doel gestelde arbo-activiteiten bevatten, de soort en het onderwerp van de voorgeno
men activiteiten en de mate van uitwerking van de doelstelling in de vermelding ervan. Voor 
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de mate van uitwerking van de doelstelling zijn vier mogelijkheden onderscheiden: uitsluitend 
intentie, concretisering, uitgewerkt plan en geresulteerd in produkt. Ter illustratie: de laatste 
mogelijkheid werd bijvoorbeeld gescoord als in een voorlichtingsbrochure een formulering 
werd aangetroffen dat de organisatie zich had voorgenomen om voorlichtingsactiviteiten te 
verrichten. En 'concretisering' werd aangekruist wanneer niet alleen de intentie voor 
bijvoorbeeld scholingsactiviteiten werden aangegeven, maar ook dat dit zou plaats vinden 
door het organiseren van studiedagen voor de leden over het opstellen van een Arbo-
jaarplan. 

Daarnaast zijn de ontvangen CAO's gescoord op arbo-onderwerpen, ongeacht of deze 
betrekking hadden op activiteiten van de bedrijfstakorganisatie zélf dan wel op die van 
andere organisaties op bedrijfstakniveau of van ondernemingen. 

Analysemethoden 
De resultaten over de bedrijfstakorganisaties zijn weergegeven in percentages en/of 
gemiddelden (hoofdstuk 4 tot en met 8). Bij de percentages gaat het om het deel van de 
organisaties dat een bevestigend antwoord gaf op een vraag (onderdeel). Daarmee is onder 
meer vastgesteld hoe groot het deel van de organisaties is dat actief is ten aanzien van de 
diverse vormen van arbo-dienstverlening. Daarnaast is per item het rekenkundig gemiddelde 
van de scores over de bijbehorende antwoordcategorieën vastgesteld om via één samenvat
tende maat de verschillen tussen de items te kunnen beoordelen. Met behulp van de 
percentages en/of de gemiddelden is per soort organisatie én over de gehele groep van 
organisaties onderscheid gemaakt tussen 'veel' en 'weinig' voorkomende (aspecten van) arbo-
activiteit. Hiertoe zijn de activiteiten of items benoemd die de soorten en gehele groep van 
organisaties het meest respectievelijk het minst uitvoeren (top- en bottom-bepaling). 

De verschillen tussen de drie soorten bedrijfstakorganisaties zijn beoordeeld met een 
Kruskal-Wallis one-way anova procedure (hoofdstuk 4 en 8). De drie soorten organisaties 
zijn hierbij als drie onafhankelijke steekproeven opgevat en tussen hen is statistisch op 
verschillen getoetst. Alleen indien bij de onderliggende items per onderwerp meer dan één 
duidelijk verschil werd gevonden, die allemaal in dezelfde richting significant zijn, is besloten 
dat één van de soorten organisaties meer of minder actief is op dit onderwerp. Significant 
zijn wil zeggen dat verschillen niet aan toevalsfluctuaties zijn toe te schrijven. 

In één geval is gebruik gemaakt van Pearson produkt-moment correlatie-coëfficiënten. Dit is 
gedaan om te onderzoeken in welke mate de arbo-dienstverlening gerelateerd is aan de 
omvang van bedrijfstakken (in aantal werknemers en bedrijven) en de omvang van ziektever
zuim-, arbeidsongeschiktheids- en bedrijfsongevallenproblematiek (paragraaf 4.2). Ook hier is 
pas besloten dat van een relatie sprake is (bijvoorbeeld veel organisaties met arbo-dienstver
lening in bedrijfstakken met een hoog ziekteverzuim), indien meer dan één correlatie 
consistent in dezelfde richting significant is. 
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Bovenstaande analysemethoden zijn uitsluitend toegepast op de resultaten van de bedrijfstak
organisaties. De resultaten van de centrale organisaties lieten een dergelijke behandeling niet 
toe, omdat het aantal organisaties hiervoor te beperkt is. 

2.5 Selectie van organisaties 

Bij de selectie van organisaties ging het om het opsporen van de namen en adressen van de 
beoogde organisaties in de geselecteerde bedrijfstakken en op het centrale niveau. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de SER-Ahnanak (Kluwer-SER 1990), de Pyttersen's Almanak (1990) 
en van zowel telefonische als schriftelijke informatie van de Dienst Collectieve Arbeidsvoor
waarden (DCA). 

Eerst is getracht tot een selectie en adressenlijst te komen door bestaande databanken bij 
het DCA en Kluwer-Datalex te benutten. Dit lukte echter niet daar beide bestanden voor dit 
doel onvoldoende toegankelijk waren. Uiteindelijk is gebruik gemaakt van een, niet geheel 
actuele, lijst met ruim 350 bedrijfstak-CAO's naar SBI-indeling die van het DCA is ontvan
gen (DCA 1990). Hiermee is, gecombineerd met informatie uit de SER-Almanak, een 
overzicht van te onderzoeken organisaties per geselecteerde bedrijfstak opgesteld. 

Al tijdens het selectieproces, maar ook later tijdens het onderzoek, bleek het onderzoeksveld 
complexer dan verwacht. Onder meer werd duidelijk dat in zeven van de geselecteerde 
bedrijfstakken geen CAO's op bedrijfstakniveau worden afgesloten (zie tabel 2). In deze 
gevallen werden organisaties geselecteerd die binnen deze takken op andere wijze de sociaal-
economische belangen van leden behartigen. Bovendien werd in de bedrijfstak chemische 
industrie, vanwege de centrale positie, één organisatie toegevoegd, die weliswaar geen CAO-
partij is, maar eveneens anderszins sociaal-economische belangen behartigt. Verder bleek een 
groot aantal werknemersorganisaties en produktschappen in meerdere bedrijfstakken actief 
te zijn, waardoor het verkrijgen van inzicht in de activiteiten pér bedrijfstak bemoeilijkt werd 
(zie eerder). Ook werd duidelijk dat geen sprake is van een eenvoudige hiërarchie in de 
organisaties. Onder de bedrijfstakorganisaties bevinden zich organisaties die andere 
bedrijfstakorganisaties overkoepelen, maar niet tot de centrale organisaties behoren. Deze 
overkoepelende bedrijfstakorganisaties zijn vaak de organisaties die werkelijk het CAO-
overleg voeren, terwijl de bij hen aangesloten organisaties uitsluitend de CAO ondertekenen 
(CAO-contractant zijn). Ook deze CAO-contractanten zijn tot de te onderzoeken organisa
ties gerekend, vanwege de verantwoordelijkheden die zij op zich nemen door het onderteke
nen van de CAO. Bovendien bleken sommige centrale organisaties uitsluitend voor één 
bedrijfstak actief te zijn (landbouw). Deze organisaties zijn vervolgens tot de bedrijfstakor
ganisaties gerekend. Daarnaast werd duidelijk dat de overige centrale organisaties niet alleen 
actief zijn voor aangesloten bedrijfstakorganisaties, maar ook rechtstreeks voor onderne
mingen. Deze complexiteit van het veld komt verder aan de orde bij de beschrijving van de 
onderzoekspopulatie in hoofdstuk 3. 
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Met inachtneming van deze praktijkgegevens, die alle een zekere keuze vergden, bleek het 
totaal aantal te onderzoeken organisaties (inclusief de centrale organisaties) de geschatte 200 
ver te overschrijden. Om praktische redenen is dit aantal verdeeld in een groep van 242 die 
alle zouden worden benaderd en een groep van 21 die in een eventuele tweede ronde 
zouden worden opgenomen. Het ging hierbij om organisaties met slechts een beperkte 
betekenis voor de bedrijfstak als geheel (vertegenwoordiging van kleine deelsectoren). 
Uiteindelijk heeft de onderzoekspopulatie bestaan uit 217 organisaties (zie bijlage 3). Deze 
reductie kwam tot stand doordat adressen onvindbaar bleken, organisaties bleken te zijn 
opgeheven, gefuseerd of van naam veranderd en doordat omwille van de tijd is afgezien van 
de tweede ronde. 
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3. ONDERZOEKSPOPULATIE, RESPONS EN NON-RESPONS 

Dit hoofdstuk begint met een nadere beschrijving van de onderzoekspopulatie: de gehele 
groep van 217 organisaties die benaderd is voor deelname aan het onderzoek. Daarna wordt 
ingegaan op de ontvangen reacties op het verzoek om deelname: de respons en non-respons 
op de schriftelijke enquête. Vervolgens volgt een beschrijving van de responsgroep: de 
organisaties die bruikbare vragenlijsten en (arbo-)documenten hebben ingestuurd waarvan de 
gegevens zijn verwerkt. Tenslotte volgt een beschrijving van de groep organisaties waarvan 
geen bruikbare reacties zijn ontvangen, de non-responsgroep. 

3.1 Beschrijving van de populatie 

De onderzoekspopulatie omvat in totaal 217 organisaties. Hierin komen drie soorten 
bedrijfstakorganisaties en twee soorten centrale organisaties voor. Gezamenlijk bestrijken 
deze organisaties 34 bedrijfstakken met in totaal ruim 170.000 ondernemingen en meer dan 
drie miljoen werknemers. Hieronder wordt op deze en andere kenmerken van de onder
zoekspopulatie nader ingegaan. 

Vyf soorten organisaties in de onderzoelcspopulatie 
De samenstelling van de populatie naar soort organisatie is in tabel 3.1.1 weergegeven. In 
bijlage 3 zijn de benaderde organisaties uitputtend opgesomd. 

Tabel 3.1.1 Samenstelling van de onderzoekspopulatie naar soort organisatie 

Soort organisatie benaderd aantal percentage 

Uerknemersorgani sat i e 
Werkgeversorgani sat i e 
Produkt- en bedrijfschappen 
Centrale werknemersorganisatie 
Centrale werkgeversorganisatie 

47 
134 
29 
3 
4 

22% 
62X 
13% 
1% 
2% 

Totaal 217 100% 

De onderzoekspopulatie bestaat merendeels uit werkgeversorganisaties. Deze organisaties 
behartigen de sociaal-economische belangen van de werkgevers in ondernemingen. Deze 
belangenbehartiging uit zich onder andere in deelname aan arbeidsvoorwaardenoverleg met 
werknemersorganisaties, maar ook bijvoorbeeld in het bevorderen van technische research, 
marktpositie en promotie van de bedrijvigheid. Vooral ondernemingen en ondernemers zijn 
de leden van deze organisaties en in een aantal gevallen maken organisaties deel uit van het 
ledenbestand. Een aantal werkgeversorganisaties (12% van hen) voert uitsluitend activiteiten 
uit op het gebied van economische belangenbehartiging en besteedt de activiteiten op sociaal 
terrein uit aan de Algemene Werkgevers Vereniging als ondersteunende instelling (AWV, 
1991). Uiteraard blijven deze werkgeversorganisaties zelf eindverantwoordelijk voor deze 
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activiteiten. Werkgeversorganisaties zijn doorgaans uitsluitend binnen één bedrijfstak werk
zaam en veelal verenigen ze werkgevers uit een bepaalde sector van de bedrijfstak. Derhalve 
zijn er vaak verscheidene werkgeversorganisaties binnen één bedrijfstak actief en is het 
totaal aantal organisaties zo groot. 

Het aantal werknemersorganisaties in de populatie is beduidend lager, omdat veel (circa 
40%) van deze organisaties meer dan één bedrijfstak bestrijken (tot wel meer dan 20). Deze 
organisaties behartigen de sociaal-economische belangen van werknemers in bedrijven. Ook 
bij deze organisaties uit zich dat in deelname aan CAO-overleg, maar ook in het bieden van 
rechtspositionele ondersteuning aan leden en het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid 
die werknemers verrichten. In de meeste gevallen zijn individuele werknemers de leden van 
deze organisaties en zelden is sprake van een overkoepeling van andere organisaties. 

Het geringe aantal produkt- en bedrijfschappen in de populatie hangt samen met het 
gegeven dat dit soort organisaties niet in alle bedrijfstakken aanwezig is (in 11 van de 34, zie 
tabel 3.1.2.). Produkt- en bedrijfschappen zijn ingesteld op basis van de Wet op de Bedrijfs
organisatie en hebben tot taak het gemeenschappelijk belang van de ondernemingen, 
waarvoor zij zijn ingesteld en van de daarbij betrokken personen te behartigen. Het gaat 
daarbij zowel om sociale als economische belangen, bijvoorbeeld promotie en bevordering 
van de kwaliteit van de bedrijfsuitoefening en het verzamelen en verstrekken van gegevens 
daaromtrent. Deze organisaties hebben de bevoegdheid bij de ondernemingen premies te 
heffen voor bepaalde doeleinden. Ze worden bestuurd door werknemers- en werkgeversorga
nisaties en hebben feitelijk geen leden. Door de functie en structuur van de produktschappen 
(belangenbehartiging binnen een verticale bedrijfskolom: alle ondernemingen die zich bezig 
houden met één produkt, bijvoorbeeld van teelt tot detailhandel), bestrijken ook deze 
organisaties verscheidene bedrijfstakken. De bedrijfschappen zijn steeds binnen één 
bedrijfstak actief. 

De centrale organisaties behartigen op nationaal niveau de sociaal-economische belangen van 
werkgevers en werknemers. Dit gebeurt onder andere door deelname aan diverse overlegor
ganen, waaronder de Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Tot de leden 
van de organisaties behoren in de eerste plaats de hierboven beschreven werkgevers- en 
werknemersorganisaties die op bedrijfstakniveau actief zijn. Bij de centrale werkgeversor
ganisaties zijn echter ook ondememingen en ondernemers aangesloten, zodat deze organisa
ties in feite ook op het micro-niveau aan belangenbehartiging en ondersteuning doen. En de 
centrale werknemersorganisaties hebben weliswaar geen individuele werknemers als lid, maar 
zij bieden wel rechtstreeks ondersteuning aan de leden van de vakbonden die bij de centrales 
zijn aangesloten, zodat ook zij tot op het micro-niveau belangen behartigen. De centrale 
organisaties zijn klein in aantal, omdat zij het hoogste niveau van vereniging van werkgevers 
en werknemers vormen. Gezamenlijk bestrijken zij alle bedrijfstakken. 

De drie soorten bedrijfstakorganisaties en de twee soorten centrale organisaties nemen in 
bepaalde opzichten dus een verschillende positie in op het nationale, bedrijfstak- en 
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ondernemingsniveau, maar hun werkterreinen overlappen elkaar ook. In de onderstaande 
figuur worden de organisaties uit de onderzoekspopulatie in hun onderlinge relatie schema
tisch weergegeven, waarbij de complexiteit van het veld duidelijk naar voren komt. 

Figuur! Schematische weergave van het werkterrein van de onderzoekspopulatie 

NationeaJ 
niveau 
(macro) 

CWG CWN 

Bedrijfstak 
niveau 
(meso) WQ 

Ondernemings 
niveau 
(micro) wn 

Bedrijfstak A Bedrijfstak B 

CTMii = Centrale Werknemersoiganisaties; WN = Werknemeisorganisaties; wn » werknemeis; 
CWG - Centrale Werkgeveisorganisaties; WG = Weikgeveisorganisaties; wg ^ werkgevers; 

PBO = Produkt- en bedrijfschappen; 
De wn en wg behoren niet tot de onderzoekspopulatie; zij zijn de doelgroep van de arbcMlienstverlening van de genoemde 
organisaties. 
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Verdeling van de oi^nisaties over de bedryfstakken 
De 34 bedrijfstakken die met de onderzoekspopulatie worden bestreken behoren tot de 
landbouw en visserij (SBI 0), de industrie (SBI 2-3), de bouw (SBI 5), de transportsector 
(SBI 7) en de dienstverlening (SBI 9) (zie ook tabel 2). Tabel 3.1.2 biedt het overzicht voor 
de drie soorten bedrijfstakorganisaties. De centrale organisaties zijn hierin niet opgenomen, 
omdat de geraadpleegde bronnen op dit punt geen informatie verschaften. Ze bestrijken 
door hun overkoepelende functie echter alle in het onderzoek betrokken bedrijfstakken (zie 
ook tabel 3.3.1), 

Tabel 3.1.2 Verdeling van de drie soorten bedrijfstakorganisaties uit de onderzoekspopulatie over 
de bedrijfstakken 1)2) 

Bedrijfstak WW WG PBO totaal 

Land- en tuinbouw 
Bosbouw 
visserij 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Leder-, schoen- en andere lederwarenindustrie (exclusief kleding) 
Hout- en meubelindustrie (exclusief metalen meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie 
Grafische industrie, uitgeverijen 
Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische garen- en vezel industrie 
Rubber en kunststofverwerkende industrie 
Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
Basis-metaalindustrie 
Hetaalproduktenindustrie (excl. machines en transportmiddelen) 
Machine-industrie 
Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Sociale werkplaatsen 
Bouwnijverheid 
Bouuinstallatiebedrijven 
Horeca 
Spoorwegen 
Wegvervoer 
Zeevaart 
Binnenvaart 
Politie 
Defensie 
Onderwijs 
Gezondheids- en veterinaire diensten 
Reinigings- en ontsmettingsbedrijven, polderbemalingsinrichtingen 
Schoonmaakbedr i j ven 

1) gebaseerd op DCA 1990 en Kluwer-SER 1990 
2) WN=werknemersorganisatie, WG=werkgeversorganisaties, PBO=produkt- en bedrijfschappen; getallen 

betreffen het aantal organisaties dat in genoemde bedrijfstakken actief is; getallen sonmeren 
verticaal niet tot het werkelijke aantal benaderde bedrijfstakorganisaties (totaal niet 210, 
maar 336 organisaties) vanwege activiteiten in verscheidene bedrijfstakken door een aantal 
organisaties 

In de onderzoekspopulatie zijn drie bedrijfstakken sterk vertegenwoordigd: de land- en 
tuinbouw, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de bouwnijverheid. Bij de eerste twee 
is dit vooral het geval door het grote aantal werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijf
schappen dat in deze takken actief is. Bij de bouwnijverheid is alleen het aantal werkgevers
organisaties opmerkelijk groot. Deze drie bedrijfstakken omvatten veel deelsectoren met 
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4 
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15 
7 
14 
7 
8 
9 
3 
23 
6 
6 
5 
11 
13 
9 
3 
6 
13 
13 
1 
4 



voor iedere sector afeonderlijke bedrijfstakorganisaties. Dit maakt het aantal organisaties zo 
groot. Het minst vertegenwoordigd zijn eveneens drie bedrijfstakken. Het betreft de aardolie-
en steenkoolverwerkende industrie, de kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 
en de reinigings- en ontsmettingsbedrijven en polderbemalingsinrichtingen. Het gaat hier om 
drie van de zeven bedrijfstakken waarin geen bedrijfstak-CAO wordt afgesloten (zie tabel 2) 
en er dus weinig organisaties geselecteerd konden worden. 

Verder bestrijken de werknemersorganisaties de meeste bedrijfstakken (31) en het aantal 
van deze organisaties is het grootst in het onderwijs, de grafische industrie en uitgeverijen en 
in de gezondheidssector. Werkgeversorganisaties ontbreken in vier bedrijfstakken: spoorwe
gen, politie, defensie en kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie. In de eerste 
drie bedrijfstakken is steeds sprake van slechts één onderneming en in de vierde is er geen 
bedrijfstak-CAO en ontbrak verdere informatie over een organisatie die eventueel in 
aanmerking kwam voor benadering. Het grootste aantal werkgeversorganisaties komt voor in 
de bedrijfstakken die boven genoemd zijn als de sterkst vertegenwoordigde takken. Produkt
en bedrijfschappen komen in elf takken voor, het meest in de land- en tuinbouw en de 
voedings- en genotmiddelenindustrie. Het is een historisch gegeven dat dit soort bedrijfstak
organisatie met name in deze bedrijfstakken van de grond zijn gekomen na het van kracht 
worden van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 

De onderzoekspopulatie naar enkele algemene kenmerken 
In tabel 3.1.3 wordt een schets gegeven van het veld waarin de onderzoekspopulatie opereert. 
Hierin worden enkele algemene kenmerken gepresenteerd, waarbij de indeling van bedrijfs
takken naar ernst van de arbo-problematiek wordt aangehouden. Meer gedetailleerde 
gegevens over de afzonderlijke bedrijfstakken zijn in bijlage 4 te vinden. 
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973.000 
71.112 

98,3% 
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2,18% 
3,09% 
85 
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67 
11 

1.505 
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18 
.600 
.154 
97,0% 
101 
1,79% 
1,39% 
69 
10 
52 
7 

5 
>707.000 
>57.513 

99,8% 

--
--
0,94% 
26 
14 
11 
1 

Tabel 3.1.3 Algemene kenmerken van de groepen van bedrijfstakken naar ernst van de arbo-problema-
tiek 

1 2 3 
hoge arbo- middelhoge (middel)lage 

Kenmerken problematiek problematiek problematiek 1) 

Aantal bedrijfstakken 1) 
Aantal werknemers 2} 
Aantal ondernemingen 3) 
Percentage MKB-ondernemingen 3) 
Ziekteverzuim-index 4} 
WAO-risico 5) 
Ongevallenpercentage 6) 
Aantal benaderde organisaties 7) 

werknemersorganisaties 7} 
werkgeversorganisaties 7) 
produkt- en bedrijfschappen 7) 

1) Bron: DGA ongedateerd, zie ook tabel 2 
2) Bron: CBS 1990a 
3) Bron: CBS 1990b; MKB: Midden en Klein Bedrijf met respectievelijk 1-10 en 10-100 werknemers 
4) betreft gemiddelde van de index-cijfers voor de afzonderlijke bedrijfstakken, voor zover 

beschikbaar; als referentie geldt de industrie (verzuimpercentage = 8,9%, index = 100); 
gebaseerd op CBS-enquête 'Loonkostenonderzoek' uit 1984; Bron: DGA 1990 

5) betreft gemiddelde van WAO-risicocijfers voor de afzonderlijke bedrijfstakken, voor zover 
beschikbaar; cijfers betreffen het percentage werknemers dat in 1986 vermoedelijk de WAO zou 
instromen; Bron: DGA 1990 

6) betreft het gemiddelde van ongevallenpercentages van de afzonderlijke bedrijfstakken, voor zover 
beschikbaar; cijfers betreffen het percentage werknemers in een bedrijfstak die in 1988 door een 
ongeval zijn getroffen; Bron: CBS 1989 

7) aantallen sonmeren horizontaal niet tot het werkelijke aantal benaderde organisaties vanwege 
activiteit in meer dan één bedrijfstakgroep; het betreft 16 werknemersorganisaties, 4 werkge
versorganisaties en 10 produkt- en bedrijfschappen die in twee bedrij fstakgroepen actief zijn 

De gegevens in de tabel bieden niet meer dan een schets van het terrein waarin de benader
de bedrijfstakorganisaties opereren, omdat ten aanzien van een aantal bedrijfstak-kenmerken 
gegevens ontbreken of niet actueel zijn. Voor wat betreft de omvang van de drie bedrijfstak-
groepen is het aantal werknemers in groep 3 ((middel)lage arbo-problematiek) opvallend 
groot, te meer daar van twee van de vijf bedrijfstakken gegevens ontbreken. Daarnaast is het 
aantal ondernemingen in groep 2 (middelhoge arbo-problematiek) opmerkelijk laag ten 
opzichte van het aantal werknemers. Dit zou kunnen duiden op een groot aantal grote 
ondernemingen in deze bedrijfstakgroep, maar dit komt niet tot uiting in een lager percenta
ge ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze is in groep 2 niet beduidend 
afwijkend van die in de andere twee bedrijfstakgroepen. In alle drie groepen is dit percenta
ge hoog, waarbij moet worden opgemerkt dat ook op dit punt in groep 3 van twee bedrijfs
takken gegevens ontbreken. 

De weergegeven cijfers voor het ziekteverzuim, de arbeidsongeschiktheid en ongevallen 
kunnen hoogstens als indicatie worden gehanteerd, omdat de cijfers veelal op een te klein 
aantal bedrijfstakken per groep gebaseerd zijn. Bovendien is daardoor een onderlinge 
vergelijking tussen de groepen niet goed mogelijk. Wat betreft het ziekteverzuim is het cijfer 
in groep 1 (hoge arbo-problematiek) gebaseerd op gegevens van negen bedrijfstakken. Dit 
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geldt ook voor groep 2, hetgeen slechts de helft van het aantal bedrijfstakken uit deze groep 
betreft. In groep 3 ontbreken gegevens over alle vijf takken. Ook de WAO-cijfers zijn 
gebaseerd op slechts een deel van de bedrijfstakken: respectievelijk zeven en tien bedrijfstak
ken van groep 1 en 2. Van groep 3 is geen WAO-cijfer in de tabel opgenomen, omdat van 
slechts één bedrijfstak informatie beschikbaar is. Ongevallencijfers zijn iets ruimer voorhan
den. In groep 1 is het cijfer gebaseerd op gegevens over alle bedrijfstakken. In groep 2 is dit 
over 14 bedrijfstakken en in groep 3 over 3 bedrijfstakken. Dit maakt uitsluitend een 
vergelijking tussen groep 1 en 2 mogelijk, die aangeeft dat het risico op ongevallen in 
bedrijfstakken met een hoge arbo-problematiek (zoals verwacht) duidelijk hoger is dan in de 
bedrijfstakken met middelhoge arbo-problematiek. 

Wat betreft het totaal aantal benaderde bedrijfstakorganisaties per bedrijfstakgroep valt in 
de eerste plaats op dat dit in de groep met middelhoge problematiek klein is in vergelijking 
met de andere twee groepen, zeker gezien het aantal bedrijfstakken dat in deze groep valt. 
Ook de aantallen werknemersorganisaties in de bedrijfstakken met hoge en middelhoge 
arbo-problematiek zijn laag in vergelijking met het aantal dat werkzaam is in bedrijfstakken 
met (middel)lage problematiek. Bij de produkt- en bedrijfschappen geldt dit precies 
andersom. Daar is het aantal organisaties juist in de bedrijfstakken met (middel)lage 
problematiek opvallend laag. Absoluut gezien zijn deze aantallen wel hoger dan in de tabel 
vermeld staan, omdat hierbij feitelijk de organisaties gerekend moeten worden die in meer 
dan één groep actief zijn. Het gaat hierbij vooral om werknemersorganisaties en produkt- en 
bedrijfschappen waarvan een groot aantal werkzaam is in meer dan één bedrijfstak met een 
verschillende ernst van arbo-problematiek. Bij de werkgeversorganisaties is dit veel minder 
het geval. Zij zijn voornamelijk werkzaam in één bedrijfstak en hebben dus veelal alleen met 
hoge, middelhoge dan wel (middel)lage arbo-problematiek te maken. 

3.2 Respons en non-respons 

Op het verzoek om deelname aan het onderzoek is door de organisaties uit de onderzoeks
populatie divers gereageerd. De volgende soorten reacties zijn ontvangen: 

ingevulde en bruikbare vragenlijsten, eventueel vergezeld van arbo-documenten; 
reacties waarin wordt aangegeven af te zien van deelname; 
ingevulde maar onbruikbare vragenlijsten. 

Daamaast is van een aantal organisaties geen enkele (bruikbare) reactie ontvangen. 
In tabel 3.2 worden de betreffende aantallen en percentages van de diverse reacties naar 
soort organisatie weergegeven. 
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Tabel 3.2 Overzicht van respons en non-respons over alle organisaties 1) 

Soort reactie 

Respons: 
bruikbare vraaenlijsten 
bericht van geen deelname 
onbruikbare vragenlijsten 

Non-respons: 
geen (bruikbare) reactie 

Totaal 

n 

22 
5 

20 

WN 
% 

47% 
11% 

42% 

47 100% 

n 

47 
24 
1 

62 

134 

WG 
% 

35% 
18% 
1% 

46% 

100% 

PBO 
n % 

18 
3 
1 

7 

29 

62% 
10% 
4% 

24% 

100% 

CWN 
n % 

3 100% 

3 100% 

CWG 
n % 

4 100% 

4 100% 

totaal 
n % 

94 43% 
32 15% 
2 1% 

89 41% 

217 100% 

1) WNsuerknemersorganisaties, WG=werkgeversorganisaties, PBO^produkt- en bedrijfschappen, CWN^cen-
trale werknemersorganisaties, CWG=centrale werkgeversorganisaties 

De totale respons bedraagt 59% en de non-respons omvat 41% van de onderzoekspopulatie. 
Binnen de respons is echter sprake van bruikbare en onbruikbare respons. Onder dit laatste 
vallen de berichten van geen deelname en de geretoumeerde maar onbruikbare vragenlijsten. 
In een aantal gevallen werd in de berichten waarin van deelname werd afgezien, als reden 
opgegeven dat men 'niets doet op arbo-gebied'. Er is voor gekozen deze informatie niet op 
dezelfde wijze te behandelen als die in de bruikbare vragenlijsten. Reden hiervoor is dat 
tijdens de telefonische reacties met verzoeken om nadere toelichting (zie 2.4) sommige 
organisaties in eerste instantie aangaven geen arbo-activiteiten te ontplooien, terwijl men 
door de toelichting vast stelde dat men 'zo beschouwd toch wel iets deed'. Dit gaf aan dat bij 
dit soort reacties in de berichten van geen deelname óók sprake kon zijn van soortgelijke 
situaties en dat de mededeling van niet actief te zijn op arbo-gebied wellicht niet geheel 
betrouwbaar was. Om die reden is deze soort respons, evenals de overige onbruikbare 
reacties, overgeheveld naar de non-responsgroep. Dat betekent dat gekozen is om het 
verdere onderzoek uitsluitend te verrichten op basis van de gegevens uit de 94 bruikbare 
vragenlijsten. In het hiernavolgende wordt met de responsgroep deze 43% van de onder
zoekspopulatie bedoeld. Onder de non-responsgroep wordt hierna de overige 57% verstaan. 

Over de zo gedefinieerde respons- en non-responsgroep kan in globale zin het volgende 
worden opgemerkt. De respons bij de centrale organisaties is 100%, omdat zij alle via 
gesprekken aan het onderzoek hebben deelgenomen (zie 2.4). Van de drie soorten bedrijfs
takorganisaties is de respons binnen de produkt- en bedrijfschappen relatief het grootst 
(62%) en binnen de werkgeversorganisaties relatief het kleinst (35%). De non-respons 
bestaat bij de werknemersorganisaties voor ongeveer een vijfde uit berichten van geen 
deelname, bij de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen is dit ongeveer 
een kwart. In de twee hierna volgende paragrafen worden de respons- en de non-respons
groep nader beschreven. 
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3.3 De responsgroep: vragenlijsten en arbo-documenten 

De responsgroep betreft de groep van 94 organisaties waarvan bruikbare vragenlijsten en in 
een aantal gevallen ook arbo-documenten zijn ontvangen. Het is de informatie van déze 
groep waarop de resultaten die in de hoofdstukken 4 tot en met 9 gepresenteerd worden 
gebaseerd zijn. Ook de kenmerken van deze groep, die hierna in deze paragraaf worden 
beschreven zijn gebaseerd op door hen verstrekte gegevens. 

Vyf soorten organisaties in de responsgroep 
Hoe de responsgroep is samengesteld voor wat betreft de soorten organisaties is ten dele al 
duidelijk geworden uit tabel 3.2. De groep bestaat uit 47 werkgeversorganisaties (50% van de 
responsgroep), 22 werknemersorganisaties (24%) en 18 produkt- en bedrijfschappen (19%). 
Daamaast zijn er zeven centrale organisaties: drie van werknemerszijde (3% van de respons) 
en vier van werkgeverszijde (4% van de respons). Dit betekent dat de samenstelling van de 
responsgroep een vrij goede afspiegeling is van die van de onderzoekspopulatie (zie tabel 
3.1.1). 

BelangrÄker in verband met de representativiteit is echter de respons per soort organisatie. 
De centrale organisaties en produkt- en bedrijfschappen zijn het best vertegenwoordigd met 
respectievelijk 100% en 62% (zie tabel 3.2). Van de werknemersorganisaties is bijna de helft 
in de responsgroep aanwezig, maar de respons onder de werkgeversorganisaties is betrekke
lijk laag (35%). Hier staat tegenover dat zij in absoluut aantal een grote groep vormen (47). 
Bovendien is hun respons niet significant lager dan van de andere twee soorten bedrijfstakor
ganisaties. De produkt- en bedrijfschappen daarentegen hebben een significant hogere 
respons dan de andere organisaties (chi^ p<0.2). Een sluitende verklaring hiervoor is niet 
voorhanden. Geconcludeerd wordt dat de responsgroep voldoende representatief is voor wat 
betreft de aanwezigheid van de vijf soorten organisatie om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. 

De bedrqfstakken in de responsgroep 
Tabel 3.3.1 geeft een overzicht van de bedrijfstakken waarin de organisaties uit de respon-
groep werkzaam zijn. Behalve de categorie 'andere bedrijfstakken' springen er drie bedrijfs
takken uit waar een groot aantal bedrijfstakorganisaties uit de responsgroep werkzaam is: de 
land- en tuinbouw, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de bouw. Het zijn dezelfde 
bedrijfstakken die ook in de onderzoekspopulatie het sterkst vertegenwoordigd zijn. In de 
land- en tuinbouw is vooral het aantal werknemersorganisaties en produkt- en bedrijfschap
pen opvallend hoog, terwijl in de voedings- en genotmiddelenindustrie van alle drie soorten 
bedrijfstakorganisaties een groot aantal aanwezig is. In de bouw tenslotte springt het grote 
aantal werkgeversorganisaties in het oog, evenals het aantal centrale werkgeversorganisaties 
(alle vier aan het onderzoek deelnemende organisaties). De bedrijfstak met het kleinste 
aantal respondenten is de politie, waarbij het bovendien uitsluitend centrale werknemersor
ganisaties betreft. Deze bedrijfstak behoort niet tot de vier takken in de onderzoekspopulatie 
met het kleinst aantal organisaties. 
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Tabel 3.3.1 Bedrijfstakken waarin de vijf typen organisaties van de responsgroep hun activiteiten 
ontplooien 1) 2) 

Bedrijfstak 

Land- en tuinbouw 
Bosbouw 
Visserij 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Leder-, schoen- en andere lederwarenindustrie (exclusief 
Hout- en meubelindustrie (exclusief metalen meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie 
Grafische industrie, uitgeverijen 
Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische garen- en vezel industrie 
Rubber en kunststofverwerkende industrie 
Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
Basis-metaal industrie 

kleding) 

Metaalproduktenindustrie (excl. machines en transportmiddelen) 
Machine-industrie 
Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Sociale werkplaatsen 
Bouwnijverheid 
Bouwinstallatiebedrijven 
Horeca 
Spoorwegen 
Wegvervoer 
Zeevaart 
Binnenvaart 
Politie 
Defensie 
Onderwijs 
Gezondheids- en veterinaire diensten 
Reinigings- en ontsmettingsbedrijven, polderbemalingsinri 
Schoonmaakbedri jven 
Andere bedrijfstakken 

ichtingen 

WN 

5 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
. 
3 
3 
4 
2 
3 
10 

WG 

4 
1 
-
7 
1 
-
1 
1 
1 
4 
-
4 
-
4 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
9 
1 
. 
-
1 
-
2 
-
. 
-
1 
1 
2 
8 

PBO 

6 
1 
1 
7 
-
-

-
-
-
-
-
2 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 

CWN 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

CWG 

1 
-
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
-
4 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
-
1 
1 
2 
2 
1 
2 

tot 

17 
5 
4 
24 
B 
7 
11 
8 
10 
13 
5 
10 
6 
12 
10 
7 
11 
9 
10 
10 
4 
21 
7 
6 
S 
7 
4 
7 
2 
6 
6 
9 
7 
7 
24 

1) WNswerknemersorganisaties, WG^werkgeversorganisaties, PBO=produkt- en bedrijfschappen, CWN=cen-
trale werknemersorganisaties, CWG=centrale werkgeversorganisaties, tot=totaal aantal organisa
ties 

2) getallen betreffen het aantal organisaties dat aangeeft in genoemde bedrijfstakken actief te 
zijn; getallen sommeren verticaal niet tot het werkelijke aantal respondenten, omdat een aantal 
van hen in verscheidene takken actief is 

Wat de dekking van de bedrijfstakken per soort organisatie in de responsgroep betreft valt 
op dat de invloedssfeer van de produkt- en bedrijfschappen zich beperkt tot een achttal 
bedrijfstakken (zie tabel 3.3.1). Hierbij wordt in herinnering geroepen dat maar een beperkt 
deel van de bedrijfstakken een produkt- of bedrijfschap kent (namelijk 11 van de 34 
bedrijfstakken, zie ook tabel 3.1.2). Dit betekent dat het onderzoek geen inzicht kan geven in 
de activitehen van de produkt- en/of bedrijfschappen in de textielindustrie, de metaalpro
duktenindustrie en de elektrotechnische industrie. De werkgeversorganisaties van de 
responsgroep zijn actief in 24 van de 34 bedrijfstakken, terwijl het in de onderzoekspopulatie 
om 30 bestreken bedrijfstakken ging. Consequentie hiervan is dat het onderzoek geen 
informatie oplevert over de arbo-activiteiten van werkgeversorganisaties in de visserij, 
kledingindustrie, aardolie- en steenkoolverwerkende industrie, horeca, zeevaart en het 
onderwijs. Dit wordt overigens 'gecompenseerd' door de centrale werkgeversorganisaties die, 
met uitzondering van één bedrijfstak (politie), in al deze 'ontbrekende' bedrijfstakken actief 
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zijn. De werknemersorganisaties bestrijken alle bedrijfstakken, behalve de politie, en de 
centrale werknemersorganisaties zijn in alle bedrijfstakken actief. 

Ook valt op dat in vijf gevallen méér organisaties in de responsgroep aanwezig zijn, dan in 
de onderzoekspopulatie (zie tabel 3.1.2.). Dit geldt bij werkgeversorganisaties in de chemi
sche industrie, de rubber- en kunststofverwerkende industrie, de sociale werkplaatsen en 
schoonmaakbedrijven. Bij werknemersorganisaties is dit het geval bij de reinigings- en 
ontsmettingsbedrijven en polderbemalingsinrichtingen. Dit onverwachte verschil wordt 
veroorzaakt door het verschil in herkomst van de informatie. De gegevens over de respons
groep zijn gebaseerd op antwoorden van de organisaties zelf, terwijl de gegevens over de 
onderzoekspopulatie gebaseerd zijn op de SER-Almanak en het DCA, die kennelijk niet 
geheel toereikend zijn. 

Een verdere vergelijking tussen de onderzoekspopulatie en de responsgroep maakt duideUjk 
dat van de aanwezige werknemersorganisaties per bedrijfstak gemiddeld tweederde gerea
geerd heeft. Bij de werkgeversorganisaties is gemiddeld tweevijfde van de onderzoekspopula
tie per bedrijfstak in de responsgroep vertegenwoordigd en bij zowel de produkt- en 
bedrijfschappen als de totale groep van bedrijfstakorganisaties is dit ongeveer de helft. 
Omdat het zowel in de onderzoekspopulatie als in de responsgroep steeds om kleine 
aantallen organisaties per bedrijfstak gaat, vergt het opsporen van verschillen de nodige 
behoedzaamheid. Van een duidelijke ondervertegenwoordiging van werknemersorganisaties 
is echter sprake in de zeevaart (één van de zes aanwezige organisaties heeft gereageerd) en 
de politie (geen van de drie organisaties). Bij de werkgeversorganisaties is dit het geval in de 
hout- en meubelindustrie, de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie (één van de 
negen organisaties behoort tot de responsgroep) en eveneens de zeevaart (één van de zeven 
aanwezige organisaties heeft bruikbare respons geleverd). Bij de produkt- en bedrijfschappen 
treedt nergens een duidelijke ondervertegenwoordiging op. Binnen de groep van bedrijfstak
organisaties als geheel zijn dan alleen de zeevaart en politie duidelijk ondervertegenwoordig
de bedrijfstakken (één op de dertien respectievelijk geen van de drie organisaties valt in de 
responsgroep). Om redenen van het al eerder genoemde verschil in herkomst van de 
gegevens moeten ook deze bevindingen behoedzaam worden gehanteerd. Dit illustreren 
bijvoorbeeld twee werkgeversorganisaties: volgens de gegevens van de SER-Almanak en het 
DCA zijn zij betrokken bij CAO's betreffende de zeevaart, maar volgens hun eigen opgave 
vallen zij in de categorie 'andere bedrijfstakken'. Over het algemeen komen de indelingen 
van de organisaties naar bedrijfstak op basis van de gegevens uit de SER-Almanak' en het 
DCA en die van de organisaties zélf echter wel met elkaar overeen. 

Resumerend kan dus worden gesteld dat de aardolie- en steenkoolverwerkende industrie, de 
kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie, de rubber- en kunststofverwerkende 
industrie en de reinigings- en ontsmettingsbedrijven en polderbemalingsinrichtingen in de 
responsgroep sterker vertegenwoordigd zijn dan op grond van de onderzoekspopulatie werd 
verwacht. De politie en de zeevaart zijn daarentegen binnen de responsgroep onderverte
genwoordigd. Dat betekent dat vertegenwoordiging in de responsgroep van bedrijfstakorga
nisaties uit de overige 28 bedrijfstakken steeds rond het gemiddelde (53%) schommelt. Op 
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basis van aantallen organisaties is de responsgroep, met uitzondering van de zes hiervoor 
genoemde bedrijfstakken, met andere woorden een tamelijk representatieve afspiegeling van 
de onderzoekspopulatie. In hoeverre de responsgroep ook representatief is voor het gehele 
werkterrein waarvoor de bedrijfstakorganisaties actief zijn kan op grond hiervan niet worden 
aangegeven. Dit zou alleen kunnen wanneer per bedrijfstak ook in kaart wordt gebracht 
welke sectoren binnen de bedrijfstakken door de organisaties worden bestreken. Het gegeven 
dat de dekking van de bedrijfstakken in de responsgroep vrij goed is, betekent wel dat in de 
groep sprake is van zowel hoge, middelhoge als (middel)lage arbo-problematiek (zie ook 
tabel 4.2.4). 

Ongeveer een kwart van de bedrijfstakorganisaties is in meer dan één bedrijfstak actief (zie 
verderop). Daardoor sommeren de kolommen in tabel 3.3.1 niet tot de aantallen bedrijfstak
organisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Een andere consequentie van het 
gegeven dat de bedrijfstakorganisaties vaak in verscheidene bedrijfstakken hun activiteiten 
ontplooien, is dat de categorie 'andere bedrijfstakken' vaak is ingevuld. Met name de 
werknemers- en werkgeversorganisaties zijn nogal eens ook in andere dan de opgesomde be
drijfstakken werkzaam. Bij de werknemersorganisaties gaat het hier onder andere om de 
rijksoverheid, de gepremieerde en gesubsidieerde sector (welzijn en gezondheidszorg, enz.), 
de openbare marktsector (PTT, nutsbedrijven), loonbedrijven, detail- en groothandel, bank
en verzekeringswezen, recreatie, boekhandel en uitgeverijen, fotografische industrie, 
wasserijen, joumalisten en voorlichters, en de luchtvaart. Bij de werkgevers gaat het om het 
garage- en carrosseriebedrijf, pluimvee, lijmen, haven- en aanverwante bedrijven, verpak
kingsmiddelenindustrie en zorgverzekeraars. De produkt- en bedrijfschappen tenslotte zijn 
ook nog werkzaam in de uitvaartsector, de detailhandel en in de gehele veevoederbedrijfsko
lom. 

Wat betreft het aantal bedrijfstakken dat, binnen de groep van 34 geselecteerde takken, per 
organisatie wordt bestreken, zijn enkele aanvullende analyses uitgevoerd. Hierbij zijn flinke 
verschillen te zien tussen de vijf soorten organisaties onderling. De werknemersorganisaties 
behartigen de belangen van minimaal één (32% van de organisaties) tot en met maximaal 
21 bedrijfstakken (gemiddeld 4,8 bedrijfstakken). De werkgeversorganisaties vertegen
woordigen in 81% van de gevallen de belangen van één bedrijfstak en maximaal zeven 
bedrijfstakken (gemiddeld 1,4 bedrijfstakken). De produkt- en bedrijfschappen zijn in 78% 
van de gevallen voor één bedrijfstak werkzaam en maximaal voor 3 bedrijfstakken (gemid
deld 1,4 bedrijfstakken). De centrale organisaties zijn, begrijpelijk, voor een beduidend 
grotere groep bedrijfstakken actief. De centrale werknemersorganisaties bestrijken 27 en 35 
bedrijfstakken (één werknemerscentrale heeft deze vraag niet ingevuld) en de centrale 
werkgeversorganisaties zijn werkzaam voor 5, 7, 20 en 28 bedrijfstakken. Deze bevindingen 
illustreren nog eens de complexe structuur van het onderzoeksterrein. 

Het aantal aangesloten individuele leden, ondememingen en/of oi^nisaties. 
Het ledenbestand van de organisaties bestaat uit individuele leden, ondememingen en/of 
aangesloten organisaties, afkomstig uit de bedrijfstakken uit de voorgaande subparagraaf. De 
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vijf soorten organisaties verschillen onderling nogal wat betreft het ledenbestand. Tabel 3.3.2 
geeft een overzicht van de samenstelling van het ledenbestand van de verschillende soorten 
organisaties. 

Tabel 3.3.2 

Soort leden 

Overzicht van het aantal en soort leden van de v i j f soorten organisat ies in de 
responsgroep 

soort organisatie aantal organisaties range gemiddelde 

Individuen 

Ondernemingen 

Organisaties 

Werknemersorgani sat i es 
Werkgeversorgani sat i es 

Werkgeversorgani sat i es 
Produkt- en bedrijfschappen 
Centrales werkgevers 

Werknemersorgani sat i es 
Werkgeversorgani sati es 
Produkt- en bedrijfschappen 
Centrales werknemers 
Centrales werkgevers 

20 
2 

45 
10 
4 

3 
4 
8 
3 
4 

326-280000 
50-1700 

8-50000 
44-40000 
4820-100000 

11-60 
4-12 
4-18 
3-18 
39-100 

57055 
875 

1918 
4563 

38955 

30 
6 
9 
12 
84 

Zoals al eerder in 2.5 is aangegeven heeft het werkterrein van de organisaties een complexe 
structuur. Er zijn organisaties met uitsluitend individuele leden, met ondernemingen als lid 
en met aangesloten organisaties. Maar combinaties van soorten leden komen ook voor. Bijna 
alle werknemersorganisaties hebben een ledenbestand dat bestaat uit individuele werkne
mers. In drie gevallen zijn andere organisaties bij de werknemersorganisatie aangesloten. Het 
ledenbestand van de werkgeversorganisaties bestaat vooral uit ondememingen (waaronder 
ook ondernemers gerekend worden). Twee werkgeversorganisaties hebben individuen als lid 
en vier werkgeversorganisaties hebben andere organisaties als Ud. Ongeveer de helft van de 
produkt- en bedrijfschappen geeft ondememingen op als zijnde hun leden en de andere helft 
vermeldt organisaties. Hierbij wordt in herinnering geroepen dat bij deze soort organisaties 
feitelijk niet gesproken kan worden over aangesloten leden. Produkt- en bedrijfschappen zijn 
actief voor een zeker aantal ondernemingen die werkzaam zijn rond hetzelfde produkt of 
dezelfde bedrijvigheid en ze worden bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties. 
De opgegeven aantallen moeten dan ook op deze wijze worden opgevat. De centrale werkne
mersorganisaties hebben uitsluitend (werknemers)organisaties tot lid. De vier centrale 
werkgeversorganisaties hebben naast (werkgevers)organisaties allemaal ook bedrijven als lid. 

Uit de kolom 'range' is af te lezen hoe groot het ledenbestand van de verschillende soorten 
organisaties is. Bij de organisaties die individuen en ondememingen tot hun leden rekenen 
zijn opvallend grote verschillen. De kleinste werknemersorganisatie behartigt de belangen 
van 326 werknemers, de grootste vertegenwoordigt 280000 werknemers. Ook het aantal 
ondernemingen dat door de verschillende organisaties vertegenwoordigd wordt loopt sterk 
uiteen: van 8 tot en met 100000. Als het aantal ondernemingen groot is, gaat het uiteraard 
om de kleinere ondernemingen en eenmansbedrijven. Ondanks dat het aantal te vertegen
woordigen organisaties klein lijkt, gaat het hier om de relatief grootste groep, gemeten naar 
aantallen werknemers of ondememingen waarvoor de belangen behartigd worden. 
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Het aantal medewerkers in de organisaties 
Eveneens grote verschillen tussen de soorten organisaties zijn er te zien wat betreft het 
aantal medewerkers dat zij in dienst hebben. Deze medewerkers verrichten zeker niet al
lemaal arbo-taken, maar houden zich meestal met andere taken van de organisaties bezig. In 
de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt nader ingegaan op het aantal medewerkers dat zich 
met arbo-zaken bezig houdt. Tabel 3.3.3 geeft een overzicht van het aantal medewerkers in 
de verschillende soorten bedrijfstakorganisaties en geeft eveneens het aantal medewerkers 
uitgedrukt in formatieplaatsen. 

Tabel 3.3.3 Overzicht van het aantal medewerkers van de vijf soorten organisaties in de respons
groep 1) 2) 

Soort organisatie range gemiddelde aantal organisaties 

Medewerkers 

Formatieplaatsen 

Werknemersorgani sat i es 
Werkgeversorgani sat i es 
Produkt- en bedrijfschappen 
Centrales werknemers 
Centrales werkgevers 

Werknemersorgani sat i es 
Uerkgeversorgani sat i es 
Produkt- en bedrijfschappen 
Centrales werknemers 
Centrales werkgevers 

0-450 
0-380 
0-250 
12-520 
48-187 

1,8-375 
0-323 
0-128 
11-370 
47-175 

93,0 
35,6 
45,7 

266,0 
126,3 

77,8 
36,2 
19,2 

175,0 
111,0 

(88,5) 
(37,5) 
(19,4) 

(266,0) 
(117,5) 

22 
47 
17 
2 
4 

17 
40 
14 
3 
2 

1) tussen haakjes is vermeld het gemiddelde gebaseerd op de organisaties waarop het aantal 
formatieplaatsen is berekend 

2) getallen in de derde kolom komen niet overeen met werkelijke aantallen respondenten vanwege 
ontbrekende antwoorden 

Aan de opgegeven range is duidelijk te zien hoe groot de spreiding tussen de organisaties is. 
Het grootste aantal medewerkers van de werknemers- en werkgeversorganisaties is respectie
velijk 450 en 380 medewerkers. Bij de produkt- en bedrijfschappen bedraagt dit 250 
medewerkers en bij de centrale organisaties is dit aan werknemerszijde 520 en aan werkge
verszijde 187. Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben, evenals de produkt- en 
bedrijfschappen gemiddeld een kleiner aantal medewerkers in dienst dan de centrales. 
Opmerkelijk is nog dat sommige van de drie soorten bedrijfstakorganisaties ook nul 
medewerkers en formatieplaatsen opgeven. Dit wordt verklaard door het feit dat deze 
organisaties geen medewerkers in dienst hebben (op de loonlijst hebben staan), maar 
capaciteit inhuren van facilitaire bureaus. Zo is van zes werkgeversorganisaties uit de 
responsgroep bekend dat zij hun sociaal-secretariaat laten uitvoeren door medewerkers van 
de Algemene Werkgevers Vereniging (AWV 1991). 

Het aantal formatieplaatsen ligt altijd lager dan het aantal medewerkers, omdat met deze 
grootheid de verschillen tussen de aantallen part-time en full-time medewerkers worden 
verrekend. Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen het aantal medewerkers en 
het aantal formatieplaatsen kunnen aUeen de organisaties die beide gegevens in de vragen
lijst hebben ingevuld worden vergeleken (zie de gemiddelden tussen haakjes). Alleen 
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daardoor kan over- of onderschatting van het aantal medewerkers ten opzichte van het 
aantal formatieplaatsen worden vermeden (zie bijvoorbeeld bij de werkgeversorganisaties). 
Van een flinke overschatting van het gemiddelde aantal medewerkers is sprake bij de 
produkt- en bedrijfschappen, doordat bij deze soort organisaties enkele grote organisaties 
wel het aantal medewerkers, maar niet het aantal formatieplaatsen heeft opgegeven. De 
opgegeven waarde tussen haakjes geeft dus een betere indicatie voor het gemiddeld aantal 
medewerkers per organisatie, dan de waarde die ervoor vermeld staat. 

Bij beschouwing van deze gecorrigeerde waarden komt naar voren dat van de drie bedrijfis-
takorganisaties de werknemersorganisaties het grootst zijn en de produkt- en bedrijfschappen 
het kleinst. Het eerste kan worden verklaard doordat werknemersorganisaties gemiddeld 
voor meer bedrijfstakken actief zijn en zij minder vaak exteme capaciteit inhuren, dan de 
werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen. Het gegeven dat de produkt- en 
bedrijfschappen het kleinst zijn laat zich niet direct verklaren. Van de centrale organisaties 
zijn de werknemersorganisaties gemiddeld het grootst. Voor de hand liggende verkla
ringsgronden hiervoor zijn het aantal bestreken bedrijfstakken, de aard en omvang van het 
ledenbestand en de taken die men zich stelt in het kader van de belangenbehartiging, maar 
hoe deze verklaringen precies liggen is niet helder. 

Arbo-documenten 
In totaal zijn van 42 organisaties uit de responsgroep 158 (arbo-)documenten ontvangen die 
op hun inhoud geanalyseerd zijn. De verdeling van de diverse documenten naar de vijf 
soorten organisaties is weergegeven in tabel 3.3.4. 

Tabel 3.3.4 Ontvangen (arbo-)documenten van vijf soorten organisaties in de responsgroep 1) 

(Arbo-)documenten 

Bele i dsplannen/-not111 es 
Jaarplan/activiteitenprogramma 
Jaarverslagen 
CAO-s 
Convenanten 
Notulen 
Per i odi eken/brochures 
Anders 

Totaal 

WN 
n=12 

11 
6 
3 
1 
-
1 
10 
8 

40 

WG 
n=20 

6 
2 
3 
13 
3 
-
20 
19 

66 

PBO 
n=6 

3 
1 
2 
2 
-
-
7 
5 

20 

CWN 
n=3 

9 
-
1 
-
-
-
16 
2 

28 

CWG 
n=1 

2 
-

4 

totaal 
n=42 

30 
9 
10 
16 
3 
1 
55 
34 

158 

1) WN=werknemersorganisatie, UG=werkgeversorganisatie, PBO=produkt- en bedrijfschappen, CWN^cen-
trale werknemersorganisatie, CW6=centrale werkgeversorganisatie 

Verhoudingsgewijs hebben werknemersorganisaties het meest documenten ingestuurd: in 
55% van de gevallen. Van de werkgeversorganisaties stuurden 43% documenten mee en van 
de produkt- en bedrijfschappen waren dit er 33%. Verder leverden alle centrale werknemers
organisaties documenten aan en van de centrale werkgeversorganisaties was dit er één. 
Documenten die het meest zijn ingestuurd zijn periodieken en brochures, documenten uit de 
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categorie 'anders' (bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, enquêteresultaten, discussienota's, 
folders, artikelen en dergelijke) en beleidsplannen en -notities. Minder vaak zijn CAO's, 
jaarverslagen en jaarplannen/activiteitenprogramma's ontvangen en zelden betrof het 
convenanten en notulen. Opvallend is nog dat zowel de convenanten als de CAO's vooral 
door werkgeversorganisaties zijn ingestuurd en (bijna) niet door werknemersorganisaties, 
terwijl deze documenten toch overeenkomsten betreffen tussen deze partijen. Voor dit 
verschijnsel is geen verklaring voorhanden. 

3.4 De non-responsgroep 

Deze paragraaf gaat nader in op de non-responsgroep, de groep waarvan geen bruikbare 
vragenlijsten zijn ontvangen. Ook deze groep wordt op een aantal kenmerken beschreven. 

De verschillende soorten non-respons nader toegelicht 
Eerder, in paragraaf 3.2, is aangegeven dat tot de non-respons is gerekend de berichten van 
geen deelname (32), onbruikbare vragenlijsten (2) en geen enkele (bruikbare) reactie 
ontvangen (89 organisaties). 

Van de berichten waarin werd aangegeven af te zien van deelname aan het onderzoek, zijn 
er 17 als schriftelijke reactie verkregen na het toezenden van de enquête. 15 berichten zijn 
telefonische reacties die tijdens de rappelage zijn verkregen. De berichten zijn afkomstig van 
organisaties, werkzaam in 17 bedrijfstakken. Zes berichten betroffen de voeding- en 
genotmiddelenindustrie en vijf de zeevaart. Over zowel de land- en tuinbouw als de grafische 
industrie en het onderwijs zijn vier berichten ontvangen. In totaal is driekwart van de 
berichten afkomstig van werkgeversorganisaties. 

De redenen die werden aangevoerd waarom van deehiame werd afgezien zijn divers. In 11 
gevallen werd als reden opgegeven 'we doen niets aan arbo'. Het betreft hier één werkne
mersorganisatie, acht werkgeversorganisaties en twee produkt- en bedrijfschappen, gezamen
lijk afkomstig uit negen bedrijfstakken. Het gaat hier om het onderwijs, bouwnijverheid, 
metaalproduktenindustrie, machine-industrie, land- en tuinbouw, voedings- en genotmidde
lenindustrie, binnenvaart, grafische industrie en aardolie- en steenkoolverwerkende industrie. 
Vier bedrijfstakken hiervan behoren tot de groep met hoge arbo-problematiek, eveneens vier 
tot de groep met middelhoge problematiek en in één is sprake van (middel)lage problema
tiek. Andere vermelde motieven om niet deel te nemen zijn bijvoorbeeld 'alle bij ons 
aangesloten organisaties zijn ook aangeschreven, er is geen toegevoegde waarde te bieden', 
'wij zijn geen vakorganisatie en voeren geen CAO-onderhandelingen', 'er loopt ook een 
ander onderzoek naar arbo-activiteiten in de bedrijfstak, dit is teveel', 'er is niemand om het 
in te vullen, we zijn in een fusie verwikkeld' en 'we wachten een ministeriële beschikking af 
over het van kracht worden van artikel 2 Hd 3 van de Arbo-wet in onze sector'. In bijlage 5 
wordt een overzicht gegeven van alle gemelde motieven. 
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De twee onbruikbare vragenlijsten die zijn ontvangen, zijn afkomstig van een werkgeversor
ganisatie en een produktschap. Eén lijst is te laat ontvangen om nog verwerkt te kunnen 
worden, de andere lijst bevatte uitsluitend de mededeling 'wij verrichten arbo-activiteiten'. 
Overigens zijn nóg vijf vragenlijsten terugontvangen die onbruikbaar bleken, omdat ze door 
bedrijven of niet-aangeschreven organisaties waren ingevuld. Kennelijk heeft doorzending 
plaatsgevonden vanuit organisaties die wél tot de onderzoekspopulatie behoren. Daar niet te 
achterhalen was welke respondenten het betrof zijn deze lijsten tot de overige non-respons 
gerekend. 

Samenstelling naar soort organisatie 
De totale non-responsgroep bestaat uit 123 organisaties (zie tabel 3.2). Het overgrote deel 
hiervan bestaat uit werkgeversorganisaties (71%). Werknemersorganisaties vormen 20% van 
de non-respons en produkt- en bedrijfschappen 9%. De centrale organisaties komen in deze 
groep niet voor. Aangezien de samenstelling van de responsgroep een vrij goede afspiegeling 
is van de samenstelling in de onderzoekspopulatie geldt dit ook voor de non-responsgroep. 

Verdeling over de bedrijfstakken 
De verdeling van de non-responsgroep over de bedrijfstakken is weergegeven in tabel 3.4. 
Het grootste aantal niet-respondenten is afkomstig uit de land- en tuinbouw en de voedings-
en genotmiddelenindustrie. Dit zijn twee van de drie bedrijfstakken die zowel in de onder
zoekspopulatie als in de responsgroep ook met het grootst aantal organisaties vertegenwoor
digd is. In beide bedrijfstakken zijn het (vooral) werkgeversorganisaties en produkt- en 
bedrijfschappen die aan de grote aantallen bijdragen. De bouwnijverheid, de derde bedrijfs
tak die ook zowel in de onderzoekspopulatie als in de responsgroep sterk vertegenwoordigd 
is, is hier minder nadrukkelijk aanwezig. 
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Tabel 3.4 Verdeling van de drie soorten bedrijfstakorganisaties uit de non-responsgroep over de 
bedrijfstakken 1) 2) 

Bedrijfstak WN WG PBO totaal 

Land- en tuinbouw 
Bosbouw 
visserij 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Leder-, schoen- en andere lederwarenindustrie (exclusief kleding) 
Hout- en meubelindustrie (exclusief metalen meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie 
Grafische industrie, uitgeverijen 
Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische garen- en vezel industrie 
Rubber en kunststofverwerkende irxlustrie 
Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
Basis-metaal industrie 
Metaalproduktenindustrie (excl. machines en transportmiddelen) 
Machine-industrie 
Elektrotechnische Industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Sociale werkplaatsen 
Bouwnijverheid 
Bouwinstallatiebedri jven 
Horeca 
Spoorwegen 
Wegvervoer 
Zeevaart 
Binnenvaart 
Politie 
Defensie 
Onderwi js 
Gezoncttieids- en veterinaire diensten 
Reinigings- en ontsmettingsbedrijven, polderbemalingsinrichtingen 
Schoonmaakbedr i j ven 

. 

. 
1 
2 
2 
-
-
-
-
3 
-
1 

-
2 
2 
2 
2 
1 
-
1 
-
-
3 
2 
5 
1 
3 
4 
6 
1 

9 
1 
3 

14 
4 
1 
3 
8 
1 
2 
1 

: 

7 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
-
4 
5 
2 

-
-
4 
3 

5 

-
-
9 
1 

-
1 

-
-
-
-
, 

1 

-
1 

-
1 

-
-
2 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14 
1 
4 

25 
7 
1 
4 
8 
1 
5 
1 
1 

8 
3 
8 
4 
4 
4 
1 
7 
3 
2 
3 
6 

10 
3 
3 
4 

10 
4 

1) gebaseerd op DCA 1990 en Kluwer-SER 1990 
2) WN=werknemersorganisaties, WG=werkgeversorganisaties, PBO=produkt- en bedrijfschappen; getallen 

betreffen het aantal organisaties dat in genoemde bedrijfstakken actief is; getallen sommeren 
verticaal niet tot het werkelijke aantal ni et-responderende organisaties vanwege activiteiten in 
verscheidene bedrijfstakken door een aantal organisaties 

Een nadere vergelijking tussen de non-responsgroep en de onderzoekspopulatie laat zien dat 
van de werkzame werknemersorganisaties per bedrijfstak gemiddeld eenderde tot de non-
responsgroep behoort. Bij de werkgeversorganisaties betreft dit ongeveer tweederde en bij de 
produkt- en bedrijfschappen is dit ongeveer de helft. Dezelfde vergelijking voor de respons
groep (zie onder tabel 3.3.3) leverden verhoudingen van respectievelijk tweederde, viertiende 
en de helft. Dit betekent dat in grote lijnen de gegevens van de SER-Almanak en het DCA 
over de bedrijfstakken waarin de organisaties actief zijn, inderdaad vrij goed overeen blijken 
te komen met wat de organisaties hierover zelf opgeven. Dit betekent ook dat de opmerkin
gen over onder- en oververtegenwoordigde bedrijfstakken in de responsgroep (zie 3.3) 
overeind blijven, evenals de opmerkingen over de representativiteit van de responsgroep 
voor wat betreft de dekking van de bedrijfstakken. 
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3.5 Conclusies 

Vastgesteld is dat de bruikbare respons op de enquête weliswaar aan de lage kant is (43%), 
maar de diverse verdelingen binnen de responsgroep (de soorten organisaties, dekking van 
de bedrijfstakken en de categorieën naar ernst van de arbo-problematiek) zijn merendeels 
gunstig, zodat de groep niet selectief is. Derhalve wordt geconcludeerd dat de responsgroep 
voldoende geschikt is om het onderzoek te kunnen uitvoeren. 

Verder lijkt in het algemeen geen sprake van selectieve non-respons (met uitzondering van 
de bedrijfstakken zeevaart en politie en de afwezigheid van de centrale organisaties). 
Overigens zijn over de non-responsgroep weinig gegevens verkregen, hoewel uit de afineldin-
gen voor deelname en overige reacties tijdens de rappelage, wel is gebleken dat niet 
geconcludeerd mag worden dat de non-responsgroep niet actief of juist erg actief is op arbo-
gebied. Het is niet uit te sluiten dat de situatie rond arbo-dienstverlening in de non-
responsgroep overeenkomt met de situatie in de responsgroep, maar zeker is dat evenmin. 

De conclusie luidt dat de resultaten en conclusies van het onderzoek betrekking hebben op 
een beperkte groep van organisaties uit de onderzoekspopulatie, waarin de verschillende 
soorten organisaties en de bedrijfstakken echter goed weerspiegeld worden. In hoeverre deze 
resultaten en conclusies ook van toepassing of indicatief zijn voor het overige deel van de 
onderzoekspopulatie is onduidelijk. Anders gezegd, is de invloed van de situatie in de non-
responsgroep op de generaliseerbaarheid van de resultaten en conclusies van het onderzoek 
niet aan te geven. 
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4. ARBO-DIENSTVERLENING VAN BEDRIJFSTAKORGANISATIES 

In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten en wordt een 
voorlopig antwoord gegeven op de vijf onderzoeksvragen (zie 2.1). Het voordeel van deze aan
pak is dat de lezer in kort bestek een overzicht krijgt van het gehele onderzoek. Dat wil zeggen, 
met name wat betreft de bedrijfstakorganisaties. De onderzoeksresultaten in dit hoofdstuk gaan 
namelijk uitsluitend over deze organisaties (werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en 
produkt- en bedrijfschappen). Alleen van deze drie soorten organisaties nam een zodanig aantal 
deel aan het onderzoek, dat een verantwoorde statistische vergelijking mogelijk bleek. Boven
dien zijn de centrale organisaties van een andere aard dan de bedrijfstakorganisaties en zijn ze 
met name in dit onderzoek opgenomen om de gegevens over de bedrijfstakorganisaties beter 
te kunnen interpreteren. Daarom zullen de gegevens van de centrale organisaties in een apart 
hoofdstuk (9) kwalitatief beschreven worden. 

Dit vierde hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.1 wordt een algemeen overzicht van 
de arbo-dienstverlening van de bedrijfstakorganisaties gegeven. In paragraaf 4.2 wordt vervol
gens de arbo-dienstverlening van de bedrijfstakorganisaties gerelateerd aan kenmerken van de 
bedrijfstak(ken) waarin de organisaties actief zijn. Tenslotte worden in paragraaf 4.3 de resulta
ten van dit hoofdstuk aan de hand van de vijf onderzoeksvragen samengevat en worden enkele 
conclusies getrokken. Dezelfde onderwerpen komen in de hoofdstukken 5 tot en met 8 terug, 
maar daar wordt meer in detail ingegaan op de resultaten van de drie soorten organisaties 
afzonderlijk, evenals op de overeenkomsten en verschillen daartussen. 

4.1 Algemeen overzicht van de arbo-dienstverlening 

Voor het algemeen overzicht van de arbo-dienstverlening van de drie groepen bedrijfstakorga
nisaties zijn de vragenhjstgegevens op een globaal niveau geanalyseerd. Dat betekent dat per 
arbo-activiteit alleen een onderscheid wordt gemaakt tussen organisaties die iets doen en or
ganisaties die niets doen. Bijvoorbeeld: een organisatie die één keer per jaar een activiteit als 
het opstellen van een voorlichtingsbrochure verricht, krijgt .dezelfde score (op de arbo-activiteit 
voorlichting/scholing/onderricht) als een organisatie die veel doet en zich bijvoorbeeld ver
scheidene keren per jaar bezighoudt met het schrijven van artikelen in tijdschriften, het uitge
ven van een handboek, het ontwikkelen van audio-visueel materiaal, het geven van lezingen en 
voordrachten en het organiseren van studiedagen, congressen of een vakbeurs. Alleen een orga
nisatie die niets doet op dit gebied krijgt een score van nul. Uit de analyses in een later hoofd
stuk (8) zal blijken dat de resultaten van deze globale vergelijkingen tussen de drie soorten 
organisatie meestal niet afwijken van de meer zorgvuldige vergelijkingen op onderliggende 
items. Tabel 4.1 geeft het algemene overzicht van de percentages bedrijfstakorganisaties die zich 
bezighouden met de verschillende vormen van arbo-dienstverlening en die bevestigend geant
woord hebben ten aanzien van andere aspecten op dit gebied. 
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Tabel 4.1 Overzicht van arbo-activiteiten en andere aspecten van arbo-dienstverlening in drie typen 

bedrijfstakorganisaties (in percentages) 

Vastgelegde doelstellingen 

Impulsen tot op heden 

Impulsen in de toekomst 

Informatieverzameling en -beheer 

Voorlichting en scholing 

Extern overleg (structureel) 

Extern overleg (overig) 

Advisering/begeleiding van leden 

Onderzoek 

Normering/opstellen richtlijnen 

Beleidsontwikkeling 

Bewaking van afspraken 

Samenhang andere beleidsterreinen 

Belemmeringen 

Uitgewerkte plannen 

Ideeën en wensen 

Totaal aantal organisaties 

werknemers

organisaties 

100 

100 

77 

91 

100 

96 

86 

91 

73 

32 

73 

73 

91 

96 

54 

68 

n=22 

werkgevers

organisaties 

64 

85 

79 

70 

77 

83 

89 

79 

60 

26 

55 

47 

70 

72 

49 

32 

n=47 

produkt- en 

bedrijfschappen 

67 

83 

72 

83 

72 

28 

89 

61 

72 

11 

33 

28 

67 

83 

44 

28 

n=18 

totaal 

74 

89 

77 

78 

82 

75 

89 

78 

66 

24 

55 

49 

75 

81 

49 

40 

n=87 

sign. 1) 

•• 

-
-

. 
* 
*• 
-
! 
-
-
* 
* 

-
! 
-
*• 

1) 'getoetst met Kruskal-Wallis one-way anova; signif icantie niveaus: !=p<.10; *=p<.05; **=p<.01 

In de eerste plaats wordt geconcludeerd dat veel van de onderzochte bedrijfstakorganisaties zich 
bezighouden met arbo-dienstverlening. In de meeste gevallen is meer dan de helft van de orga
nisaties actief. Scores van minder dan 50% komen vooral voor bij: normering/opstellen van 
richtlijnen, bewaking van afspraken en ideeën/wensen. Opvallend is dat de hoogste percentages 
meestal voorkomen bij de werknemersorganisaties. Ook uit de toetsing van de verschillen tussen 
de groepen bedrijfstakorganisaties blijkt dat de werknemersorganisaties de meest actieve groep 
vormen. De verschillen tussen de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen zijn 
minder uitgesproken, hoewel de laatste soort organisatie vier.keer laag scoort. Achtereenvol
gens zal worden ingegaan op de verschillende aspecten van de arbo-dienstverlening van de drie 
typen bedrijfstakorganisaties. 

Met vastgelegde doelstellingen worden de ten doel gestelde arbo-activiteiten bedoeld die zijn 
vastgelegd in offîciële documenten van de organisaties zoals beleidsplannen, jaarplannen, jaar
verslagen, CAO's enz. Het gaat er dus om in hoeverre de discussie, die binnen de organisaties 
over hun arbo-dienstverlening is gevoerd, zodanig concreet is geworden dat deze in de officiële 
d(x:umenten van de organisades temg is te vinden. Of deze activiteiten ook feitelijk uitgevoerd 
worden komt hierbij nog niet aan de orde. Driekwart van de organisaties geeft aan dat dergelij
ke arbo-doelstellingen in offîciële documenten vastgelegd zijn. Bij de werknemersorganisaties 
is dit zelfs bij allemaal het geval en bij andere soorten organisaties gaat het om tweederde van 
hen. 
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Met impulsen voor arbo-activiteiten wordt bedoeld: factoren die voor bedrijfstakorganisaties 
aanleiding zijn om arbo-activiteiten te starten. In de vragenlijst zijn negen mogelijke factoren 
genoemd, zoals specifieke problemen rond arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, het bedrijfs
takimago, subsidieregelingen, de invoering van de Arbowet, enz. Er is gevraagd naar impulsen 
tot op heden en naar verwachte impulsen in de toekomst. Bijna 90% van de organisaties noemt 
impulsen tot op heden en ruim driekwart noemt impulsen in de toekomst. Er is geen duidelijk 
verschil tussen de soorten organisaties, zodat vastgesteld wordt dat ze, globaal gezien, in gelijke 
mate tot arbo-activiteiten worden aangezet. 

In het onderzoek zijn negen soorten van arbo-dienstverlening onderscheiden. Informatieverza
meling en -beheer is daarbij als eerste als een op zichzelf staand onderdeel beschouwd. Hieron
der vallen werkzaamheden die variëren van het vergaren van tijdschriftartikelen, het 'vullen' van 
een boekenkast tot het geautomatiseerd beheren van databestanden. Via deze activiteit is ken
nis over de arbo-problematiek voor de organisatie beschikbaar. In de vragenlijst zijn elf gebie
den opgesomd waarover bedrijfstakorganisaties informatie kunnen verzamelen en/of beheren: 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsongevallen, beroepsziekten, wetgeving, arbo-knel
punten, enz. Ongeveer viervijfde van de organisaties verzamelt en/of beheert informatie op 
minimaal één gebied en zij kunnen voor hun andere arbo-activiteiten dus terugvallen op aan
wezige kennis. De soorten organisaties verschillen hierin niet van elkaar. 

Door middel van voorlichting, scholing en onderricht over arbeidsomstandigheden kunnen be
drijfstakorganisaties een belangrijke rol vervuUen voor ondememingen, omdat zij deze hierdoor 
van kennis voorzien. Ook bij deze arbo-activiteit blijkt dat ruim viervijfde van de organisaties 
zich hiermee bezighoudt, de werknemersorganisaties het meest (allemaal). 

Overleg met andere instanties of organisaties over arbo-zaken is relevant om de belangen van 
de leden te behartigen. In dit onderzoek worden structureel extern overleg en overig extem 
overleg onderscheiden. Met structureel ^ tem overleg wordt bedoeld het overleg dat zich door
gaans afspeelt op landelijk niveau en dat in geïnstitutionaliseerde overlegorganen plaatsvindt. 
Het gaat hier om het CAO-overleg, overleg binnen de Arbo-raad, Arbo-raadcommissies, SER, 
COB/SER en de Stichting van de Arbeid. Onder overig extern overleg wordt verstaan het 
overleg en de contacten over arbo-zaken met instellingen, met name op meso-niveau. In de vra
genlijst zijn 23 mogelijke soorten organisaties en instellingen opgesomd, terwijl via een open 
vraag ook andere instanties genoemd konden worden. Met name veel werknemers- en werkge
versorganisaties nemen deel aan structureel extern overleg, de produkt- en bedrijfschappen be
duidend minder. Overig extem overleg is de arbo-activiteit waarbij in totaal de meeste bedrijfs
takorganisaties betrokken zijn. 

Bij advisering en begeleiding van leden gaat het om de meest directe vorm van ondersteuning 
van leden, omdat deze activiteiten meestal gericht zijn op individuen binnen bedrijven. Voor de 
organisaties is het belangrijk om op deze wijze in contact te treden met de leden, omdat men 
zich juist hiermee een indmk kan vormen over de concrete arbeidsomstandighedenproblematiek 
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in de bedrijfstak. Advisering en begeleiding van leden wordt vooral door de werknemers- en 
werkgeversorganisaties uitgevoerd, wat minder door produkt- en bedrijfschappen. 

Onderzoek is voor bedrijfstakorganisaties een activiteit om meer systematisch inzicht te krijgen 
in de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfstak. Vaak hebben bedrijfstakorganisaties zelf 
geen onderzoekers in dienst, maar laten zij hun onderzoek uitvoeren, eventueel in samenwer
king met andere bedrijfstakorganisaties. Organisaties kunnen dan initiërend, uitvoerend, bege
leidend, evaluerend en/of financierend bij onderzoek betrokken zijn. Het blijkt dat tweederde 
van de organisaties op de één of andere wijze betrokken is bij onderzoek. 

Normering/opstelling van richtlijnen is een andere activiteit waarmee bedrijfstakorganisaties de 
belangen van hun leden behartigen. Het kan bij deze activiteit bijvoorbeeld gaan om het bijdra
gen aan of de becommentariëring van concept-Publikatiebladen, om het voorbereiden van 
CAO-afspraken betreffende het maximale gewicht van te tillen goederen of het opstellen van 
gedragslijnen ten aanzien van ongewenste intimiteiten. Een kwart van de bedrijfstakorganisaties 
houdt zich met dit soort werkzaamheden bezig. Daarmee is dit de minst uitgevoerde activiteit 
van alle negen die onderzocht zijn. 

Bij beleidsontwikkeling gaat het eveneens om belangenbehartiging. Hieronder vallen werkzaam
heden als het voorbereiden van plannen van aanpak, het ontwikkelen van beleidsnota's of CAO-
onderhandelingspunten betreffende arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. Gemiddeld onge
veer de helft van de organisaties voert dit soort activiteiten uit, de werknemersorganisaties het 
meest, de produkt- en bedrijfschappen het minst. 

Nog een vorm van belangenbehartiging betreft het bewaken van de naleving van gemaakte 
afspraken. Hiermee worden arbo-afspraken in CAO's en convenanten bedoeld en de bewaking 
ervan kan inhouden het bemiddelen in conflicten of het functioneren in bezwarencommissies, 
commissies van toezicht en dergelijke. Net als bij de activiteit hiervoor voert gemiddeld de helft 
van de organisaties dit soort werkzaamheden uit, de produkt- en bedrijfschappen het minst, de 
werknemersorganisaties het meest. 

In de vragenlijst is tevens ingegaan op de plaats van de arbo-activiteiten binnen de organisaties, 
op de rol die bedrijfstakorganisaties voor zichzelf in de toekomst zien weggelegd en op de 
belemmeringen die ze bij de uitvoering van de arbo-dienstverlening ervaren. De samenhang met 
andere beleidsterreinen geeft een indicatie voor de integratie van de arbo-dienstverlening bin
nen het totale beleid van de organisaties. Ongeveer driekwart van de organisaties geeft aan, een 
dergelijke samenhang tot stand te brengen. Meer organisaties ervaren belemmeringen bij hun 
arbo-activiteiten, de werknemersorganisaties het meest. Ongeveer de helft van de organisaties 
heeft uitgewerkte plannen voor activiteiten in de toekomst. Opvallend is dat de werknemersor
ganisaties, die het meest belemmeringen ervaren ook het meest ideeën en wensen hebben voor 
arbo-dienstverlening op langere termijn. 
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Uit het bovenstaande wordt niet alleen geconcludeerd dat veel bedrijfstakorganisaties actief zijn 
op arbo-gebied, er is ook sprake van een breed pakket van arbo-dienstverlening: veel bedrijfs
takorganisaties verrichten diverse activiteiten. Daarmee is echter nog niet gezegd dat er abso
luut gezien ook véél arbo-dienstverlening is. Hierop zal verder in dit onderzoeksrapport nader 
worden ingegaan. Op dit moment wordt echter opgemerkt dat in het onderzoek geen absoluut 
criterium gesteld is, waarmee vastgesteld is wat 'veel' is op het gebied van arbo-dienstverlening. 
En het is in dit onderzoek al helemaal onmogelijk om vast te stellen of de dienstverlening 
'voldoende ' is. In de hiernavolgende hoofdstukken zal echter blijken dat slechts een klein deel 
van de arbeidscapaciteit binnen de bedrijfstakorganisaties aan arbo-activiteiten wordt besteed, 
zeker gezien de aantallen bedrijven en personen waarvoor de belangen op arbo-gebied moeten 
worden behartigd. Toch is het gegeven dat vaak meer dan de helft of driekwart van de bedrijfs-
takorganisatiés iets aan arbo-dienstverlening doet een duidelijke indicatie dat de bedrijfstakor
ganisaties actief op dit gebied zijn. Daarbij lijkt het erop dat de werkgeversorganisaties en de 
produkt- en bedrijfschappen achter blijven bij de werknemersorganisaties. In hoofdstuk 8 wordt 
hierop in detail temggekomen. De vormen van arbo-dienstverlening die door de meeste organi
saties worden uitgevoerd zijn overig extem overleg, voorlichting/scholing/onderricht, informa-
tieverzameling/-beheer, advisering/begeleiding van leden, stractureel extem overleg en onder
zoek. De produkt- en bedrijfschappen vormen hierop een uitzondering, omdat zij minder vaak 
betrokken zijn bij structureel extern overleg. 

4.2 Verschillen in arbo-dienstverlening naar bedrijfstak-kenmerken 

In deze paragraaf wordt onderzocht of verschillen in de arbodienstverlening van de onderzochte 
organisaties gerelateerd zijn aan kenmerken van de bedrijfstakken waarin ze actief zijn. Het 
gaat om kenmerken als: (1) de omvang/grootte van de bedrijfstak, (2) de omvang van de ar
beidsongeschiktheidsproblematiek in termen van ziekteverzuim en WAO-percentages en (3) de 
emst van de arbeidsomstandighedenproblematiek in een bedrijfstak. Daarbij zal met name 
ingegaan worden op de vraag of in sectoren met veel (aan arbo gerelateerde) problemen ook 
veel arbo-activiteit te bespeuren is. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de verschillen in arbo-dienstverlening naar: 

de omvang van de bedrijfstak plus de omvang van de ziekteverzuim-, WAO- en bedrijfs-
ongevallencijfers per bedrijfstak; 
de soort van werkzaamheden in vijf clusters van bedrijfstakken; 
de emst van de arbeidsomstandighedenproblematiek in drie groepen bedrijfstakken. 

Verschillen in arbo-dienstverlening naar de omvang van bedr^fstaklœn en enkele arbo-indicato-
ren daarvan 
In de eerste plaats wordt een vergelijking gemaakt tussen het arbo-dienstenpakket en de om
vang van de bedrijfstak (aantallen werknemers en bedrijven) en de ziekteverzuim-, WAO-, en 
ongevallencijfers per bedrijfstak. Daarbij wordt het percentage bedrijfstakorganisaties dat in een 
bepaalde bedrijfstak arbo-activiteiten ontplooit, vergeleken met de cijfers die per bedrijfstak 
over de vijf genoemde indicatoren bekend zijn. Gebleken is echter dat deze cijfers op bedrijfs-

42 



takniveau niet voor alle bedrijfstakken voorhanden waren en dat bovendien de kwaliteit van een 
aantal getallen zeker niet optimaal genoemd kan worden. In bijlage 4 wordt een overzicht gege
ven van de gevonden getallen per bedrijfstak. Tabel 4.2.1 geeft een overzicht van de gevonden 
relaties, waarbij de arbo-activiteit per bedrij&takorganisatie op dezelfde globale wijze als in 
paragraaf 4.1 (wel/geen activiteit) is vastgesteld. 

Tabel 4.2.1 De relatie tussen het percentage organisaties in een bedrijfstak dat arbo-activiteiten 
verricht en vijf kenmerken van deze bedrijfstakken (maximaal 31 bedrijfstakken) 1) 

Vastgelegde doelstellingen 
Impulsen tot op heden 
Impulsen in de toekomst 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting en scholing 
Extern overleg (structureel) 
Extern overleg (overig) 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

Samenhang andere beleidsterreinen 
Belemmeringen 
Uitgewerkte plannen 
Ideeën en wensen 

Totaal aantal organisaties 

aantal 
werknemers 

0,29 
0.01 
-0,17 

-0,30 
-0,15 
-0.24 
-0.48** 
-0,20 
-0,04 
-0,03 
-0,25 
-0,36* 

-0,10 
-0,25 
0,10 
-0,43** 

n=31 

aantal 
bedrijven 

0,21 
-0,01 
-0,03 

-0.08 
-0.14 
-0.20 
-0.04 
-0,36* 
0,19 
-0.15, 
-0,35* 
-0,11 

0,07 
-0,08 
0,01 
-0,41* 

n=29 

ziekte
verzuim 

-0,01 
0.16 
0.37 

0.19 
0.21 
0.08 
0.25 
0.32 
0.18 
-0,03 
0.02 
0.13 

0.38 
0,34 
0,10 
0,13 

n=18 

arbeidson
geschiktheid 

-0.18 
0.36 
-0,03 

0.45* 
0.35 
-0,12 
0,13 
0.24 
0.17 
0.25 
0,23 
0.41* 

0,23 
0,45* 
0,05 

0.11 

n=18 

bedrijfs
ongevallen 

-0,36* 
-0,29 
-0,15 

-0,14 
-0,24 
-0.14 
0,18 
-0,12 
-0,11 
-0,11 
-0,02 
0,07 

-0,14 
-0,20 
0.13 
0.03 

n=27 

1) getallen zijn produkt-moment correlatie-coëfficiënten; significantie niveaus toetsing: *=p<.05; 
**=p<.01 

Tussen de vijf bedrijfstak-kenmerken en het aantal bedrijfstakorgamsaties dat in de verschillen
de bedrijfstakken actief is op arbo-gebied, is nauwelijks een significante samenhang te ontdek
ken. Ook is opvallend dat daar waar sprake is van een significante relatie, er nauwelijks een 
consequente samenhang is. Alleen ten aanzien van ideeën en wensen blijkt dat naarmate de be
drijfstakken groter zijn, minder bedrijfstakorganisaties over ideeën en wensen beschikken. Daar
om kan ten aanzien van deze analyses de conclusie worden getrokken dat de omvang van de 
arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties (gemeten via het aantal actieve organisaties) 
nauwelijks gerelateerd is aan de omvang van de bedrijfstak (gemeten via het aantal werknemers 
en het aantal bedrijven per bedrijfstak), de hoogte van het ziekteverzuim, de omvang van ar
beidsongeschiktheidsproblematiek en het aantal bedrijfsongevallen. Een belangrijk probleem bij 
deze berekeningen is echter dat de ziektevenniim- en arbeidsongeschiktheidscijfers van een te 
groot aantal bedrijfstakken ontbreken (zie bijlage 4). De mogelijkheid blijft daarom aanwezig 
dat er wel een verband gevonden wordt als alle cijfers bekend (en van een goede kwaliteit) zijn. 
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Verschillen in arbo-dienstverlening naar soort werkzaamheden in clusters van bedrijfstaldien 
Om het hiervoor geschetste probleem van tekort aan gegevens te ondervangen is onderzocht of 
verschillen in dienstverlening wel naar voren komen als niet per afeonderlijke bedrijfstak wordt 
geanalyseerd, maar in clusters van bedrijfstakken met gelijksoortige werkzaamheden. Met be
hulp van de SBI-codering van het CBS zijn de bedrijfstakorganisaties ingedeeld in de volgende 
clusters (zie paragraaf 3.1): (1) landbouw en visserij, (2) industrie, (3) bouw, (4) transport en 
(5) overige dienstverlening. Een probleem daarbij is dat sommige bedrijfstakorganisaties in 
meerdere bedrijfstakken actief zijn en dat ze geen gegevens over hun arbo-dienstverlening per 
bedrijfstak hebben verstrekt. Om de vergelijking zuiver te houden en te voorkomen dat activitei
ten van het ene cluster van bedrijfstakken ten onrechte bij een andere cluster gerekend zouden 
worden, zijn de bedrijfstakorganisaties die in meerdere clusters activiteiten ontplooien in een 
afzonderlijke categorie 'meerdere clusters' ingedeeld. Tabel 4.2.2 geeft een overzicht van de in
deling van de soorten bedrijfstakorganisaties in de verschillende clusters van bedrijfstakken. 

Tabel 4.2.2 Overzicht van drie soorten bedrijfstakorganisaties, werkzaam in vijf clusters van be
drijfstakken (in percentages) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal 

Landbouw en visserij 
Industrie 
Bouw 
Transport 
Dienstverlening 

In meerdere clusters ingedeeld 

9 
14 
-
-

32 

9 
49 
19 
6 
4 

28 
39 
6 
-
6 

13 
38 
12 
3 

12 

46 13 22 23 

Totaal aantal organisaties n=22 n=47 n=18 n=87 1) 

1) twee organisaties kunnen niet ingedeeld worden, omdat zij hun activiteiten uitsluitend in andere 
bedrijfstakken ontplooien (de categorie anders in tabel 3.3.1) 

Het blijkt dat de verschillende soorten bedrijfstakorganisaties ongelijkmatig over de verschil
lende clusters van bedrijfstakken verdeeld zijn. De meeste werknemersorganisaties zijn te vin
den in de dienstverlening en in de groep meerdere clusters. Zesenveertig procent van deze 
organisaties is in deze laatste categorie ingedeeld. Zo is de Bouw- en Houtbond FNV bijvoor
beeld niet ingedeeld bij de cluster bouw, maar bij de categorie meerdere clusters, omdat de 
bond ook in de (hout- en meubel-) industrie activiteiten ontplooit. De werkgeversorganisaties 
vallen vooral in de clusters industrie en bouw. De produkt- en bedrijfschappen bevinden zich 
met name in de groepen landbouw/visserij en industrie. Opvallend is dat de transportsector in 
dit onderzoek nauwelijks door bedrijfstakorganisaties vertegenwoordigd is. Hierbij wordt in 
herinnering geroepen dat de zeevaart één van de ondervertegenwoordigde bedrijfstakken in de 
responsgroep is. Om die reden wordt de transportsector verder niet in de vergelijking betrok
ken. 

Doordat de bedrijfstakorganisaties niet gelijkmatig verdeeld zijn over de clusters van bedrijfs
sectoren, kunnen de resultaten van de vergelijkingen vertekend zijn. Met name is te verwachten 
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dat in de sectoren waar de werknemersorganisaties ruim vertegenwoordigd zijn, het percentage 
bedrijfstakorganisaties dat zich bezighoudt met arbo-dienstverlening hoog zal zijn, omdat uit ta
bel 4.1 reeds bleek dat relatief veel werknemersorganisaties aan arbo-dienstverlening doen. Ta
bel 4.2.3 geeft een overzicht van de resultaten, waarbij weer gebmik is gemaakt van de globale 
vaststelling van arbo-activiteit per organisatie (wel of geen arbo-activiteit, zie paragraaf 4.1). 

Tabel 4.2.3 Overzicht van aspecten van arbo-dienstverlening in bedrijfstakorganisaties in vier clus
ters van bedrijfstakken (in percentages) 

Vastgelegde doelstellingen 
Impulsen tot op heden 
Impulsen in de toekomst 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting en scholing 
Extern overleg (structureel) 
Extern overleg (overig) 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

Samenhang andere beleidsterreinen 
Belemneringen 
Uitgewerkte plannen 
Ideeën en wensen 

Totaal aantal organisaties 

landbouw/ 
visserij 

82 
100 
82 

64 
82 
73 
91 
73 
64 
18 
36 
27 

73 
91 
27 
9 

n=11 

industrie 

55 
79 
73 

73 
79 
73 
85 
73 
52 
21 
46 
36 

61 
73 
42 
36 

n=33 

bouw 

70 
100 
90 

90 
80 
70 
100 
90 
90 
30 
90 
90 

90 
80 
80 
30 

n=10 

dienst
verlening 

100 
100 
70 

90 
100 
80 
80 
90 
60 
10 
60 
60 

100 
100 
40 
60 

n=10 

meerdere 
clusters 

94 
89 
78 

83 
78 
72 
89 
78 
83 
33 
67 
61 

78 
78 
67 
56 

n=18 

sign. 1) 

** 

* 

! 
-
! 
1 

1) getoetst met Kruskal-Wallis one-way anova; significantie niveaus: l=p<.10; *=p<.05; **=p<.01 

Over het algemeen melden de bedrijfstakorganisaties in de landbouw/visserij en in de industrie 
minder arbo-activiteiten dan de organisaties in de dienstverlenende sectoren en in de groep 
'meerdere clusters'. Juist in deze categorieën zijn relatief veel werknemersorganisaties actief. 
Een onverwacht gegeven is dat in de bouwsector wat meer activiteit geconstateerd wordt, on
danks het feit dat werknemersorganisaties niet in dit cluster ingedeeld zijn. Het betreft dan de 
activiteiten van werkgeversorganisaties en een produkt- of bedrijfschap. 

Er zijn echter weinig significante verschillen tussen de clusters en daar waar verschillen gecon
stateerd worden, zijn ze meestal zwak significant. Bovendien wijzen de resultaten niet eenduidig 
in één richting. Dit betekent dat geconcludeerd moet worden dat een vergelijking van activitei
ten van bedrijfstakorganisaties tussen verschillende clusters van bedrijfstakken weinig duidelijke 
verschillen oplevert. 
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Verschillen in arbo-dienstverlening naar ernst van de arbo-problematiek 
Tenslotte wordt ingegaan op verschillen in arbo-dienstverlening naar de ernst van de arbo-pro
blematiek in bedrijfstakken. Daarvoor zijn de bedrijfstakorganisaties ingedeeld in groepen met 
een hoge, middelhoge en een middellage tot lage arbo-problematiek. In hoofdstuk 2 werd be
schreven hoe deze indeling tot stand is gekomen en werd toegepast bij de selectie van bedrijfs
takorganisaties. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag: genereren de bedrijfs
takorganisaties in bedrijfstakken met een hoge arbo-problematiek meer arbo-activiteit dan de 
bedrijfstakorganisaties in bedrijfstakken met een lagere arbo-problematiek, of ligt dit wellicht 
juist andersom? De moeilijkheid die zich bij het beantwoorden van deze vraag opnieuw voor
doet is dat bedrijfstakorganisaties in meerdere bedrijfstakken actief zijn en ze niet hebben 
aangegeven hoe hun arbo-dienstverlening per bedrijfstak emit ziet. Daardoor zijn de organi
saties ook hier niet volledig in de drie categorieën onder te brengen en moet een categorie 
'meerdere groepen' worden toegevoegd. Tabel 4.2.4 geeft aan hoe de drie soorten organisaties 
passen binnen de indeling in bedrijfstakken met een verschillende mate van arbo-problematiek. 

Tabel 4.2.4 Overzicht van drie typen bedrijfstakorganisaties. Ingedeeld naar de mate van arbo-proble
matiek in de bedrijfstak (in percentages) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal 

Hoge arbo-problematiek 
Middelhoge arbo-problematiek 
Middellage tot lage arbo-problematiek 

In meerdere groepen actief. 

5 
32 
23 

40 
43 
2 

33 
39 
6 

30 
39 
8 

41 15 22 23 

Totaal aantal organisaties n=22 n=47 n=18 n=87 1) 

1) twee organisaties kunnen niet Ingedeeld worden, omdat zij hun activiteiten uitsluitend in andere 
bedrijfstakken ontplooien (de categorie anders In tabel 3.3.1} 

Ook hier is de grootste groep werknemersorganisaties in de categorie 'meerdere groepen' te 
vinden. De werknemersorganisaties zijn ondervertegenwoordigd in de groep met de hoge pro
blematiek, de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfischappen zijn ondervertegen
woordigd in de groep met een middellage tot lage problematiek. Hierdoor kunnen de resultaten 
van de analyses beïnvloed worden, omdat onder de werknemersorganisaties meer arbo-activi
teit voorkomt (zie analyses tabel 4.1). Ook hier kan voorspeld worden dat in de groep (middel)-
lage problematiek en de groep meerdere categorieën een relatief hoge mate van arbo-activiteit 
te vinden zal zijn. Tabel 4.2.5 geeft een overzicht van de verschillen tussen de vier groepen, 
waarbij weer gebmik is gemaakt van de globale vaststelling van arbo-activiteit (zie paragraaf 
4.1). 
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69 
81 
73 

73 
rr 
69 
92 
69 
62 
15 
65 
54 

69 
73 
54 
27 

58 
88 
71 

71 
79 
79 
82 
77 
56 
29 
41 
38 

71 
82 
38 
29 

100 
100 
86 

100 
100 
71 
86 
86 
57 
14 
57 
57 

100 
100 
43 
71 

95 
95 
90 

90 
85 
75 
95 
90 
90 
30 
65 
60 

80 
80 
65 
65 

Tabel 4.2.5 Overzicht van arbo-activiteit van bedrijfstakorganisaties die actief zijn in bedrijfstak
ken met een hoge, middelhoge, en middellage tot lage arbo-problematiek (in percentages) 

hoge arbo- middelhoge (middel)lage meerdere 
problematiek problematiek problematiek groepen sign. 1) 

Vastgelegde doelstellingen 
Impulsen tot op heden 
Impulsen in de toekomst 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting en scholing 
Extern overleg (structureel) 
Extern overleg (overig) 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

Samenhang andere beleidsterreinen 
Belemmeringen 
Uitgewerkte plannen 
Ideeën en wensen 

Totaal aantal organisaties n=26 n=34 n=7 n=20 

1) getoetst met Kruskal-Wallis one-way anova; significantie niveaus: l=p<.10; *=p<.05; **=p<.01 

Het kleine aantal significante relaties duidt er op dat de gegevens voorzichtig geïnterpreteerd 
moeten worden. Alleen ten aanzien van de vastgelegde doelstellingen, ideeën/wensen voor de 
toekomst en onderzoek kan expliciet geconcludeerd worden dat de arbo-activiteit doorgaans 
hoog is bij de bedrijfstakorganisaties die vallen in de groepen 'meerdere groepen' en '(middel)-
lage problematiek'. Dit kan worden verklaard door de sterke vertegenwoordiging van werkne
mersorganisaties in deze groepen. Geconcludeerd kan worden dat de bedrijfstakorganisaties in 
bedrijfstakken met een hoge arbo-problematiek niet meer arbo-activiteiten ontplooien dan de 
organisaties in bedrijfstakken met een lagere arbo-problematiek. Uiteraard is ook het omge
keerde niet het geval. 

4.3 Samenvatting en conclusies 

Ten aanzien van de analyses in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werden drie conclusies 
getrokken. In de eerste plaats zijn veel bedrijfstakorganisaties actief op het gebied van arbo-
dienstverlening en ze voeren vaak meer dan één activiteit uit. Op slechts drie gebieden bleek 
dat doorgaans minder dan 50% van de organisaties actief is. Niet meegenomen hierin is echter 
in welke mate de verschillende soorten bedrijfstakorganisaties hun arbo-dienstverlening uitvoe
ren, vanwege de globale wijze van vaststellen van activiteit, en vanwege het gebrek aan een goed 
criterium. In de komende hoofdstukken zal echter nauwkeuriger op de verschillende arbo-activi
teiten en de mate van uitvoering daarvan worden ingegaan waarbij vooruitlopend daarop al wel 
kan worden opgemerkt dat de arbo-dienstverlening een klein deel uitmaakt van het totaal aan 
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activiteiten van de organisaties. De tweede conclusie is dat de werknemersorganisaties actiever 
zijn wat betreft de arbo-dienstverlening dan de andere twee soorten bedrijfsorganisaties. De 
derde conclusie is dat de werkgeversorganisaties op sommige gebieden wat meer arbo-activiteit 
melden dan de produkt- en bedrijfschappen. Bij de produkt- en bedrijfschappen worden met 
name structureel extern overleg, beleidsontwikkeling, bewaking van afspraken en normering/op
stellen van richtlijnen door betrekkelijk weinig organisaties uitgevoerd. 

Met de resultaten van de analyses van tabel 4.1 kunnen de eerste vier onderzoeksvragen uit 
hoofdstuk 2 nu globaal beantwoord worden. Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag (welke 
activiteiten ten aanzien van arbeidsomstandigheden stellen bedrijfstakorganisaties zich formeel 
ten doel blijkens schriftelijk vastgelegde afspraken) kan gezegd worden dat bijna driekwart 
(74%) van de organisaties zich op de één of andere wijze formeel taken ten aanzien van ar
beidsomstandigheden ten doel stelt. Daarbij valt op dat alle werknemersorganisaties dit doen, 
terwijl ongeveer tweederde van de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen 
dit doen. Welke arbo-activiteiten formeel ten doel worden gesteld, wordt in de komende hoofd
stukken behandeld. 

Op de tweede onderzoeksvraag (welke soorten van arbo-dienstverlening worden feitelijk door 
bedrijfstakorganisaties uitgevoerd) kan, naast de algemene conclusie dat er duidelijk activiteit 
is op dit gebied een iets meer gedetailleerd antwoord gegeven worden. Over het algemeen doen 
veel bedrijfstakorganisaties aan: informatieverzameling/-beheer, voorlichting/scholing/onder
richt, structureel extern overleg, overig extern overleg, advisering en begeleiding van leden en 
onderzoek. Minder organisaties voeren activiteiten uit als normering/opstellen van richtlijnen, 
beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken. De werknemersorganisaties doen over het 
geheel genomen het meest aan arbo-dienstverlening. Hoe de activiteiten door de bedrijfstakor
ganisaties worden ingevuld zal een belangrijk onderwerp in de komende vier hoofdstukken zijn. 

De derde onderzoeksvraag kan alleen globaal beantwoord worden voor wat betreft de samen
hang in arbo-activiteiten met aangrenzende beleidsterreinen. Driekwart van de bedrijfstakorga
nisaties geeft aan een dergelijke samenhang aan te brengen. Daarbij werd in dit stadium van 
het onderzoek geen verschil tussen de drie groepen bedrijfstakorganisaties gevonden. Het ande
re deel van deze onderzoeksvraag (de plaats van het arbo-activiteitenpakket binnen het totale 
beleid van de organisatie) krijgt verderop pas een antwoord. 

De vierde onderzoeksvraag (welke mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activi
teiten zien bedrijfstakorganisaties) krijgt eveneens een eerste antwoord. Viervijfde van de orga
nisaties ervaart belemmeringen; de werknemersorganisaties het meest. Ongeveer de helft van 
de organisaties geeft aan dat er uitgewerkte plannen zijn voor de toekomst. Tweederde van de 
werknemersorganisaties en ongeveer eenderde van de werkgeversorganisaties en produkt- en 
bedrijfschappen heeft overige ideeën en wensen voor arbo-dienstverlening op wat langere ter
mijn. Bovendien verwacht driekwart van de organisaties in de toekomst impulsen te krijgen voor 
het uitvoeren van arbo-activiteiten. 

48 



Ten aanzien van de vijfde onderzoeksvraag (welke samenhang bestaat er tussen het arbo-taken-
pakket en (1) de omvang/grootte van de bedrijfstak en de omvang van de ziekteverzuim-. 
WAO- en bedrijfsongevallencijfers per bedrijfstak, (2) de soort van werkzaamheden in bedrijfs
takken en (3) de ernst van de arbeidsomstandighedenproblematiek in de verschillende bedrijfs
takken) kan gesteld worden dat er weinig relaties en verschillen gevonden zijn. De weinige ver
schillen in activiteit die gevonden zijn, kunnen veelal verklaard worden uit verschillen tussen de 
soorten organisaties. Alleen in de bouwsector werd globaal genomen bij wat meer organisaties 
activiteit geconstateerd dan uit de verschillen in arbo-dienstverlening tussen de soorten organi
saties verklaard kon worden. De uitkomsten van de drie analyses worden echter in belangrijke 
mate bepaald door een tekort aan gegevens (van voldoende kwaliteit). Enerzijds ontbrak het 
aan cijfers over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en omvang van bedrijfstakken. Anderzijds 
betreffen de gegevens van de organisaties niet de arbo-dienstverlening pér bedrijfstak. Niet uit 
te sluiten is dat bij voldoende gegevens wel relaties en verschillen worden gevonden. 

Uit het voorgaande kunnen twee eindconclusies worden getrokken over de arbo-dienstverlening 
van bedrijfstakorganisaties. De eerste is dat sprake is van een gevarieerd arbo-dienstverlenings-
pakket, waarbij diverse soorten arbo-activiteiten door veel bedrijfstakorganisaties worden uitge
voerd. De tweede conclusie is dat dit arbo-dienstenpakket weinig samenhang lijkt te hebben met 
kenmerken van de bedrijfstakken zoals omvang, aard van de werkzaamheden en de ernst van 
de arbo-, ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek. Mogelijk zijn er andere facto
ren die in sterkere mate bepalen dat bedrijfstakorganisaties actief zijn op het gebied van ar
beidsomstandigheden. Op de eerste conclusie zal in de komende hoofdstukken nader worden 
ingegaan, de tweede conclusie komst in de laatste twee hoofdstukken opnieuw aan de orde. 
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ARBO-DIENSTVERLENING VAN WERKNEMERSORGANISATIES 

In grote lijnen zijn de resultaten over de arbo-dienstverlening van de werknemersorganisaties 
als volgt weer te geven (zie ook tabel 4.1). Voor alle onderzochte organisaties zijn er tot nu 
toe aanleidingen geweest om arbo-activiteiten te starten en ongeveer driekwart verwacht 
(ook) in de toekomst impulsen hiervoor te zullen ontvangen. Ook hebben alle werknemersor
ganisaties de arbo-activiteiten die zij zich voomemen om uit te voeren, als formele doelstel
ling in documenten vastgelegd. Arbo-activiteiten die door de meeste vakbonden worden 
uitgevoerd zijn voorlichting en scholing, structureel en overig extern overleg, informatieverza
meling en -beheer en advisering en begeleiding van leden. Ongeveer negen van de tien 
werknemersorganisaties verrichten deze vijf activiteiten. Minder organisaties, maar toch nog 
ongeveer driekwart is actief op het gebied van onderzoek, beleidsontwikkeling en bewaking 
van afspraken. Normering en opstelling van richtlijnen is voor de vakbonden het minst vaak 
een uitgevoerde arbo-activiteit. Ongeveer eenderde houdt zich hiermee bezig. Negen van de 
tien organisaties verricht de onderzochte arbo-activiteiten in samenhang met activiteiten op 
aangrenzende beleidsterreinen. Bijna alle vakbonden ondervinden belemmeringen ten 
aanzien van de uitvoering of effectiviteit van hun arbo-activiteiten. Richting toekomst heeft 
ongeveer de helft van de onderzochte organisaties uitgewerkte plannen voor nieuwe of 
aanvullende arbo-activiteiten op korte termijn en tweederde heeft verder nog ideeën en 
wensen ten aanzien van de eigen arbo-dienstverlening op de wat langere termijn. 

Hierna wordt meer in detail op deze resultaten ingegaan. Na de bespreking van het "waarom' 
van de dienstverlening (aanleiding) en de voornemens hierover volgt de bespreking van de 
activiteiten zelf, naar uitvoeringsfrequentie, vormen, onderwerpen en concrete produkten. De 
arbo-dienstverlening wordt dan in perspectief geplaatst door een vergelijking tussen 
voornemens en feitelijke uitvoering, door de plaats ervan binnen de organisaties te belichten 
en door in te gaan op de ervaren effectiviteit van en belemmeringen bij de dienstverlening. 
Tenslotte volgt het toekomstperspectief: de plannen, ideeën en wensen die binnen vakbonden 
leven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de antwoorden op de onderzoeksvragen over de 
arbo-dienstverlening van vakbonden, een becommentariëring daarvan en tenslotte de 
conclusies. De gedetailleerde bespreking van de resultaten van de andere onderzochte 
organisaties zal in de hierna volgende hoofdstukken steeds volgens dezelfde opzet geschie
den. 

5.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten 

Tot op heden zijn er bij alle werknemersorganisaties impulsen geweest voor het verrichten 
van arbo-activiteiten. Ongeveer driekwart van de organisaties geeft aan in de toekomst (ook) 
impulsen te verwachten (zie tabel 4.1). Welke zaken (verwachte) aanleiding vormen voor 
arbo-activiteiten is in tabel 5.1 weergegeven. 

50 



Tabel 5.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten bij werknemersorganisaties, N=22 1) 

Specif ieke arbeidsomstandighedenproblemen 
Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 
Personeelswerving 
Bedrijfstakimago 
Subsidieregelingen 
Integrale kwaliteitszorg 
(Invoering) Arbowet 
Activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA 
Milieuzorg 
Anders 

aanleiding 
tot op heden 

77 
68 
14 
46 
23 
14 
59 
32 
23 
27 

verwachte 
aanleiding 
in de toekomst 

55 
46 
18 
41 
14 
41 
41 
27 
41 
23 

1) getallen in de kolomnen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja* 
beantwoord heeft 

Specifieke knelpunten in arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, 
(invoering van) de Arbowet en bedrijfstakimago zijn tot op heden voor vakbonden de 
belangrijkste impulsen (geweest) om arbo-activiteiten te gaan verrichten. Ongeveer de helft 
tot driekwart van de organisaties noemt deze aanleidingen. Minst vaak zijn personeels
werving en integrale kwaliteitszorg tot nu toe aanleiding geweest. Voor de toekomst leeft bij 
de vakbonden de verwachting dat de vier genoemde belangrijkste impulsen van belang 
blijven, hoewel de impulswerking van specifieke arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim/ar
beidsongeschiktheid en (invoering van) de Arbowet voor hen kennelijk afnemend is. 
Integrale kwaliteitszorg en milieuzorg nemen daarentegen duidelijk in belang toe als 
aanleiding om op arbo-gebied actief te zijn. Vanuit personeelswerving en subsidieregelingen 
verwachten werknemersorganisaties voor de toekomst de minste impulswerking. 'Andere' 
aanleidingen voor vakbonden zijn onder meer belangenbehartiging in algemene zin en 
verzoeken en signalen van leden. 

Geconcludeerd wordt dat de zaken die direct met arbeidsomstandigheden te maken hebben, 
evenals ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek voor vakbonden minder een 
prikkel worden om arbo-activiteiten uit te voeren. Integrale kwaliteitszorg en milieuzorg zijn 
dat in toenemende mate, terwijl het bedrijfstakimago ongeveer even belangrijk blijft. 

5.2 Voornemens: ten doel gestelde arbo-activiteiten 

Alle onderzochte werknemersorganisaties geven aan dat in de formele schriftelijk vastgelegde 
doelstellingen van de organisatie ook arbo-doelen zijn opgenomen. Volgens de antwoorden 
in de vragenlijst liggen deze arbo-doelstellingen vooral vast in CAO's (82% van de vakbon
den), beleidsplannen en -notities (77%), periodieken en brochures (59%) en notulen (50%). 
Om welke voorgenomen activiteiten het gaat is weergegeven in tabel 5.2. Hierin zijn ook de 
resultaten opgenomen van de inhoudsanalyse van de documenten die door 55% van de 
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werknemersorganisaties zijn toegezonden (zie voor nadere informatie over de ontvangen 
documenten tabel 3.3.4). 

Tabel S.2 Ten doel gestelde arbo-activiteiten van werknemersorganisaties zoals opgegeven in de 
vragenlijst (eerste kolom, N=22) en zoals gescoord in meegezonden documenten 1) 2) 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Schol ing/onderricht 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Beleidsontwikkeling 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Bewaking van afspraken 
Andere activiteiten 

doelstelling 
in enquête 

50 
68 
82 
86 
77 
46 
77 
50 
77 
5 

doelstell 
in 

resu 
ing 

documenten 

9 
41 
32 
27 
32 
18 
46 
14 
9 
18 

Itaten 
inten
tie 

5 
9 
5 
14 
14 
9 
18 
5 
0 
14 

inhoudsana 
concreti 
sering 

5 
27 
23 
14 
14 
9 
23 
5 
9 
5 

Ivse 
- uitwer

king 

0 
5 
14 
5 
5 
5 
9 
5 
0 
5 

pro
dukt 

0 
27 
14 
9 
5 
14 
18 
5 
0 
0 

1) getallen in de eerste kolom betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 
'ja' beantwoord heeft 

2) getallen in de tweede tot en met zesde kolom betreffen percentages organisaties waarvoor de 
betreffende categorie met 'ja' is beantwoord; gepercenteerd naar N=22; regels van de laatste 
vier kolommen percenteren niet noodzakelijk naar het getal in de tweede kolom omdat per 
organisatie meerdere antwoorden per activiteit mogelijk zijn 

Uit de informatie die de organisaties verstrekken in de vragenlijst (eerste kolom in tabel 5.2) 
komen overleg/samenwerking/vertegenwoordiging, scholing/onderricht, advisering/begelei
ding van leden, beleidsontwikkeling, bewaking van gemaakte afspraken en voorlichting naar 
voren als de arbo-activiteiten die de meeste vakbonden zich ten doel stellen. Tweederde of 
meer van hen vindt dat deze zes activiteiten tot het uit te voeren arbo-takenpakket behoren. 
Activiteiten die door het kleinst aantal organisaties worden voorgenomen betreffen informa
tieverzameling en -beheer, onderzoek en normering/opstellen van richtlijnen. Het gaat 
hierbij toch nog om de helft van de onderzochte vakbonden. Het beeld van accenten in 
taakopvatting dat uit de ontvangen documenten naar voren komt is vrijwel geheel met 
bovenstaande in overeenstemming (tweede kolom). Belangrijkste accentverschil treedt op bij 
bewaking van afspraken dat in de documenten zelden als voorgenomen activiteit is aange
troffen. 

Belangrijk om bij deze vergelijking op te merken, is dat de scoringspercentages bij de 
documentanalyse steeds beduidend lager liggen dan bij de informatie uit de vragenlijsten, 
doordat een beperkt aantal organisaties documenten toezond. Daarom kan niet zonder meer 
worden gesteld dat de vragenlijstinformatie een positiever beeld geeft dan feitelijk gerecht
vaardigd is. Een indruk hieromtrent is er echter wel: werknemersorganisaties benoemen 
soms wél voorgenomen activiteiten, hoewel ze niet steeds schriftelijk zijn vastgelegd. 

De resultaten van de documentanalyse laten verder zien dat vakbonden hun voorgenomen 
activiteiten vaak concreet formuleren, bijvoorbeeld in termen van het verzorgen van een 
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studiedag als vorm van voorlichting. Ze vermelden hun doelen ook nogal eens in de 
produkten waarin de voornemens zijn uitgemond, zoals brochures, onderzoeksrapporten of 
beleidsnota's (zie de laatste vier kolommen van tabel 5.2). 

Geconcludeerd wordt dat vakbonden goed in staat zijn om aan te geven welke arbo-
activiteiten hen voor ogen staan en dat in hun arbo-taakopvatting het accent ligt op zes 
activiteiten die liggen op het gebied van belangenbehartiging (overleg/samenwerking/verte
genwoordiging, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken) en directe ondersteuning aan 
leden (voorlichting, scholing/onderricht, advisering/begeleiding). Deze taakopvatting zetten 
ze waarschijnlijk minder vaak op papier dan ze suggereren, maar, indien dit wel gebeurt, dan 
worden de doelen veelal concreet geformuleerd of zijn al in concrete produkten uitgemond. 

5.3 Uitgevoerde arbo-activiteiten 

In deze paragraaf worden de arbo-activiteiten besproken die door de werknemersorganisaties 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. In een negental subparagrafen wordt op de verschillende 
onderzochte activiteiten ingegaan en worden enkele aspecten ervan nader belicht. 

Informatieverzameling en -beheer 
Vrijwel alle onderzochte werknemersorganisaties verzamelen en/of beheren informatie over 
arbeidsomstandigheden (91%, zie tabel 4.1). In welke mate vakbonden zich met informatie
verzameling en -beheer bezig houden en over welke items ze dit doen is in tabel 5.3.1 
weergegeven. 

Tabel 5.3.1 Informatieverzameling en -beheer van werknemersorganisaties N=22 1)2) 

niet beperkt veel gemiddelde 

Ziekteverzuim 

Bedri jfsongevallen 
Arbeidsongeschiktheid 
Beroepsziekten 
Arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen 
Arbo-onderzoek 
Arbo-knelpunten 
Arbodeskundigen, -instanties 
Advies- en installatie(ingenieurs)bureaus 
Arbowetgeving en -richtlijnen (Arbeidsinspectie) 
Arbo-11teratuur/publikaties 
Anders 

1) getallen in de eerste drie kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2} de vierde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: niet=0, 
beperkt=1 en veel=2 

Over het geheel genomen verzamelen en/of beheren de werknemersorganisaties voomame-
lijk in beperkte mate informatie over de opgesomde items (zie vierde kolom van tabel 5.3.1). 
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27 
46 
27 
27 
18 
23 
18 
23 
36 
14 
9 
23 

41 
23 
27 
32 
50 
50 
46 
36 
27 
36 
50 
9 

9 
5 
4 
14 
9 
9 
14 
14 
5 
41 
26 
9 

0,76 
0,44 
0,88 
0,81 
0,88 
0,83 
0,94 
0,88 
0,53 
1,30 
1,25 
0,67 



Het grootste aantal vakbonden (driekwart) doet dit over Arbowetgeving en richtlijnen en 
verzamelt arbo-literatuur/publikaties. Een aanzienlijk deel hiervan doet dit 'veel'. Over 
bedrijfsongevallen en advies- en installatie(ingenieurs)bureaus verzamelen/beheren weinig 
werknemersorganisaties informatie. Bij de categorie 'anders', die eveneens laag scoort, meldt 
één organisatie sector-specifieke informatie te verzamelen. 

Een deel van de werknemersorganisaties voert een specifieke vorm van informatieverza-
meling/-beheer uit. Zij registreren en/of administreren bedrijfstakspecifieke gegevens over 
ziekteverzuim (23% van de organisaties), arbeidsongeschiktheid (14%), bedrijfsongevallen 
(9%) en beroepsziekten (5%). Verder geeft 18% van de vakbonden aan dat ze informatie
verzameling en -beheer uitbesteden aan andere instanties en 14% doet dit ten aanzien van 
registratie/administratie. Het gaat hierbij met name om het GAK en om bedrijfsverenigin
gen. 

Geconcludeerd wordt dat vrijwel alle vakbonden informatie over arbeidsomstandigheden 
verzamelen en/of beheren, maar dit veelal in beperkte mate doen. Het accent wordt gelegd 
op Arbowetgeving en richtlijnen en arbo-literatuur/publikaties en men richt zich minder op 
de concrete arbeidsomstandigheden zélf of de gevolgen daarvan. Een beperkt deel van de 
werknemersorganisaties registreert en/of administreert bedrijfstakspecifieke arbo-gegevens 
en een nog geringer aantal laat deze activiteiten door andere instanties voor hen uitvoeren. 

Voorlichting, scholing en onderricht 
Eerder is reeds aangegeven dat alle werknemersorganisaties in één of andere vorm aan 
voorlichting, scholing en onderricht doen (zie tabel 4.1). Welke vormen zij toepassen en in 
welke frequentie dat gebeurt, wordt weergegeven in tabel 5.3.2. 

Tabel 5.3.2 Voorlichting, scholing en onderricht door werknemersorganisaties, N=22 1) 2) 

(Rubriek in) periodiek 
Circulaire 
Brochure 
Checklist 
(Bijdrage in) handboek 
Audio-visueel materiaal 
Lezingen/voordrachten 
Studie-dagen 
Congres/vakbeurs 
(Vak)opleidlngen 
Andere activiteiten 

nooit 

14 
32 
14 
41 
36 
41 
9 
18 
27 
27 
18 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

5 
14 
14 
9 
9 
14 
9 
9 
18 
9 
9 

1-4 keer 
per jaar 

27 
27 
36 
14 
5 
9 
23 
23 
23 
5 
9 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

41 
18 
18 
9 
23 
9 
46 
36 
9 
27 
14 

gemiddelde 

2,11 
1,35 
1,72 
0,88 
1.19 
0,81 
2,21 
1,89 
1,18 
1,47 
1.36 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100X vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: noo1t=0, <1 
keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaars:3 
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Duidelijk is dat werknemersorganisaties een viertal vormen van voorlichting, scholing en 
onderricht gemiddeld het meest toepassen: het verzorgen van lezingen/voordrachten, van 
(rubriek in) periodieken, van studiedagen en van brochures. Ze verrichten deze activiteiten 
veelal meerdere malen per jaar en, met uitzondering van de brochures, vaak zelfs meer dan 
viermaal per jaar. Het minst vaak zetten vakbonden checklists en audio-visueel materiaal in 
bij voorlichtings- en scholingsactiviteiten. Opmerkelijk is nog dat weliswaar slechts een 
beperkt deel van de vakbonden (viertiende) bijdragen aan handboeken en aan (vak)opleidin-
gen verzorgt, maar ze doen dit dan betrekkelijk vaak meer dan vier maal per jaar. Andere 
dan de opgesomde vormen van voorlichting, scholing en onderricht komen bij werknemersor
ganisaties ook nogal eens voor maar nadere gegevens ontbreken hierover. 

De werknemersorganisaties zijn het vaakst in uitvoerende zin betrokken bij drie van de vier 
bovengenoemde meest voorkomende voorlichtings- en scholingsactiviteiten. Betrokkenheid in 
initiërende of ondersteunende zin komt hierbij in mindere mate voor. Bij de vierde veel 
voorkomende activiteit, verzorging van studiedagen, zijn werknemersorganisaties ongeveer 
even vaak uitvoerend als initiërend betrokken. Bij de overige vormen van voorlichtings- en 
scholingsactiviteiten is vaker sprake van initiërende en/of ondersteunende betrokkenheid, 
dan van bijdragen in uitvoerende zin. 

Het blijkt dat voorlichting, scholing en onderricht duidelijk deel uitmaken van het arbo-
dienstenpakket van vakbonden en dat vier vormen van deze activiteiten het meest populair 
zijn bij deze bedrijfstakorganisaties. Deze vier vormen worden bovendien veelal meerdere 
keren per jaar toegepast, waarbij de werknemersorganisaties voornamelijk in uitvoerende zin 
optreden. Twee van deze activiteiten zijn kortstondig en twee zijn langerlopende, meer 
inspanning vergende activiteiten. 

Structureel overleg over arbo-zaken 
Deze vorm van extern overleg dat, volgens de gehanteerde definitie, plaatsvindt in geïnstitu
tionaliseerde overlegorganen op bedrijfstak of nationaal niveau is bij vrijwel alle werkne
mersorganisaties (96%, zie tabel 4.1) onderdeel van het arbo-activiteitenpakket. Hoeveel 
keren per jaar de vakbonden voor wat betreft arbeidsomstandigheden deelnemen aan de 
diverse vormen van structureel extern overleg is in tabel 5.3.3 weergegeven. 
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Tabel S.3.3 Deelname aan structureel overleg over arbo-zaken door werknemersorganisaties, N=22 1) 
2) 

CAO-overleg 
Arbo-raad 
Arbo-raadcomni ss i es 
SER 
COB/SER 
stichting van de arbeid 

nooit 

0 
41 
36 
46 
50 
55 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

9 
5 
0 
5 
9 
5 

1-4 keer 
per jaar 

18 
14 
9 
9 
5 
5 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

68 
9 
23 
0 
5 
0 

gemiddelde 

2,62 
0,87 
1.27 
0,38 
0,47 
0.21 

1} getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar=3 

Het CAO-overleg is de structurele overlegvorm waarin niet alleen het grootste aantal 
werknemersorganisaties en bovendien het meest frequent over arbeidsomstandigheden 
overlegt, maar waarin dit bovendien het meest frequent gebeurt. Aan Arbo-raadcommissies 
nemen enkele vakbonden gemiddeld ook vaak deel. Van de overige genoemde overlegvor
men is het vooral opmerkelijk dät werknemersorganisaties hieraan blijken deel te nemen. 
Gegeven de samenstelling van deze overlegorganen (uitsluitend centrale organisaties) werd 
dit niet verwacht. Deze bevinding is te verklaren doordat enkele werknemersorganisaties 
hebben aangegeven aan deze overleggen deel te nemen namens de centrale organisatie 
waarbij ze zijn aangesloten. 

De conclusie luidt dat werknemersorganisaties met name op bedrijfstakniveau structureel 
overleg voeren over arbo-zaken en, enigszins verrassend, op meer bescheiden schaal ook in 
nationale overlegorganen meepraten. 

Overig overleg over arbo-zaken 
Dit soort overleg, waarmee gedoeld wordt op overleg en contacten met diverse instanties 
met name op bedrijfstakniveau in niet-geinstitutionaliseerde organen, vindt bij de overgrote 
meerderheid van de werknemersorganisaties plaats (86%, zie tabel 4.1). Met welke instanties 
werknemersorganisaties contacten onderhouden en in welke frequentie is beschreven in tabel 
5.3.4. 
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Tabel 5.3.4 Deelname aan overig overleg over arbo-zaken door werknemersorganisaties, N=22 1) 2) 

nooit 

GMD 
GAK 
Bedri jfsverenigingen 
Onderzoeksinstellingen 
Opleidingsinstellingen 
Adviesbureaus 
Arbeidsinspectie/DGA 
Milieu-inspectie/DGMH 
Milieu-organisaties 
Bedrijfsgezondheidsdiensten 
Beroepsvereni g i ngen 
Veiligheidsdiensten 
Werknemersorgani sat i es 
Werkgeversorganisat i es 
Bedrijfschappen 
Produktschappen 
Organisaties toeleverende industrie 
Opleidings-en ontwikkelingsfondsen 
Organisaties van importeurs 
Bedrijfstakspecifieke arbo-org. 
Externe arbo-werkgroepen 
Norma l i sat i ecormii ss i es 
Internationale organisaties 
Anders 

14 
14 
18 
9 
9 
18 
14 
36 
27 
5 
23 
27 
0 
0 
32 
36 
36 
18 
41 
27 
27 
36 
18 
14 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

5 
9 
5 
14 
5 
5 
14 
14 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 

1-4 keer 
per jaar 

18 
27 
9 
18 
27 
14 
9 
5 
18 
18 
18 
0 
9 
18 
0 
14 
0 
18 
5 
0 
9 
0 
27 
0 

meer dan 
4 keer 

per jaar 

18 
23 
46 
23 
32 
23 
23 
5 
9 
32 
23 
27 
55 
55 
36 
14 
14 
27 
5 
27 
14 
14 
27 
9 

gemiddelde 

1,75 
1.81 
2,06 
1,86 
2,13 
1,69 
1,69 
0,62 
1,17 
2.31 
1,64 
1,50 
2,73 
2,75 
1,60 
1,07 
0,83 
1,80 
0,45 
1,46 
1,18 
0,82 
1.87 
1.20 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100X vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar=3 

Werknemersorganisaties onderhouden ten aanzien van arbeidsomstandigheden in de bedrijfs-
tak(ken) verreweg het meest contacten met elkaar en met werkgeversorganisaties. Ook met 
bedrijfsgezondheidsdiensten, opleidingsinstellingen en bedrijfsverenigingen voeren vrij veel 
vakbonden overleg en merendeels is dit frequent (meer dan vier maal per jaar). Bij de 
laatstgenoemde organisaties kan dit samenhangen met de participatie in het bestuur. Weinig 
werknemersorganisaties hebben inzake arbo-aangelegenheden contacten met organisaties van 
importeurs, met de Milieu-inspectie/Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, organisa
ties van toeleverende industrietakken en met normalisatiecommissies. Over het geheel 
genomen is opvallend dat de frequentie van de contacten die werknemersorganisaties met 
instanties onderhouden veelal hoog ligt: vaak meer dan vier keer per jaar. 

Desgevraagd heeft 77% van de vakbonden de organisaties waarmee contacten worden 
onderhouden met name genoemd. Het aantal namen dat is opgegeven varieert van 1 tot 14 
en in totaal gaat het om 51 verschillende instanties, waarvan in bijlage 6 een uitputtend 
overzicht te vinden is. De aard van de contacten is niet nader onderzocht. Dit betekent dat 
het zowel ad-hoc contacten of misschien zelfs 'toevallige ontmoetingen' kunnen zijn, als ook 
contacten in de sfeer van geregeld overleg rond arbo-zaken. 
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Geconcludeerd wordt dat werknemersorganisaties een uitgebreid overlegpatroon hebben, 
maar dat ze over arbo-zaken in de bedrijfstak het meest binnen het circuit van sociale 
partners cxjntacten onderhouden . De contacten die hierover worden onderhouden, ook die 
buiten dit circuit, zijn veelal frequent. 

Advisering en begeleiding van leden 
Negen van de tien werknemersorganisaties verrichten deze vorm van arbo-dienstverlening die 
als meest direct leden-gericht kan worden aangemerkt (91%, zie tabel 4.1). Hierbij valt een 
onderscheid te maken naar drie soorten activiteiten: fungeren als aanspreekpunt, vervullen 
van een doorverwijsfunctie en gedurende langere of kortere tijd begeleiden van leden. De 
mate waarin vakbonden deze adviesvormen vervullen is weergegeven in tabel 5.3.5. 

Tabel S.3.5 Advisering en begeleiding van leden over arbo-zaken door werknemersorganisaties, N=22 
1) 2) 

Aanspreekpunt 
Doorverwijzing 
Begeleiding binnen 1 dag (kort) 
Begeleiding t/m 1 maand (middellang) 
Begeleiding meer dan 1 maand (lang) 
Anders 

nooit 

5 
0 
14 
23 
32 
9 

1-10 
keer 

per jaar 

14 
27 
14 
23 
14 
0 

10-50 
keer 

per jaar 

36 
23 
9 
14 
5 
0 

50-100 
keer 

per jaar 

9 
9 
18 
5 
5 
0 

meer dan 
100 
per 

keer 
jaar 

27 
18 
5 
5 
0 
0 

gemiddelde 

2,45 
2,25 
1,77 
1,20 
0,67 
0,00 

1) getallen in de eerste vijf kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de zesde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, 1-10 
keer per jaar=1, 10-50 keer per jaar=2, 50-100 keer per jaar=3,>100 keer per jaar=4 

Werknemersorganisaties verrichten voor hun leden vooral kortdurend advies- en begelei-
dingswerk. De gemiddelde frequentie van uitvoering neemt zelfs evenredig af naarmate de 
duur van de activiteiten toeneemt (zesde kolom van tabel 5.3.5.). De werknemersorganisaties 
die met advieswerk bezig zijn fungeren meer als aanspreekpunt dan dat ze een doorverwijs
functie vervullen. Opvallend weinig vakbonden verrichten 50-100 maal per jaar adviesactivi
teiten, veelal is dit meer of minder. Een klein aantal werknemersorganisaties voert langerdu-
rende begeleidingsactiviteiten uit en dan merendeels met lage frequentie (1-10 maal per 
jaar). De conclusie is dat vakbonden vaker als adviseur dan als begeleider voor hun leden 
optreden. 

Onderzoek 
Ongeveer driekwart van de werknemersorganisaties geeft aan bij onderzoek betrokken te zijn 
(73%, zie tabel 4.1). Tabel 5.3.6 geeft voor de vakbonden het overzicht van de verschillende 
vormen en frequentie van betrokkenheid bij onderzoek. 
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27 
41 
32 
27 
36 

14 
9 
23 
18 
23 

27 
27 
23 
27 
18 

18 
9 
18 
14 
9 

1,42 
1.05 

1,29 
1,32 
1,00 

Tabel 5.3.6 Wijïe van betrokkenheid bij onderzoek over arbo-zaken van werknemersorganisaties, N=22 

1)_2) 

minder dan 1-5 onder- meer dan 5 
1 onderzoek zoeken onderzoeken 

nooit per jaar per jaar per jaar gemiddelde 

Initiërend 
Uitvoerend 
Begeleidend 
Evaluerend 
Financierend 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
onderzoeken per jaar=1, 1-5 onderzoeken per jaar=2, >5 onderzoeken per jaar=3 

De meeste werknemersorganisaties initiëren, evalueren en begeleiden onderzoek. Bij de 
eerste twee vormen van betrokkenheid gaat het merendeels om 1-5 onderzoeken per jaar, bij 
begeleiding gaat het voor ongeveer evenveel organisaties om minder dan één onderzoek per 
jaar als om 1-5 of meer onderzoeken per jaar. Vakbonden treden minder vaak op als 
uitvoerder en/of financierder van onderzoek en zelden voor meer dan vijf onderzoeken per 
jaar. De conclusie luidt dat vakbonden vooral initiërend en ondersteunend opereren ten 
aanzien van onderzoek en in mindere mate als uitvoerder of financierder optreden. 
Gemiddeld hebben de activiteiten betrekking op minder dan één tot vijf onderzoeken per 
jaar. 

Over^e activiteiten op arbeidsomstandighedengebied 
Hierbij gaat het om een drietal in de vragenlijst nog specifiek benoemde activiteiten en 
voorts alle andere arbo-activiteiten die in de lijst niet eerder expliciet vermeld waren. Eerder 
(hoofdstuk 4) is al aangegeven dat 32% van de werknemersorganisaties zich met normering 
en opstellen van richtlijnen bezighoudt, wat hiermee de minst uitgevoerde arbo-activiteit van 
vakbonden is. Met de twee andere activiteiten, te weten beleidsontwikkeling en bewaking van 
de naleving van afspraken ten aanzien van arbeidsomstandigheden houdt driekwart van de 
onderzochte organisaties zich bezig (73%, zie tabel 4.1). De frequenties waarin vakbonden 
deze en overige activiteiten verrichten, zijn te zien in tabel 5.3.7. 
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Tabel 5.3.7 Overige activiteiten op arbo-gebied door werknemersorganisaties, N=22 1) 2) 

nooit 

minder dan 
1 keer 
per jaar 

1-2 keer 
per jaar 

meer dan 
2 keer 
per jaar gemiddelde 

Normering/opstellen richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van gemaakte afspraken 
Overige activiteiten 

46 
9 
5 

18 

9 
14 
9 
0 

5 
14 
18 
5 

18 
46 
46 

5 

0,94 
2,17 
2,35 
0,83 

1) 

2) 

getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 
de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
keer per jaar=1, 1-2 keer per jaar=2, >2 keer per jaar=3 

De meerderheid van de vakbonden die de drie specifiek benoemde arbo-activiteiten uitvoert, 
doet dit meer dan twee keer per jaar. Verder ontwikkelen weliswaar evenveel organisaties 
beleid als dat er arbo-afspraken bewaken, maar het laatste gebeurt gemiddeld iets vaker. Het 
geringe aantal organisaties dat nog de uitvoering van overige activiteiten meldt, geeft aan dat 
de vragenlijst voor de arbo-activiteiten van werknemersorganisaties redelijk uitputtend is 
geweest. Nadere informatie over deze overige activiteiten is door de vakbonden niet 
verstrekt. 

Onderwerpen van de arbo-activiteiten 
In deze paragraaf wordt belicht waar de arbo-activiteiten eigenlijk over gaan, ofwel aan 
welke onderwerpen vakbonden aandacht geven. Hieronder, in tabel 5.3.8, wordt dit weerge
geven voor een viertal van de hiervoor behandelde arbo-activiteiten. Bovendien wordt dit 
gedaan ten aanzien van de activiteiten die vakbonden zich ten doel stellen, waarbij gebruik is 
gemaakt van informatie uit de inhoudsanalyse van de ontvangen (arbo-)documenten. 
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Tabel 5.3.8 Onderwerpen van de verschiUende arbo-activiteiten (volgens de vragenlijst) en van ten 
doel gestelde arbo-activiteiten (gescoord in de documenten) bij werknemersorganisaties, 
N=22 1) 2) 

Brand/explosies 
Elektriciteit 
Vallen/struikelen 
Sni jden/branden/knellen 
Toxische stoffen 
Geluid 
Klimaat 
Trillingen/schokken 
Verlichting 

voorlichting 
onderricht 

9 
9 
14 
9 
32 
41 
46 
36 
28 

Ergonomie/fysieke belasting/houding 46 
Biologische factoren 
straling 
Arbeidsti jden/ploegendienst 
Kort-cyclisch werk 
Werkstress 
Taakinhoud 
Organisatie van het werk 
Vormgeving arbo-beleid 
Arbowet en -regelgeving 
Subsidie arbeidsplaatsverbetering 
Ongewenste intimiteiten 
Anders 

14 
23 
68 
32 
59 
59 
50 
59 
82 
27 
50 
18 

advisering 

9 
14 
14 
9 
23 
36 
36 
27 
18 
46 
9 
23 
77 
27 
55 
68 
59 
64 
77 
32 
59 
18 

onderzoek 

9 
5 
9 
9 
18 
18 
14 
14 
5 
41 
9 
9 
20 
23 
50 
50 
41 
32 
18 
9 
32 
5 

normering 

0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
14 
0 
5 
18 
0 
14 
14 
9 
9 
14 
5 
9 
0 

doelstelling 

0 
0 
5 
5 
23 
18 
9 
9 
0 
23 
0 
0 
27 
5 
18 
23 
14 
23 
14 
0 
0 
27 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft 

2} getallen in de vijfde kolom zijn gebaseerd op de analyse van documenten, verkregen van 12 
organisaties, maar gepercenteerd naar N=22 

Een grote meerderheid van de werknemersorganisaties verzorgt voorlichting, scholing en 
onderricht over Arbowet en -regelgeving en in wat mindere mate geldt dit voor arbeidstij
den/ploegendienst. Zeker de helft van de organisaties is betrokken bij voorlichting/scho
ling/onderricht over werkstress, taakinhoud, vormgeving van arbo-beleid, organisatie van het 
werk en ongewenste intimiteiten. Weinig vakbonden verrichten voorlichtings- en scholingsac
tiviteiten op het gebied van brand/explosies, elektriciteit, vallen/struikelen, snijden/bran
den/knellen en biologische factoren. Bij advisering en begeleiding van leden komt ongeveer 
hetzelfde beeld naar voren. Zowel wat betreft het patroon van de onderwerpen die door veel 
respectievelijk weinig organisaties worden 'behandeld', als ook wat betreft de aantallen 
organisaties die zich met deze onderwerpen bezighouden. Het patroon van onderwerpen dat 
door veel respectievelijk weinig vakbonden met onderzoek wordt bestreken komt maar ten 
dele overeen met het patroon bij de voorlichtings- en adviesactiviteiten. Grote verschillen 
treden met name op bij Arbowet en -regelgeving en arbeidstijden/ploegendienst: beduidend 
minder organisaties zijn betrokken bij onderzoek hierover dan bij advisering en voorlichting. 
Andere aanmerkelijke verschillen betreffen ergonomie/fysieke belasting/werkhouding en 
subsidieregelingen voor arbeidsplaatsverbetering. Ergonomie is bij onderzoek verhoudingsge
wijs belangrijker dan bij advisering en voorlichting, terwijl subsidieregelingen bij onderzoek 
relatief juist een minder belangrijk onderwerp zijn. Bij normering treedt tussen de onderwer-
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pen nog maar weinig discriminatie op door de kleine aantallen organisaties die zich hiermee 
bezighouden. Het patroon lijkt deels op dat van voorlichting en advisering en deels op dat 
van onderzoek. 

De resultaten van de documentanalyse laten een aantal duidelijke verschillen met het 
voorgaande zien. Opmerkelijk groot is het aantal organisaties dat activiteiten voorneemt ten 
aanzien van toxische stoffen, geluid en 'andere' onderwerpen. Het gaat hierbij om zaken als 
arbeidsongeschiktheid, arbeidsverhoudingen, milieu, positieve actie, arbeidsvoorwaarden, 
nieuwe technologieën en kwaliteitszorg. Voor het overige komt het patroon globaal overeen 
met dat bij één of meer van de uitgevoerde arbo-activiteiten. 

Desgevraagd heeft 78% van de vakbonden ook aangegeven naar welke onderwerpen de 
afgelopen jaren in het algemeen de meeste aandacht is uitgegaan, ongeacht de specifieke 
arbo-activiteit. Het grootste aantal heeft in de eerste plaats aandacht gehad voor welzijnsas
pecten (46%) en dan vooral voor arbeidstijden/ploegendienst (23%). Ook op de tweede 
plaats komen bij vakbonden vooral onderwerpen betreffende welzijn bij de arbeid en in de 
meeste gevallen betreft dit werkstress (23%). Op de derde plaats van prioriteiten staan bij 
evenveel vakbonden welzijns- en beleidsaspecten (23%) en daarbij gaat het het meest om 
Arbowet en -regelgeving (18%) en om ongewenste intimiteiten (14%). Het betreft in alle 
gevallen onderwerpen die veel organisaties ook bij de specifieke arbo-activiteiten benoemen. 
De lage percentages geven echter aan dat de mate van aandacht, ofwel de accentuering van 
specifieke onderwerpen per vakbond nogal varieert. 

Geconcludeerd wordt dat beduidend meer werknemersorganisaties hun arbo-activiteiten 
invullen met beleids- en welzijnsaspecten van arbeid dan met veiligheidsaspecten. Het aantal 
vakbonden dat activiteiten uitvoert op het terrein van gezondheid bij de arbeid ligt daar veel
al tussenin. Ergonomisch onderzoek vormt hierop een uitzondering, omdat veel organisaties 
zich hiermee bezig houden. Beleids- en welzijnsaspecten zijn niet alleen de onderwerpen die 
van het grootste aantal vakbonden aandacht krijgen, het zijn ook de onderwerpen die de 
meeste aandacht krijgen. Dit beeld is niet geheel in overeenstemming met de ten doel 
gestelde activiteiten. Belangrijkste verschil is dat (sommige) gezondheidsonderwerpen hier 
verhoudingsgewijs ongeveer net zo belangrijk zijn als welzijns- en arbo-beleidsonderwerpen. 

Initiatiefnemers en speciale doelgroepen 
Hier wordt allereerst bekeken of de arbo-activiteiten op eigen initiatief en/of op verzoek van 
leden worden uitgevoerd, of dat initiatieven elders vandaan komen. Tabel 5.3.9 geeft het 
overzicht van de antwoorden van de werknemersorganisaties. 
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Tabel 5.3.9 Initiatieven voor de arbo-activiteiten van werknemersorganisaties, N=22 1) 

eigen initiatief verzoek leden anders 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Scholing/onderricht 
Overleg/samenwerk i ng/vertegenwoord i g i ng 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 
Andere activiteiten 

68 
68 
68 
64 
50 
55 
23 
59 
59 
9 

41 
77 
55 
36 
91 
32 
18 
46 
55 
9 

23 
14 
9 
27 
14 
14 
23 
23 
14 
5 

1) getallen in de kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege elkaar niet-uitsluitende antwoordca
tegorieën 

Initiatieven voor arbo-activiteiten komen bij werknemersorganisaties veelal van meer kanten. 
Ze komen zowel uit de eigen organisatie als bij leden en/of elders vandaan. Dit is het 
duidelijkst het geval bij informatieverzameling en -beheer, scholing/onderricht, overleg/sa
menwerking/vertegenwoordiging, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken. Verder ligt 
bij drie activiteiten het initiatief duidelijk meer bij de werknemersorganisaties zelf dan dat de 
leden hierom vragen. Het gaat hierbij om informatieverzameling en -beheer, overleg/sa
menwerking/vertegenwoordiging en om onderzoek. Advisering en begeleiding van leden 
voeren vakbonden, niet verwonderlijk, vaker op verzoek van leden uit, dan dat men hiervoor 
zelf initiatief neemt. Voor de overige activiteiten komen de initiatieven ongeveer even vaak 
bij de werknemersorganisaties zelf als bij de leden vandaan. 

Met uitzondering van normering voert de helft tot bijna driekwart van de vakbonden alle 
activiteiten op eigen initiatief uit. De aantallen organisaties die activiteiten ontplooien op 
verzoek van leden variëren sterk. Vakbondsleden vragen vooral om voorlichting en advise
ring/begeleiding (bij meer dan driekwart van de organisaties) en het minst om normering. 

Geconcludeerd wordt dat initiatieven voor arbo-activiteiten bij werknemersorganisaties bijna 
steeds van meer dan één plaats komen. Initiatieven komen vaker uit de eigen organisatie 
en/of van leden dan van elders. Een drietal activiteiten, in de sfeer van kennisvergaring en 
belangenbehartiging, voeren meer vakbonden op eigen initiatief uit dan op verzoek van 
leden. Bij één activiteit ligt dit andersom: leden vragen meer om directe ondersteuning. 
Vakbonden maken kennelijk eigen keuzes ten aanzien van hun arbo-dienstenpakket en laten 
dit niet uitsluitend door vragen van leden bepalen. 

Ondememingsraden/VGW-commissies vormen voor 77% van de vakbonden een doelgroep 
die speciale aandacht krijgt. Bij 23% van werknemersorganisaties is het Midden- en 
Kleinbedrijf een speciale doelgroep en 32% noemt (nog) andere doelgroepen die speciale 
aandacht krijgen. Het gaat daarbij om vrouwen, jongeren, ouderen, vakbonds(kader)groepen, 
uitkeringsgerechtigden en arbeidsongeschikten. 
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5.4 Produkten van arbo-activiteiten 

Naar concrete produkten van arbo-activiteiten is in de vragenlijst niet expliciet gevraagd, 
maar de verkregen informatie biedt hiervoor wel indicaties. 

Bij circa driekwart van de vakbonden vormen brochures, (rubrieken in) periodieken, lezin
gen/voordrachten en studiedagen de produkten van hun inspanningen op het gebied van 
voorlichting, scholing en onderricht (zie tabel 5.3.2) en bij ongeveer de helft zijn dit 
circulaires en (bijdragen aan) congressen en vakbeurzen. Ongeveer een derde levert (mede) 
door hun inspanningen checklisten, (bijdragen aan) handboeken, audio-visueel materiaal en 
(vak)opleidingen als produkt af. Verder bleek uit de documentanalyse (zie tabel 5.2) dat bij 
27% respectievelijk 14% van de vakbonden ten doel gestelde voorlichtings- en scholingsacti
viteiten reeds in produkten hebben geresulteerd. 

Wat betreft de produktie op het gebied van onderzoek is geconstateerd (tabel 5.3.6) dat bijna 
de helft (45%) van de vakbonden zelf onderzoek uitvoert, waarvan merendeels één tot vijf 
onderzoeken per jaar. Bij beduidend meer organisaties leiden andersoortige inspanningen tot 
onderzoeksprodukten, met name door begeleiding van onderzoek (64%). Publikaties van 
onderzoek waarbij men in één of andere zin betrokken is geweest, zijn door 55% van de 
vakbonden genoemd. Merendeels werd meer dan één titel opgegeven en relatief veel 
publikaties betreffen gezondheidsaspecten van arbeidsomstandigheden (zie bijlage 7). 
Analyse van toegezonden (arbo-)documenten geeft verder aan dat bij 14% van de vakbonden 
ten doel gestelde onderzoeksactiviteiten reeds in een produkt zijn uitgemond (zie tabel 5.2). 

Inzicht in de produktie van werknemersorganisaties is ook verkregen via gegevens over arbo-
afspraken in CAO's. Hoewel dergelijke afspraken niet uitsluitend als produkt van de 
inspanningen van deze soort bedrijfstakorganisaties kunnen worden gezien, geeft het 
hiervoor wel een indicatie. Van de vakbonden meldt 82% dat in de CAO's van hun 
bedrijfstak arbo-afspraken zijn gemaakt en allen benoemden hierbij concrete onderwerpen 
(zie bijlage 8). Op het verzoek om documenten is van de werknemersorganisaties slechts één 
CAO en één CAO-onderdeel ontvangen. Van de werkgeversorganisaties zijn echter 13 
CAO's ontvangen, zodat de documentanalyse toch nadere informatie, ook over de vakbon
den, biedt. In al deze CAO's zijn artikelen betreffende arbeidsomstandigheden aangetroffen, 
hetgeen consistent is met de informatie op basis van de vragenlijst. 

Andere arbo-produkten van werknemersorganisaties, op het gebied van beleidsontwikkeling, 
betreffen convenanten (bij 18% van de vakbonden), beleidsplannen en -notities (bij 77%) en 
jaarplannen/activiteitenprogramma's (bij 36%). De documentanalyse geeft op dit punt 
overigens aan dat slechts bij 18% van de vakbonden voomemens tot beleidsontwikkeling in 
produkten hebben geresulteerd (zie tabel 5.2). In een enkel geval is een richtlijn en een 
overlegstructuur het produkt van activiteiten (zie tabel 5.2). 
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Geconcludeerd wordt dat arbo-activiteiten van werknemersorganisaties vaak tot concrete 
produkten leiden. Bij de helft tot ruim driekwart van de vakbonden monden de inspanningen 
uit in arbo-afspraken in CAO's, in voorlichtings- en scholingsmateriaal, in studiedagen, in 
beleidsnota's en in onderzoeksrapporten. Andere produkten zoals jaarplannen, activiteiten
programma's, convenanten, richtlijnen en dergelijke komen bij minder werknemersorganisa
ties voor. 

5.5 Voornemens versus uitvoering 

Wanneer het formele, voorgenomen arbo-dienstenpakket van werknemersorganisaties wordt 
afgezet tegen de feitelijk uitgevoerde activiteiten, dan levert dit opmerkelijke resultaten op. 
In tabel 5.5 zijn de relevante gegevens bijeengebracht. Voor wat betreft de voornemens zijn 
dit de resultaten uit de eerste kolom van tabel 5.2 en voor de uitgevoerde activiteiten zijn het 
de gegevens uit de eerste kolom-van tabel 4.1. 

50 
68 
82 
86 

77 
46 
50 
77 
77 

91 
100 3) 

96 3) 
86 3) 
91 
73 
32 
73 
73 

182 
154 
122 
112 
100 
118 
159 
64 
95 
95 

Tabel 5.5 Verschillen tussen voorgenomen en uitgevoerde arbo-activiteiten bij werknemersorganisa-
ties, N=22 1) 2) 

ten doel gesteld uitgevoerd verhouding in % 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Scholing en onderricht 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging 

Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

1) getallen in de eerste twee kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft 

2) getallen in de derde kolom zijn verkregen door de getallen in de tweede kolom te delen door die 
in de eerste kolom; percentages boven de 100 geven aan dat meer wordt uitgevoerd dan voorgenomen 

3) tweede getal in de tweede kolom betreft voorlichting, scholing en onderricht; derde getal 
betreft deelname aan structureel overleg; vierde getal heeft betrekking op overig overleg 

Bij vijf van de tien onderscheiden arbo-activiteiten zijn er méér werknemersorganisaties die 
deze activiteiten feitelijk uitvoeren, dan dat zich voomemen om dit te doen. Vooral als het 
gaat om onderzoek, voorlichting en informatieverzameling en -beheer treden grote verschil
len op (anderhalf tot bijna twee keer zoveel organisaties). Ten aanzien van overleg, 
advisering en begeleiding van leden, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken loopt de 
formele taakopvatting van vakbonden vrijwel in de pas met de feitelijke taakuitoefening. 
Alleen normering/opstellen van richtlijnen is een activiteit die vaker ten doel wordt gesteld 
dan wordt uitgevoerd. De verschillen ten gunste van de uitgevoerde activiteiten duiden er op 
dat vakbonden enkele van hun arbo-activiteiten (nog) niet uitvoeren vanuit een vastomlijnd 
beleidskader dat alle arbo-aangelegenheden onder één noemer brengt. Wellicht hangt dit 
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samen met de omvang van de arbo-dienstverlening in verhouding tot het totale activiteiten
pakket van werknemersorganisaties. De volgende paragraaf gaat hier nader op in. 

Er kan in het algemeen worden gesteld dat vakbonden veelal actiever of even actief zijn op 
arbo-gebied als dat ze zich voornemen. Ofwel: hun formele taakopvatting loopt in de pas met 
de praktische uitvoering van activiteiten of blijft daarbij achter. Dit suggereert dat werkne
mers- organisaties geen moeilijkheden zouden ondervinden in het proces van plan naar daad. 
Of dit werkelijk zo is wordt duidelijk uit paragraaf 5.7 waar onder meer wordt ingegaan op 
de belemmeringen die vakbonden aangeven te ervaren. 

5.6 Plaats van de arbo-activiteiten in de organisatie 

De plaats van de arbo-dienstverlening binnen de werknemersorganisaties kan in de eerste 
plaats duidelijk worden door te kijken naar de medewerkers die hiermee belast zijn. Werkne
mersorganisaties variëren sterk in hun omvang (zie tabel 3.3.3). De kleinste organisaties 
hebben geen medewerkers in dienst, maar huren menskracht in. De grootste werknemersor
ganisatie heeft 450 medewerkers in dienst. Gemiddeld zijn er 93,0 personen werkzaam en 
hiervan houden gemiddeld 14,9 personen zich met arbo-zaken bezig (spreiding 4-65). 
Uitgedrukt in formatieplaatsen (inclusief eventueel ingehuurde capaciteit) ligt de range van 
het personeelsbestand bij werknemersorganisaties tussen 1,8 en 375 en bedraagt het 
gemiddelde 77,8. De arbo-formatie bedraagt gemiddeld 2,9 formatieplaatsen en de range ligt 
tussen 0,1 en 25,9. Ten opzichte van de omvang van de totale organisatie is zo beschouwd 
gemiddeld 16% van de medewerkers met arbo-zaken belast en zou het gaan om gemiddeld 
4% van de totale personeelsformatie. Een meer zuivere berekening op basis van de 
percentages per organisatie wijst echter uit dat het gemiddeld om 29% van medewerkers en 
8% van de formatie gaat. Dit laat hoe dan ook zien dat de arbo-activiteiten een klein 
onderdeel vormen van het totale activiteitenpakket van werknemersorganisaties. 

De functies die de arbo-medewerkers bekleden zijn door 96% van de werknemersorganisa
ties vermeld. Het meest zijn het bestuurders (bonds/regio/districts/onderwijs/medezeggen-
schap/bezoldigd-; 64% van de bonden) en beleidsmedewerkers (soms nader gespecificeerd: 
medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, kwaliteit van de arbeid, scholing, agrarische 
sectoren; 45% van de bonden) die arbo-zaken in hun takenpakket hebben. In twee organisa
ties (9%) komen als 'arbo-functies' voor: scholingsmedewerker, juridisch (staf)medewerker, 
voorzitter en (algemeen) secretaris. Steeds door één organisatie worden verder genoemd 
(collectieve/industriële) belangenbehartiger, kwestiebehandelaar, portefeuillehouder arbo, 
kaderlid specificatie arbo, penningmeester, bestuurslid en staffunctionaris. 

Van de 50 arbo-medewerkers waarover expliciet informatie is verstrekt varieert het aantal 
ervaringsjaren op arbo-gebied van O tot en met 20. Gemiddeld hebben deze medewerkers 6,8 
ervaringsjaren. Verder hebben ze merendeels een HBO- of wetenschappelijk opleidingsni
veau. Het betreft respectievelijk 40% en 37% van de 63 medewerkers waarover deze 
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informatie is verstrekt. 22% van de medewerkers heeft een MBO-opleidingsniveau en van 
één medewerker is het opleidingsniveau LO/LBO. Inhoudelijke deskundigheden van de 
arbo-medewerkers liggen voored op juridisch gebied (55%) en op het gebied van personeels-
en/of maatschappelijk werk (46%). Verder heeft 36% van de vakbonden medewerkers met 
onderwijskundige deskundigheid, evenals met bedrijfskundige/economische deskundigheid. 
Bij 32% is sprake van expertise op (psycho)sociaal en op produktie-technisch gebied. Bij een 
gering aantal organisaties zijn medewerkers deskundig ten aanzien van veiligheid (14%), 
arbeidshygiëne (9%), gezondheidskunde (9%) en ergonomie (5%). Ongeveer een kwart van 
de vakbonden meldt bovendien andere deskundigheden waaronder bestuurlijke, vakbonds-
inhoudelijke en generalistische arbo-deskundigheid en specifieke deskundigheid over wet- en 
regelgeving bij defensie. Opvallend is dus dat inhoudelijke deskundigheid ten aanzien van 
veiligheids- en gezondheidsapsecten van arbeid binnen vakbonden niet ruim voorhanden is, 
in tegenstelling tot beleidskundige expertise. Uiteraard heeft dit consequenties voor de 
inhoudelijke invulling die de vakbonden hierdoor aan hun arbo-activiteiten kunnen geven. 

Over de tijdsbesteding van de arbo-medewerkers aan de verschillende arbo-activiteiten is de 
verkregen informatie beperkt (59% van de organisaties) en onnauwkeurig. Het geeft echter 
wel enige indicatie. De meeste tijd besteden vakbonden gemiddeld aan scholing en onder
richt (16%), advisering en begeleiding van leden, beleidsontwikkeling, bewaking van 
afspraken (13%) en voorlichting (12%). Gemiddeld iets minder tijd investeren de werkne
mersorganisaties in overleg (9%) en informatieverzameling en -beheer (8%). Onderzoeks- en 
normeringsactiviteiten vergen gemiddeld de minste tijd (respectievelijk 4% en 1%). Dit duidt 
er op dat voorlichting, scholing en onderricht en advisering/begeleiding van leden niet alleen 
door de meeste vakbonden worden uitgevoerd (zie tabel 4.1), maar dat deze activiteiten ook 
de meeste tijd in beslag nemen. Voor de vakbondspraktijk lijken dit dus de belangrijkste 
arbo-activiteiten, 

Arbo-zaken komen binnen werknemersorganisaties geregeld in diverse interne overlegstmc-
turen aan de orde. Dit geeft het belang aan dat de werknemersorganisaties hechten aan de 
arbo-aangelegenheden in de bedrijfstak(ken) waarin ze actief zijn. Tabel 5.6 biedt informatie 
over de vormen en frequentie van dit interne overleg. 
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Tabel 5.6 Intern overleg over bedrijfstak-arbo-zaken binnen werknemersorganisaties, N=22 1) 2) 

Werk-/stafoverleg 
Arbowerkgroep/-commi ss i e 
Ledenvergadering 
Bestuursvergader i ng 
D i reet i e-/managementvergader i ng 
Anders 

nooit 

9 
14 
0 
5 
14 
14 

minder dan 
1 keer 
per jaar 

5 
0 
23 
14 
14 
0 

1-4 keer 
per jaar 

14 
14 
18 
27 
14 
5 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

41 
32 
41 
32 
5 
5 

gemiddelde 

2,27 
2,08 
2,22 
2,12 
1.20 
1,00 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar=3 

In alle opgesomde overlegvormen komen arbo-zaken aan bod. Gemiddeld is dit het vaakst in 
werk-/stafoverleg en in ledenvergaderingen (meer dan 1-4 maal per jaar) en iets minder 
vaak in bestuursvergaderingen en arbowerkgroepen of -commissies. Het minst vaak is dit in 
directie-/managementoverleg en in andere, niet nader benoemde, overlegvormen. Opvallend 
is nog dat in bijna de helft van de organisaties kennelijk arbo-werkgroepen en/of -commis
sies aanwezig zijn. Bij de vakbonden krijgen bedrijfstak-arbo-zaken met andere woorden min 
of meer structureel aandacht in aUe geledingen van de organisatie. 

Negen van de tien werknemersorganisaties verknopen hun arbo-activiteiten met activiteiten 
op aangrenzende beleidsterreinen. Per specifiek benoemd beleidsterrein gaat het steeds om 
de helft of meer van de organisaties. Het vaakst is er samenhang met sociaal beleid (86%). 
Iets minder vaak is dit met arbeidsmarktbeleid (73%), ziekteverzuim- en arbeidsongeschikt
heidsbeleid en kwaliteitsbeleid (beide 68%). Milieu- en economisch beleid scoren het laagst 
(55% en 50%). Verder meldt nog 18% van de bonden een samenhang met overig beleid 
zoals defensiebeleid, vakbondsbeleid en (secundair) arbeidsvoorwaardenbeleid. Een nadere 
toelichting in de vorm van voorbeelden van samenhangende activiteiten is door 68% van de 
vakbonden gegeven. Ongeveer de helft van hen geeft meer dan één voorbeeld. Een uitput
tend overzicht van de voorbeelden is in bijlage 9 opgenomen. Hieronder bevinden zich 
enkele voorbeelden waaruit spreekt dat de aandacht voor arbeidsomstandigheden als een 
volwaardig onderdeel geïntegreerd wordt met andere soorten van beleid. Andere voorbeel
den duiden er echter op dat arbo-zaken meer als ondergeschikt, beperkt onderdeel worden 
'meegenomen'. Hoe de balans tussen een volwaardige dan wel ondergeschikte plaats over het 
geheel uitvalt, is niet aan te geven, omdat niet alle toelichtingen even duidelijk zijn. 

Geconcludeerd wordt dat de arbo-dienstverlening in werknemersorganisaties gemiddeld een 
bescheiden plaats inneemt binnen de organisaties en dat deze veelal niet geïspleerd van 
aangrenzende beleidsterreinen wordt uitgevoerd. Dit kan verband houden met het feit dat de 
arbo-medewerkers in deze organisaties zich veelal niet uitsluitend met arbo-zaken bezig 
houden, maar ook met diverse andere onderwerpen. Dit laatste verklaart wellicht ook de 
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eerder vermelde bevinding (zie 5.5) dat de praktische uitvoering van arbo-activiteiten op 
grotere schaal plaatsvindt dan het formeel ten doel gestelde dienstenpakket suggereert. 

5.7 Belemmeringen en effectiviteit 

Vrijwel alle werknemersorganisaties ondervinden belemmeringen bij de arbo-dienstverlening 
(96%, zie tabel 4.1). Tabel 5.7.1 geeft aan om welke belemmeringen het gaat en in welke 
mate zij een hindernis vormen. 

Tabel 5.7.1 Ervaren belemmeringen bij arbo-activiteiten van werknemersorganisaties N=22 1) 2) 

geen 
belemmering 

enige 
belemmering 

ernstige 
belemmering gemiddelde 

Gebrek aan tijd 
Gebrek aan deskundigheid 
Gebrek aan (zichtbare resultaten) 
Tegengestelde belangen 
Gebrek aan geld 
Gebrek aan belangstelling 
Gebrek aan samenwerking 
Gebrek aan structuur 
Gebrek aan duidelijkheid 
Gebrek aan visie 
Gebrek aan motivatie 
Anders 

5 
14 
27 
23 
36 
36 
32 
32 
32 
50 
55 
5 

32 
55 
41 
32 
9 
41 
36 
23 
32 
27 
23 
5 

55 
18 
18 
18 
36 
14 
9 
27 
14 
0 
9 
5 

1,55 
1,05 
0,89 
0,94 
1,00 
0,75 
0,71 
0,94 
0,76 
0,35 
0,47 
1,00 

1) 

2) 

getallen in de eerste drie kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 
de vierde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: geen belemme-
ringsO, enige belemmering=1 en ernstige beleiimering=2 

Tijdgebrek, gebrek aan deskundigheid en aan geld zijn voor vakbonden gemiddeld genomen 
de belangrijkste belemmeringen. Daarbij is gebrek aan tijd gemiddeld meer een 'ernstige' 
belemmering, terwijl gebrek aan deskundigheid en aan geld gemiddeld meer 'enige' 
belemmering is. Verder werken voor ongeveer de helft van de vakbonden gebrek aan 
(zichtbare) resultaten, structuur en tegengestelde belangen belemmerend bij de arbo-
activiteiten. Gebrek aan visie en aan motivatie worden gemiddeld het minst als struikelblok 
ervaren, hoewel toch nog door circa een derde van de organisaties. De ervaren 'ernstige' 
belemmeringen is door 59% van de organisaties nader toegelicht (zie bijlage 10). Deze 
resultaten geven aan dat de gewekte suggestie in paragraaf 5.5 over een moeiteloos 
realisatieproces voor de arbo-activiteiten bij werknemersorganisaties niet wordt bevestigd. 

Hoe de werknemersorganisaties de effectiviteit van hun arbo-activiteiten beoordelen is in 
tabel 5.7.2 weergegeven. 
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Tabel 5.7.2 Ervaren effectiviteit van arbo-activiteiten van werknemersorganisaties N=22 1) 2) 

I nf ormat 1 everzame l i ng 
Voorlichting 
Scholing en onderricht 
Overleg 
Advisering van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking afspraken 
Andere activiteiten 

onvoldoende 

9 
23 
23 
23 
14 
27 
27 
27 
14 
0 

redelijk 

73 
36 
32 
27 
36 
32 
23 
41 
27 
0 

goed 

0 
27 
32 
27 
27 
14 
0 
14 
23 
0 

gemiddelde 

0,89 
1,05 

1.11 
1,06 
1,18 
0,81 
0,45 
0,83 
1,14 

--

1) getallen in de eerste drie kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vierde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: onvoldoende=0, 
redelijk=1 en goed=2 

Duidelijk is dat de werknemersorganisaties hun arbo-activiteiten vaker als redelijk effectief 
beoordelen dan als goed. Over de effectiviteit van vrijwel alle activiteiten is een kwart tot 
een derde van de organisaties redelijk tevreden. Een uitschieter is informatieverzameling dat 
driekwart als redelijk beoordeelt. De effectiviteit van zes van de tien arbo-activiteiten wordt 
telkens door een kwart van de vakbonden onvoldoende geacht. Gemiddeld genomen is men 
nog het meest tevreden over advisering van leden, bewaking van afspraken, scholing en 
onderricht, overleg en voorlichting en het minst over normering/opstellen van richtlijnen. Dit 
laatste kan verband houden met het feit dat deze activiteit door het minst aantal organisaties 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd (zie tabel 4.1). Geconcludeerd wordt dat vakbonden op grote 
schaal belemmeringen ondervinden bij hun arbo-activiteiten, maar dat zij de effectiviteit 
ervan doorgaans toch als redelijk beoordelen. 

5.8 Plannen, ideeën en wensen 

Van de werknemersorganisaties beschikt 55% over uitgewerkte plannen voor nieuwe of 
aanvullende arbo-activiteiten op korte termijn. Veel vakbonden hebben plannen voor meer 
dan één activiteit. In het algemeen betreffen de plannen diverse arbo-activiteiten over 
uiteenlopende onderwerpen: onderzoek, arbeidsplaatsverbeteringsprojecten, voorlichting, 
scholing, overleg en samenwerking, begeleiding van leden, bewaking van afspraken, beleids
ontwikkeling, opstellen van richtlijnen en regelgeving, informatie-beheer. In een aantal 
gevallen houden de activiteiten verband met andere beleidsterreinen, zoals milieu- en 
kwaliteitszorg en sociaal-economisch beleid (in de zin van arbeidsvoorwaarden, CAO). Ook 
vereisen de plannen in een aantal gevallen samenwerking en overleg met anderen, waaronder 
de overheid en werkgevers. In bijlage 11 zijn alle antwoorden weergegeven. Verder bestaan 
bij 68% van de organisaties andere ideeën en wensen omtrent (nieuwe) arbo-doelen of -
activiteiten op de middellange en lange termijn. De zaken die vakbonden daarbij noemen 
zijn vermeld in bijlage 12. Net als bij de uitgewerkte plannen gaat het hier om een scala van 
activiteiten en onderwerpen. 
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Ongeveer de helft van de werknemersorganisaties verwacht dat zij bij het realiseren van deze 
plannen, ideeën en wensen hindernissen zullen ondervinden en dat bepaalde condities 
noodzakelijk zijn. Deze zijn van dezelfde aard als de eerder genoemde belemmeringen 
(gebrek aan tijd, geld en deskundigheid, zie 5.7) maar liggen ook in de sfeer van acceptatie, 
motivatie en draagvlak bij diverse partijen, de rol van de overheid, overlegstructuren, 
belangentegenstellingen en afspraken in CAO-verband. De hindernissen die zich naar de 
mening van de organisaties bij de realisatie van de uitgewerkte plannen (kunnen) voordoen 
zijn vermeld in bijlage 13. De voorwaarden en de condities die in de ogen van de vakbonden 
noodzakelijk zijn om de ideeën en wensen op wat langere termijn te verwezenlijken zijn 
opgenomen in bijlage 14. Geconcludeerd wordt dat werknemersorganisaties in de toekomst 
zeker ook op arbo-gebied actief zullen zijn en ze verwachten dit niet zonder slag of stoot te 
kunnen realiseren. 

5.9 Samenvatting en conclusies 

In deze slotparagraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen voor wat betreft de 
arbo-dienstverlening van de werknemersorganisaties. Dat wil zeggen, op vier vragen. In 
hoofdstuk 4 was immers al duidelijk geworden dat met de beschikbare gegevens gevonden 
verschillen in het arbo-activiteitenpakket van de drie soorten bedrijfstakorganisaties niet 
kunnen worden teruggevoerd op verschillen in bedrijfstak-kenmerken, zoals de omvang van 
de bedrijfstak, de hoogte van het ziekteverzuim en de ernst van de arbo-problematiek. 
Pogingen om deze vraag voor de werknemersorganisaties afzonderlijk te beantwoorden 
hebben geen zin, omdat hiervoor het aantal organisaties te klein is. Behalve antwoorden op 
de onderzoeksvragen levert deze paragraaf ook commentaar op de bevindingen. Dit 
resulteert tenslotte in een typering van de arbo-dienstverlening van de vakbondsorganisaties. 

Ten doel gestelde arbo-activiteiten (vraag 1) 
Op de eerste onderzoeksvraag (welke arbo-activiteiten stellen bedrijfstakorganisaties zich 
formeel ten doel blijkens schriftelijk vastgelegde afspraken) kan in de eerste plaats worden 
geantwoord dat alle onderzochte werknemersorganisaties zich formeel activiteiten ten doel 
stellen. In het voorgenomen activiteitenpakket zijn duidelijk accenten te herkennen. Zes 
activiteiten stellen vakbonden zich het meest ten doel: overleg/samenwerking/vertegen
woordiging, scholing en onderricht, advisering en begeleiding van leden, beleidsontwikkeling, 
bewaking van afspraken en voorlichting. Het betreft activiteiten in de sfeer van belangenbe
hartiging en directe ondersteuning van leden. Bij driekwart of meer van de organisaties 
behoren deze activiteiten tot hun arbo-taakopvatting. De drie overige arbo-activiteiten vinden 
de vakbonden toch ook niet onbelangrijk, want zij zijn bij de helft van de vakbonden 
onderdeel van het voorgenomen activiteitenpakket. Vakbonden formuleren hun arbo-
doelstellingen vooral in CAO's, beleidsplannen en -notities en minder in periodieken, 
brochures en notulen. De inhoudsanalyse van dit soort documenten wekt de indruk dat de 
ten doel gestelde arbo-activiteiten toch niet zo vaak op schrift komen als men suggereert. De 
voornemens die wel op schrift staan bevatten vaak concretiseringen van de doelstelling, 
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doordat de vorm waarin de activiteit gegoten wordt, is aangegeven. Dikwijls ook zijn de 
voornemens verwoord in het produkt waartoe de doelstelling heeft geleid. 

De uitvoering van arbo-activiteiten (vraag 2) 
De tweede onderzoeksvraag (welke arbo-activiteiten worden feitelijk door bedrijfstakorgani
saties uitgevoerd) heeft voor de werknemersorganisaties als antwoord dat acht activiteiten 
duidelijk tot het arbo-dienstenpakket behoren. Vijf hiervan het meest nadrukkelijk: voorlich
ting en scholing, extern overleg (zowel geïnstitutionaliseerd als overig), informatieverzameling 
en -beheer en advisering en begeleiding van leden. Ongeveer negen van de tien organisaties 
voeren deze activiteiten uit. Het betreft zowel activiteiten in de sfeer van kennisvergaring, 
belangenbehartiging als concrete ondersteuning aan leden. Daarbij zijn voorhchting, scholing 
en onderricht en advisering/begeleiding van leden niet alleen activiteiten die door de meeste 
vakbonden worden uitgevoerd, het zijn ook de activiteiten waaraan de vakbonden de meeste 
tijd lijken te besteden. De drie activiteiten die iets minder nadmkkelijk onderdeel zijn van 
het dienstenpakket (onderzoek, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken) worden 
door driekwart van de vakbonden uitgevoerd. Vakbonden doen het minst aan normering en 
opstellen van richtlijnen (een derde van hen). 

Wat voorlichting en scholing betreft zijn vakbonden het meest actief met het verzorgen van 
lezingen en voordrachten, (rubrieken in) periodieken, studiedagen en brochures. Merendeels 
doen ze dit één tot meer dan vier keer per jaar. Ze leggen hierbij het accent op uitvoerende 
werkzaamheden en minder op initiërende en ondersteunende activiteiten. Het minst verrich
ten vakbonden voorlichtings- of scholingsactiviteiten door middel van checklisten of audio
visueel materiaal. 

Binnen het geïnstitutionaliseerde externe overleg overleggen de vakbonden over bedrijfstak-
arbo-zaken het meest in het CAO-overleg. Bij ruim driekwart is dit het geval en tweederde 
doet dit meer dan vier maal per jaar. 

Meest intensief overig overleg voeren de werknemersorganisaties onderling en met werkge
versorganisaties. Merendeels gebeurt dit meer dan vier maal per jaar. Daarnaast gemiddeld 
één tot vier maal per jaar met bedrijfsgezondheidsdiensten, opleidingsinstellingen en 
bedrijfsverenigingen. Vakbonden hebben over arbo-zaken de minst frequente contacten met 
organisaties van importeurs, de Milieu-inspectie/Directoraat-Generaal voor de Milieuhygi
ene, organisaties van toeleverende industrietakken en normalisatiecommissies. 

Werknemersorganisaties verzamelen en/of beheren voornamelijk in beperkte mate informa
tie op arbo-gebied. Ze verzamelen/beheren vooral informatie over Arbowetgeving en 
richtlijnen en arbo-literatuur en publikaties. Met informatie over bedrijfsongevallen en 
advies- en installatiebureaus houden zij zich het minst bezig. Een kleiner deel van de 
vakbonden registreert en/of administreert arbo-gegevens over de bedrijfstak(ken). Het meest 
over ziekteverzuim, het minst over beroepsziekten. Ze richten zich het meest op beleidska-
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ders en minder op de concrete arbeidsomstandigheden zélf of de gevolgen daarvan. Een nog 
kleiner deel besteedt de activiteiten uit aan andere instellingen. 

De advies- en begeleidingsactiviteiten die vakbonden voor hun leden verrichten zijn vooral 
het fungeren als aanspreekpunt en het doorverwijzen naar andere instanties. Ze doen dit 
vooral tien tot vijftig maal per jaar, maar een vijfde tot een kwart van hen zelfs meer dan 
honderd maal per jaar. Minder werknemersorganisaties, de helft, voorzien leden van 
begeleiding gedurende minder dan een dag of een maand. Een kwart geeft langere begelei
ding. Hoe langer de begeleiding duurt, des te minder vaak per jaar de vakbonden deze 
activiteit uitvoeren. Vakbonden zijn voor hun leden vooral adviseur en minder begeleider ten 
aanzien van arbo-zaken. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de opvatting van vakbonden over wat hun arbo-
dienstenpakket moet omvatten, niet geheel overeenkomt met wat ze in de praktijk feitelijk 
uitvoeren. Overeenkomst in formele taakopvatting en taakuitoefening is er grotendeels wel 
ten aanzien van overleg (zowel geïnstitutionaliseerd als overig), scholing en onderricht, 
advisering en begeleiding, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken. Maar duidelijk 
méér vakbonden verzamelen/beheren informatie, doen aan voorlichting en zijn bij onder
zoek betrokken, dan er zich voornemen. Verschil treedt ook op bij normering/opstelling van 
richtlijnen dat meer organisaties zich ten doel stellen, dan uitvoeren. De conclusie luidt dat 
de formele taakopvatting en de uitvoeringspraktijk van vakbonden met name verschillen ten 
aanzien van de activiteiten op het gebied van kennisvergaring. 

Voor wat betreft de onderwerpen van de arbo-activiteiten is de conclusie dat bij de werkne
mersorganisaties duidelijke accenten optreden, die bovendien in grote lijnen bij alle 
activiteiten hetzelfde liggen. De meeste overeenkomst in accenten treedt op bij voorlich-
ting/schohng/onderricht en advisering/begeleiding van leden. De activiteiten van de meeste 
organisaties betreffen de beleids- en welzijnsaspecten van arbeidsomstandigheden. Gezond
heidsaspecten zijn voor minder vakbonden de onderwerpen van hun activiteiten. Een 
uitzondering hierop is ergonomie/fysieke belasting/werkhouding dat voor veel vakbonden 
het onderwerp is van onderzoek waarbij zij betrokken zijn. Werknemersorganisaties vullen 
hun activiteiten het minst vaak in met veiligheidsaspecten van arbeid. Welzijns- en beleidsas
pecten krijgen niet alleen van het grootste aantal vakbonden aandacht, ze krijgen ook de 
meeste aandacht. 

Bij veel van de werknemersorganisaties monden de arbo-activiteiten uit in concrete 
Produkten. Bij de helft of meer komt het tot arbo-afspraken in CAO's, brochures, (rubrieken 
in) periodieken, lezingen/voordrachten, (bijdragen aan) studiedagen, beleidsplannen en -
notities, circulaires, (bijdragen aan) congressen en vakbeurzen en onderzoekspublikaties. Bij 
ongeveer een derde van hen leiden de inspanningen tot de produktie van checklisten, 
(bijdragen aan) handboeken, audio-visueel materiaal, (vak)opleidingen en jaarplannen/activi
teitenprogramma's. De conclusie luidt dat bij werknemersorganisaties vooral overleg-, 
voorlichting-/scholings-, onderzoeks- en beleidsontwikkelingsactiviteiten in produkten 
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uitmonden. De eerste twee activiteiten behoren tot de meest voorkomende activiteiten bij 
werknemersorganisaties. 

Het initiatief voor de arbo-activiteiten van werknemersorganisaties komt bijna steeds van 
meer dan één plaats. Initiatieven komen zowel vanuit de organisatie zelf, als van de leden, 
maar ook, hoewel in mindere mate, van elders. Er zijn echter wel accenten. Het initiatief 
voor informatieverzameling en -beheer en onderzoek (kennisvergaring) en overleg/samen
werking/vertegenwoordiging (belangenbehartiging) ligt duidelijk vaker bij de vakbonden zelf 
dan dat hun leden hierom verzoeken. De leden vragen (begrijpelijk) vooral om de direct 
ondersteunende activiteiten (voorlichting en advisering en begeleiding); het minst betreffen 
hun verzoeken activiteiten op het gebied van normering. Geconcludeerd wordt dat in het 
arbo-dienstenpakket dat werknemersorganisaties op grond van bepaalde impulsen ontwikke
len, het samenspel tussen de organisatie, haar leden en de omgeving tot uitdrukking komt. 

Daarbij is het ook nog zo dat veel werknemersorganisaties hun arbo-dienstenpakket 
afstemmen op speciale doelgroepen. Driekwart van de vakbonden richt zich speciaal op 
Ondernemingsraden/VGW-commissies. Andere speciale doelgroepen, voor een kleiner 
aantal organisaties, zijn het Midden- en IGeinbedrijf, jongeren, ouderen, vrouwen, arbeidson
geschikten en dergelijke. 

Plaats van de arbo-activiteiten in de totale organisatie (vraag 3) 
Met de constatering dat de arbo-dienstverlening een klein onderdeel vormt van het totale 
dienstenpakket van werknemersorganisaties wordt een antwoord gegeven op het eerste deel 
van de derde onderzoeksvraag (welke plaats neemt het arbo-activiteitenpakket in binnen het 
totale beleid van een bedrijfstakorganisatie). Gemiddeld houdt 29% van alle medewerkers 
van vakbonden zich met arbo-zaken bezig en ze doen dat bijna nooit full-time. In formatie
plaatsen uitgedrukt gaat het gemiddeld om 2,9 plaatsen per organisatie, hetgeen 8% van de 
totale formatie betekent. Het zijn vooral bestuurders en beleidsmedewerkers (beide in 
diverse soorten) die binnen de werknemersorganisaties met arbo-zaken belast zijn. Deze 
arbo-medewerkers hebben gemiddeld 6,8 ervaringsjaren en hun opleidingsniveau is meren
deels universitair en HBO. Het accent van hun deskundigheid ligt duidelijk meer op sociaal, 
beleids- en onderwijskundig gebied dan op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsaspecten van arbeid. Arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak(ken) worden in alle 
geledingen van werknemersorganisaties besproken. Gemiddeld komt dit onderwerp het 
vaakst ter sprake in werk/stafoverleg en in ledenvergaderingen. Daarnaast komt dit 
onderwerp in bijna de helft van de vakbonden aan de orde in interne arbo-werkgroepen of -
commissies. 

Ten aanzien van het tweede deel van de derde onderzoeksvraag (hoe is de samenhang van 
de arbo-activiteiten met aangrenzende beleidsterreinen) luidt een eerste antwoord dat negen 
van de tien werknemersorganisaties een dergelijke samenhang gestalte geven. Dit gebeurt het 
meest met sociaal beleid en wat minder met arbeidsmarkt-, ziekteverzuim-, arbeidsonge
schiktheids- en kwaliteitsbeleid. Milieu- en economisch beleid zijn terreinen waarmee het 
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minst vaak samenhangende activiteiten worden uitgevoerd, al gebeurt dit toch nog bij 
ongeveer de helft van de vakbonden. Verder lijken arbeidsmarkt-, kwaliteits- en milieubeleid 
voor vakbonden eerder aanleiding te geven voor activiteiten waarin ook arbeidsomstandighe
den aandacht krijgen, dan voor specifieke arbo-activiteiten. Bij sociaal-, ziekteverzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsbeleid ligt dit wat meer gelijk: het aantal vakbonden dat aandacht 
voor arbeidsomstandigheden integreert in de activiteiten die ze op deze terreinen ontplooien, 
is ongeveer even groot als het aantal dat in deze terreinen aanleiding vindt om specifieke 
arbo-activiteiten te starten. 

Geconcludeerd wordt dat de arbo-dienstverlening van vakbonden een klein onderdeel van 
het totale takenpakket vormt en bij de meerderheid in samenhang met andere beleidsterrei
nen wordt uitgevoerd. Dit hangt waarschijnlijk mede samen met de samenstelling van het 
takenpakket van de arbo-medewerkers, die meestal meer dan alleen het arbo-terrein omvat. 

Mogeiykheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten (vraag 4) 
De resultaten leveren voor de werknemersorganisaties ook een antwoord op de vierde 
onderzoeksvraag (welke mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten 
zien bedrijfstakorganisaties). 

Het merendeel van de vakbonden ziet mogelijkheden voor toekomstige arbo-activiteiten. 
Ongeveer de helft van hen beschikt over uitgewerkte plannen voor activiteiten op korte 
termijn en tweederde heeft ideeën en wensen voor de wat langere termijn. De organisaties 
zien mogelijkheden voor een scala van activiteiten over uiteenlopende onderwerpen. Nogal 
eens houden de activiteiten verband met aangrenzende beleidsterreinen zoals milieu- en 
kwaliteitszorg, technologiebeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid en het totale voorlichtings- en 
scholingsbeleid en vereisen ze samenwerking en overleg met anderen. 

Alle vakbonden hebben tot nu toe in diverse zaken aanleiding gezien om arbo-activiteiten te 
starten. Driekwart van hen verwacht ook in de toekomst prikkels te zullen ontvangen. Tot op 
heden zijn het vooral specifieke arbeidsomstandighedenproblemen in de bedrijfstak, 
ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, (invoering van) de Arbowet en het bedrijfstakimago 
die vakbonden tot arbo-activiteiten hebben aangezet. De werknemersorganisaties verwachten 
ook voor de toekomst vooral hierin aanleiding te blijven vinden voor activiteiten. Wel nemen 
de zaken die direct met arbeidsomstandigheden te maken hebben en de ziekteverzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsproblematiek als prikkel in belang af. Integrale kwaliteitszorg en 
milieuzorg worden naar verwachting voor hen belangrijkere bronnen van impulsen. Weinig 
organisaties verwachten voor de toekomst een initiërende werking van subsidieregelingen en 
personeelswerving. 

Belemmeringen op het arbo-terrein zijn voor vakbonden een duidelijk gegeven. Vrijwel alle 
organisaties ervaren hindernissen bij de uitvoering van de huidige activiteiten. Gemiddeld 
kampt men het meest met tijdgebrek en in wat mindere mate met gebrek aan deskundigheid 
en geld. Gebrek aan visie en motivatie zijn gemiddeld het minst een struikelblok. Ongeveer 
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de helft van de werknemersorganisaties voorziet (ook) in de toekomst hindernissen en/of 
noodzakelijke randvoorwaarden. Deze zijn merendeels van dezelfde aard als de eerder ge
noemde belemmeringen. 

Ondanks de belemmeringen die de werknemersorganisaties ervaren, beoordelen ze de 
effectiviteit van hun arbo-activiteiten gemiddeld vooral als redelijk. Meeste tevredenheid is 
er ten aanzien van advisering/begeleiding van leden, bewaking van afspraken, scholing en 
onderricht, overleg en voorlichting. Met uitzondering van één activiteit (bewaking van 
afspraken) zijn dit alle activiteiten die het meest nadrukkelijk tot het arbo-dienstenpakket 
van vakbonden behoren. Over de effectiviteit van hun normering/opstelling van richtlijnen, 
de minst uitgevoerde activiteit, zijn vakbonden het minst tevreden. 

Geconcludeerd wordt dat vakbonden zich duidelijk geprikkeld voelen om arbo-activiteiten uit 
te voeren, tot op heden nog het meest door zaken die direct met arbeidsomstandigheden of 
de gevolgen daarvan te maken hebben. Zaken die indirecter met arbeidsomstandigheden te 
maken hebben worden voor de toekomst echter wel belangrijker. Arbeidsomstandigheden 
zélf zijn voor vakbonden met andere woorden tot nu toe voldoende reden geweest om 
hiervoor specifieke activiteiten op te zetten en om aandacht hiervoor bovendien te integre
ren in activiteiten op andere beleidsterreinen. Dit kan in de toekomst anders worden. 

Verder wordt geconcludeerd dat vakbonden van plan zijn hun arbo-dienstverlening in de 
toekomst zeker voort te zetten, dan wel uit te breiden en dat ze op grote schaal belemme
ringen ervaren en voor de toekomst voorzien. Desondanks beoordelen ze de effectiviteit van 
hun activiteiten doorgaans als redelijk. 

Commentaar 
Op het eerste gezicht lijkt de arbo-dienstverlening van werknemersorganisaties gunstig te 
kunnen worden beoordeeld. De percentages organisaties die op diverse manieren actief zijn, 
zijn steeds hoog, de activiteiten lijken veelal vanuit formeel vastgelegde doelen te worden 
uitgevoerd, monden uit in concrete produkten en lijken, ondanks belemmeringen, redelijk 
effectief te zijn. Een nadere beschouwing geeft echter aan dat dit beeld flatteus is. Er zijn 
weliswaar veel organisaties actief en zij verrichten veelal verscheidene soorten activiteiten, 
maar de dienstverlening kan niet als omvangrijk worden gekarakteriseerd. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de gemiddelde frequenties waarmee de activiteiten worden uitgevoerd en het 
(lichte) accent op kortdurende, beperkte inspanning vergende, activiteitsvormen. Nog het 
meest duidelijk spreekt dit echter uit de formatie die elke organisatie gemiddeld aan arbo-
zaken besteedt. Procentueel gezien is dit niet onaanzienlijk, maar in absolute aantallen gaat 
het om ongeveer drie formatieplaatsen waarmee de arbo-zaken van gemiddeld vijf bedrijfs
takken en circa 60.000 leden moeten worden behartigd. Daarbij is, mede door de inhoudelij
ke deskundigheid van de arbo-medewerkers, de dienstverlening wat eenzijdig te noemen 
(vooral beleidsgericht), dus zeker niet arbo-breed, maar ook niet arbo-diep. Dit roept de 
vraag op of deze globale manier van functioneren voldoende effect kan sorteren voor de 
concrete aanpak van problemen. Dat wil zeggen: kan bijdragen aan daadwerkelijke verbete-
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ring van arbeidsomstandigheden en terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
in bedrijfstakken. Ondanks het redelijk gunstige oordeel van de organisaties zelf over de 
effectiviteit van hun activiteiten, lijkt deze vraag terecht. Niet alleen gezien het hiervoor 
gestelde, maar ook gezien de sociale wenselijkheid die het oordeel van de organisaties 
waarschijnlijk gekleurd heeft. 

De eindconclusie luidt dan ook dat vakbonden zeker met arbeidsomstandigheden aan de slag 
zijn, dit veelal op gevarieerde wijze en vanuit formele beleidskeuzes doen, maar er is bij hen 
(nog) geen sprake van een omvangrijk en volledig ontwikkeld arbo-dienstenpakket. Met 
name wat betreft intensiteit en inhoudelijke breedte en diepgang is verdere ontwikkeling 
mogelijk. 

Typering van de arbo-dienstverlening 
Wanneer de bevindingen worden ondergebracht in enkele meest karakteristieke uitspraken, 
dan kan de arbo-dienstverlening van werknemersorganisaties als volgt worden getypeerd: 

vakbonden zijn duidelijk actief op het arbo-terrein; 
de arbo-dienstverlening beslaat per vakbond steeds meer dan één soort van activiteit; 
accent in het arbo-dienstenpakket ligt op een vijftal activiteiten in de sfeer van 
kennisvergaring, belangenbehartiging en directe ondersteuning van leden; 
het formeel formuleren van doelen over (de samenstelling van) het dienstenpakket 
blijft achter bij de praktische uitvoering van arbo-activiteiten; dit betreft met name 
activiteiten op het gebied van kennisvergaring; 
de arbo-dienstverlening neemt een bescheiden plaats in in de totale dienstverlening 
en aandacht voor arbeidsomstandigheden wordt ook in aangrenzende beleidsterreinen 
geïntegreerd; 
de arbo-dienstverlening is zichtbaar daar deze uitmondt in concrete produkten; 
de arbo-activiteiten betreffen vooral onderwerpen over beleids- en welzijnsaspecten 
van arbeidsomstandigheden; veiligheidsaspecten krijgen het minst aandacht; 
belemmeringen bij de uitvoering van arbo-activiteiten worden op grote schaal 
ervaren, maar de effectiviteit wordt door de organisaties doorgaans als redelijk 
beoordeeld; 
plannen en wensen voor de toekomst zijn bij veel organisaties aanwezig; meningen 
over (potentiële) hindernissen ook; 
impulsen voor activiteiten komen in afnemende mate direct vanuit arbeidsomstandig
heden-, ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek en in toenemende 
mate vanuit aangrenzende beleidsterreinen. 
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6. ARBO-DIENSTVERLENING VAN WERKGEVERSORGANISATIES 

In dit hoofdstuk wordt de arbo-dienstverlening van werkgeversorganisaties behandeld. Voordat 
hier gedetailleerd op wordt ingegaan, wordt in het kort weergegeven wat er, op basis van tabel 
4.1, al bekend is over deze vorm van dienstverlening. Werkgeversorganisaties hebben minder 
vaak arbo-dienstverlening in hun takenpakket dan werknemersorganisaties. Mogelijk hangt dit 
samen met het gegeven dat tweederde van de werkgeversorganisaties officiële doelstellingen 
heeft ten aanzien van deze vorm van dienstverlening tegenover alle werknemersorganisaties. 
Toch geven de meeste werkgeversorganisaties aan dat zij impulsen krijgen op dit gebied en 
verwachten de meeste organisaties dergelijke impulsen ook voor de toekomst. De arbo-activitei
ten die door de meeste werkgeversorganisaties worden uitgevoerd zijn structureel en overig 
extern overleg, advisering/begeleiding van leden, voorlichting/scholing/onderricht en informa-
tieverzameling/-beheer. Wat minder organisaties, maar toch nog de helft tot tweederde houden 
zich bezig met onderzoek, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken. Normering en opstel
len van richtlijnen worden door het kleinste aantal organisaties uitgevoerd. De meeste werk
geversorganisaties brengen een samenhang aan tussen hun arbo-dienstverlening en andere 
beleidsterreinen en melden dat er belemmeringen zijn ten aanzien van arbo-dienstverlening. 
Ongeveer de helft heeft uitgewerkte plannen voor de één of andere vorm van arbo-dienstverle
ning, terwijl een kleiner aantal werkgeversorganisaties nieuwe ideeën en wensen noemt voor ar
bo-dienstverlening in de toekomst. 

6.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten 

De meeste werkgeversorganisaties geven aan (tabel 4.1) dat zij tot op heden impulsen voor ar
bo-activiteiten hebben ontvangen en/of in de toekomst verwachten. Tabel 6.1 geeft een meer 
gedetailleerd overzicht van deze impulsen voor arbo-activiteiten. 

Tabel 6.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten b i j werkgeversorganisaties, N=47 1) 

Specifieke arbeidsomstandighedenproblemen 
Ziekteverzuin/arbeidsongeschiktheid 
Personeelswerving 
Bedrijfstakimago 
Subsidieregelingen 
Integrale kwaliteitszorg 
(Invoering) Arbowet 
Act iv i tei ten van de Arbeidsinspectie/DGA 
Milieuzorg 
Anders 

1) getallen In de kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft 

De meest genoemde impulsen voor arbo-dienstverlening tot op heden zijn: de problematiek 
rondom ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid en specifieke arbeidsomstandigheden, de (invoe-
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aanleiding 
tot op 

51 
55 
26 
45 
17 
32 
45 
26 
32 
13 

heden 
verwachte aanl 
in de toekomst 

32 
64 
43 
51 
15 
55 
23 
19 
53 
11 



ring van de) Arbowet en het bedrijfstakimago. In de toekomst zullen de impulsen volgens veel 
werkgeversorganisaties komen van: ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, integrale kwaliteits
zorg, milieuzorg, het bedrijfstakimago en personeelswerving. Er treedt dus enerzijds een ver
schuiving op waarbij integrale kwaliteitszorg, milieuzorg en personeelswerving mogelijk belang
rijke impulsen voor arbo-dienstverlening worden, terwijl anderzijds wordt verwacht dat ziekte
verzuim/arbeidsongeschiktheid en het bedrijfstakimago belangrijke impulsen zullen blijven. Ver
wacht wordt verder dat specifieke arbeidsomstandighedenproblemen en de invoering van de 
Arbowet in de toekomst minder belangrijke impulsen worden. Onder de categorie 'anders' wor
den nog het CAO-overleg en de werkgevers-/werknemersorganisaties als impulsen genoemd. 
Concluderend kan daarom gesteld worden dat werkgeversorganisaties vaak ziekteverzuim/ar
beidsongeschiktheid, milieuzorg en zaken die als primaire werkgeversbelangen kunnen worden 
aangemerkt als belangrijkste impulsen voor hun arbo-dienstverlening in de toekomst noemen. 
Knelpunten in arbeidsomstandigheden en de invoering van de Arbowet zijn tot op heden be
langrijke impulsen, maar zullen dat in de toekomst minder worden. 

6.2 Voomemens: ten doel gestelde arbo-activiteiten 

Tweederde van de werkgeversorganisaties geeft aan (tabel 4.1) dat doelstellingen op het gebied 
van arbo-dienstverlening temg te vinden zijn in hun officiële documenten. Het gaat daarbij 
vooral om documenten als CAO's (62%), beleidsplannen/-notities (26%) en periodieken/bro
chures (19%). 43% van de werkgeversorganisaties zond documenten mee ter illustratie van het 
gevoerde beleid inzake de arbo-dienstverlening (zie ook tabel 3.3.4). Tabel 6.2 geeft een over
zicht van arbo-doelstellingen van werkgeversorganisaties volgens de vragenlijst en volgens de 
meegezonden documenten. 

Tabel 6.2 Ten doel gestelde arbo-activiteiten van werkgeversorganisaties zoals opgegeven in de vra
genlijst (eerste kolom, N=47) en zoals gescoord in de meegezonden docunenten 1) 2) 

Informatleverzaniellng en -beheer 
voorlichting 
ScholIng/onderricht 

Overleg/samenwerk1ng/vertegenwoordig1ng 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Beleidsontwikkeling 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Bewaking van afspraken 
Andere activiteiten 

doelstelling 
in enquête 

30 
49 
26 
43 
40 
17 
40 
26 
26 
2 

resultaten i 
doelstelling 
in documenten 

2 
13 
9 
22 
9 
21 
15 
19 
17 
17 

inten
tie 

0 
6 
0 
6 
0 
9 
9 
6 
2 
6 

inhoudsanalyse 
• concreti

sering 

0 
6 
2 
13 
2 
17 
6 
11 
0 
6 

uitwer
king 

0 
6 
6 
4 
6 
6 
2 
2 
13 
3 

pro
dukt 

2 
9 
9 
4 
4 
9 
4 
6 
11 
2 

1) getallen in de kolaamen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met ' ja ' 
beantwoord heeft 

2) getallen In de tweede tot en met zesde kolom betreffen percentages organisaties waarvoor de betref
fende categorie met ' ja ' is beantwoord; gepercenteerd naar N:^7; regels van de laatste vier kolom
men percenteren niet noodzakelijk naar het getal in de tweede kolom, omdat per organisatie meerdere 
antwoorden per activiteit mogelijk zijn 
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De werkgeversorganisaties geven via de vragenlijst het meest aan dat zij zich voorlichting, over
leg/samenwerking/vertegenwoordiging, advisering/begeleiding van leden en beleidsontwikkeling 
ten doel stellen. Het minst doen ze dit ten aanzien van onderzoek. De documentanalyse geeft 
aan dat minder organisaties zich formeel doelen stellen dan er via de vragenlijst suggereren. 
Bij deze resultaten moet echter bedacht worden dat het slechts gaat om een groep van 43% van 
de werkgeversorganisaties die documenten meezond. De enigszins andere accentuering van 
arbo-doelstellingen die uit deze resultaten spreekt kan hierdoor veroorzaakt worden. In docu
menten van relatief veel werkgeversorganisaties worden doelstellingen ten aanzien van over
leg/samenwerking/vertegenwoordiging, onderzoek en normering/opstellen van richtlijnen aan
getroffen. De conclusie wat betreft de doelstellingen die zijn gemeld in de vragenlijst is dat 
werkgeversorganisaties doorgaans twee richtingen aangeven voor hun arbo-dienstverlening: 
concrete dienstverlening naar de leden toe (voorlichting, advisering en begeleiding) en belan
genbehartiging (overleg/samenwerking/vertegenwoordiging en beleidsontwikkeling). De scoring 
van documenten is gebaseerd op een te kleine groep om verantwoorde conclusies te kunnen 
trekken. Het lijkt er wel op dat de werkgeversorganisaties hun arbo-doelstellingen minder vaak 
schriftelijk vasdeggen dan ze suggereren, maar dat ze bij de formulering op papier veelal verder 
gaan dat het louter vermelden van een intentie. 

6.3 Uitgevoerde arbo-activiteiten 

In deze paragraaf zal uitgebreid ingegaan worden op de arbo-activiteiten zoals die door de 
werkgeversorganisaties worden uitgevoerd. Onder een negental hoofdjes wordt de uitgevoerde 
arbo-dienstverlening nader belicht. 

Informatieverzameling en -beheer 
Zeventig procent van de werkgeversorganisaties verzamelt en/of beheert informatie over ar
beidsomstandigheden (tabel 4.1). In tabel 6.3.1 wordt voor elf items aangegeven in hoeverre 
hierover niet, beperkt, of veel informatie verzameld en/of beheerd wordt. 

Tabel 6.3.1 Informatieverzameling en -beheer van werkgeversorganisaties N=47 1) 2) 

Ziekteverzuim 
Bedrijfsongevallen 
Arbeidsongeschiktheid 
Beroepsziekten 

Arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen 
Arbo-onderzoek 
Arbo-knelpunten 
Arbodeskundigen, -Instanties 
Advies- en Instellatie(ingenieurs)bureaus 
Arbowetgeving en -richtlijnen (Arbeidsinspectie) 
Arbo-l1teratuur/publ1kat1es 
Anders 

niet 

34 
62 
36 
60 
40 
38 
36 
45 
51 
23 
26 
34 

beperkt 

32 
17 
36 
19 
32 
32 
30 
21 
17 
34 
45 
0 

veel 

15 
2 
11 
0 
2 
4 
6 
4 
0 
21 
9 
0 

gemiddelde 

0,76 
0,26 
0,69 
0,24 
0,49 
0,54 
0,59 
0,42 
0,25 
0,97 
0,78 
0,00 

1) getallen In de eerste drie kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2} de vierde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: niet=0, beperkt=1 
en veels2 
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Gemiddeld genomen doen de werkgeversorganisaties niet tot beperkt aan informatieverzame
ling en -beheer over de opgesomde items. Het meest betreft het informatie over Arbowetge-
ving/-richtlijnen, arbo-literatuur/publikaties, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Duidelijk 
minder is dat het geval ten aanzien van bedrijfsongevallen, beroepsziekten en advies-/installatie-
bureaus. Een specifieke vorm van informatieverzameling en -beheer is registratie of administra
tie van bedrijfstakgegevens. 24% van de werkgeversorganisaties registreert en/of administreert 
ziekteverzuim, 17% arbeidsongeschiktheid, 8% bedrijfsongevallen en 5% beroepsziekten. Daar
naast blijkt dat 38% van de werkgeversorganisaties informatieverzameling en -beheer uitbe
steedt aan andere instanties, terwijl 36% registratie en/of administratie uitbesteedt. 

De conclusie die ten aanzien van informatieverzameling en -beheer getrokken wordt, is dat 
betrekkelijk veel werkgeversorganisaties via deze weg kennis verzamelen over de Arbowetgeving 
en arbo-literatuur en tevens over de problematiek rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschikt
heid, zij het in beperkte mate. Een aantal werkgeversorganisaties vindt deze laatste twee onder
werpen belangrijk genoeg om registratie/administratie ervan uit te besteden. De kennisverga
ring richt zich gemiddeld genomen minder op de concrete arbeidsomstandigheden zelf. 

Voorlichting, scholing en onderricht 
Ruim driekwart van de werkgeversorganisaties is betrokken bij activiteiten op het gebied van 
voorlichting, scholing en onderricht (tabel 4.1). Tabel 6.3.2 geeft een overzicht van de mate 
waarin werkgeversorganisaties bij specifieke vormen hiervan betrokken zijn. 

Tabel 6.3.2 Voorlichting, scholing en onderricht door werkgeversorganisaties, N-47 1} 2) 

(Rubriek in) periodiek 
Circulaire 
Brochure 
Checklist 
(Bijdrage in) handboek 
Audio-visueel materiaal 
Lez i ngen/voordrach ten 
studie-dagen 
Congres/vakbeurs 
(Vak)opleidlngen 
Andere activiteiten 

nooit 

40 
21 
49 
64 
57 
60 
34 
47 
55 
40 
34 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

9 
17 
21 
6 
15 
11 
15 
17 
13 
6 
2 

1-4 keer 
per jaar 

17 
40 
13 
4 
4 
6 
28 
9 
9 
11 
2 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

13 
11 
2 
0 
0 
0 
6 
6 
2 
21 
2 

gemiddelde 

1,03 
1,45 
0,62 
0,20 
0.31 
0.31 
1,08 
0,68 
0,46 
1,16 
0,32 

1} getallen In de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit^O, <1 keer 
per jaarsl, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaars3 

Werkgeversorganisaties zijn gemiddeld het meest betrokken bij het rondsturen van circulaires, 
bijdragen aan vakopleidingen, het houden van lezingen en voordrachten en het verzorgen van 
(rubrieken in) periodieken. Al deze activiteiten vinden gemiddeld enkele keren per jaar plaats, 
wat ten dele inherent is aan de aard van deze kortstondige activiteiten. Activiteiten die het 
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minst vaak worden uitgevoerd zijn: het opstellen van checklists, het verzorgen van bijdragen in 
handboeken en de produktie van audio-visueel materiaal. De werkgeversorganisaties zijn bij 
drie van de vier bovengenoemde activiteiten vooral initiërend en uitvoerend betrokken en in 
mindere mate ondersteunend. Alleen bij de rubrieken in periodieken zijn zij vooral initiërend 
én ondersteunend bezig en in mindere mate uitvoerend. De conclusie is daarom dat werkge
versorganisaties vooral bij kortstondige activiteiten rondom voorlichting, scholing en onderricht 
betrokken zijn. Gemiddeld is dit enkele keren per jaar en ze treden dan met name initiërend 
en uitvoerend op. 

Structureel extem overleg over arbo-zaken 
Met stmctureel extem overleg wordt overleg op (doorgaans) nationaal niveau binnen geïnstitu
tionaliseerde overlegorganen bedoeld. Uit tabel 4.1 bleek dat 83% van de werkgeversorganisa
ties deehieemt aan stmctureel overleg over arbo-zaken. Tabel 6.3.3 geeft een overzicht van de 
deelname aan enkele, voor arbo-zaken relevante, landelijke overlegorganen. 

Tdbel 6.3.3 Deelname aan structureel overleg over arbo-zaken door werkgeversorganisaties, M=47 1) 2) 

CAO-overleg 
Arbo-raad 
Arbo-raadconmi SS1es 
SER 
COB/SER 
stichting van de arbeid 

nooit 

13 
47 
40 
51 
49 
57 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

17 

1-4 keer 
per jaar 

32 
4 
6 
4 
4 
4 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

32 
6 
13 
2 
4 
0 

gemiddelde 

1,89 
0,52 
0,86 
0.31 
0,41 
0.17 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2} de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit°0, <1 keer 
per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar-3 

Structureel extem overleg over arbo-zaken houdt voor de meeste werkgeversorganisaties het 
CAO-overleg in. Daamaast overleggen enige werkgeversorganisaties over arbeidsomstandighe
den binnen één of meer Arbo-raadcommissie(s). Weinig werkgeversorganisaties overleggen 
over arbo-zaken binnen de Arbo-raad, de SER-, de COB/SER, en/of de Stichting van de Ar
beid. Dit laatste was overigens te verwachten gezien de samenstelling van deze organen. De 
conclusie is dus dat werkgeversorganisaties met name op bedrijfstakniveau stmctureel over ar
beidsomstandigheden overleggen en op bescheiden schaal deelnemen aan geïnstitutionaliseerde 
nationale organen. 

Overig overleg over arbo-zaken 
De overgrote meerderheid van de werkgeversorganisaties voert overig overleg of onderhoudt 
contacten over arbo-zaken met instanties op met name bedrijfstakniveau (89%, zie tabel 4.1). 
Uiteraard gaat het hier om een groot aantal overlegsituaties. Tabel 6.3.4 geeft een overzicht van 
de antwoorden. 

82 



Tabel 6.3.4 Deelname aan overig overleg over arbo-zaken door werkgeversorganisaties, N=47 1) 2) 

nooit 

GMD 
GAK 
Bedrijfsverenigingen 
Onderzoeksinstellingen 
Opleidingsinstellingen 
Adviesbureaus 
Arbeidsinspectie/DGA 
Milieu-inspectie/DGMH 
Mil1eu-organisâtles 
Bedri j fsgezondheldsdlensten 
Beroepsverenigingen 
Veiligheidsdiensten 
Werknemersorganisat1es 
Uerkgeversorganisat1es 
Bedrijfschappen 
Produktschappen 
Organisaties toeleverende ind. 
Opleidings-en ontwikkelingsfondsen 
Organisaties van Importeurs 
Bedrijfstakspecifieke arbo-org. 
Externe arbo-werkgroepen 
Normalisatieconmissles 
Internationale organisaties 
Anders 

40 
38 
17 
28 
34 
30 
30 
32 
43 
30 
45 
47 
15 
17 
51 
53 
45 
36 
53 
45 
49 
47 
34 
23 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

17 
9 
11 
17 
6 
15 
6 
9 
9 
9 
6 
2 
11 
6 
4 
4 
15 
4 
4 
0 
4 
4 
11 
0 

1-4 keer 
per jaar 

13 
15 
28 
15 
19 
15 
23 
15 
9 
23 
11 
13 
34 
34 
6 
2 
9 
11 
6 
11 
2 
11 
15 
2 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

2 
13 
28 
13 
21 
9 
17 
11 
6 
15 
4 
13 
32 
28 
6 
4 
4 
26 
0 
17 
15 
6 
9 
2 

gemiddelde 

0,68 
1.03 
1,80 

1.18 
1,34 
1,03 
1.36 
1,07 
0.68 
1.31 
0,61 
0,89 
1.91 
1.85 
0.53 
0.33 
0,62 
1,33 
0,27 
1,00 
0,76 
0,66 
0,97 
0.39 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2} de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: noo1t=0. <1 keer 
per jaarsl, 1-4 keer per jaar32. >4 keer per jaar=3 

De instanties waarmee de werkgeversorganisaties gemiddeld het meest (1-4 keer per jaar) 
contact onderhouden over arbeidsomstandigheden zijn: werknemersorganisaties, andere werkge
versorganisaties en bedrijfsverenigingen. Daamaast onderhouden betrekkelijk veel werkgevers
organisaties contact met de Arbeidsinspectie/DGA, opleidingsinstellingen, opleidings- en ont
wikkelingsfondsen en met bedrijfsgezondheidsdiensten. De gemiddelde frequentie van deze 
contacten ligt onder de 1-4 keer per jaar. Weinig contacten hebben de werkgeversorganisaties 
met produkt- en bedrijfschappen en met organisaties van importeurs. Desgevraagd heeft 74% 
van de werkgeversorganisaties de instanties waarmee ze contacten hebben, met name genoemd. 
Het gaat in totaal om 91 verschillende instanties, die in bijlage 6 uitputtend zijn opgesomd. Het 
aantal vermelde namen varieert per organisatie van 1 tot 13. Over de aard van de contacten 
(ad-hoc contacten of in het kader van geregeld overleg) zijn geen verdere gegevens bekend. De 
conclusie die uit de tabel getrokken kan worden is dat over het algemeen overleg over arbeids
omstandigheden plaatsvindt met een groot scala aan organisaties, maar met name met organi
saties van hetzelfde niveau als de werkgeversorganisaties. De frequentie van deze overlegsitua
ties is gemiddeld genomen niet hoog. 
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Advisering en begeleiding van leden 
Ongeveer viervijfde van de werkgeversorganisaties (tabel 4.1) houdt zich bezig met advisering 
en begeleiding van leden. Tabel 6.3.5 geeft een overzicht van de wijze waarop en de frequentie 
waarmee werkgeversorganisaties op deze wijze contact hebben met hun leden. 

Tabel 6.3.5 Advisering en begeleiding van leden over arbo-zaken door werkgeversorganisaties, N=47 1) 
2) 

nooit 

1-10 10-50 
keer keer 

per jaar per jaar 

50-100 meer dan 
keer 100 keer 
per jaar per jaar gemiddelde 

Aanspreekpunt 
Doorverwijzing 
Begeleiding binnen 1 dag (kort) 
Begeleiding t/m 1 maand (middellang) 
Begeleiding meer dan 1 maand (langO 
Anders 

21 
17 
53 
57 
64 
31 

30 
51 
15 
11 
11 
2 

19 
13 
11 
9 
0 
0 

14 
4 
4 
0 
0 
0 

9 
4 
2 
0 
0 
0 

1.54 
1,19 
0,68 
0,36 
0,14 
0,13 

1) getallen in de eerste vijf kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de zesde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, 1-10 keer 
per jaarsl, 10-50 keer per jaar=2, 50-100 keer per jaar=3, >100 keer per jaar=4 

De meeste werkgeversorganisaties doen aan advisering op het gebied van arbeidsomstandig
heden, waarbij men gemiddeld vaker aanspreekpunt is, dan dat voor advies doorverwezen 
wordt. De gemiddelde frequentie blijft onder de 10-50 keer per jaar. Begeleiding van leden 
wordt door aanmerkelijk minder werkgeversorganisaties gedaan, waarbij het aantal organisaties 
dat zich met begeleiding bezig houdt sterk afneemt naarmate de duur van de begeleiding toe
neemt. De conclusie is dus dat meer werkgeversorganisaties leden adviseren en doorverwijzen 
dan begeleiden. De intensiteit van de begeleiding neemt duidelijk af naarmate de duur van de 
begeleiding toeneemt. 

Onderzoek 
Uit hoofdstuk'vier bleek dat 60% van de werkgeversorganisaties zich op de één of andere ma
nier bezig houdt met onderzoek. Tabel 6.3.6 geeft een overzicht de wijze van betrokkenheid. 

Tabel 6.3.6 Wijze van betrokkenheid bij onderzoek over arbo-zaken van werkgeversorganisaties, N=47 1) 
2) 

nooi t 

minder dan 
1 onderzoek 
per Jaar 

1-5 onder-
zoeken 

per jaar. 

meer dan 5 
onderzoeken 
per jaar gemiddelde 

Initiërend 
Uitvoerend 
Begeleidend 
Evaluerend 
Financierend 

36 
55 
38 
45 
47 

32 
19 
26 
15 
15 

11 
6 
13 
13 
15 

6 
2 
6 
6 
4 

0,85 
0,46 
0,85 
0,76 
0,71 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit^O, <1 onder
zoek per jaar=1, 1-5 onderzoeken per jaar=2, >5 onderzoeken per jaars3 
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De meeste werkgeversorganisaties zijn betrokken bij het opstarten of begeleiden van onderzoek, 
terwijl de betrokkenheid wat minder vaak evaluerend en/of financierend is. Het uitvoeren van 
onderzoek komt het minst voor. Gemiddeld hebben de activiteiten betrekking op minder dan 
één onderzoek per jaar. 

Overige activiteiten op arbeidsomstandighedengebied 
Het gaat hier om enkele specifiek benoemde activiteiten (normering/opstellen van richtlijnen, 
beleidsontwikkeling, bewaking van gemaakte afspraken) en overige, in de vragenlijst niet expli
ciet benoemde, activiteiten. Uit tabel 4.1 bleek dat deze arbo-activiteiten bij minder werkgevers
organisaties voorkomen dan de voorgaande vormen van arbo-dienstverlening. Tabel 6.3.7 geeft 
een overzicht van de antwoorden van de werkgeversorganisaties. 

Tabel 6.3.7 Overige activiteiten op arbo-gebied door werkgeversorganisaties, N=47 1) 2) 

Normering/opstellen richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van gemaakte afspraken 
Overige activiteiten 

nooit 

53 
28 
30 
40 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

11 
13 
19 
4 

1-2 keer 
per jaar 

4 
9 
4 
0 

meer dan 
2 keer 
per jaar 

11 
34 
23 
0 

gemiddelde 

0,65 
1,59 
1,28 
0,10 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2} de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 keer 
per jaar>1, 1-2 keer per jaar=2, >2 keer per jaar=3 

Ongeveer de helft van de werkgeversorganisaties doet aan beleidsontwikkeling en bewaking van 
gemaakte afspraken. Daarbij valt op dat als de werkgeversorganisaties dit doen, zij er zich 
doorgaans meer dan twee keer per jaar mee bezighouden. Ongeveer een kwart van de werkge
versorganisaties houdt zich bezig met normering en/of het opstellen van richtlijnen. Slechts 
weinig organisaties houden zich bezig met andere vormen van arbo-dienstverlening, zodat ge
concludeerd wordt dat de vragenlijst de arbo-dienstverlening van de werkgeversorganisaties 
uitputtend in beeld heeft gebracht. 

Onderwerpen van de arbo-activiteiten 
Specifieke onderwerpen ten aanzien van arbeidsomstandigheden waarmee werkgeversorganisa
ties zich bezig houden, zijn in de vragenlijst alleen nagevraagd ten aanzien van voorlich
ting/scholing/onderricht, advisering, onderzoek en normering. Daamaast zijn arbo-onderwerpen 
bij de inhoudsanalyse van de arbo-documenten gescoord. Tabel 6.3.8 geeft een overzicht van de 
percentages werkgeversorganisaties die zich bezig houden met specifieke arbo-onderwerpen. 
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Tabel 6.3.8 Onderwerpen van de 
doel gestelde 
M=47 1) 2) 

Brand/explosies 
Elektriciteit 
Vallen/struikelen 
Sni jden/branden/knellen 
Toxische stoffen 
Geluld 
Klimaat 
Trillingen/schokken 
Verlichting 

verschi llende arbo-activiteiten (volgens 
arbo-activiteiten (gescoord 

voor lichting 
onderricht 

Ergonomie/fysieke belasting/houding 
Biologische factoren 
Straling 
Arbeidsti jden/ploegendienst 
Kort-cyclisch werk 
Werkstress 
Taakinhoud 
Organisatie van het werk 
Vormgeving arbo-beleid 
Arbowet en -regelgeving 
Subsidie arbeidsplaatsverbeter 
Ongewenste intimiteiten 
Anders 

ing 

11 
0 
21 
9 
36 
30 
21 
17 
6 
30 
6 
4 
28 
11 
9 
15 
40 
32 
53 
19 
17 
6 

advisering 

13 
0 
9 
2 
26 
19 
13 
9 
6 
17 
2 
4 
43 
6 
13 
17 
30 
38 
55 
21 
17 
11 

in de documenten) 

onderzoek 

0 
0 
4 
4 
26 
13 
9 
6 
6 
23 
4 
0 
11 
4 
6 
11 
17 
23 
21 
2 
4 
15 

de 
bij 

vragenli ijst) en van ten 
werkgeversorgani sat i es, 

normering 

0 
0 
2 
0 
21 
9 
4 
6 
4 
15 
0 
2 
11 
2 
2 
0 
2 
6 
0 
0 
2 
4 

doelstelling 

0 
0 
5 
5 
23 
18 
9 
9 
0 
23 
0 
0 
27 
5 
18 
23 
14 
23 
14 
0 
0 
17 

1) getallen In de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft 

2) getallen in de vijfde kolom zijn gebaseerd op de analyse van documenten, verkregen van 20 organisa
ties, maar gepercenteerd naar N=47 

Werkgeversorganisaties geven met name voorlichting/scholing/onderricht over de Arbowet en -
regelgeving, de organisatie van het werk en daarnaast over toxische stoffen, de vormgeving van 
arbo-beleid, geluid, ergonomie/fysieke belasting/werkhouding en arbeidstijden/ploegendienst. 
Weinig organisaties geven in voorlichtings- en scholingsactiviteiten aandacht aan elektriciteit, 
snijden/branden/knellen, verlichting, biologische factoren, straling en werkstress. Advies betreft 
vaak ongeveer dezelfde onderwerpen als voorlichting en scholing. Alleen bij advies over arbeids
tijden/ploegendienst zijn duidelijk meer organisaties betrokken dan bij voorlichting en scholing. 
Ook bij onderzoek naar arbeidsomstandigheden is globaal gezien hetzelfde patroon van aan
dachtspunten te herkennen. De meeste organisaties zijn betrokken bij onderzoek naar toxische 
stoffen, ergonomie/fysieke belasting/houding, vormgeving van het arbo-beleid en Arbowet en -
regelgeving. Normering, zo bleek reeds uit het voorgaande is een activiteit waarbij slechts wei
nig werkgeversorganisaties zijn betrokken. Het gaat vooral om normering over toxische stoffen 
en ergonomie/fysieke belasting/werkhouding, onderwerpen die doorgaans bij alle activiteiten 
hoog scoren. 

Ook uit de resultaten van de document-analyse komt globaal hetzelfde beeld naar voren. Het 
vaakst nemen werkgeversorganisaties zich activiteiten voor ten aanzien van arbeidstijden/ploe
gendienst, toxische stoffen, ergonomie/fysieke belasting/houding, taakinhoud, vormgeving arbo-
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beleid, werkstress en geluid. Taakinhoud en werkstress lijken daarbij wat meer op de voorgrond 
te treden dan bij de uitgevoerde activiteiten, organisatie van het werk en Arbowet/-regelgeving 
wat minder. Het aantal organisaties dat documenten inzond is echter beperkt, zodat hier geen 
vergaande conclusies aan kunnen worden verbonden. 

Desgevraagd heeft 57% van de werkgeversorganisaties ook aangegeven welke onderwerpen de 
laatste jaren in het algemeen de meeste aandacht hebben gehad. In de eerste plaats is de aan
dacht bij ongeveer evenveel organisaties gegaan naar gezondheidsaspecten als naar welzijns- en 
beleidsaspecten (19%, respectievelijk 15%). In de meeste gevallen ging het om toxische stoffen 
(15%), Arbowet- en regelgeving (13%) en arbeidstijden/ploegendienst (9%). In de tweede 
plaats ging het met name om gezondheidsaspecten (30%) en dan het meest om toxische stoffen 
(11%) en ergonomie/fysieke belasting/werkhouding (9%). Op de derde plaats kregen vooral 
welzijns- en beleidsaspecten aandacht (15%, respectievelijk 13%). 

De conclusie luidt dat er een tamelijk consistent beeld is wat betreft de aandacht van werkge
versorganisaties voor specifieke arbo-onderwerpen. Zij richten zich in hun arbo-dienstverlening 
in ongeveer gelijke mate op zowel gezondheids- als welzijns- en beleidsaspecten van arbeidsom
standigheden. Veiligheidsaspecten krijgen weinig aandacht. Er is een lichte indicatie dat deze 
organisaties hun arbo-dienstverlening meer op welzijnsaspecten zullen gaan richten. 

Initiatiefnemers en speciale doelgroepen 
Initiatiefnemers van de arbo-activiteiten kunnen de werkgeversorganisaties zelf zijn, maar 
dienstverlenings-activiteiten kunnen ook op verzoek van de leden of op initiatief van elders 
worden uitgevoerd. Tabel 6.3.9 geeft hiervan een overzicht. 

Tabel 6.3.9 Initiatieven voor de arbo-activiteiten van werkgeversorganisaties. N=47 1) 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Schol ing/onderricht 
Overleg/samenwerklng/vertegenwoordiglng 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 
Andere activiteiten 

eigen initiatief 

55 
55 
19 
45 
28 
23 
9 
38 
23 
0 

verzoek leden 

23 
36 
30 
23 
51 
11 
13 
26 
9 
2 

anders 

2 
4 
4 
2 
2 
9 
9 
6 
2 
2 

1} getallen In de kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege elkaar niet uitsluitende categorieën 

Initiatieven voor activiteiten komen vooral uit de organisaties zelf en van leden, maar zelden 
van elders. De activiteiten die de werkgeversorganisaties het meest op eigen initiatief uitvoeren 
zijn:informatieverzameling/-beheer, voorlichtingen overleg/samenwerking/vertegenwoordiging. 
Op verzoek van leden geven veel organisaties advies en begeleiding en verrichten ze voorlich
tings- en scholingsactiviteiten. Weinig werkgeversorganisaties ontplooien initiatief ten aanzien 
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van normering en scholing/onderricht. De leden van de werkgeversorganisaties verzoeken wei
nig om bewaking van afspraken, onderzoek en normering. 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief voor arbo-activiteiten vooral van de organisaties zelf en 
de leden uitgaat. De drie activiteiten die werkgeversorganisaties het meest op eigen initiatief 
uitvoeren liggen in de sfeer van kennisvergaring, belangenbehartiging en directe leden onder
steuning. De leden verzoeken het meest om de laatste soort activiteiten. 

Elf procent van de werkgeversorganisaties schenkt speciale aandacht aan Ondememingsraden/-
VGW-commissies, terwijl 36% speciale aandacht schenkt aan het Midden- en Klembedrijf. Ne
gen procent heeft speciale aandacht voor andere doelgroepen, zoals loonbedrijven en afnemers. 

6.4 Produkten van arbo-activiteiten 

Uit de hiervoor beschreven resultaten kan worden afgeleid dat de arbo-activiteiten van werkge
versorganisaties vaak uitmonden in concrete produkten. Op het gebied van voorlichting, scho
ling en onderricht bestaat de produktie van een- tot tweederde van de werkgeversorganisaties 
uit: circulaires, (bijdragen aan) vakopleidingen, lezingen/voordrachten en (rubrieken) in perio
dieken, brochures en studiedagen. Checklists, bijdragen in handboeken, audio-visueel materiaal 
en congressen/vakbeurzen zijn voor minder dan eenderde van de werkgeversorganisaties pro
dukten van hun inspanningen op dit gebied. 

In mindere mate uitsluitend het produkt van de werkgeversorganisaties, maar meer van de 
gezamenlijke inspanningen van werknemers- en werkgeversorganisaties, zijn de arbo-afspraken 
in CAO's. 72% van de werkgeversorganisaties meldt dat er in de CAO's van de bedrijfstak 
waarin zij actief zijn afspraken over arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Waar deze afspraken 
betrekking op hebben, wordt in bijlage 8 weergegeven. De resultaten van de inhoudsanalyse van 
ontvangen CAO's bevestigen dit beeld. 

Wat betreft de produktie op het gebied van onderzoek is indicatief dat 60% van de werkgevers
organisaties zich op de één of andere manier bezighoudt met onderzoek; meestal initiërend of 
begeleidend, minder vaak evaluerend of financierend. Een kwart van de werkgeversorganisaties 
voert zelf onderzoek uit. 38% van de werkgeversorganisaties meldt titels van onderzoek waarbij 
zij betrokken zijn geweest (zie bijlage 7). Ongeveer de helft hiervan geeft meer dan één titel 
en veel titels betreffen gezondheidsaspecten van arbeidsomstandigheden. 

Andere produkten van werkgeversorganisaties zijn beleidsplannen en -notities (zie 6.2) en in 
een enkel geval betreft het een richtlijn of een overleg, onder andere ter bewaking van afspra
ken (tabel 6.2). 

88 



De conclusie is dat bij werkgeversorganisaties vooral activiteiten rondom voorlichting, scholing 
en onderricht, het CAO-overleg en activiteiten op het gebied van onderzoek in produkten uit
monden. 

30 
49 
26 
43 

40 
17 
26 
40 
26 

70 
77 

83 
89 
79 
60 
26 
55 
47 

3) 

3) 
3) 

233 
157 
296 
193 
207 
198 
353 
100 
138 
181 

6.5 Voomemens versus uitvoering van arbo-activiteiten 

Om de verschillen en/of overeenkomsten tussen voorgenomen en uitgevoerde arbo-activiteiten 
te kunnen onderzoeken wordt in tabel 6.5 het percentage organisaties met voomemens (uit 
tabel 6.2) vergeleken met het percentage organisaties met uitgevoerde arbo-activiteiten (uit 
tabel 4.1). 

Tabel 6.5 Verschillen tussen voorgenomen en uitgevoerde arbo-activiteiten bij werkgeversorganisa-
ties. N=47 1) 2) 

ten doel gesteld uitgevoerd verhouding 
in % 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Scholing en onderricht 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging 

Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normerinsf/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

1) getallen in de eerste twee kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft 

2) getallen in de derde kolom zijn verkregen door de getallen in de tweede kolom te delen door die in 
de eerste kolom; percentages boven de 100 geven aan dat meer wordt uitgevoerd dan voorgenomen 

3) tweede getal in de tweede kolom betreft voorlichting, scholing en onderricht; derde getal betreft 

deelname aan structureel overleg; vierde getal heeft betrekking op overig overleg. 

Het algemene beeld is dat duidelijk meer werkgeversorganisaties iets doen aan arbo-activiteiten, 
dan dat er zich formeel in officiële documenten ten doel stellen. Dit geldt voor vrijwel alle 
activiteiten. Alleen normering/opstelling van richtlijnen en beleidsontwikkeling lopen (redelijk) 
in de pas met het beleid. Opmerkelijk hierbij is dat beleidsontwikkeling één van de activiteiten 
is die door het grootste aantal organisaties wordt voorgenomen. Globaal gezien doen echter 
ongeveer twee keer zoveel organisaties iets aan arbo-activiteiten dan dat er zich voornemen. 
Het grote verschil geeft aan dat werkgeversorganisaties niet planmatig te werk gaan bij de 
uitvoering van hun arbo-dienstverlening en dat de beleidsvorming op dit gebied achter de wer
kelijkheid aan loopt. Aardig in dit verband was het commentaar van één organisatie: "Eerst de 
laatste jaren krijgt arbo meer specifieke aandacht, het is tot dusverre een onderdeeltje geweest 
in de takenpakketten van de betrokken medewerkers, de takenpakketten zijn nog niet aangepast 
aan de groei van arbo." Hoewel er meer wordt uitgevoerd dan formeel voorgenomen, hoeft dit 
echter nog niet te betekenen dat de arbo-dienstverlening momenteel een groot en belangrijk 
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onderdeel is van het totale activiteitenpakket van de werkgeversorganisaties (zie paragraaf 6.6). 
Conclusie is dat bij veel werkgeversorganisaties de arbo-dienstverlening een ad-hoc karakter 
draagt en niet vanuit een vastomlijnd beleidskader wordt uitgevoerd. 

6.6 Plaats van de arbo-activiteiten in de organisaties 

De plaats van de arbo-dienstverlening binnen de werkgeversorganisaties kan ten eerste worden 
uitgedmkt in het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met dit soort activiteiten. Werkge
versorganisaties hebben gemiddeld 35,6 medewerkers in dienst (zie tabel 3.3.3). Daarbij is een 
grote spreiding te zien: de kleinste organisaties hebben geen medewerkers in dienst en huren 
soms capaciteit in en de grootste organisatie heeft 380 medewerkers in dienst. Van deze mede
werkers houdt gemiddeld 2,0 zich bezig met arbo-taken (spreiding O -10). Uitgedrukt in forma
tieplaatsen hebben werkgeversorganisaties gemiddeld 36,2 medewerkers in dienst (spreiding O -
323) en de arbo-formatie bedraagt gemiddeld 0,5 (spreiding O - 4). Gemiddeld lijkt dus 6% 

van de medewerkers met arbo-zaken belast te zijn, en betreft het 1% van de formatie. Een 
meer zuivere berekening op basis van de percentages per organisatie geeft echter aan dat het 
om 17% van de medewerkers gaat en 3% van de totale formatie. De arbo-dienstverlening 
vormt hoe dan ook een klein onderdeel van de totale activiteit van werkgeversorganisaties. 

De functies die de arbo-medewerkers bekleden zijn door 81% van de werkgeversorganisaties 
vermeld. Het meest betreft het secretarissen (algemeen/technisch/sociale zaken/sociaal-econo
misch en technische zaken/juridische zaken/adjunct-; 47% van de werkgeversorganisaties) en 
beleidsmedewerkers (personele zaken/arbeidsvoorwaarden/arbo/sociale zaken/arbeidsmarkt 
en arbeidsverhoudingen etc; 30% van de organisaties) die arbo-zaken in hun portefeuille heb
ben. Bij een kleiner aantal organisaties gaat het om functies als: adviseur (13%), directeur 
(11%), voorzitter (11%), stafmedewerker (6%), secretaresse (6%), jurist (4%) en consulent 
(4%). Steeds één organisatie noemt verder nog: secretariaatsmedewerker, afdelingshoofd, 
bestuurslid, afdelingsmedewerker (voorlichting en advies/sociale zaken/opleidingen), manager, 
milieucoördinator, öctern deskundige en voorzitter arbo-overleg (werkgroep veiligheidskundigen 
in gezondheidszorg). 

Van 88 expliciet via de vragenlijst geregistreerde medewerkers is het gemiddeld aantal erva
ringsjaren op arbo-gebied 7,2 jaar. Ook hier is een grote spreiding te zien van O tot en met 40 
jaar. Acht van deze medewerkers hebben een MBO-opleiding, veertig een HBO-opleiding en 
nog eens veertig een wetenschappelijke opleiding. De specifieke deskundigheid van de mede
werkers is vooral juridisch (bij 60% van de organisaties) en bedrijfskundig/economisch (57%). 
Daarnaast heeft 30% van de organisaties medewerkers met deskundigheid op het gebied van 
personeels- en/of maatschappelijk werk en is er bij 23% deskundigheid op het gebied van on
derwijskunde. Opvallend is dat slechts weinig werkgeversorganisaties arbo-medewerkers hebben 
die deskundigheid bezitten op het gebied van veiligheidskunde (17%), produktie-techniek 
(17%), ergonomie (15%), psycho-sociaal gebied (13%), arbeidshygiëne (11%) en gezondheids
kunde (4%). Dit betekent dat specialistische expertise op het arbo-terrein binnen de werkge-

90 



versorganisaties niet ruim voorhanden is, waardoor de arbo-dienstverlening alleen maar globaal 
en beleidsgericht kan zijn en niet inhoudelijk diepgaand. 

De geschatte tijdsbesteding van de medewerkers aan arbo-dienstverlening houdt een zekere 
mate van onnauwkeurigheid van de antwoorden in, maar geeft toch enig inzicht in de verdeling 
van tijd over de activiteiten. Bij de 24 werkgeversorganisaties die hiervan opgave deden (de 
helft dus) wordt gemiddeld de meeste tijd besteed aan advisering (22%), daama aan beleidsont
wikkeling (15%), voorlichting (15%), overleg (14%) en informatieverzameling (11%). Weinig 
tijd wordt besteed aan scholing en onderricht (3%), onderzoek (3%), normering (3%), bewaking 
van afspraken (3%) en overige activiteiten (1%). Met uitzondering van beleidsontwikkeling zijn 
de activiteiten waar de meeste tijd aan wordt besteed, ook activiteiten die door de meeste 
organisaties worden verricht. Ze vormen met andere woorden een belangrijk bestanddeel van 
het arbo-dienstenpakket dat werkgeversorganisaties leveren. 

Indicatief voor de plaats van de arbo-dienstverlening is ook het intern overleg: de overlegsitua
ties binnen de werkgeversorganisaties, waarbij arbeidsomstandigheden aan de orde komen. 
Tabel 6.6 geeft een overzicht van de resultaten. 

Tabel 6.6 Intern overleg over bedrijfstak en arbo-zaken binnen werkgeversorganisaties. Ns47 1) 2) 

Werk-Zstafoverleg 
Arbowerkgroep/-conmiss1e 
Ledenvergadering 
Bestuursvergadering 
Dlrectie-/managenentvergader1ng 
Anders 

nooit 

38 
47 
28 
19 
34 
30 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

9 
2 
28 
21 
11 
2 

1-4 keer 
per jaar 

15 
6 
21 
30 
19 
2 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

23 
21 
4 
15 
15 
2 

gemiddelde 

1.28 
1,03 
1,03 
1,48 
1,19 
0,35 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0. <1 keer 
per jaar=1. 1-4 keer per jaars2, >4 keer per jaar=3 

In relatief veel werkgeversorganisaties komen arbo-zaken niet ter sprake in de diverse interne 
overlegvormen. Gemiddeld het vaakst (minder dan 1-4 keer per jaar) komen ze aan de orde in 
bestuursvergaderingen en in werk-/stafoverleg, het minst vaak in arbowerkgroepen/-commissies 
en ledenvergaderingen. Het zijn dus met name de uitvoerende en bestuurlijke geledingen bin
nen de organisaties waarin arbo-zaken besproken worden en in mindere mate de toetsende en 
voorbereidende/adviserende stmcturen. 

Bij de meeste werkgeversorganisaties is er een samenhang tussen de arbo-dienstverlening en het 
sociaal beleid (62%) en het ziekteverzuim-/arbeidsongeschiktheidsbeleid (60%). Daarnaast is 
er bij veel organisaties een samenhang met milieubeleid (53%), kwaliteitsbeleid (49%), arbeids
marktbeleid (43%) en economisch beleid (60%). Dat is niet verbazingwekkend gezien de func
ties van de arbo-medewerkers in de organisaties en het aandeel van de arbo-taken hierin. Het 
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ligt dan voor de hand arbo-dienstverlening te koppelen aan de activiteiten op de andere gebie
den. 57% van de werkgeversorganisaties noemt specifieke voorbeelden van samenhangende 
activiteiten (zie bijlage 9) en ongeveer de helft van hen geeft meer dan één voorbeeld op. 
Hierbij zijn opvallend veel vermeldingen van geïntegreerde zorgsystemen (milieu- en kwaliteits
zorgsystemen), waarin arbeidsomstandigheden een gelijkwaardige plaats zou kunnen innemen. 
In hoeverre dit werkelijk het geval is, is uit de toelichtingen niet goed vast te stellen. De indruk 
is echter dat veel meer sprake is van integratie van aandacht voor arbo-zaken in aangrenzende 
beleidsterreinen dan omgekeerd, integratie van aangrenzende beleidsonderwerpen in de arbo-
activiteiten. Dit zou betekenen dat, daar waar sprake is van samenhang met ander beleid, arbo-
zaken vooral in deze andere beleidsterreinen worden 'meegenomen'. 

Een duidelijke conclusie die uit deze paragraaf getrokken kan worden is dat de arbo-dienstver
lening zeker nog geen grote plaats binnen de werkgeversorganisaties inneemt. Gezien het inter
ne overleg over arbo-zaken, de samenhang met andere beleidsterreinen, de functies en tijdsbe
steding van de arbo-medewerkers is sprake van een zekere inbedding van het arbo-thema in de 
organisaties, waamit echter eerder spreekt dat men 'arbo erbij doet', dan dat het duidelijk een 
volwaardige en zichtbare plaats verworven heeft. 

6.7 Belemmeringen en effectiviteit 

Bij 72% van de werkgeversorganisaties zijn er belemmeringen in de uitvoering van arbo-dienst
verlening (tabel 4.1). Tabel 6.7.1 geeft een overzicht van de gebieden waarop deze belemme
ringen betrekking hebben. 

Tabel 6.7.1 Ervaren belenmeringen bij arbo-activiteiten van werkgeversorganisaties N=47 1) 2) 

geen 
belemnering 

enige 
belemnering 

ernstige 
belemmering gemiddelde 

Gebrek aan tijd 
Gebrek aan deskundigheid 
Gebrek aan (zichtbare resultaten) 
Tegengestelde belangen 
Gebrek aan geld 
Gebrek aan belangstelling 
Gebrek aan samenwerking 
Gebrek aan structuur 
Gebrek aan duidelijkheid 
Gebrek aan visie 
Gebrek aan motivatie 
Anders 

17 
23 
30 
23 
32 
32 
34 
21 
28 
30 
32 
6 

34 
32 
17 
26 
19 
21 
15 
30 
26 
21 
19 
0 

19 
11 
9 
4 
15 
9 
2 
4 
2 
0 
2 
6 

1.03 
0,81 
0,62 
0,64 
0,74 
0,62 
0,38 
0,69 
0,54 
0,42 
0,44 
1,00 

1) getallen in de eerste drie kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2} de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: geen belemmering 
-O, enige belemmering=1 en ernstige belenmer1ng=2 
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6 
13 
9 
15 
9 
13 
13 
13 
15 
4 

28 
23 
19 
21 
26 
17 
13 
21 
15 
0 

15 
23 
13 
15 
26 
9 
6 
13 
4 
0 

1,17 
1.18 

1.11 
1,00 
1,29 
0,89 
0,80 
1,00 
0,69 

--

Gebrek aan tijd, deskundigheid en geld zijn gemiddeld genomen de belangrijkste belemmerin
gen die de werkgeversorganisaties ervaren. Gebrek aan samenwerking, visie en motivatie vor
men het minst vaak een belemmering. Steeds gaat het meer om 'enige' belemmering, dan om 
'ernstige' belemmeringen. 30% van de werkgeversorganisaties lichtte de belemmeringen nader 
toe (bijlage 10). Werkgeversorganisaties kunnen met andere woorden hun gewenste arbo-dienst
verlening niet zonder meer realiseren. 

Hoe werkgeversorganisaties de effectiviteit van hun arbo-dienstverlening beoordelen wordt in 
tabel 6.7.2 weergegeven. 

Tabel 6.7.2 Ervaren effectiviteit van arbo-activiteiten van werkgeversorganisaties N=47 1) 2) 

onvoldoende redelijk goed gemiddelde 

Informat i everzameli ng 

Voorlichting 
Schot Ing en onderricht 
Overleg 
Advisering van leden 
Onderzoek 
Normering 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking afspraken 
Anders 

1) getallen in de eerste drie kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie 
met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: onvoldoende^O, 
redel1jk=1 en goeds2 

De werkgeversorganisaties stellen zich bij de evaluatie van hun arbo-activiteiten gematigd op: 
gemiddeld beoordelen zij hun arbo-dienstverlening vooral als 'redelijk'. Het meest tevreden zijn 
de organisaties over de effectiviteit van hun advisering, voorlichting, informatieverzameling en 
scholing en onderricht, het minst tevreden over bewaking van afspraken en normering. Net als 
bij de werknemersorganisaties kan dit laatste verband houden met het gegeven dat normering 
de minst uitgevoerde activiteit is. De conclusie is dat werkgeversorganisaties duideUjk belemme
ringen voor arbo-dienstverlening ervaren, maar de effectiviteit ervan gemiddeld als redelijk be
oordelen. 

6.8 Plannen, ideeën en wensen 

Uit de plannen en ideeën van werkgeversorganisaties voor nieuwe arbo-activiteiten komt naar 
voren dat dit onderwerp ook voor de toekomst belangstelling geniet. 49% van de werkgevers
organisaties beschikt over uitgewerkte plannen voor arbo-activiteiten op de korte termijn, enke
len hebben meer dan één plan. De reacties geven een gevarieerd beeld van de ontwikkelingen 
in de nabije toekomst. Ze betreffen activiteiten op het gebied van overleg, voorlichting, concrete 
arbeidsplaatsverbetering, onderzoek, scholing, beleidsontwikkeling, normering, advisering en 
begeleiding en het oprichten van een deskundige instelling. De onderwerpen zijn zeer uiteenlo-
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pend en houden veelvuldig verband met aangrenzende beleidsterreinen zoals ziekteverzuim, 
milieu- en kwaliteitszorg. Bij een aantal van de plannen zijn ook anderen betrokken, zoals de 
overheid, werknemersorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijfsverenigingen (zie bijlage 
11). Verder bestaan bij 32% van de organisaties ideeën en wensen over arbo-dienstverlening op 
wat langere termijn (bijlage 12). Deze liggen zowel in de sfeer van beleid (ontwikkeling, uitvoe
ring) als in de sfeer van concrete dienstverlening. Ook hier zijn de onderwerpen gevarieerd, 
samenhangend met andere beleidsterreinen en is soms samenwerking met anderen vereist. 

Voor de realisatie van de plannen voorziet 40% van de organisaties dat hindernissen zullen 
optreden en 23% benoemt randvoorwaarden om de ideeën en wensen te kunnen verwezenlij
ken. Deze hindernissen (bijlage 13) en randvoorwaarden (bijlage 14) zijn vaak dezelfde belem
meringen die momenteel bij activiteiten worden ervaren (gebrek aan tijd, geld en deskundig
heid, zie 6.7), maar betreffen bijvoorbeeld ook de rol van werknemersorganisaties, van werkge
vers in de branche en van fabrikanten. Daarnaast betreft het onduidelijkheid over kosten en 
baten, gebrek aan motivatie en aan afstemming. 

De conclusie is dat bij een deel van de werkgeversorganisaties duidelijk belangstelling is voor 
toekomstige arbo-dienstverlening, die zich uit in nieuwe plannen, ideeën en wensen. Bij het ten 
uitvoer brengen daarvan verwachten ze op problemen en belemmeringen te zullen stuiten. 

6.9 Samenvatting en conclusies 

De resultaten uit dit hoofdstuk worden samengevat aan de hand van de onderzoeksvragen (zie 
hoofdstuk 2). Ook hier betreft het echter slechts vier vragen. De vijfde vraag betreffende ver
schillen in arbo-dienstverlening, gerelateerd aan bedrijfstak-kenmerken, kan niet beantwoord 
worden, omdat de populatie van werkgeversorganisaties a&onderlijk hiervoor te klein is. Het 
hoofdstuk zal na de becommentariëring van de bevindingen worden afgesloten met een algeme
ne typering van de arbo-dienstverlening van werkgeversorganisaties. 

Ten doei gestelde arbo-activiteiten (vraag 1) 
Tweederde van de werkgeversorganisaties stelt zich formeel arbo-dienstverlening ten doel. 
Enerzijds gaat het om directe dienstverlening naar de leden (voorlichting, advies en begeleiding) 
en anderzijds betreft het het behartigen van de belangen van de leden op dit gebied (over
leg/samenwerking/vertegenwoordiging en beleidsontwikkeling). Onderzoek is bij werkgevers
organisaties de minst ten doel gestelde activiteit. Doelstellingen leggen zij het meest vast in de 
CAO's en veel minder vaak in beleidsplaimen/-notities en periodieken/brochures. Daarbij lijkt 
het erop dat de ten doelgestelde arbo-activiteiten niet zo vaak op papier komen als de organisa
ties suggereren. De doelen die op schrift komen zijn echter niet louter intentieverklaringen 
maar zijn vaak wat verder uitgewerkt. 
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De uitvoering van arbo-activiteiten (vraag 2) 
De vijf vormen van arbo-dienstverlening die het meest door werkgeversorganisaties worden uit
gevoerd zijn: (structureel en overig) extem overleg, advisering/begeleiding van leden, voorlich
ting/scholing/onderricht en informatieverzameling en beheer. Ongeveer driekwart of meer van 
de organisaties verricht deze activiteiten. Het betreft zowel activiteiten in de sfeer van directe 
ondersteuning aan leden, als belangenbehartiging en kennisvergaring. 

Het structureel overleg waar de meeste werkgeversorganisaties over arbo-zaken overleggen is 
het CAO-overleg. Bij ruim driekwart van de organisaties is dit het geval en eenderde doet dit 
meer dan vier maal per jaar, de overigen doen dit minder vaak. Ze overleggen gemiddeld veel 
minder over arbeidsomstandigheden binnen Arbo-raadcommissies en zij nemen nauwelijks deel 
aan overleg over arbo-zaken binnen de Arbo-raad, de SER, de COB/SER en de Stichting van 
de Arbeid (hetgeen te verwachten is gezien de samenstelling van deze organen). 

Het meest intensieve overig (extern) overleg over arbeidsomstandigheden voeren de werkge
versorganisaties met werknemers- en andere werkgeversorganisaties en met bedrijfsverenigin
gen. Ze doen dit gemiddeld 1-4 maal per jaar. Daarnaast voeren ze wat minder frequent over
leg met de Arbeidsinspectie/DGA, opleidingsinstellingen, bedrijfsgezondheidsdiensten en met 
opleidings- en ontwikkelingsfondsen. De minst intensieve contacten hebben werkgeversorganisa
ties met produkt- en bedrijfschappen en organisaties van importeurs. 

Advisering en begeleiding van leden op het gebied van arbeidsomstandigheden komt bij de 
meeste werkgeversorganisaties voor (viervijfde). Gemiddeld zijn de organisaties vaker aan
spreekpunt (minder dan 10-50 keer per jaar) dan dat er voor advies wordt doorverwezen (circa 
1-10 keer per jaar). Begeleiding van leden wordt door minder werkgeversorganisaties gedaan, 
zeker naarmate de duur van de begeleiding toeneemt. Werkgeversorganisaties zijn voor hun 
leden dus vooral adviseur en minder begeleider op het arbo-terrein. 

Voorlichting, scholing en onderricht over arbo-zaken verrichten werkgeversorganisaties het 
meest via kortdurende activiteiten op dit gebied (circulaires, lezingen en voordrachten en (ru
brieken in) periodieken en daamaast via bijdragen aan vakopleidingen). Deze activiteiten vin
den doorgaans enkele keren per jaar plaats en werkgeversorganisaties zijn bij deze activiteiten 
vooral initiërend en uitvoerend betrokken en in mindere mate ondersteunend. De organisaties 
houden zich het minst bezig met het verzorgen van (bijdragen in) handboeken, checklisten en 
audiovisueel materiaal. De gerichtheid van werkgeversorganisaties op kortdurende voorlicht
ingsactiviteiten komt overeen met het accent dat ze bij adviesactiviteiten leggen. 

Informatieverzameling en beheer richt zich met name op de Arbowetgeving en -literatuur en op 
de problematiek van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De informatieverzameling vindt 
voornamelijk op beperkte schaal plaats. Werkgeversorganisaties verzamelen het minst informa
tie over bedrijfsongevallen, beroepsziekten en advies- en installatiebureaus. Ongeveer eenderde 
van de organisaties besteedt de kennisvergaringsactiviteiten uit. 
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Het blijkt dat werkgeversorganisaties meer doen aan arbo-dienstverlening dan zij in hun doel
stellingen formuleren. Globaal genomen doet ongeveer het dubbele aantal werkgeversorganisa
ties iets aan arbo-dienstverlening dan uit hun doelstellingen op dit gebied afgeleid zou kunnen 
worden. Dit geldt voor acht van de tien onderzochte activiteiten. Duidelijk is dus dat werkge
versorganisaties vaak niet vanuit formele doelen te werk gaan bij hun arbo-dienstverlening en 
dat arbo-dienstverlening hen dus eigenlijk 'overkomt'. Dit wordt onderstreept door de bevinding 
dat ongeveer een kwart van de werkgeversorganisaties doelstellingen neerlegt in eigen beleids
plannen en informatiebladen. Klaarblijkelijk maakt de arbo-dienstverlening momenteel (nog) 
geen vastomlijnd onderdeel uit van het totale beleid dat werkgeversorganisaties zich formeel 
voomemen en feitelijk uitvoeren. 

Ten aanzien van de arbo-onderwerpen is er een tamelijk consistent beeld wat betreft de aan
dacht van werkgeversorganisaties voor bepaalde soorten arbeidsomstandigheden in hun diverse 
arbo-activiteiten. Over het algemeen houden werkgeversorganisaties zich het meest bezig met 
gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten van arbeidsomstandigheden. De minste aandacht is 
er voor de veiligheidsaspecten. De documenten van de werkgeversorganisaties geven een lichte 
indicatie dat welzijnszaken als werkstress en taakinhoud meer belangstelling zullen gaan onder
vinden dan tot op heden het geval was. 

De arbo-activiteiten bij werkgeversorganisaties leiden vaak tot concrete produkten. Met name 
gaat het dan om activiteiten op het gebied van voorlichting en scholing, (CAO-)overleg en 
onderzoek. De eerste twee activiteiten behoren tot de meest voorkomende arbo-activiteiten bij 
werkgeversorganisaties. Bij eenderde tot driekwart van de organisaties komt het tot CAO-af
spraken, onderzoekspublikaties, lezingen/voordrachten, (mbrieken in) periodieken, circulaires, 
bijdragen aan (vak)opleidingen, brochures en studiedagen over arbo-onderwerpen. Bij minder 
dan eenderde van hen monden de inspanningen uit in checklisten, bijdragen in handboeken, 
audio-visueel materiaal, congressen, vakbeurzen en beleidsnotities of -plannen. 

Het initiatief voor arbo-activiteiten komt vooral uit de werkgeversorganisaties zelf en van hun 
leden, en zelden van elders. Activiteiten die op eigen initiatief worden ondernomen betreffen 
met name informatieverzameling/-beheer, voorlichtingen overleg/samenwerking/vertegenwoor
diging. Op verzoek van leden wordt met name aan advisering/begeleiding, voorlichting en scho
ling/onderricht gedaan. De leden verzoeken met andere woorden vooral om directe ondersteu
ning en minder om activiteiten in de sfeer van belangenbehartiging en kennisvergaring, welke 
de organisaties meer op eigen initiatief ontplooien. In de arbo-activiteiten van werkgeversorga
nisaties komt zo het samenspel tussen leden en de organisatie tot uiting. Daarbij komt dat een 
deel van de organisaties haar activiteiten afstemt op speciale doelgroepen. Een derde schenkt 
speciale aandacht aan het Midden- en Kleinbedrijf, een tiende van de organisaties aan Onder-
nemingsraden/VGW-commissies. 

Plaats van de arbo-activiteiten in de totale organisatie (vraag 3) 
Over het algemeen neemt de arbo-dienstverlening een zeer bescheiden plaats in binnen het 
geheel van ac:tiviteiten van werkgeversorganisaties. Van de gemiddeld 35,6 medewerkers van 
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werkgeversorganisaties houdt 2,0 zich bezig met arbo-dienstverlening. Uitgedrukt in formatie
plaatsen betreft het gemiddeld 0,5 medewerker hetgeen neerkomt op 3% van de totale formatie 
per organisatie. De meeste arbo-medewerkers hebben een HBO- of universitaire opleiding en 
zijn deskundig op juridisch en bedrijfskundig/economisch gebied. Gemiddeld hebben ze 7,2 jaar 
ervaring op arbo-gebied en het zijn vooral secretarissen en beleidsmedewerkers die arbo-taken 
in hun portefeuille hebben. De meeste tijd besteden ze gemiddeld aan advisering, beleidsont
wikkeling, voorlichting, overleg en informatieverzameling. Intern wordt binnen de werkgevers
organisaties beperkt over arbeidsomstandigheden overlegd. Het meest in bestuursvergaderingen 
en werk-/stafoverleg, het minst in ledenvergaderingen en interne Arbo-werkgroepen/- commis
sies. Binnen veel van de werkgeversorganisaties zijn er arbo-a(Aiviteiten die samenhangen met 
aangrenzende beleidsterreinen. Het meest met sociaal beleid en ziekteverzuim-/arbeidsonge-
schiktheidsbeleid. Wat minder met arbeidsmarktbeleid, kwaliteitsbeleid, milieubeleid en econo
misch beleid. Daarbij lijkt het erop dat arbo-zaken vooral in deze andere beleidsterreinen wor
den 'meegenomen' en dat het omgekeerde minder voorkomt. 

Mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten (vraag 4) 
Veel werkgeversorganisaties zien mogelijkheden voor arbo-dienstverlening in de toekomst. 
Ongeveer de helft van hen meldt uitgewerkte plannen en een derde heeft ideeën en wensen op 
dit gebied. Het gaat daarbij om een variatie aan (nieuwe) activiteiten en onderwerpen, die vaak 
samenhangen met aangrenzende beleidsterreinen en soms samenwerking met anderen betreffen. 
Daarbij valt op dat met name de ideeën en wensen zowel op beleid betrekking hebben als op 
concrete dienstverlening. 

Acht van de tien werkgeversorganisaties hebben tot nu toe in diverse zaken aanleiding gezien 
om arbo-activiteiten te verrichten. Een ongeveer even groot aantal verwacht ook in de toekomst 
hiertoe geprikkeld te worden. Ze verwachten met name impulsen vanuit ziekteverzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsproblematiek, milieuzorg en uit primaire werkgeversbelangen (kwaliteits
zorg en bedrijfstakimago). Knelpunten in arbeidsomstandigheden en de (invoering van de) 
Arbowet, ofwel de zaken die het meest direct met arbeidsomstandigheden te maken hebben, 
vormen tot op heden belangrijke bronnen van impulsen, maar worden in de toekomst minder 
belangrijk. Weinig organisaties verwachten door subsidieregelingen en activiteiten van de Ar
beidsinspectie tot actie geprikkeld worden. 

Driekwart van de werkgeversorganisaties ervaart belemmeringen bij de huidige arbo-dienstver
lening. Ongeveer de helft voorziet hindernissen voor de realisatie van de uitgewerkte toekomst
plannen en een kwart meent dat bepaalde randvoorwaarden noodzakelijk zijn om de verdere 
ideeën en wensen te kunnen verwezenlijken. Gemiddeld genomen zijn gebrek aan tijd, geld en 
deskundigheid de belangrijkste struikelblokken. Gebrek aan samenwerking, visie en motivatie 
zijn het minst problematisch. 

Ondanks de belemmeringen beoordelen de werkgeversorganisaties de effectiviteit van hun arbo-
activiteiten gemiddeld als 'redelijk'. Meest tevreden zijn ze over de effectiviteit van hun inspan
ningen op het gebied van advisering, voorlichting, scholing en informatieverzameling. Deze 
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activiteiten behoren alle tot de meest nadrukkelijke activiteiten van het dienstenpakket. De 
minste tevredenheid is er ten aanzien van bewaking van afspraken en normeringsactiviteiten. 

Commentaar 
Net als bij de werknemersorganisaties leidt een vluchtige beschouwing van de resultaten tot een 
tamelijk gunstig beeld van de arbo-dienstverlening van werkgeversorganisaties. Ze bestrijken 
gezamenlijk een breed activiteitenpakket en de onderscheiden activiteiten worden veelal door 
een groot deel van de onderzochte organisaties verricht. Deze activiteiten leiden tot concrete 
produkten en ze zijn naar het oordeel van de organisaties redelijk effectief. De frequenties 
waarin de activiteiten gemiddeld worden verricht, het duidelijke accent op kortstondige activi
teitsvormen én de omvang van de arbo-formatie (gemiddeld 0,5 medewerker voor circa 2000 
ondememingen) geven echter aan dat de arbo-dienstverlening zeer beperkt van omvang is. 
Daarbij komt dat deze dienstverlening niet meer dan globaal en beleidsgericht kan zijn en 
inhoudelijk niet diepgaand, gezien de deskundigheden van de arbo-medewerkers. Meest opval
lend is echter dat veel organisaties arbo-activiteiten blijken uit te voeren, zonder dat daar een 
formeel arbo-beleidskader aan ten grondslag ligt. De arbo-dienstverlening van werkgeversorga
nisaties heeft daarmee een ad-hoc karakter en draagt het risico in zich te weinig door visie en 
bewuste keuzes te worden bepaald. Des te opmerkelijker is het oordeel van de organisaties over 
de 'redelijke' effectiviteit van hun activiteiten. Dit roept de vraag op wat bij dit oordeel als 
referentiecriterium is genomen, als dit in veel gevallen niet een formele doelstelling kan zijn 
geweest. In ieder geval zal, net als bij de werknemersorganisaties, het oordeel waarschijnlijk 
gekleurd zijn door sociale wenselijkheid bij de beantwoording van de betreffende vraag. 

De eindconclusie is dat werkgeversorganisaties duidelijk op gevarieerde wijze actief zijn ten 
aanzien van arbeidsomstandigheden. Het ontbreekt echter aan een stmctureel kader en de 
arbo-dienstverlening is beperkt van omvang en diepgang. Het arbo-thema lijkt voor werkgevers
organisaties met andere woorden gemiddeld (nog) niet veel prioriteit te hebben. 

Typering van de arbo-dienstverlening 
De arbo-dienstverlening van werkgeversorganisaties kan in een aantal aandachtspunten als volgt 
worden getypeerd: 

werkgeversorganisaties zijn duidelijk actief op arbo-gebied; 
zij stellen zich over het algemeen twee soorten van arbo-dienstverlening ten doel: direc
te ondersteuning van de leden en belangenbehartiging; 
werkgeversorganisaties doen meer aan dienstverlening op arbeidsomstandighedengebied 
dan zij zich ten doel stellen; de beleidsformulering loopt'dus achter op de uitvoerings
praktijk, welke daarmee een ad-hoc karakter heeft; 
de arbo-dienstverlening van werkgeversorganisaties omvat een gevarieerd takenpakket. 
Veel organisaties houden zich bezig met structureel en overig extem overleg, advise
ring/begeleiding van leden, voorlichting/scholing/onderricht en informatieverzameling 
en -beheer; 
werkgeversorganisaties leggen de nadmk op kortstondige vormen van arbo-activiteiten; 
ten aanzien van langduriger vormen stellen zij zich wat terughoudend op; 
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de arbo-dienstverlening richt zich vooral op gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten 
van arbeidsomstandigheden. Veiligheid krijgt weinig aandacht; 
de arbo-dienstverlening neemt binnen de werkgeversorganisaties een zeer bescheiden en 
wat onzichtbare plaats in. De dienstverlening leidt wel tot zichtbare produkten; 
over het algemeen schatten de werkgeversorganisaties de effectiviteit van hun arbo-
dienstverlening als 'redelijk' in; 
gebrek aan tijd, deskundigheid en geld zien de werkgeversorganisaties als belangrijkste 
belemmeringen voor arbo-dienstverlening; 
werkgeversorganisaties zien mogelijkheden voor arbo-dienstverlening in de toekomst. 
Een aantal heeft uitgewerkte plannen en verdere ideeën en wensen op dit gebied; 
impulsen voor arbo-activiteiten komen in afnemende mate direct vanuit arbo-problema
tiek en in toenemende mate vanuit ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblema
tiek en andere aangrenzende beleidsterreinen; 

99 



ARBO-DIENSTVERLENING VAN PRODUKT- EN BEDRIJFSCHAPPEN 

Op dezelfde wijze als in de voorgaande twee hoofdstukken worden hier de resultaten 
gepresenteerd over de produkt- en bedrijfschappen. In kort bestek laten deze zich als volgt 
beschrijven (zie ook tabel 4.1). Net als de werkgeversorganisaties hebben produkt- en 
bedrijfschappen minder vaak arbo-dienstverlening in hun takenpakket dan de werknemersor
ganisaties. Ook hier kan dat samenhangen met de bevinding dat tweederde van de produkt
en bedrijfschappen officiële doelstellingen heeft ten aanzien van arbo-activiteiten, tegenover 
alle werknemersorganisaties. Impulsen zijn er tot op heden ook geweest voor de meeste 
produkt- en bedrijfschappen en ongeveer driekwart verwacht deze (ook) voor de toekomst. 
De meeste produkt- en bedrijfschappen zijn actief op het gebied van informatieverzameling 
en -beheer, voorlichting en scholing, niet-geïnstitutionaliseerd extem overleg en onderzoek. 
Wat minder organisaties verrichten advies- en begeleidingsactiviteiten en weinig organisaties 
nemen deel aan gemstitutionaliseerd overleg over arbo-zaken en houden zich bezig met 
normering, beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken. Tweederde van de produkt- en 
bedrijfschappen voert de arbo-activiteiten uit in samenhang met aangrenzende beleidsterrei
nen. Meer organisaties ervaren belemmeringen ten aanzien van de arbo-dienstverlening. 
Bijna de helft beschikt over uitgewerkte plannen voor de toekomst en ongeveer een kwart 
van de produkt- en bedrijfschappen heeft ideeën en wensen voor de arbo-dienstverlening op 
langere termijn. 

7.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten 

Bij 83% van de produkt- en bedrijfschappen zijn er tot op heden aanleidingen geweest om 
arbo-activiteiten uit te voeren. 72% verwacht (ook) in de toekomst impulsen te ontvangen 
om op arbo-gebied activiteiten te ontplooien (zie tabel 4.1). Tabel 7.1 geeft het overzicht van 
de specifieke aanleidingen. 

Tabel 7.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten b i j produkt- en bedrijfschappen, N=18 1) 

Specifieke arbeidsomstandighedenproblemen 
Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 
Personeelswervlng 
Bedrijfstakimago 
Subsidieregelingen 
Integrale kwaliteitszorg 
(Invoering) Arbowet 
Activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA 
Milieuzorg 
Anders 

aanleidi ing 
tot op heden 

61 
39 
22 
50 
22 
28 
39 
17 
11 
22 

~ 

verwachte 
aanleiding 

in de toekomst 

39 
39 
33 
44 
11 
28 
28 
11 
33 
33 

1) getallen in de kol 
beantwoord heeft 

betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
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Tot op heden zijn specifieke arbeidsomstandighedenproblemen, het bedrijfstakimago, ziekte
verzuim, arbeidsongeschiktheid en de invoering van de Arbowet voor de meeste produkt- en 
bedrijfschappen aanleiding geweest voor arbo-activiteiten. Ook voor de toekomst ver
wachten veel organisaties dat deze zaken, met uitzondering van de Arbowet, tot arbo-
activiteiten zullen leiden. Naast de afnemende prikkeling vanuit de Arbowet neemt de 
prikkel vanuit specifieke arbeidsomstandighedenproblemen nog sterker af. Duidelijk 
belangrijker wordt milieuzorg als impulsgever voor arbo-activiteiten. Subsidieregelingen en 
activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA zijn voor produkt- en bedrijfschappen tot nu toe 
weinig aanleiding geweest voor activiteiten en blijven dat naar verwachting ook. De 'andere' 
aanleidingen betreffen technologische ontwikkelingen en wensen van (werknemersorganisa
ties in) het bestuur van de organisatie. Geconcludeerd wordt dat zaken die direct met 
arbeidsomstandigheden te maken hebben tot op heden belangrijke impulsen zijn, maar dat in 
de toekomst minder worden. Produkt- en bedrijfschappen zullen vooral in ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid aanleiding voor activiteiten blijven vinden en in toenemende mate ook 
in milieuzorg. 

7.2 Voomemens: ten doel gestelde arbo-activiteiten 

Tweederde van de produkt- en bedrijfschappen geeft aan dat arbo-doelen formeel op schrift 
zijn vastgelegd (zie tabel 4.1). Volgens hun opgave gebeurt dit vooral in beleidsplannen en -
notities (bij 50% van de produkt- en bedrijfschappen) en in mindere mate in jaarverslagen 
(39%) en notulen (33%). Welke arbo-activiteiten veel respectievelijk weinig van de produkt
en bedrijfschappen zich voornemen komt tot uiting in tabel 7.2. Hierin zijn ook resultaten 
verwerkt uit de inhoudsanalyse van (arbo-)documenten die van 33% van de produkt- en 
bedrijfschappen zijn ontvangen (zie voor nadere informatie over de ontvangen documenten 
tabel 3.3.4). 

Tabel 7.2 Ten doel gestelde arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschappen zoals opgegeven in 
de vragenli jst (eerste kolom, N=18) en zoals gescoord in meegezonden documenten 1) 2) 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Scholing/onderricht 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Beleidsontwikkeling 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Bewaking van afspraken 
Andere activiteiten 

doelstelling 
in enquête 

5Ó 
56 
33 
44 
28 
50 
33 
11 
22 
0 

resultaten i 
doelstelling 
in documenten 

6 
17 
11 
17 
11 
17 
11 
11 
6 
6 

inten
tie 
6 
11 
6 
11 
6 
6 
6 
6 
0 
6 

inhoudsanalvse 
. concreti

sering 

0 
6 
6 
6 
0 
11 
0 
6 
0 
0 

uitwer
king 

0 
6 
6 
6 
11 
11 
11 
0 
6 
0 

pro
dukt 

0 
11 
11 
11 
6 
17 
6 
0 
6 
0 

1) getallen in de kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met ' j a ' 
beantwoord heeft 

2) getallen in de tweede tot en met zesde kolom betreffen percentages organisaties waarvoor de 
betreffende categorie met ' j a ' Is beantwoord; gepercenteerd naar Ns18; regels van de laatste 
vier kolonmen percenteren niet noodzakelijk naar het getal in de tweede kolom, omdat per 
organisatie meerdere antwoorden per ac t i v i te i t mogelijk z i j n 
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Volgens de informatie uit de vragenlijsten worden vier arbo-activiteiten door de meeste 
organisaties (ongeveer de helft) formeel voorgenomen. Dit zijn voorlichting, informatieverza
meling en -beheer, onderzoek en overleg/samenwerking/vertegenwoordiging. Voor de 
andere activiteiten hebben minder produkt- en bedrijfschappen schriftelijk vastgelegde 
doelstellingen, voor normering/opstellen van richtlijnen nog het minst. De inhoudsanalyse 
van de (arbo-)documenten bevestigt dit beeld, met uitzondering van informatieverzameling 
en -beheer dat in de documenten zelden als voorgenomen activiteit is aangetroffen. Door de 
lage scoringspercentages, die samenhangen met het geringe aantal organisaties dat documen
ten inzond, treedt echter weinig discriminatie op tussen de verschillende arbo-doelen en de 
mate van uitwerking daarvan zodat de informatie slechts indicatief is. Er kan derhalve alleen 
geconcludeerd worden dat produkt- en bedrijfschappen in hun arbo-taakopvatting duidelijk 
de nadmk leggen op kennisvergaringsactiviteiten (onderzoek, informatieverzameling en -
beheer) en daarnaast op concrete dienstverlening naar ondernemingen (voorlichting) en 
belangenbehartiging (overleg/samenwerking/vertegenwoordiging). Net als bij de twee andere 
soorten bedrijfstakorganisaties is de indruk dat produkt- en bedrijfschappen minder vaak hun 
formele voomemens schriftelijk vastleggen dan de antwoorden in de vragenlijsten suggereren. 

7.3 Uitgevoerde arbo-activiteiten 

In deze paragraaf wordt stil gestaan bij de feitelijk uitvoering van de arbo-activiteiten van 
produkt- en bedrijfschappen. Dit gebeurt in negen subparagrafen. 

Informatieverzameling en -beheer 
Ruim driekwart van de produkt- en bedrijfschappen verzamelt en/of beheert informatie over 
arbo-zaken (83%, zie tabel 4.1). Om welke zaken het daarbij vooral gaat is te zien in tabel 
7.3.1. 

Tabel 7.3.1 Informatieverzameling en -beheer van produkt- en bedrijfschappen N=18 1) 2) 

niet beperkt veel gemiddelde 

Ziekteverzuim 

Bedr i j f songeva11en 
Arbei dsongesch i kthei d 
Beroepsziekten 
Arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen 
Arbo-onderzoek 
Arbo-knelpunten 
Arbodeskundigen, -instanties 
Advies- en instellatie(ingenieurs)bureaus 
Arbowetgeving en -richtlijnen (Arbeidsinspectie) 
Arbo-1i teratuur/publi kat i es 
Anders 

1) getallen in de eerste drie kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: niet=0, 
beperkt=1 en veel=2 
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44 
50 
44 
67 
39 
44 
39 
39 
50 
39 
22 
17 

50 
39 
50 
28 
28 
17 
22 
22 
17 
39 
50 
0 

6 
0 
0 
0 
17 
17 
17 
6 
6 
17 
17 
11 

0,61 
0,44 
0.53 
0,29 
0.73 
0,64 
0.71 
0,50 
0,38 
0,76 
0,94 
0,80 



Over het geheel genomen vindt informatieverzameling en/of -beheer over de genoemde 
items bij de produkt- en bedrijfschappen vooral niet of op beperkte schaal plaats. Er zijn 
weinig organisaties die veel aan informatieverzameling doen. Gemiddeld gaat het het meest 
om arbo-literatuur/publikaties, informatie over Arbowetgeving en -richtlijnen, arbeidsplaats
verbetering/beheersmaatregelen en arbo-knelpunten. Over beroepsziekten verzamelen 
produkt- en bedrijfschappen gemiddeld het minst informatie. Over de onderwerpen in de 
categorie 'anders' zijn geen nadere gegevens verkregen. 

Een klein aantal produkt- en bedrijfschappen voert specifieke vormen van informatieverza
meling en -beheer uit, te weten administratie of registratie van bedrijfstakspecifieke arbo-
gegevens. Ongeveer een vijfde van de organisaties registreert of administreert arbeidsonge-
schiktheidsgegevens (22%). Bijna evenveel organisaties doen dit ten aanzien van ziektever
zuim en bedrijfsongevallen in de bedrijfstak (17% in beide gevallen) en één organisatie doet 
dit ten aanzien van beroepsziekten (6%). Verder geeft 22% van de produkt- en bedrijfschap
pen aan dat informatieverzameling en/of -beheer wordt uitbesteed aan andere instellingen 
en 11% doet dit ten aanzien van registratie/administratie. 

Geconcludeerd wordt dat de informatieverzameling over arbo-zaken die bij ruim driekwart 
van de produkt- en bedrijfschappen plaatsvindt, gemiddeld zeer beperkt van omvang is en 
zich vooral richt op Arbowetgeving en concrete arbeidsomstandigheden. De kennisvergaring 
richt zich minder op de gevolgen van (slechte) arbeidsomstandigheden. Een klein deel van de 
organisaties registreert en/of administreert zélf bedrijfstakspecifieke gegevens over arbo-
indicatoren en een ongeveer even groot deel besteedt deze activiteiten uit aan andere 
instanties. 

Voorlichting, scholing en onderricht 
Bij voorlichting, scholing en onderricht heeft 72% van de produkt- en bedrijfschappen 
aangegeven dat dit onderdeel uitmaakt van hun uitvoerende activiteiten (zie tabel 4.1). De 
toegepaste vormen en frequenties zijn te vinden in tabel 7.3.2. 
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Tabel 7.3.2 Voorlichting, scholing en onderricht door produkt- en bedrijfschappen, N=18 1) 2) 

(Rubriek in) periodiek 
Circulaire 
Brochure 
Checklist 
(Bijdrage in) handboek 
Audio-visueel materiaal 
Lez1ngen/voordrachten 
Studie-dagen 
Congres/vakbeurs 
(Vak)opleidingen 
Andere activiteiten 

nooit 

56 
44 
61 
61 
61 
61 
56 
67 
67 
56 
33 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

11 
17 
11 
17 
17 
17 
11 
0 
6 
0 
0 

1-4 keer 
per jaar 

0 
28 
17 
11 
0 
11 
11 
6 
0 
17 
0 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

11 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
6 
6 
17 
0 

gemiddelde 

0,57 
0,81 
0,50 
0,44 
0,21 
0,44 
0,75 
0,36 
0,29 
0,94 
0,00 

1) 

2) 

getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 
de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
keer per iaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar=3 

De resultaten in de verschillende frequentiecategorieën duiden erop dat de produkt- en 
bedrijfschappen zich veelal beperken tot de toepassing van enkele vormen van voorlichtings-
en scholingsactiviteiten, die ze bovendien gemiddeld minder dan één keer per jaar toepas
sen. Gemiddeld genomen houden produkt- en bedrijfschappen zich het meest bezig met 
(vak)opleidingen, circulaires en lezingen/voordrachten. Het minst is dit ten aanzien 
(bijdragen in) handboeken en congressen/vakbeurzen. Bij de drie meest toegepaste vormen 
van voorlichting/scholing zijn de produkt- en bedrijfschappen op verschillende wijze 
betrokken. Bij de (vak)opleidingen is vooral sprake van een initiërende en ondersteunende 
rol, bij de circulaires vooral van initiërende en uitvoerende activiteiten en bij lezingen/voor
drachten treedt men in ongeveer gelijke mate initiërend, uitvoerend en ondersteunend op. In 
de andere gevallen is meestal weinig onderscheid tussen deze drie vormen van betrokken
heid. 

Het blijkt dus dat voorlichtings- en scholingsactiviteiten bij het merendeel van de produkt- en 
bedrijfschappen tot de arbo-activiteiten behoren, zij het dat ze deze veelal niet intensief 
uitvoeren. Drie kortstondige activiteiten zijn het meest populair en de meest voorkomende 
wijze van betrokkenheid hierbij verschilt per activiteit. 

Structureel overleg over arbo-zaken 
Produkt- en bedrijfschappen nemen ten aanzien van arbeidsomstandigheden meestal niet 
deel aan geïnstitutionaliseerde, landelijke overlegstructuren. Van 28% van de organisaties is 
op deze vraag een bevestigend antwoord verkregen (zie tabel 4.1), Uit tabel 7.3.3 blijkt dat 
het daarbij gaat om CAO-overleg en participatie in Arbo-raadcommissies. 
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Tabel 7.3.3 Deelname aan 
1) 2) 

CAO-overleg 
Arbo-raad 
Arbo-raadconmi ssi es 
SER 
COB/SER 
Stichting van de arbeid 

structureel 

nooit 

61 
83 
78 
83 
83 
83 

overleg over arbo-zaken door produkt- en bedri 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

17 
0 
0 
0 
0 
0 

1-4 keer 
per jaar 

6 
0 
0 
0 
0 
0 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

6 
0 
6 
0 
0 
0 

ijfschappen, N=18 

gemiddelde 

0,50 
0,00 
0,20 
0,00 
0,00 
0,00 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit-0, <1 
keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar=3 

Deelname aan het CAO-overleg is voor deze organisaties op zich een opmerkelijk gegeven 
aangezien zij geen directe CAO-onderhandelingspartij zijn. De score laat zich verklaren door 
het feit dat produkt- en bedrijfschappen soms ondersteunend optreden in het CAO-traject, 
bijvoorbeeld door het leveren van een onafhankelijke voorzitter of secretaris, het (mede) 
uitvoeren van CAO-bepalingen en het (mede) voorbereiden van het CAO-traject. In de 
meeste gevallen vindt deelname aan dit overleg minder dan één keer per jaar plaats. Bij het 
produkt- of bedrijfschap dat als enige participatie in Arbo-raadcommissies meldt, is de 
deelname frequent. 

Produkt- en bedrijfschappen nemen met andere woorden nauwelijks deel aan het structurele 
landelijke arbo-overleg-circuit. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de besturen van 
deze organisaties bestaan uit werkgevers- en werknemersorganisaties die wél in dit circuit 
vertegenwoordigd zijn, vaak via de centrale organisaties. 

Overig overleg over arbo-zaken 
In tegenstelling tot het hiervoor behandelde geïnstitutionaliseerde overleg zijn overig overleg 
en contacten met diverse instanties op bedrijfstakniveau voor produkt- en bedrijfschappen 
geen uitzonderlijkheid. Negen van de tien organisaties geven aan dergelijke contacten te 
onderhouden in verband met arbo-aangelegenheden (zie tabel 4.1). Om welke instanties het 
daarbij gaat is weergegeven in tabel 7.3.4. 
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Tabel 7.3.4 Deelname aan overig overleg over arbo-zaken door produkt- en bedrijfschappen, N=18 1) 

2) 

nooit 

GMD 

GA< 

Bedri jfsverenigingen 

Onderzoeks1nste11i ngen 

Opleidingsinstellingen 

Adviesbureaus 

A rbe i ds i nspect1e/DGA 

Milieu-inspectie/DGMH 

Milieu-organisaties 

Bedri jfsgezondheidsdiensten 

Beroepsvereni gi ngen 

Veiligheidsdiensten 

Uerknemersorgani sat i es 

Werkgeversorganisat i es 

Bedrijfschappen 

Produktschappen 

Organisaties toeleverende ind. 

Opleidings-en ontwikkelingsfondsen 

Organisaties van importeurs 

Bedrijfstakspecifieke arbo-org. 

Externe arbo-werkgroepen 

Normali sat i ecommi ss i es 

Internationale organisaties 

Anders 

61 

61 

39 

22 

33 

50 

39 

61 

67 

56 

67 

61 

17 

11 

44 

22 

39 

56 

61 

61 

61 

61 

67 

22 

minder dan 

1 keer 

per jaar 

17 

11 

17 

22 

17 

6 

6 

6 

0 

6 

0 

0 

22 

17 

0 

17 

11 

6 

6 

6 

0 

6 

0 

0 

1-4 keer 

per jaar 

11 

6 

6 

11 

11 

0 

17 

0 

0 

11 

11 

6 

28 

33 

22 

11 

22 

0 

0 

6 

0 

0 

6 

0 

meer dan 

4 keer 

per jaar 

0 

6 

22 

22 

22 

17 

11 

6 

6 

6 

6 

6 

22 

28 

17 

22 

6 

17 

6 

6 

11 

0 

6 

6 

gemiddelde 

0,44 

0,47 

1.13 

1.43 

1.27 

0.77 

1,00 

0,31 

0,23 

0,57 

0,47 

0,38 

1,63 

1,88 

1,13 
1,46 

0,93 

0,71 

0,31 

0,43 

0,46 

0,08 

0,36 

0,60 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate

gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit^O, <1 

keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per jaar=3 

Produkt- en bedrijfschappen onderhouden met werkgevers- en werknemersorganisaties het 
meest contact over arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak(ken). Ook met andere produkt
schappen en onderzoeksinstellingen wordt gemiddeld genomen geregeld over arbo-zaken 
gesproken en in iets mindere mate gebeurt dit met opleidingsinstellingen, bedrijfsverenigin
gen en bedrijfschappen. De minste contacten op arbo-gebied hebben produkt- en bedrijf
schappen met normalisatiecommissies, milieu-organisaties, Milieu-inspectie/Directoraat-
Generaal voor de Milieuhygiëne en organisaties van importeurs. Over het geheel genomen is 
opvallend dat het aantal organisaties dat frequent (meer dan vier keer per jaar) overleg 
voert met de diverse instellingen steeds ongeveer even groot is als het aantal dat dit minder 
intensief doet. Aan het verzoek om de organisaties waarmee- men overlegt met name te 
noemen is door 55% van de produkt- en bedrijfschappen voldaan. Het aantal namen dat zij 
opgeven varieert van 2 tot 16 en betreft in totaal 47 verschillende instanties. Een volledig 
overzicht is te vinden in bijlage 6. Of het gaat om contacten binnen geregeld overleg of om 
ontmoetingen van meer incidentele aard is niet nader onderzocht. 

Geconcludeerd wordt dat produkt- en bedrijfschappen met veel verschillende instanties over 
arbo-zaken in de bedrijfstak(ken) overleggen, maar het meest met de sociale partners. De 
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contacten, ook met andere instellingen, zijn meestal voor een ongeveer even groot aantal 
organisaties frequent als minder frequent. Gemiddeld komt de overlegfrequentie met geen 
van de instellingen uit boven de vier keer per jaar. 

Advisering en begeleiding van bedrijven 
Van de produkt- en bedrijfschappen voert 61% advies- en begeleidingsactiviteiten ten 
behoeve van bedrijven in het werkingsgebied (zie tabel 4.1). Tabel 7.3.5 geeft aan dat het 
feitelijk voomamelijk advisering betreft. 

Tabel 7.3.5 Advisering en begeleiding van bedrijven over arbo-zaken door produkt- en bedrijfschap
pen, N=18 1) 2) 

Aanspreekpunt 
Doorverwijzing 
Begeleiding binnen 1 dag (kort) 
Begeleiding t/m 1 maand (middellang) 
Begeleiding meer dan 1 maand (lang) 
Anders 

nooit 

22 
28 
50 
61 
61 
33 

1-10 
keer 

per jaar 

28 
22 
11 
0 
0 
0 

10-50 
keer 
per jaar 

22 
11 
6 
6 
6 
0 

50-100 
keer 
per jaar 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

meer 
100 
per 

dan 
keer 
jaar 

6 
6 
0 
0 
0 
0 

gemiddelde 

1,21 
1,00 
0,33 
0.17 
0,17 
0,00 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit-0, 1-10 
keer per jaar-1, 10-50 keer per jaar=2, 50-100 keer per jaarc3, >100 keer per jaar=4 

In hun adviserende rol fungeren produkt- en bedrijfschappen vaker als aanspreekpunt dan 
dat ze een doorverwijsfunctie vervullen. Beide adviesactiviteiten worden door alle betreffen
de organisaties op één na, 1-50 maal per jaar uitgevoerd. Drie organisaties verrichten korte 
begeleidingsactiviteiten, de langere vormen van begeleiding komen bij één organisatie voor. 
Ook deze drie soorten activiteiten verrichten produkt- en bedrijfschappen maximaal vijftig 
maal per jaar. Concluderend past de adviesrol kennelijk meer bij de produkt- en bedrijf
schappen dan de rol van begeleider. 

Onderzoek 
Ongeveer driekwart van de produkt- en bedrijfschappen is op enigerlei wijze betrokken bij 
onderzoek over arbeidsomstandigheden (72%, zie tabel 4.1). Het overzicht van de verschil
lende vormen van betrokkenheid en de frequenties daarvan is in tabel 7.3.6 te vinden. 
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Tabel 7.3.6 Uijze van deelname aan onderzoek over arbo-zaken door produkt- en bedrijfschappen, N=18 
1) 2) 

nooit 

minder dan 1-5 onder- meer dan 5 
1 onderzoek zoeken onderzoeken 
per jaar per jaar per jaar gemiddelde 

Initiërend 
Uitvoerend 
Begeleidend 
Evaluerend 
Financierend 

28 
56 
22 
44 
33 

28 
11 
22 
6 
22 

28 
17 
33 
22 
28 

6 
0 
6 
11 
6 

1,13 
0.53 
1,27 
1,00 
1,06 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
onderzoeken per jaar=1, 1-5 onderzoeken per jaar=2, >5 onderzoeken per jaar=3 

Een kleine meerderheid van de organisaties is nooit in uitvoerende zin bij arbo-onderzoek 
betrokken. Alle andere vormen van betrokkenheid komen gemiddeld vaker voor. Het meest 
treedt men begeleidend op, het minst evaluerend, maar de verschillen zijn niet zo groot. De 
organisaties zijn zelden bij meer dan vijf onderzoeken per jaar betrokken en gemiddeld gaat 
het om minder dan één tot vijf onderzoeken per jaar. Geconcludeerd wordt dat produkt- en 
bedrijfschappen voorjd begeleidend, initiërend, financierend en evaluerend optreden ten 
aanzien van onderzoek en veel minder vaak de uitvoering ervan zelf ter hand nemen. 

Overige activiteiten op arbeidsomstandighedengebied 
Minder dan een derde van de produkt- en bedrijfschappen houdt zich nog met andere arbo-
activiteiten bezig dan hiervoor besproken zijn (zie tabel 4.1). Het grootste aantal van hen is 
nog actief op het gebied van beleidsontwikkeling (33%), het kleinst aantal werkt aan 
normering en de opstelling van richtlijnen (11%), dat hiermee de minst uitgevoerde van alle 
arbo-activiteiten is. Bewaking van de naleving van gemaakte afspraken vormt voor 28% van 
de organisaties een arbo-activiteit. Hoe frequent men hiermee bezig is laat tabel 7.3.7 zien. 

Tabel 7.3.7 Overige activiteiten op arbo-gebied door produkt- en bedrijfschappen, N=18 1) 2) 

Normering/opstellen richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van gemaakte afspraken 
Overige activiteiten 

nooit 

61 
33 
44 
33 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

6 
6 
6 
0 

1-2 keer 
per jaar 

6 
11 
11 
6 

meer dan 
2 keer 

per jaar 

0 
17 
11 
11 

gemiddelde 

0,23 
1,17 
0,85 
0,89 

1) getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, <1 
keer per jaar=1, 1-2 keer per jaar=2, >2 keer per jaar=3 

Het geringe aantal organisaties dat zich met normering bezighoudt, doet dit maximaal twee 
maal per jaar. Beleidsontwikkeling en bewaking van afspraken worden in een aantal gevallen 
frequenter uitgevoerd. Voorts geven drie organisaties aan nog andere activiteiten op arbo-
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gebied te ontplooien, maar om welke het gaat is door hen niet vermeld. Geconcludeerd 
wordt dat de arbo-dienstverlening van produkt- en bedrijfschappen met de vragenlijst 
uitputtend in beeld is gebracht. 

Onderwerpen van de arbo-activiteiten 
Zoals ook bij de wericnemers- en werkgeversorganisaties is gedaan wordt hier beschreven op 
welke onderwerpen de arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschappen betrekking hebben. 
Dit wordt ook gedaan ten aanzien van de ten doel gestelde activiteiten van deze organisaties, 
waarvoor geput is uit de informatie in de toegezonden (arbo-)documenten. 

Tabel 7.3.8 Onderwerpen van de verschi 
doel gestelde 

Ilende 
arbo-activiteiten 

schappen, N=18 1) 2} 

Brand/explosies 
Elektriciteit 
Vallen/struikelen 
Sni jden/branden/knellen 
Toxische stoffen 
Geluid 
Klimaat 
Trillingen/schokken 
Verlichting 

voorlichting 
onderricht 

17 
11 
17 
11 
33 
39 
28 
17 
17 

Ergonomie/fysieke belasting/houding 33 
Biologische factoren 
Straling 
Arbeidsti jden/ploegendienst 
Kort-cyclisch werk 
Werkstress 
Taakinhoud 
Organisatie van het werk 
Vormgeving arbo-beleid 
Arbowet en -regelgeving 
Subsidie arbeidsplaatsverbeter' 
Ongewenste intimiteiten 
Anders 

11 
0 
11 
22 
0 
11 
28 
22 
44 

ing 17 
11 
0 

arbo-activiteiten (volgens de vragenlijst) en van ten 

(gescoord 

advisering 

11 
0 
6 
0 
17 
22 
17 
17 
0 
17 
11 
6 
11 
22 
6 
17 
22 
22 
33 
22 
11 
6 

in de documenten) bij produkt-

onderzoek 

17 
6 
6 
11 
33 
39 
22 
17 
6 
39 
11 
6 
6 
11 
6 
17 
33 
22 
11 
6 
0 
33 

normering 

6 
0 
0 
6 
11 
6 
11 
11 
6 
11 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
11 
0 
0 
0 
0 

en bedrijf-

doelstelling 

6 
6 
6 
11 
17 
11 
17 
0 
6 
17 
11 
0 
11 
6 
6 
11 
11 
17 
11 
6 
0 
22 

1) getallen in de eerste vier kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft 

2) getallen in de vijfde kolom zijn gebaseerd op de analyse van docunenten, verkregen van 6 
organisaties, maar gepercenteerd naar N=18 

Arbowet en -regelgeving en geluid zijn de onderwerpen die het grootste aantal produkt- en 
bedrijfschappen in voorlichtings- en scholingsactiviteiten betrekt. Iets minder organisaties, 
ongeveer een derde, verzorgen voorlichting/scholing/onderricht over toxische stoffen, 
ergonomie/fysieke belasting/werkhouding, klimaat en organisatie van het werk. Geen van de 
produkt- en bedrijfschappen geeft bij voorlichting en scholing aandacht aan straling of 
werkstress. Bij advisering is Arbowet en -regelgeving eveneens het meest voorkomende 
onderwerp, en ook voor het overige is het beeld van 'belangrijke' onderwerpen grotendeels 
gelijk aan dat bij de voorlichtingsactiviteiten. Alleen toxische stoffen en ergonomie/fysieke 
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belasting/werkhouding zijn bij advisering minder belangrijk. Geen van de produkt- en 
bedrijfschappen adviseert over elektriciteit, snijden/branden/knellen en verlichting en steeds 
één organisatie doet dit op het gebied van vallen/struikelen, straling en werkstress. Het 
patroon in de onderwerpen van onderzoek waarbij produkt- en bedrijfschappen betrokken 
zijn, komt ten dele overeen met de patronen van de twee andere activiteiten. Bij onderzoek 
is Arbowet en regelgeving minder belangrijk, maar belangrijker zijn 'andere' onderwerpen 
zoals (oorzaken en preventie van) ziekteverzuim, scholing en taak- en arbeidsvoldoening. Ten 
aanzien van normering zijn geen patronen te herkennen in (on)belangrijke onderwerpen, 
hetgeen samenhangt met het geringe aantal organisaties dat hierop actief is. 

De accenten die bij de voorgenomen activiteiten worden gelegd zijn, mede door het geringe 
aantal organisaties dat documenten toezond, niet erg duidelijk. Het lijkt er echter op dat het 
hier vooral gaat om toxische stoffen, geluid, vormgeving van arbo-beleid en 'andere' 
onderwerpen. Het zijn alle onderwerpen die ook bij de uitgevoerde activiteiten aandacht 
krijgen. 

Desgevraagd heeft 44% van de produkt- en bedrijfschappen aangegeven waar de aandacht in 
het algemeen naar is uitgegaan in de afgelopen jaren. In de eerste plaats is dit bij ongeveer 
evenveel organisaties naar gezondheidsaspecten en naar 'andere' onderwerpen gegaan (22% 
en 17%). In de tweede plaats ging het wat meer om gezondheidsaspecten (28%). Verder 
treden geen duidelijke accenten op. 

De conclusie is dat produkt- en bedrijfschappen in de inhoud van hun arbo-activiteiten 
accenten leggen op gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten van arbeidsomstandigheden. 
De accenten zijn echter niet zeer sterk en variëren enigszins bij de onderscheiden activitei
ten. Veiligheidsaspecten krijgen de minste aandacht in de activiteiten. 

Initiatiefnemers en speciale doelgroepen 
In hoeverre de hiervoor behandelde arbo-activiteiten op eigen initiatief van de produkt- en 
bedrijfschappen zijn ontplooid of op verzoek van anderen komt tot uiting in tabel 7.3.9. 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat het woord 'leden' bij dit soort organisaties wat verwarrend 
is. Waarschijnlijk hebben de produkt- en bedrijfschappen dit opgevat als de bedrijven die tot 
hun werkterrein behoren of de werkgevers- en werknemersorganisaties die hen besturen (zie 
3.3). 
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Tabel 7.3.9 Initiatieven voor de arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschappen, N=18 1) 

eigen initiatief verzoek 'leden' anders 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Schol ing/onderricht 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 
Andere activiteiten 

67 
50 
28 
44 
22 
39 
0 
39 
33 
0 

17 
39 
33 
11 
39 
28 
0 
28 
11 
6 

17 
22 
17 
11 
6 
22 
6 
17 
11 
0 

1) getallen in de kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege elkaar niet-uitsluitende antwoordca
tegorieën 

Initiatieven voor de uitvoering van activiteiten komen vaker uit de organisaties zelf en/of van 
'leden' dan van elders. Voor zes activiteiten zijn de produkt- en bedrijfschappen vaker zelf 
initiërend dan hun 'leden'. Alleen advisering en begeleiding wordt, begrijpelijk, door meer 
organisaties op verzoek van 'leden', verricht dan op eigen initiatief. Scholing en onderricht 
wordt ongeveer gelijkelijk op verzoek en op eigen initiatief ontplooid. Initiatieven voor 
normeringsactiviteiten komen uitsluitend elders vandaan. De activiteiten die het grootste 
aantal organisaties op eigen initiatief uitvoeren zijn: informatieverzameling en -beheer, 
voorlichting en overleg/samenwerking/vertegenwoordiging. De 'leden' vragen het meest om 
voorlichting, advisering en scholing en onderricht en het minst om normering, bewaking van 
afspraken en overleg/samenwerking/vertegenwoordiging. De initiatieven van elders betreffen 
iets vaker voorlichting en onderzoek dan andere activiteiten maar de verschillen zijn 
minimaal. 

Geconcludeerd wordt dat de initiatieven voor arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschap
pen het meest uit de eigen organisatie komen en het minst van elders. Bij één activiteit gaat 
het initiatief vaker uit van 'leden' dan van de produkt- en bedrijfschappen zelf. De produkt
en bedrijfschappen initiëren met andere woorden veelal zelf hun arbo-dienstverlening en 
daarbij gaat het zowel om activiteiten op het gebied van kennisvergaring, belangenbe
hartiging als directe ondersteuning van leden. 

Een aantal produkt- en bedrijfschappen geeft bij hun arbo-activiteiten speciale aandacht aan 
bepaalde doelgroepen. Dit zijn Ondernemingsraden/VGW-commissies en het Midden- en 
Kleinbedrijf (beide bij 11% van de organisaties). Nog 28% meldt andere doelgroepen, zoals 
kleinschalige agrarische bedrijven, ondernemers/werknemers en werkgevers- en werknemers
organisaties. 
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7.4 Produkten van arbo-activiteiten 

De concrete produktie van produkt- en bedrijfschappen op het arbeidsomstandighedenterrein 
wordt, net als bij de werkgevers- en werknemersorganisaties, afgeleid uit informatie die ten 
dele in voorgaande paragrafen op andere wijze al is weergegeven. 

Bij ongeveer de helft van de produkt- en bedrijfschappen zijn circulaires een produkt van 
inspanningen op het gebied van voorlichting, scholing en onderricht . Bij circa een derde van 
hen leiden deze activiteiten tot de totstandkoming van (vak)opleidingen, lezingen en voor
drachten, brochures, checklisten en audio-visueel materiaal. Verder toont de documentanaly
se dat bij 11% van de organisaties voorgenomen voorlichtings- en scholings- of onderrichtsac-
tiviteiten al in produkten zijn uitgemond (zie tabel 7.2). 

Meer dan de helft van de organisaties levert bijdragen aan de totstandkoming van onder
zoeksprodukten door onderzoek te initiëren, begeleiden en financieren en vier op de tien 
doen dit door onderzoek uit te voeren en/of te evalueren (tabel 7.3.6). 39% van de produkt
en bedrijfschappen noemt publikaties van onderzoek waarbij men betrokken is geweest. 
Twee organisaties geven globale omschrijvingen van enkele (interne) publikaties, drie 
vermelden één titel en twee organisaties drie en respectievelijk acht titels (zie bijlage 7). 
Veel publikaties hebben betrekking op gezondheidsaspecten van arbeidsomstandigheden. De 
documentanalyse geeft verder aan dat bij 17% van de organisaties voorgenomen onderzoeks
activiteiten reeds in produkten hebben geresulteerd (zie tabel 7.2). 

Een vijftal produkt- en bedrijfschappen geeft aan aan CAO-overleg deel te nemen voor wat 
betreft arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak (tabel 7.3.3). In hoeverre de arbo-afspraken 
in de betreffende CAO's (zie bijlage 8) kunnen worden gezien als een produkt van mede 
deze organisaties, is onduidelijk. 

Als produkten van de beleidsontwikkeling van produkt- en bedrijfschappen gelden documen
ten als beleidsplannen en -notities, jaarplannen en activiteitenprogramma's en convenanten. 
Zeker 50% respectievelijk 28% en 6% van de organisaties beschikt over dergelijke produk
ten, aangezien dit de percentages zijn die aangeven in deze documenten arbo-doelstellingen 
te hebben neergelegd. De analyse van documenten geeft verder aan dat bij één organisatie 
voornemens tot beleidsontwikkeling in een produkt zijn uitgemond en dat in enkele gevallen 
voornemens tot overleg/samenwerking/vertegenwoordiging, advisering/begeleiding en bewa
king van afspraken tot een produkt hebben geleid (zie tabel 7.2). 

Geconcludeerd wordt dat zeker bij de helft van de produkt- en bedrijfschappen inspanningen 
op arbo-gebied uitmonden in één produkt (een onderzoeksprodukt) en waarschijnlijk in 
meerdere produkten. Bij de meeste organisaties betreffen deze andere produkten voorlich
tings- en scholingsmateriaal zoals circulaires, lezingen/voordrachten en brochures en 
bijdragen aan (vak)opleidingen en ook beleidsprodukten zoals beleidsplannen en -notities. 
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Een geringer aantal organisaties levert (bijdragen aan) produkten als checklisten, handboe
ken, jaarplannen en convenanten. 

7.5 Voornemens versus uitvoering 

In deze paragraaf wordt weer enig reliëf gegeven aan de hiervoor beschreven arbo-dienstver
lening door deze af te zetten tegen de doelstellingen die produkt- en bedrijfschappen 
dienaangaande hebben. Analoog aan hetgeen in de paragrafen 5.5 en 6.5 voor de werkne
mers- en werkgeversorganisaties is gedaan, wordt hier informatie gebruikt uit paragraaf 4.1 
betreffende de uitvoering van arbo-activiteiten en uit paragraaf 7.2 over de voornemens over 
die activiteiten. De relevante gegevens uit de tabellen 4.1 en 7.2 zijn ter vergelijking in tabel 
7.5 bijeengebracht. 

Tabel 7.5 VerschiUen tussen voorgenomen en uitgevoerde arbo-activiteiten bij produkt- en 
bedrijfschappen, N=18 1) 2) 

ten doel gesteld uitgevoerd verhouding in 
% 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Scholing en onderricht 
Overleg/samenwerki ng/vertegenwoordi g i ng 

Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van r icht l i jnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

1) getallen In de eerste twee kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met ' j a ' beantwoord heeft; 

2) getallen in de derde kolom z i jn verkregen door de getallen in de tweede kolom te delen door die 
in de eerste kolom; percentages boven de 100 geven aan dat meer wordt uitgevoerd dan voorgeno
men; 

3} tweede getal in de tweede kolom betreft voorl ichting, scholing en onderricht; derde getal 
betreft deelname aan structureel overleg; vierde getal heeft betrekking op overig overleg 

Bij acht van de tien onderscheiden arbo-activiteiten zijn er méér produkt- en bedrijfschap
pen die arbo-activiteiten uitvoeren, dan dat zich voornemen. Het meest extreem geldt dit bij 
beleidsontwikkeling, maar dit moet enigszins worden gerelativeerd gezien de kleine percenta
ges waarop de verhouding gebaseerd is. Ondubbelzinniger is het verschil bij scholing en 
onderricht, overig overleg, advisering/begeleiding, informatieverzameling en -beheer en bij 
onderzoek. Twee activiteiten worden door meer organisaties voorgenomen, dan uitgevoerd: 
normering/opstellen van richtlijnen en deelname aan structureel overleg. Bij de eerstgenoem
de zijn de onderliggende percentages echter klein, zodat voorzichtigheid bij de interpretatie 
geboden is. 

50 
56 
33 
44 

28 
50 
33 
11 
22 

83 
72 

28 
89 
61 
72 
11 
33 
28 

3) 

3) 
3) 

166 
129 
218 
64 
202 
218 
144 
33 
300 
127 
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Over het geheel genomen wijzen de resultaten in de richting van dezelfde conclusie als bij de 
werknemers-, maar met name de werkgeversorganisaties: produkt- en bedrijfschappen voeren 
nogal eens arbo-activiteiten uit zonder dat daaraan een formele doelstelling ten grondslag 
ligt. De praktijk krijgt kennelijk een duidelijker accent dan het formuleren van doelen, ofwel 
beleidsformulering blijft achter bij de uitvoeringspraktijk. 

7.6 Plaats van de arbo-activiteiten in de organisatie 

Een eerste indicatie voor de plaats van arbo-activiteiten binnen de produkt- en bedrijfschap
pen is het aantal medewerkers dat met arbo-activiteiten belast is. Het aantal medewerkers 
dat bij produkt- en bedrijfschappen in dienst is varieert van O tot 250. Gemiddeld werken er 
45,7 personen (zie tabel 3.3.3). In formatieplaatsen uitgedmkt ligt de range tussen de O en 
128 en bedraagt het gemiddelde 19,2. Het aantal medewerkers dat zich met arbo-zaken 
bezighoudt is geringer. Gemiddeld zijn dit 2,6 medewerkers en de range ligt tussen de O en 
18. Uitgedrukt in formatieplaatsen omvat de arbo-formatie gemiddeld 1,1 plaats en is de 
range 0-11. Dit is met inbegrip van de formatie die in sommige gevallen wordt ingehuurd. 
Gemiddeld lijkt de arbo-formatie dus 6% van de totale formatie te bedragen en lijkt het 
aantal arbo-medewerkers gemiddeld eveneens 6% van het totale personeelsbestand te zijn. 
Een meer zuivere berekening, gebaseerd op de percentages per organisatie, geeft echter aan 
dat gemiddeld 25% van de medewerkers met arbo-zaken belast is en dat de arbo-formatie 
gemiddeld 4% van de totale formatie omvat. De arbo-dienstverlening van de produkt- en 
bedrijfschappen vormt, ongeacht de berekeningswijze, dus een klein onderdeel van hun totale 
activiteitenpakket. 

Van de produkt- en bedrijfschappen heeft 89% de functies opgegeven die de arbo-medewer
kers bekleden. Meest genoemde functies zijn die van secretaris (door 50% van de organisa
ties; soms nader gespecificeerd: adjunct-, algemeen-, sociale zaken, œmmissie arbeidsom
standigheden en STIGAS, gewestelijke Arbo-commissies), afdelingshoofd (door 22% van de 
organisaties; betreft afdelingen economische en sociale zaken, technisch onderzoek, 
publiciteit en voorlichting, verwerkte produkten, visserij zaken, algemene zaken, personele 
zaken) en stafmedewerker (17% van de organisaties). Verder is door steeds één organisatie 
genoemd projecüeider bij onderzoeksafdeling, bedrijfsarts, adviseur arbeidsomstandigheden, 
beleidsmedewerker personeelsbeleid en opleidingen, voorzitter, coördinator sociale aangele
genheden en assistent algemene zaken. 

Over 34 arbo-medewerkers hebben de produkt- en bedrijfschappen informatie verstrekt 
betreffende hun ervaringsjaren op het arbo-terrein. Dit varieert van O tot en met 25 jaar en 
gemiddeld betreft het 5,0 ervaringsjaren. Van de 27 arbo-medewerkers, waarover gegevens 
over het opleidingsniveau zijn verstrekt, heeft het merendeel een wetenschappelijk oplei
dingsniveau (74%). 22% heeft een HBO-opleiding en één medewerker heeft MBO-
opleidingsniveau. De helft van de produkt- en bedrijfschappen heeft arbo-medewerkers die 
inhoudelijk deskundig zijn op bedrijfskundig/economisch gebied. Ongeveer een derde van de 
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organisaties beschikt over medewerkers met juridische (39%), produktie-technische (33%) en 
onderwijskundige deskundigheid (28%). Ongeveer een vijfde heeft deskundige medewerkers 
op de terreinen ergonomie en personeels- en maatschappelijk werk (22%) en heeft arbeids
hygiënisch en (psycho)sociaal deskundige medewerkers (17%). Bij een klein aantal organisa
ties zijn medewerkers met gezondheidskundige/medische of veiligheidskundige expertise. 
Verder worden nog algemene deskundigheid en deskundigheid betreffende voorlichting over 
veiligheid en gezondheid gemeld. De expertise van de arbo-medewerkers in produkt- en 
bedrijfschappen Ugt met andere woorden het sterkst op het beleids- en bedrijfsmatige vlak en 
minder op het specifieke vlak van arbo-risico's. Consequentie hiervan is dat de arbo-
dienstverlening niet diepgaand ten aanzien van deze risico's kan zijn, maar vooral generalis
tisch en beleidsgericht wordt ingevuld. 

De verkregen gegevens over de geschatte tijdsbesteding per onderscheiden arbo-activiteit zijn 
beperkt (67% van de organisaties) en onnauwkeurig. Ze geven echter wel enig inzicht in de 
tijdsverdeling. Produkt- en bedrijfschappen besteden gemiddeld de meeste tijd aan onderzoek 
(16%), overleg, informatieverzameling, beleidsontwikkeling (15%) en voorlichting (12%). De 
minste tijd investeren ze in advisering (5%), scholing (3%), bewaking van afspraken (2%) en 
normering (<1%). De verdeling meeste-minste tijd valt niet steeds samen met de verdeling 
meeste-minste organisaties die de activiteiten uitvoeren (zie tabel 4.1). Verschillen treden 
met name op bij beleidsontwikkeling, advisering en scholing. Overigens geeft de verdeling 
wèl een indicatie voor de activiteiten die in de praktijk van produkt- en bedrijfschappen 
meer of minder belangrijk zijn. 

De plaats die produkt- en bedrijfschappen aan hun arbo-dienstverlening geven binnen hun 
organisatie is ook af te leiden uit het interne overleg dat over bedrijfstak-arbo-zaken gevoerd 
wordt. Tabel 7.6 biedt hiervan een overzicht. 

Tabel 7.6 Intern overleg over bedrijfstak-arbo-zaken binnen produkt- en bedrijfschappen, N=18 1) 
2) ( 

Uerk-/stafoverleg 
Arbowerkgroep/-conm1ssie 
Ledenvergadering 
Bestuursvergader1ng 
D i reet i e-/managenient vergader 1 ng 
Anders 

nooit 

39 
56 
56 
22 
44 
22 

minder dan 
1 keer 

per jaar 

0 
0 
11 
11 
11 
0 

j 

1-4 keer 
per jaar 

6 
0 
0 
44 
0 
6 

meer dan 
4 keer 
per jaar 

33 
17 
0 
11 
17 
6 

gemiddelde 

1,43 
0,69 
0,17 
1,50 
0,85 
0,83 

1) 

2) 

getallen in de eerste vier kolommen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 
de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: noo1t-Q, <1 
keer per jaar^l, 1-4 keer per jaar=2, >4 keer per Jaars3 

Arbo-zaken komen bij veel produkt- en bedrijfschappen nooit ter sprake in diverse interne 
overlegvormen. Ze zijn met name wél een onderwerp in bestuursvergaderingen en in werk-
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/stafoverleg: gemiddeld enkele keren per jaar. In ledenvergaderingen komen arbo-zaken het 
minst vaak aan de orde, hetgeen niet verwonderlijk is, de structuur van de produkt- en 
bedrijfschappen in ogenschouw nemend. Opvallend is nog dat alle drie organisaties die 
melding maken van een interne arbowerkgroep of -commissie, de hoogste frequentiecatego
rie (meer dan viermaal per jaar) hiervoor opgeven. Bedrijfstak-arbo-zaken worden dus over 
het geheel in alle geledingen van produkt- en bedrijfschappen besproken, maar merendeels 
op het bestuurlijke en uitvoerende niveau en gemiddeld niet zo frequent. 

Ten aanzien van de samenhang die 67% van de produkt- en bedrijfschappen aanbrengen 
tussen hun arbo-activiteiten en de activiteiten op aangrenzende beleidsterreinen blijkt dat het 
merendeel dit doet voor wat betreft arbeidsmarktbeleid (56%) en sociaal beleid (50%). 
Ongeveer een derde van de organisaties verbindt de arbo-activiteiten met economisch beleid 
(39%), kwaliteitsbeleid (33%), milieubeleid (33%) en ziekteverzuim- en arbeidsonge
schiktheidsbeleid (28%). Eén organisatie heeft in een voorlichtingscampagne aandacht voor 
arbeidsomstandigheden en energiebeleid (-besparing) gecombineerd. Concrete voorbeelden 
om de gemelde samenhang nader toe te lichten zijn door 50% van de produkt- en bedrijf
schappen genoemd, en de helft hiervan meldde twee of meer voorbeelden (zie bijlage 9). 
Hieronder bevinden zich zowel voorbeelden waarin het arbo-thema duidelijk het hoofdaccent 
heeft in activiteiten die vanuit aangrenzende beleidsvraagstukken zijn opgezet, als ook 
voorbeelden waarin arbeidsomstandigheden een kleine rol spelen als onderdeel van 
dergelijke vraagstukken. Hoe de verhouding tussen deze vormen van samenhang over het 
geheel ligt, is niet goed aan te geven, omdat de toelichtingen hiervoor in het algemeen te 
summier zijn. Eén produktschap gaf aan momenteel nog geen samenhangende activiteiten 
uit te voeren, maar dit voor de toekomst wel te voorzien, nâ het aantrekken van een arbo-
consulent. Geconcludeerd wordt dat de meerderheid van de produkt- en bedrijfschappen hun 
arbo-dienstverlening in meer of mindere mate integreert met andere beleidsterreinen. Net 
als bij de werknemers- en werkgeversorganisaties houdt dit waarschijnlijk mede verband met 
de multi-functionaliteit van de arbo-medewerkers. 

Vastgesteld wordt dat arbo-activiteiten in het algemeen een klein onderdeel vormen van de 
totale activiteiten van produkt- en bedrijfschappen. Gezien de functies en deskundigheden 
van de arbo-medewerkers, de mate van intern overleg en de verknoping met aangrenzende 
beleidsterreinen, lijkt de arbo-dienstverlening meestal nogal op te gaan in het totaal aan 
activiteiten. 

7.7 Belemmeringen en effectiviteit 

Ruim driekwart van de produkt- en bedrijfschappen geeft aan één of meer belemmeringen 
te ervaren bij de uitvoering van arbo-activiteiten (83%, zie tabel 4.1). In tabel 7.7.1 wordt 
weergegeven welke belemmeringen het betreft. 
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Tabel 7.7.1 Ervaren belenmeringen bij arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschappen N=18 1) 2) 

Gebrek aan tijd 
Gebrek aan deskundigheid 
Gebrek aan (zichtbare resultaten) 
Tegengestelde belangen 
Gebrek aan geld 
Gebrek aan belangstelling 
Gebrek aan samenwerking 
Gebrek aan structuur 
Gebrek aan duidelijkheid 
Gebrek aan visie 
Gebrek aan motivatie 
Anders 

geen 
belemmering 

11 
22 
33 
22 
22 
39 
44 
44 
33 
44 
44 
11 

enige 
belemmering 

39 
33 
22 
22 
33 
17 
11 
6 
28 
11 
17 
0 

ernstige 
belenmering 

17 
6 
6 
11 
11 
11 
0 
0 
0 
6 
6 
0 

gemiddelde 

1,08 
0,73 
0,55 
0,80 
0,83 
0,58 
0,20 
0,11 
0,45 
0,36 
0,42 
0,00 

1) getallen in de eerste drie kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 

2) de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: geen belemme-
ring=0, enige belenmering=1 en ernstige belenmering=2 

Gemiddeld genomen vormt gebrek aan tijd de belangrijkste belemmering, gevolgd door 
gebrek aan geld en tegengestelde belangen. Gebrek aan structuur en aan samenwerking zijn 
de minst belemmerende factoren. Over het geheel zijn het vaker 'enige' belemmeringen dan 
'ernstige' belemmeringen die de organisaties parten spelen. Door 33% van de produkt- en 
bedrijfschappen is nadere toelichting op de ervaren belemmeringen gegeven (zie bijlage 10). 
Eén produktschap gaf echter een geheel ander geluid: "Zolang de grenzen van het mogelijke 
worden onderkend, zolang een en ander goed wordt voorbereid en overlegd, zie ik nauwelijks 
echte belemmeringen van de werkzaamheden van het produktschap". Het blijkt dus dat voor 
het merendeel der produkt- en bedrijfschappen zaken in de weg staan om arbo-activiteiten te 
kunnen (gaan) uitvoeren, maar een enkele slaagt daar (al) wel goed in. 

Bovenstaande roept de verwachting op dat produkt- en bedrijfschappen in het algemeen nog 
niet zeer tevreden zullen zijn over de effectiviteit van hun activiteiten. De onderstaande tabel 
geeft hierop het antwoord. 

Tabel 7.7.2 Ervaren effectiviteit van arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschappen N=18 1) 2) 

onvoldoende redelijk goed gemiddelde 

Informatieverzameling 
voorlichting 
Scholing en onderricht 
Overleg 
Advisering van leden 
Onderzoek 
Normering 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking afspraken 
Anders 

6 
22 
11 
11 
6 
0 
6 
22 
0 
0 

50 
22 
11 
22 
17 
33 
6 
17 
17 
0 

11 
11 
11 
22 
6 
17 
0 
22 
11 
0 

1,08 
0,80 
1,00 
1,20 
1,00 
1,33 
0,50 
1,00 
1,40 

--
getallen in de eerste drie kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende cate
gorie met 'ja' beantwoord heeft; regels percenteren niet tot 100% vanwege ontbrekende antwoorden 
de vijfde kolom bevat de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: onvoldoende=0, 
redelijksl en goeds2 

1) 

2) 
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Produkt- en bedrijfschappen beoordelen de effectiviteit van hun activiteiten vooral als 
redelijk tot goed. In twee gevallen valt de evaluatie negatiever uit, richting onvoldoende. Het 
gaat hierbij om voorlichting maar met name om normering. Het meest tevreden zijn de 
produkt- en bedrijfschappen over de effectiviteit van bewaking van afspraken, onderzoek en 
overleg. Overigens zijn aUe scoringspercentages met uitzondering van die bij informatie
verzameling in de tweede kolom, niet erg hoog. Er is bij deze vraag echter sprake van 
relatief veel ontbrekende antwoorden, met name bij scholing en onderricht, advisering van 
leden, normering en bewaking van afspraken. Hierdoor moeten de gegevens bedachtzaam 
worden geïnterpreteerd. Geconcludeerd wordt dat produkt- en bedrijfschappen weliswaar in 
ruime meerderheid belemmeringen ervaren bij hun arbo-activiteiten, maar desondanks 
doorgaans redelijk tevreden zijn over de effectiviteit ervan. 

7.8 Plannen, ideeën en wensen 

Bijna de helft van de produkt- en bedrijfschappen heeft uitgewerkte plannen voor nieuwe 
en/of aanvullende arbo-activiteiten op korte termijn (44%, zie tabel 4.1). Een aantal van hen 
beschikt over meer dan één plan. Eén van de organisaties heeft zelfs een activiteitenpro
gramma met acht projecten met uitgewerkte beschrijvingen per project. In bijlage 11 worden 
alle plannen overzichtelijk weergegeven. In het algemeen komt hieruit het beeld naar voren 
dat sommige organisaties nog aan het begin staan met het opzetten van arbo-dienstverlening, 
terwijl andere dl kunnen bogen op, soms uitgebreide, ervaringen, produkten en infra
structuur. Bovendien zijn de onderwerpen en soort activiteiten van de plannen uiteenlopend: 
onderzoek, voorlichting, advisering/begeleiding, beleidsimplementatie, bewaking van 
afspraken, uitbreiding van arbo-formatie. Ook zijn ze nogal eens verbonden met aangrenzen
de beleidsthema's zoals ziekteverzuim, WAGW en dergelijke en vaak is sprake van samen
werking met anderen. Verder heeft 28% van de produkt- en bedrijfschappen (nog) andere 
ideeën en wensen voor nieuwe arbo-doelen of -activiteiten op de langere termijn (bijlage 12). 
Deze betreffen zowel direct ondersteunende activiteiten naar 'leden', als activiteiten in de 
sfeer van belangenbehartiging. Het realiseren van deze plannen, ideeën en wensen zal naar 
de mening van de produkt- en bedrijfschappen echter niet zonder slag of stoot verlopen. 
Ongeveer een vijfde van hen geeft hindernissen aan die zich bij de realisatie van de 
uitgewerkte plannen (kunnen) voordoen (bijlage 13) en een even groot aantal produkt- en 
bedrijfschappen noemt voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de geventileerde 
ideeën en wensen voor de langere termijn te verwezenlijken (bijlage 14). De hindernissen en 
voorwaarden zijn veelal van dezelfde aard als de momenteel ervaren belemmeringen (gebrek 
aan tijd en geld en tegengestelde belangen, zie 7.7). 

De resultaten laten verder zien dat het arbo-terrein bij produkt- en bedrijfschappen 
momenteel nogal in beweging is. Een aantal van hen is al langer actief en heeft ook voor de 
toekomst nog uitgebreide plannen en wensen. Daarnaast valt uit de informatie op te maken 
dat een aantal organisaties op de drempel staat om (meer) activiteiten te gaan ondernemen. 
Bij sommige is het principe-besluit hierover al wel gevallen en is men bezig met het creëren 
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van randvoorwaarden. Bij anderen is de interne discussie nog niet afgerond en geven 
medewerkers aan, de resultaten van dit onderzoek als breekijzer te willen gebruiken. 
Illustratief en waard om te vermelden in dit verband is de volgende reactie van een 
respondent: "... zie ik als mogelijk winstpunt uit het invullen van deze enquête, dat de 
verschillende produktschappen zich geconfronteerd hebben gezien met het feit, dat er op het 
terrein van arbeidsomstandigheden wel degelijk activiteiten zijn te ondernemen". Kortom, 
voor de toekomst valt er een en ander van de produkt- en bedrijfschappen te verwachten. 

7.9 Samenvatting en conclusies 

In deze slotparagraaf wordt het voorgaande samengevat in antwoorden op de onderzoeksvra
gen en conclusies. Hierbij geldt, net als bij de werknemers- en werkgeversorganisaties, dat de 
vijfde onderzoeksvraag, betreffende de samenhang tussen het arbo-activiteitenpakket van 
produkt- en bedrijfschappen en enkele bedrijfstak-kenmerken, niet beantwoord wordt, omdat 
de populatie te klein is om statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen (zie ook 
paragraaf 4.2). Na een kritisch commentaar op de bevindingen wordt dit hoofdstuk over de 
produkt- en bedrijfschappen afgesloten met de typering van hun arbo-dienstverlening. 

Ten doel gestelde arbo-activiteiten (vraag 1) 
Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag (welke arbo-activiteiten stellen bedrijfstakorgani
saties zich formeel ten doel blijkens schriftelijk vastgelegde afspraken) kan voor de produkt
en bedrijfschappen allereerst worden geconcludeerd dât zij zich formeel activiteiten ten doel 
stellen. Tweederde van hen geeft aan dat in de schriftelijk vastgelegde doelstellingen van hun 
organisatie ook doelen ten aanzien van arbeidsomstandigheden zijn opgenomen. De arbo-
taak-opvatting van produkt- en bedrijfschappen blijkt vooral voorlichting, informatieverzame
ling en -beheer, onderzoek en overleg/samenwerking/vertegenwoordiging te omvatten. Het 
betreft activiteiten in de sfeer van kennisvergaring, belangenbehartiging en directe ondersteu
ning aan ondememingen. Normering en opstellen van richtiijnen is zelden een formeel 
voorgenomen activiteit. De produkt- en bedrijfschappen leggen hun arbo-doelstellingen 
vooral neer in beleidsplannen en -notities en in mindere mate in jaarverslagen en notulen. 
De analyse van de ontvangen (arbo-)documenten heeft, met name door het kleine aantal 
inzenders, weinig aanvullende informatie opgeleverd. De aangetroffen doelstellingen over 
onderzoeksactiviteiten blijken veelal echter verder te gaan dan het uitspreken van een 
intentie. Ook wekken de resultaten de indruk dat produkt- en bedrijfschappen minder vaak 
hun arbo-doelstellingen aan het papier toe vertrouwen dan ze suggereren. 

De uitvoering van arbo-activiteiten (vraag 2) 
Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag (welke arbo-activiteiten worden momenteel 
feitelijk door bedrijfstakorganisaties uitgevoerd) luidt dat vijf activiteiten het meest duidelijk 
tot het dienstenpakket van de produkt- en bedrijfschappen behoren: deelname aan niet-
geïnstitutionaliseerd extern overleg, informatieverzameling en -beheer, voorlichting en 
scholing, onderzoek en advisering/begeleiding van 'leden' (steeds bij circa tweederde of 
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meer). Daarbij zijn onderzoek, overleg, informatieverzameling en voorlichting niet alleen 
activiteiten die de meeste organisaties uitvoeren, de organisaties lijken er ook de meeste tijd 
aan te besteden. Beleidsontwikkeling, geïnstitutionaliseerd extern overleg, bewaking van 
afspraken en normering/opstellen van richtlijnen zijn minder vaak onderdeel van het 
activiteitenpakket van produkt- en bedrijfschappen (steeds bij eenderde of minder). 

Bij het niet-geïnstitutionaliseerde externe overleg gaat het gemiddeld het meest om overleg 
met werkgevers- en werknemersorganisaties, andere produktschappen en onderzoeksinstellin
gen (enkele keren per jaar). Het minst zijn er over arbo-zaken contacten met normalisatie
commissies, milieu-organisaties, Milieu-inspectie/Directoraat-Generaal voor de Milieuhygi
ene en organisaties van importeurs. 

Informatieverzameling en -beheer vindt voornamelijk in beperkte mate plaats. Het meest 
worden arbo-literatuur en -publikaties verzameld evenals informatie over Arbowetgeving en -
richtlijnen, arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen en arbo-knelpunten. Het minst gaat 
het om informatie over beroepsziekten. Ongeveer een vijfde van de organisaties registreert 
en/of administreert bedrijfstakspecifieke arbo-gegevens, het meest over arbeidsongeschikt
heid, ziekteverzuim en bedrijfsongevallen en het minst over beroepsziekten. Produkt- en 
bedrijfschappen richten zich dus vooral op beleidskaders en œncrete arbeidsomstandigheden 
en minder op de gevolgen van (slechte) arbeidsomstandigheden. Een klein deel van de 
organisaties besteedt deze kennisvergaringsactiviteiten uit aan andere instellingen. 

Activiteiten op het gebied van voorlichting en scholing voeren produkt- en bedrijfschappen 
niet zeer intensief uit: gemiddeld minder één keer per jaar. Gemiddeld houden zij zich het 
meest bezig met (vak)opleidingen, circulaires en lezingen/voordrachten. Bij de (vak)opleidin-
gen treden ze vooral initiërend en ondersteunend op, bij de circulaires vooral initiërend en 
uitvoerend en bij de lezingen/voordrachten vervullen ze ongeveer even vaak een initiërende 
als een ondersteunende en/of uitvoerende rol. Minst toegepaste voorlichtingsvormen zijn 
(bijdragen aan) handboeken, congressen en vakbeurzen. 

Ten aanzien van arbo-onderzoek treden produkt- en bedrijfschappen vooral begeleidend, 
initiërend, financierend en evaluerend op. Het minst vaak nemen ze zelf de uitvoering ter 
hand. Het aantal onderzoeken waarbij deze organisaties jaarlijks betrokken zijn varieert 
voornamelijk van minder dan één tot maximaal vijf. 

Adviserings- en begeleidingsactiviteiten nemen bij produkt- en bedrijfschappen vooral de 
vorm aan van het fungeren als aanspreekpunt en doorverwijzen naar andere instellingen. Dit 
vervullen zij, met één uitzondering, minder dan vijftig maal per jaar. Begeleiding van 
bedrijven, langer dan een dag, is een zeldzaamheid. Produkt- en bedrijfschappen zijn dus 
meer adviseur dan begeleider op arbo-gebied. 

Bovenstaande geeft aan dat de gemiddeld meest voorkomende samenstelling van het 
voorgenomen arbo-activiteitenpakket bij produkt- en bedrijfschappen vrij goed overeenkomt 
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met die van het uitgevoerde activiteitenpakket. Advisering/begeleiding van 'leden' vormt de 
enige duidelijke afwijking. Dit duidt erop dat de arbo-taakopvatting zich daadwerkelijk 
weerspiegelt in de arbo-taakuitoefening. Dit geldt echter vooral in kwalitatief opzicht en 
minder in kwantitatief opzicht. Kwantitatief beschouwd, is er bij vijf van de tien arbo-
activiteiten duidelijk verschil tussen taakopvatting en -uitoefening. Duidelijk meer organisa
ties verzamelen informatie, doen aan scholing en onderricht, voeren overig overleg, adviseren 
en begeleiden 'leden' en zijn betrokken bij onderzoek, dan er zich voornemen. Omgekeerd 
nemen meer organisaties zich met name normering voor dan er feitelijk uitvoeren. De 
conclusie luidt derhalve dat de vaststelling van een formele taakopvatting bij produkt- en 
bedrijfschappen merendeels achterblijft bij de uitvoeringspraktijk, maar de accenten in 
taakopvatting en -uitoefening komen vrij goed overeen. 

Ten aanzien van de onderwerpen van de arbo-activiteiten is de conclusie dat bij produkt- en 
bedrijfschappen geen duidelijke aœenten optreden. Er zijn wel tendensen, die wat verschil
lend liggen voor de onderscheiden activiteiten. Het gaat bij de meeste produkt- en bedrijf
schappen om gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten van arbeidsomstandigheden en deze 
krijgen ook de meeste aandacht. Veiligheidsaspecten staan het minst in de belangstelling. 

De arbo-activiteiten van produkt- en bedrijfschappen leiden geregeld tot concrete produkten. 
Meest voorkomende produkten zijn onderzoekspublikaties, circulaires en beleidsplannen of -
notities. Deze komen bij ongeveer de helft van de organisaties (mede) door hun inspannin
gen tot stand. Bij ongeveer een kwart tot een derde van de organisaties leiden de activiteiten 
tot de totstandkoming van (vak)opleidingen, lezingen en voordrachten, brochures, checklis
ten, audio-visueel materiaal, (mbrieken in) periodieken en jaarplannen/activiteitenprogram
ma's. De conclusie luidt dat bij produkt- en bedrijfschappen vooral produkten voortkomen 
uit voorlichting/scholings- en onderzoeksactiviteiten en uit beleidsontwikkeling. Alleen de 
eerste twee activiteiten behoren tot de vijf meest voorkomende arbo-activiteiten. 

De initiatiefnemer voor het uitvoeren van arbo-activiteiten is het vaakst het produkt- of 
bedrijfschap zelf. Met uitzondering van advisering en scholing en onderricht, voeren ze alle 
activiteiten meer uit op eigen initiatief dan op verzoek van 'leden'. Onder 'leden' moeten in 
dit verband worden verstaan de bedrijven uit de bedrijfstak(ken) waarin men actief is, en de 
werkgevers- en werknemersorganisaties in hun bestuur. Het minst komen de initiatieven van 
elders. Dit betekent dus dat de produkt- en bedrijfschappen in staat zijn om een antenne
functie voor de arbo-problematiek in de bedrijfstak(ken) te vervullen en om hieraan zelf 
actie te verbinden. Een klein deel van de produkt- en bedrijfschappen richt zich met deze 
actie op speciale doelgroepen, zoals het Midden- en Kleinbedrijf, Ondememingsra-
den/VGW-commissies en de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bestuur van hun 
organisatie. 

Plaats van de arbo-activiteiten in de totale oi^anisatie (vraag 3) 
Het antwoord op het eerste deel van de derde onderzoeksvraag (welke plaats neemt het 
arbo-activiteitenpakket in binnen het totale beleid van een bedrijfstakorganisatie) luidt voor 
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de produkt- en bedrijfschappen: een zeer bescheiden plaats. Gemiddeld houdt weliswaar 
25% van het totale personeelsbestand zich bezig met arbo-zaken, maar het betreft 4% van de 
totale formatie (gemiddeld 1,1 formatieplaatsen). Het zijn vooral (diverse soorten) secretaris
sen die arbo-zaken in hun takenpakket hebben en minder vaak zijn het (diverse soorten) 
afdelingshoofden, stafmedewerkers en anderen. In enkele gevallen betreft het functionarissen 
die worden ingehuurd van facilitaire en dienstverlenende organisaties. Het opleidingsniveau 
van de arbo-medewerkers is vrijwel steeds universitair of HBO en gemiddeld hebben zij 5,0 
ervaringsjaren op arbo-gebied. Hun inhoudelijke deskundigheid ligt vooral op het beleids- en 
bedrijfsmatige vlak en minder op de specifieke veiligheids-, gezondheids- en welzijnskundige 
gebieden van arbeidsomstandigheden. In veel produkt- en bedrijfschappen komen arbeids
omstandigheden in de bedrijfstak(ken) niet aan de orde in diverse vormen van intern overleg 
Het accent ligt op bestuursvergaderingen en werk- en/of stafoverleg. Overleg in specifieke 
arbowerkgroepen of -commissies is (nog) geen gemeengoed voor deze organisaties, maar zij 
die dit voeren doen dit frequent. 

Wat betreft het tweede deel van de derde onderzoeksvraag (hoe is de samenhang van de 
arbo-activiteiten met aangrenzende beleidsterreinen) is vastgesteld dat tweederde van de 
produkt- en bedrijfschappen een dergelijke samenhang aanbrengt. Het vaakst betreft het 
samenhang met arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid. Minder vaak (bij ongeveer een derde) 
gaat het om verbinding met economisch, kwaliteits-, milieu-, ziekteverzuim- en arbeidsonge
schiktheidsbeleid. Verder lijkt het erop dat ongeveer evenveel produkt- en bedrijfschappen 
aandacht voor arbeidsomstandigheden integreren in de activiteiten die ze op aangrenzende 
beleidsterreinen ontplooien, als er in deze beleidsterreinen aanleiding zien om specifieke 
arbo-activiteiten te ondememen. 

Geconcludeerd wordt dat de arbo-dienstverlening van produkt- en bedrijfschappen een zeer 
bescheiden en veelal niet duidelijk onderscheiden plaats inneemt binnen het totale activitei
tenpakket. Dit wordt waarschijnlijk in belangrijke mate bepaald door het gegeven dat de 
arbo-medewerkers vaak ook andersoortige werkzaamheden verrichten, hetgeen uiteraard een 
uitvloeisel is van de prioriteiten die in de praktijk gelegd worden. 

Mogeiykheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten (vraag 4) 
De vierde onderzoeksvraag (welke mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-
activiteiten zien bedrijfstakorganisaties) kan voor de produkt- en bedrijfschappen eveneens 
beantwoord worden. 

Veel van de produkt- en bedrijfschappen zien mogelijkheden voor toekomstige arbo-
dienstverlening. Bijna de helft van hen heeft uitgewerkte plannen en ongeveer een kwart 
heeft ideeën en wensen voor (nieuwe) activiteiten. De activiteiten die het betreffen zijn 
uiteenlopend van aard en houden nogal eens verband met aangrenzende terreinen (milieu-
en kwaliteitszorg, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en dergelijke). 
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Aanleidingen voor de uitvoering van arbo-activiteiten zijn voor produkt- en bedrijfschappen 
ruim voorhanden. Meer dan driekwart van de organisaties heeft tot op heden impulsen 
ontvangen om deze activiteiten op te starten en een iets kleiner deel verwacht dat de 
toekomst (ook) impulsen zal brengen. Tot nu toe zijn vooral specifieke arbeidsomstandighe
denproblemen in de bedrijfstak, ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, de (invoering van de) 
Arbowet en het bedrijfstakimago aanleiding voor activiteiten geweest. Voor de toekomst 
blijven het bedrijfstakimago en ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid naar verwachting 
belangrijke bronnen van impulsen, maar met name arbeidsomstandighedenproblematiek 
verliest aan belang. Vooral van milieuzorg verwachten produkt- en bedrijfschappen in toene
mende mate prikkels voor arbo-activiteiten te krijgen. Het minst verwachten ze dat van 
activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA en van subsidieregelingen. 

Belemmeringen ten aanzien van de arbo-dienstverlening zijn voor de produkt- en bedrijf
schappen duidelijk aanwezig. Ruim driekwart ondervindt bij de uitvoering van de huidige 
activiteiten belemmeringen. Het gaat hierbij vaker om 'enige' belemmering dan om 'ernstige' 
belemmeringen. Gemiddeld kampen deze organisaties het meest met gebrek aan tijd en geld 
en met tegengestelde belangen (vaak van de werkgevers- en werknemersorganisaties binnen 
het bestuur). Voor de toekomst voorziet een vijfde van de organisaties mogelijke hindernis
sen en/of noodzakelijke randvoorwaarden. Deze liggen eveneens veelal op de hiervoor 
genoemde gebieden. 

Ondanks de aanwezigheid van belemmeringen beoordelen de produkt- en bedrijfschappen de 
effectiviteit van hun arbo-activiteiten doorgaans als redelijk tot goed. Gemiddeld is er de 
meeste tevredenheid over de effectiviteit van bewaking van afspraken, onderzoek en overleg. 
De tevredenheid is het minst over voorlichting en normering. 

Geconcludeerd wordt dat produkt- en bedrijfschappen duidelijk tot arbo-activiteiten 
geprikkeld worden. Verder is sprake van een toenemende activiteit op arbo-gebied, maar 
voor de realisatie en stimulering hiervan moet nog wel een aantal randvoorwaarden worden 
vervuld. Ondanks de belemmeringen die ze thans ervaren en voor de toekomst voorzien, zijn 
ze over het geheel genomen redelijk tevreden over de effectiviteit van hun inspanningen op 
arbo-gebied. 

Commentaar 
Bovenstaande bevindingen leiden, net als bij de twee andere soorten bedrijfstakorganisaties, 
in eerste instantie tot een gunstige indmk van de arbo-dienstverlening van produkt- en 
bedrijfschappen. Het percentage actieve organisaties is bij veel van de onderzochte arbo-
activiteiten hoog, gezamenlijk bestrijken de organisaties een gevarieerd dienstenpakket, dat 
zichtbaar is aan de hand van concrete produkten en dat redelijk effectief lijkt. Maar ook hier 
leidt de beschouwing van de gemiddelde frequenties van de activiteiten, de functies en 
inhoudelijke deskundigheden van de arbo-medewerkers en vooral de afwezigheid van een 
formeel beleidskader ten aanzien van arbo-activiteiten, waarvan bij veel organisaties sprake 
is, tot een minder rooskleurig beeld. Dat beeld geeft aan dat de arbo-dienstverlening 
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gemiddeld niet intensief is en beperkt van omvang (gemiddeld 1,1 formatieplaatsen voor 
circa 4500 ondernemingen). Verder wijzen de resultaten erop dat de activiteiten vooral 
generalistisch, beleidsgericht worden ingevuld en minder diepgaand zijn ten aanzien van de 
specifieke risico's in arbeidsomstandigheden. Bovendien zijn de activiteiten onderhevig aan 
het gevaar vooral door de dagelijkse praktijk te worden bepaald en niet door een beleidsvisie 
op arbeidsomstandigheden en de taken van het produkt- en bedrijfschap daarbij. Daarom is 
ook hier opmerkelijk dat de organisaties zelf in het algemeen redelijk tevreden zijn over de 
effectiviteit van hun activiteiten, ondanks het veelal ontbreken van een formele doelstelling 
welke als toetssteen kan gelden. Het is echter aannemelijk dat bij dit oordeel sociale 
wenselijkheid de beantwoording van de vraag beïnvloed heeft. Opmerkelijk aan de arbo-
dienstverlening van de produkt- en bedrijfschappen is verder de onderlinge spreiding tussen 
organisaties (enkele vergevorderd en met veel ervaring, meer organisaties beginnend met 
arbo-activiteiten) en het duidelijke stempel dat de besturende organisaties erop drukken. 

De eindconclusie is dat produkt- en bedrijfschappen merendeels, en via verscheidene soorten 
activiteiten, actief zijn ten aanzien van arbeidsomstandigheden. De arbo-dienstverlening is 
gemiddeld echter beperkt van omvang en inhoudelijke diepgang en mist vaak een beleidska
der. Produkt- en bedrijfschappen kennen met andere woorden aan het arbo-thema in het 
algemeen (nog) niet veel prioriteit toe. 

Typering van de arbo-dienstverlening 
Tenslotte kan met de volgende, meest in het oog springende waarnemingen, de arbo-
dienstverlening van produkt- en bedrijfschappen het best worden getypeerd: 

produkt- en bedrijfschappen zijn duidelijk actief op arbo-gebied; 
impulsen voor arbo-activiteiten komen in afnemende mate direct vanuit arbeidsom-
standighedenproblematiek en in toenemende mate vanuit milieuzorg; 
de arbo-activiteiten vormen gemiddeld een klein en niet duidelijk onderscheiden 
onderdeel van het totale activiteitenpakket voor de bedrijfstak(ken); 
de dienstverlening is wel zichtbaar doordat deze veelal concrete produkten voort
brengt; 
de formulering van doelstellingen ten aanzien van het arbo-dienstenpakket loopt 
achter bij de uitvoering ervan; 
het arbo-dienstenpakket vertoont duidelijke accenten op een vijftal activiteiten, die 
grotendeels ook te vinden zijn in het ten doel gestelde pakket, voorzover dit is 
geformuleerd; 
in de onderwerpen van de arbo-activiteiten zijn geen dïiidelijke accenten te herken
nen, behalve dan dat veiligheidsaspecten weinig aandacht krijgen; 
veelal worden belemmeringen bij de uitvoering van arbo-activiteiten ervaren, maar 
desondanks is er voornamelijk redelijke tevredenheid over de effectiviteit; 
het aantal organisaties dat aan het begin of op de drempel staat van het arbo-terrein 
is groter dan het aantal vergevorderden; 
voor de toekomst kan er een toenemende mate van arbo-activiteit worden verwacht, 
mits een aantal hindernissen uit de weg kan worden gemimd; 
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de besturende organisaties (werkgevers- en werknemersorganisaties) vervullen een 
centrale rol. Zij komen naar voren als impulsgevers, speciale doelgroep, organisaties 
waarmee het meest intensief over arbo-zaken wordt overlegd en verder als bron van 
belemmeringen. 
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8. DRIE SOORTEN BEDRUFSTAKORGANISATIES VERGELEKEN 

In de voorgaande drie hoofdstukken is in detail ingegaan op de arbo-dienstverlening van de 
afeonderlijke groepen bedrijfstakorganisaties. Na deze beschrijving per soort organisatie wordt 
het weer interessant om de vergelijking van hoofdstuk 4 (paragraaf 4.1) te hervatten en de 
verschillen tussen de soorten organisaties nader te bestuderen. In dit hoofdstuk worden daarom 
alle aspecten van arbo-dienstverlening die in de vorige drie hoofdstukken aan de orde kwamen 
tussen de drie soorten bedrijfstakorganisaties vergeleken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
Kruskal-Wallis toets om de verschillen tussen de drie soorten organisaties aan te geven. 

Naar aanleiding van de bevindingen over de arbo-dienstverlening van de drie soorten bedrijfs
takorganisaties en de verschillen daartussen werden in paragraaf 4.1 drie conclusies getrokken. 
De eerste was dat veel bedrijfstakorganisaties actief zijn op het gebied van arbo-dienstverlening, 
een conclusie die in de daaropvolgende hoofdstukken nog eens duidelijk werd onderstreept. De 
tweede conclusie was dat de werknemersorganisaties het meest actief zijn op het arbo-terrein. 
Dat wil echter niet zeggen dat de beide andere soorten organisaties niet actief zouden zijn; de 
beschrijvingen in de hoofdstukken 6 en 7 geven duidelijk een ander beeld. De derde conclusie 
was dat op vier gebieden meer werkgeversorganisaties actief zijn dan produkt- en bedrijfschap
pen: structureel extern overleg, beleidsontwikkeling, bewaking van afspraken en normering en 
het opstellen van richtlijnen. 

8.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten 

Negen van de tien bedrijfstakorganisaties hebben tot op heden aanleidingen gezien om arbo-
activiteiten te starten en driekwart voorziet dit (ook) in de toekomst. Tabel 8.1.1 geeft een 
overzicht van verschillen tussen de drie soorten bedrijfstakorganisaties in de impulsen die zij tot 
op heden hebben ontvangen. 
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Tabel 8.1.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten tot op heden bij drie soorten bedrijfstakorganisaties 
1) 

Specifieke arbeidsomstandighedenproblemen 
Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 
Personeelswerving 
Bedrijfstakimago 
Subsidieregelingen 
Integrale kwaliteitszorg 
(Invoering) Arbowet 
Activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA 
Milieuzorg 
Anders 

Totaal aantal organisaties 

werknemers
organisaties 

77 
68 
14 
46 
23 
14 
59 
32 
23 
27 

n=22 

werkgevers
organisaties 

51 
55 
26 
45 
17 
32 
45 
26 
32 
13 

n=47 

produkt- en 
bedr ijfschappen 

61 
39 
22 
50 
22 
28 
39 
17 
11 
22 

n=18 

totaal 

60 
55 
22 
50 
20 
26 
47 
25 
25 
18 

n=87 

sign.2) 

1) getallen in de kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 

Uit tabel 4.1 bleek reeds dat de sommatie van alle gebieden waaruit tot op heden impulsen zijn 
voortgekomen geen significante verschillen tussen de drie soorten bedrijfstakorganisaties ople
verde. Hetzelfde beeld komt ook naar voren als naar de afzonderlijke impulsen wordt gekeken. 
Er moet dus geconcludeerd worden dat de drie soorten bedrijfstakorganisaties tot op het heden 
ongeveer in gelijke mate impulsen hebben ontvangen die aanleiding gaven tot arbo-dienstver
lening. Dat betekent dat alle drie soorten organisaties in feite dezelfde uitgangspositie hebben 
wat betreft het starten van arbo-activiteiten. De belangrijkste impulsen voor arbo-dienstverle
ning zijn (tabel 8.1.1, vierde kolom) voor alle organisaties gelijk: specifieke arbeidsomstandig
heden, ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, het bedrijfstakimago en de (invoering van de) 
Arbowet. Betrekkelijk weinig organisaties kregen tot nu toe impulsen vanuit subsidieregelingen, 
personeelswerving, activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA, milieuzorg en integrale kwaliteits
zorg. 

Tabel 8.1.2 geeft vervolgens een gedetailleerd overzicht van impulsen voor arbo-activiteiten die 
de verschillende soorten bedrijfstakorganisaties in de toekomst verwachten. 
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Tabel 8.1.2 Verwachte aanleidingen in de toekomst voor arbo-activiteiten bij drie soorten bedrijfs
takorganisaties 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign. 2) 

Specifieke arbeidsomstandighedenproblemen 55 
Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 46 
Personeelswerving 18 
Bedrijfstakimago 41 
subsidieregelingen 14 
Integrale kwaliteitszorg 41 
(invoering) Arbowet 41 
Activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA 27 
Milieuzorg 41 
Anders 23 

32 
64 
43 
51 
15 
55 
23 
19 
53 
11 

39 
39 
33 
44 
11 
28 
28 
11 
33 
33 

39 
54 
35 
47 
14 
46 
29 
20 
46 
18 

Totaal aantal organisaties n»22 n=47 n=18 n=87 

1) getallen in de kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft 

2) getoetst is met Kruskal-Wallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 

Ook ten aanzien van de verwachte impulsen in de toekomst zijn er geen verschillen tussen de 
soorten bedrijfstakorganisaties, met uitzondering van de categorie anders. Het verschil betreft 
de produkt- en bedrijfschappen die aangeven dat zij impulsen in de toekomst verwachten van 
technologische ontwikkelingen en van wensen van met name de werknemersorganisaties in hun 
bestuur (paragraaf 7.1). 

De vergelijking tussen de aanleidingen tot op heden en de aanleidingen die voor de toekomst 
verwacht worden, laat zien dat over het algemeen verwacht kan worden dat in de toekomst de 
(invoering van de) Arbowet en specifieke arbeidsomstandighedenproblemen als impulsen min
der belangrijk zullen worden, dat ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid en het bedrijfstakimago 
belangrijk zullen blijven en dat integrale kwaliteitszorg, milieuzorg en personeelswerving als 
impuls voor arbo-dienstverlening in belang zullen toenemen. Subsidieregelingen en activiteiten 
van de Arbeidsinspectie/DGA blijven van weinig belang. Het lijkt er dus op dat, na de huidige 
aandacht voor arbeidsomstandigheden (waarschijnlijk veroorzaakt door de invoering van de 
Arbowet), vooral gebieden buiten de directe arbeidsomstandighedensfeer in de toekomst de 
activiteiten van de bedrijfstakorganisaties op arbo-gebied zullen gaan bepalen. 

8.2 Voornemens: ten doel gestelde activiteiten 

Uit de drie voorgaande hoofdstukken bleek dat de doelstellingen van werknemers- en werkge
versorganisaties op arbo-gebied vaak terug te vinden zijn in CAO's, dat werknemersorganisaties 
daarnaast hun doelstellingen vaak in beleidsplannen en -notities, periodieken en brochures en 
in notulen vasüeggen en dat de produkt- en bedrijfschappen (die niet aan het CAO-overleg 
meedoen) hun doelstellingen vaak in beleidsplannen/-notities, jaarverslagen en notulen vasdeg-

128 



gen. In tabel 8.2 wordt nader ingegaan op de arbo-activiteiten die bedrijfstakorganisaties zich 
officieel ten doel stellen in het kader van hun arbo-dienstverlening. 

Tabel 8.2 Ten doel gestelde arbo-activiteiten van de bedrijfstakorganisaties 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign. 2) 

Informat i everzameli ng/-beheer/reg i st rat i e 
Voorlichting 
Scholing/onderricht 
Overleg/samenwerki ng/vertegenwoordi g i ng 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Beleidsontwikkeling 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Bewaking gemaakte afspraken 
Andere activiteiten 

50 
68 
82 
86 
77 
46 
77 
50 
77 
9 

30 
49 
26 
43 
40 
17 
40 
26 
26 
2 

50 
56 
33 
44 
28 
50 
33 
11 
22 
7 

39 
55 
41 
54 
47 
31 
48 
29 
38 
5 

-
-
** 
** 
** 
** 
** 
* 
** 
-

Totaal aantal organisaties n=22 n=47 nais n=87 

1) getallen in de kolonmen betreffen percentages organisaties dat de betreffende categorie met 'ja' 
beantwoord heeft 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 

Werknemersorganisaties stellen zich het meest vaak activiteiten op het gebied van arbo-dienst
verlening ten doel. Bij zeven van de tien vormen van arbo-dienstverlening zijn duidelijke ver
schillen tussen de drie typen bedrijfstakorganisaties gevonden, waarbij de werknemersorganisa
ties zes keer het hoogst scoren. Alleen bij onderzoek stelt een even groot percentage produkt
en bedrijfschappen zich activiteiten op dit gebied ten doel. Met uitzondering van onderzoek 
stellen werkgeversorganisaties zich doorgaans ongeveer even vaak doelen ten aanzien van arbo-
dienstverlening als de produkt- en bedrijfschappen. Alle bedrijfstakorganisaties tezamen stellen 
zich het meest vaak voorlichting, overleg/samenwerking/vertegenwoordiging, beleidsontwikke
ling en advisering/begeleiding van leden ten doel. Het accent in de taakopvatting ligt met ande
re woorden op concrete dienstverlening naar leden en op belangenbehartiging. 

De kenmerkende verschillen tussen de soorten bedrijfstakorganisaties zijn uit de voorgaande 
hoofdstukken duidelijk geworden. Werknemersorganisaties formuleren over het algemeen ten 
aanzien van de meeste vormen van arbo-dienstverlening doelstellingen, maar ze doen dit het 
meest ten aanzien van activiteiten in de sfeer van belangenbehartiging en directe ondersteuning 
van leden. Werkgeversorganisaties doen dat met name ten aanzien van (kortdurende) dienstver
lening naar de leden toe en ten aanzien van beleidsontwikkeling/vertegenwoordiging. Produkt
en bedrijfschappen formuleren met name doelen ten aanzien het kennisvergaren en informeren 
van de bedrijfstak(ken) over arbo-zaken en ten aanzien van belangenbehartiging hieromtrent. 
Opvallende overeenkomst tussen de soorten bedrijfstakorganisaties is dat bij alle drie de indruk 
is verkregen dat ze ten doel gestelde arbo-activiteiten minder vaak formeel schriftelijk vastleg
gen, dan ze suggereren. 
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8.3 Uitgevoerde arbo-activiteiten 

In deze paragraaf wordt gedetailleerd ingegaan op de uitvoering van de verschillende soorten 
van arbo-dienstverlening door de drie soorten bedrijfstakorganisaties. De verschillende soorten 
dienstverlening worden onder een negental hoofdjes nader belicht. 

Informatievezameling -en beheer 
Informatieverzameling en -beheer zijn essentieel voor een goede probleemherkenning en het 
formuleren van het juiste beleid. Tabel 8.3.1 geeft een overzicht van de activiteit op dit gebied 
zoals die door de drie soorten bedrijfstakorganisaties is aangegeven. 

Tabel 8.3.1 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties wat betreft informatieverzameling/-beheer 
op genoemde arbo-gebieden 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2) 

Ziekteverzuim 
Bedr i j fsongeva11en 
Arbeidsongeschiktheid 
Beroepsziekten 

Arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen 
Arbo-onderzoek 
Arbo-knelpunten 
Arbodeskundigen, -instanties 
Advies- en installatie(ingenieurs)bureaus 
Arbowetgeving/-richtlijnen (Arbeidsinsp.) 
Arbo-1i teratuur/publ1 kat i es 
Anders 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 n=18 n=87 

1} de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: niet-0, beperkt=1 
en vee1=2 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
3) in een aantal gevallen is sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofdstuk

ken in de betreffende tabellen 

Hoewel in tabel 4.1 bij deze arbo-activiteit geen significant verschil optrad tussen de drie soor
ten bedrijfstakorganisaties, blijkt dat de werknemersorganisaties in vier gevallen vaker infor
matie verzamelen en/of -beheren dan de beide andere soorten organisaties. Dit geldt ten aan
zien van beroepsziekten, arbo-deskundigen/-instanties, Arbowetgeving/-richtlijnen en arbo-
literatuur/-publikaties. Ten aanzien van arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen en 'ande
re' arbo-gebieden zijn de produkt- en bedrijfschappen en de werknemersorganisaties ongeveer 
even actief terwijl de werkgeversorganisaties dit minder zijn. 

De drie groepen van organisaties tezamen verzamelen en/of beheren het meest informatie over 
Arbowetgeving/-richtlijnen en arbo-literatuur/-publikaties. Het gaat hierbij om verzameling op 
beperkte schaal. Werknemersorganisaties verzamelen of beheren daamaast nog informatie op 
relatief veel gebieden. Produkt- en bedrijfschappen verzamelen en/of beheren bovendien vaak 
informatie over arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen en over arbo-knelpunten, de 

130 

0,76 
0,44 
0,88 
0,81 
0,88 
0,83 
0,94 
0,88 
0,53 
1,30 
1,25 
0,67 

0,76 
0,26 
0,69 
0,24 
0,49 
0,54 
0,59 
0,42 
0,25 
0,97 
0,78 
0,00 

0,61 
0,44 
0,53 
0,29 
0,73 
0,64 
0,71 
0,50 
0,39 
0,76 
0,94 
0,80 

0,73 
0,34 
0,69 
0,39 
0,64 
0,64 
0.71 
0.56 
0,35 
1.01 
0,94 
0,33 



werkgeversorganisaties over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Over bedrijfsongevallen, 
beroepsziekten en advies- en installatiebureau's verzamelen de organisaties gezamenlijk gemid
deld het minst informatie. 

Ten aanzien van de registratie/administratie van bedrijfstak-specifieke arbo-gegevens zijn er 
geen verschillen tussen de bedrijfstakorganisaties: gemiddeld 23% van de organisaties regi
streert/administreert ziekteverzuim, 18% arbeidsongeschiktheid, 10% bedrijfsongevallen en 5% 
beroepsziekten. Gemiddeld besteed 31% van de bedrijfstakorganisaties informatieverzameling/-
beheer uit. Daarbij is eveneens geen significant verschil tussen de soorten organisaties. Wel 
besteden de werkgeversorganisaties vaker registratie/administratie uit (36% t.o.v. 14% van de 
werknemersorganisaties en 11% van de produkt- en bedrijfschappen). 

De algemene conclusie is dat werknemersorganisaties vaker informatie verzamelen en/of behe
ren dan werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen. De werkgeversorganisaties 
besteden vaker dan de anderen registratie en administratie uit. De bedrijfstakorganisaties verza
melen en/of beheren het meest informatie over de Arbowetgeving en arbo-literatuur. De ken
nisvergaring is minder gericht op concrete arbeidsomstandigheden en gevolgen daarvan. De drie 
soorten organisaties leggen hierbij ten dele verschillende accenten. 

Voorlichting, scholing en onderricht. 
In hoofdstuk 4 bleek dat ille werknemersorganisaties aan voorlichting, scholing of onderricht 
doen, terwijl 77% van de werkgeversorganisaties en 72% van de produkt- en bedrijfschappen 
hierbij betrokken zijn (zie tabel 4.1). Dit verschil bleek significant te zijn. In de er opvolgende 
hoofdstukken bleek dat zij aan diverse vormen van voorlichting, scholing en onderricht doen. 
In tabel 8.3.2 worden de verschillen nader uitgewerkt. 
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Tabel 8.3.2 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties wat betreft de betrokkenheid bij voorlich
ting, scholing en/of onderricht 1) 

werknemers- werkgevers- produkt werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2) 

(Rubriek) in periodiek 
Circulaire 
Brochure 
Checklist 
(Bijdrage) in handboek 
Audio-visueel materiaal 
Lezingen/voordrachten 
Studie-dagen 
Congres/vakbeurs 
(Vak)opleidingen 
Andere activiteiten 

2,11 
1.35 
1.72 
0,88 
1.99 
0,81 
2,21 
1,90 
1.18 
1.47 
1,36 

1,03 
1.45 
0,62 
0,20 
0.31 
0,31 
1,08 
0,68 
0,46 
1,16 
0,32 

0,57 
0,81 
0,50 
0,43 
0.21 
0,44 
0,75 
0.35 
0,29 
0,94 
0,00 

1,23 
1.30 
0,87 
0,42 
0,43 
0,46 
1,30 
1,03 
0,60 
1,18 
0,58 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 n=18 n=87 

1) de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit^O, minder dan 
1 keer per jaar»!, 1-4 keer per jaar=2, en meer dan 4 keer per jaar=3 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
3} in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

De werknemersorganisaties zijn duidelijk het meest actief op het gebied van voorlichting, scho
ling en onderricht. Daar waar de verschillen significant zijn (in acht van de elf gevallen), zijn 
telkens de werknemersorganisaties het meest actief. Het gaat hierbij merendeels om langlopen
de activiteiten. Daarnaast lijkt het erop dat de werkgeversorganisaties iets actiever zijn dan de 
produkt- en bedrijfschappen, maar de verschillen zijn hier aanmerkelijk kleiner. 

De activiteiten waarop alle organisaties tezamen zich het meest actief tonen zijn: het verzorgen 
van circulaires, lezingen/voordrachten, (rubrieken in) periodieken en het bijdragen aan (vak)op-
leidingen. Dit geldt met name voor de produkt- en bedrijfschappen en de werkgeversorganisa
ties, de werknemersorganisaties zijn bijna overal actief. De frequenties waarin de activiteiten 
worden verricht, komen bij geen van de soorten organisaties uit boven de vier maal per jaar. De 
minste activiteit bij alle organisaties tezamen betreft het ontwikkelen van checklisten, (bijdragen 
in) handboeken en audio-visueel materiaal. Wat betreft de wijze van actief zijn (gegevens niet 
in tabel 8.3.2 opgenomen) blijkt dat de meeste organisaties zowel initiërend, als uitvoerend als 
ondersteunend bij deze activiteiten betrokken zijn. Alleen bij de (vak)opleidingen zijn de orga
nisaties doorgaans meer ondersteunend betrokken. 

De conclusie is dat alle soorten bedrijfstakorganisaties met name aan de kortdurende activitei
ten op het gebied van voorlichting, scholing en onderricht aandacht besteden. Daarnaast blijkt 
dat de vakbonden, ook aan de langer lopende activiteiten op dit gebied, de meeste aandacht 
besteden. 
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2.62 
0,87 
1.27 
0,38 
0,47 
0,21 

1,89 
0,52 
0,86 
0,31 
0,41 
0.17 

0,50 
0,00 
0,20 
0,00 
0,00 
0,00 

1,80 
0,48 
0,80 
0,25 
0,32 
0,14 

** 
* 
! 
-
-
-

Structureel overleg over arbo-zaken 
Met het structureel extern overleg wordt bedoeld het geïnstitutionaliseerde overleg dat zich 
vooral op nationaal (macro) niveau beweegt. Uit tabel 4.1 bleek dat veel bedrijfstakorganisaties 
betrokken zijn bij dit structurele externe overleg. Een uitzondering vormen de produkt- en be
drijfschappen die significant minder in dit soort overleg participeren. In tabel 8.3.3. wordt een 
overzicht gegeven van de deelname aan enkele vormen van structureel overleg van de drie 
typen bedrijfstakorganisaties. 

Tabel 8.3.3 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties wat betreft deelname aan structureel overleg 
over arbo-zaken 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2) 

CAO-overleg 
Arbo-raad 
Arbo-raadcommi ss i es 
SER 
COB/SER 
stichting van de arbeid 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 rrlS ns87 

1) de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit^O, minder dan 
1 keer per jaar=1, 1-4 keer per jaars2, en meer dan 4 keer per jaar=3 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: l=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
3) in een aantal gevallen is sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Het meeste stmctureel extem overleg over arbeidsomstandigheden voeren de bedrijfstakorgani
saties binnen het CAO-overleg (gemiddeld enkele keren per jaar). Daarnaast is sprake van 
arbo-overleg binnen Arbo-raadcommissies en binnen de Arbo-raad zelf. Bij deze vormen van 
overleg zijn de werknemersorganisaties weer het meest betrokken, de produkt- en bedrijfschap
pen, begrijpelijk (zie 7.3), het minst. Tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties zijn 
minder verschillen. Als tussen deze twee soorten organisaties getoetst wordt (gegevens niet in 
tabel 8.3.3. weergegeven), blijkt dat de werknemersorganisaties alleen significant vaker aan het 
CAO-overleg meedoen (p < .01), hetgeen opmerkelijk is gezien de samenstelling van dit overleg. 
Dit kan veroorzaakt worden doordat tweederde van de werknemersorganisaties actief is voor 
verscheidene bedrijfstakken en dus bij méér CAO's betrokken is dan de werkgeversorganisa
ties. Wat de overige overlegvormen betreft zijn de verschiUen tussen deze twee soorten organi
saties niet significant en ook in de volgorde van deelname-frequentie aan de verschillende 
overlegvormen zijn er geen verschillen. 

Overig overleg over arbo-zaken 
Het overig overleg betreft overleg over arbo-zaken tussen organisaties op hetzelfde (meso)ni-
veau als de bedrijfstakorganisaties. In tabel 4.1 werd bij de cumulatie van deelname aan deze 
overlegvormen geen verschil tussen de drie groepen bedrijfstakorganisaties ontdekt. In tabel 
8.3.4. wordt een overzicht gegeven van de deelname aan een aantal vormen van overig overleg. 
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Tabel 8.3.4 Gemiddelde scores van bedri jfstakorganisaties wat betreft deelname aan overig overleg over 
arbo-zaken 1) 

GMD 
GAK 
Bedri jfsverenigingen 
Onderzoeksinstellingen 
Opleidingsinstellingen 
Adviesbureaus 
Arbeidsinspectie/DGA 
M ili eu-i nspect i e/DGMH 
Milieu-organisaties 
Bedri jfsgezondheidsdiensten 
Beroepsverenigingen 
Veiligheidsdiensten 
Uerknemersorgani sat1es 
Uerkgeversorganisat1 es 
Bedrijfschappen 
Produktschappen 
Organisaties van toeleverende industrie 
Opleidings- en ontwikkelingsfondsen 
Organisaties van importeurs 
Bedrijfstakspecifieke arbo-organisaties 
Externe arbo-werkgroepen 
Normalisatiecommissies 
Internationale organisaties 
Anders 

Totaal aantal organisaties 3) 

werknemers
organisaties 

1,75 
1.81 
2,06 
1.86 
2,13 
1,69 
1.69 
0,62 
1.17 
2.31 
1,64 
1,50 
2,73 
2.75 
1,60 
1.07 
0,83 
1,80 
0,45 
1.46 
1,18 
0,82 
1,87 
1,20 

n=22 

werkgevers
organisaties 

0,68 
1,03 
1.79 
1,18 
1.34 
1,03 
1.36 
1,06 
0,68 

1.31 
0,61 
0,89 
1,91 
1,85 
0,53 
0,33 
0,62 
1,33 
0,27 
1,00 
0,76 
0,66 
0,97 
0,38 

n=47 

produkt- en 
bedrijfschappen 

0,44 
0,47 
1,33 
1.43 
1.27 
0.77 
1,00 
0.31 
0.23 
0.57 
0,47 
0,39 
1,63 
1,88 
1.13 
1.46 
0,93 
0.71 
0.31 
0,43 
0,46 
0,08 
0,36 
0,60 

n=18 

totaal 

0,82 
1,09 
1.72 
1.39 
1,51 
1,12 
1,36 
0,79 
0,68 
1,35 
0,82 
0,90 
2,01 
2,06 
0,94 
0,78 
0,73 
1,31 
0.32 
0,97 
0.77 
0,56 
1.07 
0,61 

n=87 

sign.2) 

** 

*• 

*• 
* 
-
** 
** 
* 
** 
-
-
-
-
-
-
** 
-

1) de kolommen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, minder dan 
1 keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2, en meer dan 4 keer per jaar=3 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
3) in een aantal gevallen is sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Hoewel in tabel 4.1 de bedrijfstakorganisaties onderling niet significant verschillen wat betreft 
deelname aan overig overleg, blijken er bij nadere analyse (zie tabel 8.3.4) toch heel wat ver
schillen te zijn. Ook hier is weer de meeste activiteit bij de werknemersorganisaties te constate
ren. Bijna overal waar significante verschillen te zien zijn, scoren de werknemersorganisaties het 
hoogst; de produkt- en bedrijfschappen scoren doorgaans het laagst. Interessante uitzonderingen 
zijn te zien bij het overleg met de Müieu-inspectie/Directoraat-Generaal van de Milieu-Hygi
ene, waarmee de werkgeversorganisaties het meest frequent overleggen en bij de produktschap
pen, waarmee de produkt- en bedrijfschappen het meest intensief overleg voeren. Zowel met 
de produktschappen als met de bedrijfschappen voeren de werkgeversorganisaties het minst 
intensief overleg. 

Het meeste overleg over arbeidsomstandigheden vindt bij alle drie soorten bedrijfstakorganisa
ties plaats binnen het circuit van de sociale partners, ofwel met de werknemers- en werkgevers
organisaties. Daarnaast vindt frequent overleg plaats met bedrijfsverenigingen (gemiddeld enke
le keren per jaar) en in wat mindere mate met opleidings- en onderzoeksinstellingen en de Ar-
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beidsinspectie/Directoraat-Generaal van de Arbeid, bedrijfsgezondheidsdiensten en opleidings-
en ontwikkelingsfondsen. Weinig overleg hebben de drie soorten organisaties met organisaties 
van importeurs en normalisatiecommissies. Werknemersorganisaties hebben over het algemeen 
het meest gevarieerde overlegpatroon en voeren naast intensief overleg met bovenstaande 
soorten organisaties ook relatief veel overleg met het GAK en de GMD, adviesbureaus, bedrijf
schappen en ook op internationaal gebied. 

Geconcludeerd wordt dat bedrijfstakorganisaties een uitgebreid overlegjatroon hebben, waarin 
ze vooral het accent leggen op overleg met sociale partners. Ook in de instanties waarmee ze 
weinig contacten onderhouden zijn er overeenkomsten en overigens worden de accenten wat 
verschillend gelegd. De werknemersorganisaties overleggen doorgaans het meest frequent. 

Advisering en begeleiding van leden 
Ten aanzien van advisering en begeleiding van leden op het gebied van arbeidsomstandigheden-
problematiek bleek in tabel 4.1 dat dit het meest door de werknemersorganisaties gedaan wordt. 
Tabel 8.3.5 geeft in detail een overzicht van de gevonden verschillen. 

Tabel 8.3.5 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties wat betreft advisering en begeleiding van 
leden over arbo-zaken 1) ^ ^ ^ ^ ^ 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2) 

Aanspreekpunt 
Doorverwijzing 
Begeleiding korter dan een dag (kort) 
Begeleiding t/m een maand (middellang) 
Begeleiding meer dan een maand (lang) 
Anders 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 n=18 ns87 

1) de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: noo1t=0, 1-10 keer 
per jaar=1, 10-50 keer per jaar=2, 50-100 keer per jaar=3 en meer dan 100 keer per jaar=4 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
3) in een aantal gevallen is sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Werknemersorganisaties zijn over het algemeen weer het meest actief op het gebied van advi
sering en begeleiding van leden. Met uitzondering van de categorie 'anders', scoren werkne
mersorganisaties in alle gevallen significant hoger dan de overige twee soorten bedrijfstakorga
nisaties, die onderling ongeveer even hoog scoren. Onderling verschillen de drie groepen be
drijfstakorganisaties niet wat betreft de rangorde van de verschillende soorten activiteiten. 
Bedrijfstakorganisaties fungeren vooral als aanspreekpunt en vervullen in mindere mate een 
doorverwijsfunctie. Met uitzondering van de werknemersorganisaties doen ze dit gemiddeld niet 
meer dan 50 keer per jaar. Begeleiding komt duidelijk minder vaak voor en bovendien minder 
vaak naarmate de duur van de begeleiding toeneemt. 
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2.45 
2,25 
1,77 
1.20 
0,67 
0,00 

1,54 
1,19 
0,68 
0,36 
0,14 
0,13 

1,21 
1,00 
0,33 
0,17 
0,17 
0,00 

1,71 
1,41 
0,83 
0,52 
0,25 
0,08 



Onderzoek 
Vaak hebben bedrijfstakorganisaties zelf geen onderzoekers in dienst, maar laten onderzoek 
uitvoeren, eventueel samen met andere bedrijfstakorganisaties. Zij kunnen dan onder andere 
initiërend, uitvoerend, begeleidend, evaluerend en/of financierend bij onderzoek betrokken zijn. 
In tabel 8.3.6 worden deze vormen van betrokkenheid tussen de drie soorten bedrijfstakorgani
saties vergeleken. 

Tabel 8.3.6 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties wat betreft deelname aan onderzoek over 
arbo-zaken 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2) 

Initiërend 
Uitvoerend 
Begeleidend 
Evaluerend 
Financierend 

1,42 
1,05 
1,29 
1,32 
1,00 

0,85 
0,46 
0,85 
0,76 
0,71 

1.13 
0.53 
1,27 
1,00 
1,06 

1,05 
0,63 
1.05 
0,96 
0,86 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 n=18 n=87 

1) 

2) 
3) 

de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: niet=0, minder dan 
1 onderzoek per jaar=1, 1-5 onderzoeken per jaar=2, 5 of meer onderzoeken per jaar=3 
getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.OS, **=p<.01 
in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd
stukken in de betreffende tabellen 

Uit de nadere analyse komt hetzelfde resultaat naar voren als in tabel 4.1 (9e regel) waar glo
baal werd vergeleken. Er zijn geen significante verschillen tussen de soorten bedrijfstakorganisa
ties wat betreft de verschillende soorten onderzoeksactiviteiten. Dat betekent dat geconcludeerd 
moet worden dat de verschillende soorten bedrijfstakorganisaties dezelfde mate van activiteit 
ontplooien op onderzoeksgebied en dat zij alle het accent leggen op het initiëren, begeleiden, 
evalueren en financieren van onderzoek en niet op het uitvoeren daarvan. Deze mate van acti
viteit behelst de betrokkenheid bij gemiddeld één onderzoek per jaar. 

Overige activiteiten op arbeidsomstand^hedengebied 
Het gaat hier om drie specifieke activiteiten: normering en/of het opstellen van richtlijnen, be
leidsontwikkeling als bewaking van gemaakte afspraken. Daarnaast is naar eventuele andere 
activiteiten gevraagd. Tabel 8.6.7 geeft een overzicht van de resultaten. 
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Tabel 8.3.7 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties op overige activiteiten op arbo-gebied 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2} 

Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van gemaakte afspraken 
Overige activiteiten 

0,94 
2,17 
2,35 
0,83 

0,65 
1,59 
1.28 
0,10 

0.23 
1.17 
0,85 
1.47 

0,64 
1.67 
1.47 
0,42 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 n=18 n=87 

1) de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: nooit=0, minder dan 
1 keer per jaar=1, 1-2 keer per jaarE2, meer dan twee keer per jaars3 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: l=p<.10, ''=p<.05, **=p<.01 
3) in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Hoewel in tabel 4.1 (regels 10 t/m 12) zowel voor beleidsontwikkeling als bewaking van ge
maakte afspraken een significant verschil werd gevonden, is er bij de nadere analyse alleen bij 
bewaking van gemaakte afspraken een significant verschil tussen de soorten bedrijfstakorganisa
ties te zien. De oorzaak ligt in het gebruik van verschillende analyse-methoden. In tabel 4.1 
werd gebruik gemaakt van een globale vaststelling van activiteit, waarbij alleen gekeken werd 
óf de bedrijfstakorganisatie actief is op een bepaald gebied. Indien dit het geval was, ook al is 
de activiteit nog zo gering, dan is een organisatie als actief op dat gebied aangemerkt. In dit 
hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van een meer zorgvuldige weging van de mate van activiteit 
op de onderscheiden arbo-activiteiten. Bij beleidsontwikkeling discrimineert de globale bepaling 
dus beter tussen de verschillende soorten organisaties dan de meer zorgvuldige weging van de 
mate van activiteit. Dit betekent dat alleen ten aanzien van bewaking van gemaakte afspraken 
op arbeidsomstandighedengebied er consequent verschillen zijn tussen de soorten bedrijfstakor
ganisaties. Deze activiteit wordt het meest door werknemersorganisaties en het minst door pro
dukt- en bedrijfschappen uitgevoerd. Bij beleidsontwikkeling is er slechts een aanwijzing voor 
een zelfde verschil tussen de soorten organisaties. Ten aanzien van de andere activiteiten zijn 
geen verschillen gevonden. De drie soorten organisaties verrichten de hier onderzochte activitei
ten overigens gemiddeld steeds niet vaker dan twee keer per jaar. 

Onderwerpen van arbo-activiteiten 
Vergelijking van de aandacht van de drie soorten bedrijfstakorganisaties voor specifieke arbo-
onderwerpen, is verricht bij vier uitgevoerde activiteiten: voorlichting/onderricht, advisering, 
onderzoek en normering. Dit is gedaan door per soort organisatie de gemiddelde score te bepa
len over de vier activiteiten (zie de tabellen 5.3.8,6.3.8 en 7.3.8). Tabel 8.3.8 geeft een overzicht 
van de resultaten. 
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Tabel 8.3.8 Gemiddelde scores van bedrijfstakorganisaties ten aanzien van aandacht voor arbo-onder
werpen 1) 

Brand/explosies 
Elektriciteit 
Vallen/struikelen 
Sni jden/branden/knellen 
Toxische stoffen 
Geluid 
Klimaat 
Trillingen/schokken 
Verlichting 
Ergonomie/fysieke belasting/houding 
Biologische factoren 
Straling 
Arbeidsti jden/ploegendienst 
Kort-cyclisch werk 
Uerkstress 
Taakinhoud 
Organisatie van het werk 
Vormgeving arbo-beleid 
Arbowet en -regelgeving 
Subsidie arbeidsplaatsverbetering 
Ongewenste intimiteiten 
Anders 

Totaal aantal organisaties 

werknemers
organisaties 

0,27 
0.27 
0,36 
0.27 
0.73 
1,00 
0,96 
0,82 
0,46 
1,46 
0.32 
0,59 
2.14 
0,82 
1.77 
1,91 
1.59 
1,64 
1,91 
0.73 
1.50 
0,41 

.n=22 

werkgevers
organisaties 

0.23 
0,00 
0,36 
0,15 
1,09 
0,70 
0,47 
0,38 
0,23 
0,85 
0,13 

0,11 
0,92 
0.23 
0,30 
0,43 
0,89 
1,00 
1.30 
0,43 
0,40 
0,36 

n=47 

produkt- en 
bedrijfschappen 

0,50 
0,17 
0,28 
0,28 
0,94 
1,06 
0,78 
0,61 
0,28 
1,00 
0,39 
0,11 
0,28 
0,61 

0.11 
0,44 
0,89 
0,78 
0,89 
0.44 
0,22 
0,39 

n»18 

totaal 

0,30 
0,10 
0,35 
0.21 
0,97 
0,85 
0,66 
0,54 
0,30 
1,04 
0,23 
0,23 
1,09 
0,46 
0,63 
0,81 
1.07 
1.12 
1,37 
0.51 
0,64 
0,38 

n=87 

sign.2) 

. 

* 

* 
** 
-
** 
** 
1 
1 
* 
-
** 
-

1) de kolommen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën van de vragen naar arbo-
onderwerpen bij de activiteiten: voorlichting/onderricht, advisering, onderzoek en normering 

2} getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 

Er treedt een duidelijke tweedeling op in de onderwerpen: onderwerpen die gaan over veilig
heids- en gezondheidsaspecten van arbeidssituaties en onderwerpen die gaan over welzijns- en 
beleidsaspecten. Met name in het tweede gedeelte zijn er veel significante verschillen tussen de 
soorten bedrijfstakorganisaties te zien, waarbij de werknemersorganisaties zich onderscheiden 
door zich relatief vaak met deze onderwerpen bezig te houden. In het eerste gedeelte zijn er 
alleen verschillen te zien bij elektriciteit en straling, ook weer onderwerpen waar de werkne
mersorganisaties zich vaker mee bezig houden dan de overige twee soorten organisaties. Alle 
bedrijfstakorganisaties tezamen houden zich het meest bezig met beleidsaspecten (Arbowet en -
regelgeving en vormgeving van arbo-beleid), enkele welzijnsaspecten (arbeidstijden/ploegen
dienst en organisatie van het werk) en enkele gezondheidsaspecten (ergonomie/fysieke belas
ting/werkhouding en toxische stoffen). De minste aandacht gaat naar de vier veiligheidsaspec
ten en enkele gezondheidsaspecten (straling, biologische factoren en verlichting). 

Initiatiefnemers en speciale doelgroepen 
Een ander aspect aan arbo-activiteiten is de wijze waarop ze naar voren worden gebracht als 
iets dat de moeite van het ondernemen waard is. Drie mogelijkheden zijn in de vragenlijst 
nagegaan: of de activiteiten door de bedrijfstakorganisaties zélf geïnitieerd worden, of dat de 
leden van de organisaties expliciet vragen om bepaalde activiteiten, of dat de initiatieven van 
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elders komen. Tabel 8.3.9a geeft een overzicht van het eigen initiatief dat de verschillende 
soorten bedrijfstakorganisaties ten aanzien van arbo-activiteiten ontplooien. 

Tabel 8.3.9a Percentages bedrijfstakorganisaties die op eigen initiatief arbo-activiteiten uitvoeren 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.1) 

Informatieverzameling en -beheer 
Voorlichting 
Schol ing/onderricht 
Over leg/samenwerking/vertegenwoordiging 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwi kkeling 
Bewaking gemaakte afspraken 
Andere activiteiten 

68 
68 
68 
64 
50 
55 
23 
59 
59 
9 

SS 
55 
19 
45 
28 
23 
9 
38 
23 
0 

67 
50 
28 
44 
22 
39 
0 
39 
33 
0 

61 
58 
33 
49 
32 
35 
10 
44 
35 
2 

Totaal aantal organisaties 2) n=22 n=47 n»18 n=87 

1) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
2) in een aantal gevallen is sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Werknemersorganisaties ontplooien vaker dan de anderen zelf initiatieven ten aanzien van 
scholing en onderricht, onderzoek, normering, bewaking van gemaakte afspraken en andere 
activiteiten. De arbo-activiteiten die alle organisaties tezamen het meest op eigen initiatief ont
plooien, zijn: informatieverzameling en beheer, voorlichting, overleg/samenwer
king/vertegenwoordiging en beleidsontwikkeling. Het is interessant dat juist op deze vier activi
teiten de bedrijfstakorganisaties onderling niet verschillen wat betreft het gerapporteerde eigen 
initiatief. Dit is wel het geval bij normering, de activiteit die het minst door alle organisaties 
tezamen op eigen initiatief wordt uitgevoerd, maar nog het meest door de vakbonden. 

Wat betreft het uitvoeren van arbo-activiteiten op verzoek van leden geeft de tabel 8.3.9b een 
overzicht van de gevonden verschillen. 
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Tabel 8.3.9b Percentages bedrijfstakorganisaties die op verzoek van Leden arbo-activiteiten uitvoeren 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.1) 

Informatieverzameling/-beheer/registratie 
Voorlichting 
Scholing/onderricht 
Overleg/samenwerki ng/vertegenwoordi gi ng 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking gemaakte afspraken 
Andere activiteiten 

41 
77 
55 
37 
91 
32 
18 
46 
55 
9 

23 
36 
30 
23 
51 
11 
13 
26 
9 
2 

17 
39 
33 
11 
39 
28 
0 
28 
11 
6 

26 
47 
37 
24 
59 
20 
12 
31 
21 
5 

Totaal aantal organisaties 2) n=22 n=47 n=18 n=87 

1) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: l=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
2) in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Bij vier arbo-activiteiten geven de werknemersorganisaties gemiddeld vaker aan dat zij verzoe
ken van leden krijgen. Het gaat hier om voorlichting, advisering/begeleiding van leden, onder
zoek en bewaking van gemaakte afspraken. Activiteiten waar de leden van de bedrijfstakorgani
saties tezamen het meest om vragen, zijn voorlichting, scholing en onderricht en advisering/be
geleiding. Bij voorlichting en advisering is dit vooral toe te schrijven aan de leden van de werk
nemersorganisaties. Bedrijfstakorganisaties krijgen het minst verzoeken van leden om norme
ringsactiviteiten uit te voeren. 

Ten aanzien van initiatieven voor arbo-activiteiten van elders blijkt (analyses niet in een tabel 
weergegeven) dat informatieverzameling en -beheer vaker op andere wijze geïnitieerd worden 
bij de werknemersorganisaties (21%) en de produkt- en bedrijfschappen (17%) en dat over
leg/samenwerking/vertegenwoordiging vaker anders geïnitieerd wordt bij de werknemersorgani
saties (27%). Welke andere wijzen dat zijn is verder niet via de vragenlijst nagegaan. 

Geconcludeerd wordt dat bedrijfstakorganisaties vaker arbo-activiteiten ontplooien op eigen 
initiatief of op verzoek van leden, dan dat initiatieven van elders komen. De leden vragen voor
al om direct-ondersteunende activiteiten, terwijl de bedrijfstakorganisaties zélf vooral ook initia
tieven nemen voor activiteiten op het gebied van kennisvergaring en belangenbehartiging. Werk
nemersorganisaties voeren zowel op eigen initiatief als op verzoek van leden vaker activiteiten 
uit, dan de andere soorten organisaties. 

Ook is gekeken naar speciale aandacht die de bedrijfstakorganisaties geven aan Ondernemings-
raden/VGW-commissie, aan het Midden- en Kleinbedrijf of aan andere doelgroepen. Tabel 
8.3.9c geeft een overzicht van de antwoorden. 
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Tabel 8.3.9c Percentages bedrijfstakorganisaties die speciale aandacht geven aan specifieke 
doelgroepen 

Ondernemi ngsraden/VGU-commi ss1 es 
Midden- en kleinbedrijf 
Andere doelgroepen 

Totaal aantal organisaties 2) 

werknemers
organisaties 

77 
23 
32 

n=22 

werkgevers
organisaties 

11 
36 
9 

n=47 

produkt- en 
bedrijfschappen 

11 
11 
28 

ns18 

totaal 

28 
28 
18 

n=87 

sign.1) 

* 

1) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
2) in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Significant meer werknemersorganisaties schenken aandacht aan Ondernemingsraden en VGW-
commissies. Aan 'andere' doelgroepen schenken zowel werknemersorganisaties als produkt- en 
bedrijfschappen meer aandacht. Welke doelgroepen dat zijn is in de voorgaande hoofdstukken 
beschreven. 

8.4 Produkten van arbo-activiteiten 

Net als in de voorgaande hoofdstukken wordt de concrete produktie van de drie soorten be
drijfstakorganisaties belicht en vergeleken aan de hand van hiervoor gepresenteerde bevindin
gen. In tabel 8.3.2 werden de activiteiten in verband met voorlichting en onderricht op een rij 
gezet. Daamit bleek dat alle soorten bedrijfstakorganisaties actief zijn ten aanzien van het 
verzorgen van circulaires en lezingen/voordrachten, het schrijven van (rubrieken in) periodieken 
en het bijdragen aan (vak)opleidingen. Werknemersorganisaties houden zich met periodieken 
en lezingen/voordrachten significant meer bezig dan de overige organisaties en dit geldt ook ten 
aanzien van brochures, checklisten, handboeken, studiedagen, congressen/vakbeurzen en andere 
activiteiten. Het is dus aannemelijk dat zij ook meer van deze produkten leveren. 

Wat betreft de arbo-afspraken in CAO's zijn er geen verschillen tussen de werkgevers- en werk
nemersorganisaties. Respectievelijk 72% en 82% meldt dat dergelijke afspraken in de CAO's 
van 'hun' bedrijfstakken zijn te vinden (zie bijlage 8). De produkt- en bedrijfschappen blijven 
hier, uiteraard, buiten beschouwing. 

Verder meldt 44% van de bedrijfstakorganisaties publikaties van onderzoek waarbij zij betrok
ken zijn geweest. Hierbij zijn er geen belangrijke verschillen tussen de drie soorten bedrijfstak
organisaties in de percentages organisaties die deze publikaties melden. Een lijst van de titels 
van deze publikaties wordt in bijlage 7 weergegeven. 

Tenslotte is het aannemelijk dat bij werknemersorganisaties en produkt- en bedrijfschappen de 
beleidsontwikkeling in meer produkten uitmondt dan bij de werkgeversorganisaties (zie 5.4, 6.4 

141 



en 7.4). Dit wordt gedeeltelijk ondersteund door het feit dat werknemersorganisaties meer 
beleidsplannen en - notities hebben toegezonden dan de anderen (zie tabel 3.3.4). 

8.5 Voornemens versus uitvoering 

In paragraaf 8.2 is reeds aan de orde gekomen dat er verschillen zijn tussen de drie soorten be
drijfstakorganisaties wat betreft het zich voornemen van arbo-activiteiten. Werknemersorganisa
ties nemen zich doorgaans vaker voor om activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden 
te ondememen, dan werkgeversorganisaties en produkt-en bedrijfschappen. Daarnaast blijkt 
(tabel 4.1) dat zij ook vaker arbo-activiteiten uitvoeren. Daarmee komt de interessante vraag 
aan de orde of het stellen van doelen ook aanleiding geeft tot het uitvoeren van activiteiten op 
arbo-gebied. In dat geval zou een gemakkelijk advies aan de organisaties gegeven kunnen wor
den: maak maar veel formele beleidsvoornemens, dan zal er veel gebeuren op arbo-gebied. 
Veeleer bleek echter het omgekeerde het geval te zijn (tabellen 5.5, 6.5 en 7.5): er wordt meer 
gedaan dan er wordt voorgenomen. Klaarblijkelijk lopen bedrijfstakorganisaties wat betreft hun 
voornemens ten aanzien van arbo-activiteiten achter de werkelijkheid aan. Voordat te snel 
conclusies getrokken worden zal eerst nauwkeuriger op de verschillen per arbo-activiteit in 
genoemde tabellen worden ingegaan. Tabel 8.5 zet de verschillen uit de tabellen op een rij. 

Tabel 8.5 Verschillen tussen voorgenomen en uitgevoerde arbo-activiteiten bij drie soorten bedrijfs
takorganisaties 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen 

Informatieverzameling/-beheer/registratie 
Voorlichting 
Scholing/onderricht 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging (structureel) 
Overleg/samenwerking/vertegenwoordiging (overig) 
Advisering/begeleiding van leden 
Onderzoek 

Normering/opstellen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van gemaakte afspraken 

1} getallen in de kolommen betreffen verhoudingspercentages tussen voorgenomen en uitgevoerde activi
teiten: percentages boven de 100 geven aan dat meer wordt uitgevoerd dan voorgenomen 

Bij de interpretatie van de resultaten wordt aangehouden dat meer organisaties arbo-activiteiten 
uitvoeren dan zich voomemen als sprake is van een percentage boven de 150. Omgekeerd 
wordt gesteld dat meer organisaties zich arbo-activiteiten voomemen dan er uitvoeren, als spra
ke is van een percentage onder de 75. Wat als eerste opvalt is dat vooral meer werkgeversorga
nisaties activiteiten uitvoeren dan dat zich hebben voorgenomen (in totaal 8 keer), direct ge
volgd door de produkt- en bedrijfschappen (in totaal 5 keer). Bij de werknemersorganisaties 
komt een dergelijke discrepantie tussen het aantal organisaties dat arbo-activiteiten uitvoert en 
zich voorneemt in totaal drie keer voor. Overschrijdingen komen vooral voor bij informatiever
zameling- en beheer, voorlichting, scholing en onderricht en bij overig overleg, advisering-
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182 
154 
122 
112 
100 
118 
159 
64 
95 
95 

233 
157 
296 
193 
207 
198 
353 
100 
138 
181 

166 
129 
218 
64 
202 
218 
144 
33 
300 
127 



/begeleiding van leden en onderzoek. Klaarblijkelijk ligt het zich formeel voornemen van deze 
arbo-activiteiten minder in de lijn van bedrijfstakorganisaties dan het uitvoeren ervan. Het 
omgekeerde (meer organisaties nemen zich activiteiten voor dan dat er uitvoeren) komt in 
totaal drie keer voor, waarbij opvalt dat dit zowel bij de werknemersorganisaties als de produkt
en bedrijfschappen gebeurt bij normering en het opstellen van richtlijnen, terwijl de werkgevers
organisaties hier 100% scoren. De derde maal gaat het om structureel extern overleg bij de pro
dukt- en bedrijfschappen. 

Concluderend wordt (met enige voorzichtigheid) gesteld dat verschillen tussen voorgenomen en 
uitgevoerde arbo-activiteiten met name voorkomen bij die activiteiten die weinig bedrijfstakor
ganisaties zich ten doel stellen. Een uitzondering vormt normering/opstellen van richtlijnen, dat 
door meer organisaties wordt voorgenomen dan uitgevoerd. Het lijkt er daarnaast op dat arbo-
activiteiten die op verzoek van leden of andere organisaties tot stand komen (voorlichting/ 
scholing/onderricht en advisering/begeleiding) met name de werkgeversorganisaties en in min
dere mate de produkt- en bedrijfschappen veel extra (niet gepland) werk verschaffen. Mogelijk 
kunnen deze organisaties hiemit concluderen dat hun leden deze taken nadrukkelijker door hen 
uitgevoerd willen zien, dan dat zij voor zichzelf bedenken. 

8.6 Plaats van de arbo-activiteiten binnen de organisaties 

Het eventuele verschil in de plaats van de arbo-activiteiten binnen de drie soorten bedrijfstakor
ganisaties wordt allereerst belicht vanuit het aantal arbo-medewerkers en de arbo-formatie. 
Tabel 8.6.1 geeft hiervan een overzicht. 

Tabel 8.6.1 Gemiddeld aantal medewerkers in drie soorten bedrijfstakorganisaties dat zich bezighoudt 
met arbo-activiteiten en het aantal formatieplaatsen 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.1) 

Gemiddeld aantal arbo-medewerkers 
Percentage van personeelsbestand 2) 
Gemiddeld aantal arbo-formatieplaatsen 
Percentage van totale formatie 2) 

Totaal aantal organisaties n=22 n=47 n=18 n=87 

1) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
2) getallen betreffen gemiddelden van percentages per organisatie 

Werknemersorganisaties hebben gemiddeld de meeste arbo-medewerkers in dienst en gemid
deld ook de grootste arbo-formatie. De verschillen ten opzichte van de twee andere soorten 
bedrijfstakorganisaties zijn zowel voor het aantal medewerkers als voor het aantal formatie
plaatsen significant. Dit is echter niet het geval als de gemiddelde percentages arbo-medewer
kers en arbo-formatie worden vergeleken. De drie soorten bedrijfstakorganisaties verschillen 
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22,0 

1,2 
5,0 



met andere woorden niet in het aandeel dat de arbo-dienstverlening uitmaakt van het totale 
activiteitenpakket van de organisaties. Dit aandeel is klein. 

Wat betreft de functies die deze arbo-medewerkers bekleden geldt dat deze per soort bedrijfs
takorganisatie enigszins verschillen. Bij de vakbonden zijn met name bestuurders en beleidsme
dewerkers met arbo-zaken belast. Bij de werkgeversorganisaties betreft het vooral secretarissen 
en beleidsmedewerkers en bij de produkt- en bedrijfstakken zijn het met name secretarissen en 
afdelingshoofden (zie 5.6, 6.6 en 7.6). Gemiddeld genomen hebben de 172 arbo-medewerkers 
die in de vragenlijst gemeld zijn 6,6 ervaringsjaren op arbo-gebied en de soorten organisaties 
verschillen onderling hierin nauwelijks (6,8, 7,2 en 5,0 jaren). Ze beschikken met andere woor
den over dezelfde hoeveelheid ervaring op arbo-gebied. Bij het opleidingsniveau van de arbo-
medewerkers valt op dat bij de werknemersorganisaties wat meer arbo-medewerkers met een 
MBO-opleiding werkzaam zijn (22% ten opzichte van 9% en 4% bij de twee andere soorten 
organisaties) en dat bij de produkt- en bedrijfschappen driekwart van de arbo-medewerkers 
universitair geschoold is (74% ten opzichte van 37% en 45% bij de twee andere soorten organi
saties). Wat betreft de deskundigheid van de medewerkers die zich bezig houden met arbeids
omstandigheden geeft tabel 8.6.2 een overzicht voor de drie soorten bedrijfstakorganisaties. 

Tabel 8.6.2 Percentages organisaties met arbo-medewerkers die deskundig zijn op een aantal gebieden 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.1) 

Arbeidshygiëne 
Ergonomie 
Veiligheidskunde 
Gezondheidskundi g/medi sch 
(Psycho-)sociaal 
Juridisch 
Onderwijskundig 
Bedri jfskundig/econoraisch 
Personeels-/maatschappelijk werk 
{Produktie-)technisch 
Anders 

9 
5 
14 
9 
32 
55 
36 
36 
46 
32 
23 

11 
15 
17 
4 
13 
60 
23 
58 
30 
17 
19 

17 
22 
11 
11 
17 
39 
28 
50 
22 
33 
17 

12 
14 
15 
7 
18 
54 
28 
51 
32 
24 
20 

Totaal aantal organisaties n=22 n=47 n=18 n=87 

1) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 

De meeste organisaties beschikken over medewerkers met juridische en bedrijfskundig/econo
mische deskundigheid (54% en 51%), het minst is er beschikking over medewerkers met des
kundigheid op het op het specifieke vlak van arbo-risico's (7-18%). Opvallend is dat de range 
van deskundigheid bij de werknemersorganisaties wat breder lijkt dan bij de andere twee soor
ten organisaties, waar met name bedrijfskundige/economische en juridische expertise veelvuldig 
voorkomt. Op geen van de aangegeven deskundigheidsgebieden is er echter een significant 
verschil tussen de drie soorten bedrijfstakorganisaties. Dat betekent dat zij gemiddeld over 
dezelfde soorten van deskundigheid beschikken en dus vanuit een vergelijkbare know-how arbo-
diensten leveren. Zoals in de voorgaande hoofdstukken al is aangegeven, heeft deze know-how 
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consequenties voor de invulling die aan de arbo-dienstverlening kan worden gegeven. Deze is 
meer generalistisch en beleidsgericht dan inhoudelijk diepgaand. 

De beperkte (56% van de organisaties) en deels onnauwkeurige informatie over de geschatte 
tijdsbesteding per arbo-activiteit is indicatief voor de verschillende accenten die de drie soorten 
organisaties leggen. Werknemersorganisaties besteden significant meer tijd aan scholing (16% 
tegenover 3% en 3%) en bewaking van afspraken (13% tegenover 3% en 2%) dan de andere 
twee soorten organisaties. Produkt- en bedrijfschappen investeren een significant groter deel 
van hun tijd in onderzoek (16% tegenover 4% en 3%), maar een kleiner deel in advisering van 
leden (5% tegenover 13% en 22%) dan de werknemers- en werkgeversorganisaties. Alle organi
saties tezamen besteden gemiddeld de meeste tijd aan advisering (15%), beleidsontwikkeling 
(14%), voorlichting/scholing en onderricht (13% en 6%), overleg (13%) en informatieverzame
ling (11%). Minder tijd is gemoeid met onderzoek (6%) en bewaking van afspraken (5%). 
Normering is de activiteit die (niet onverwacht) de minste tijd van de organisaties krijgt (2%). 
Met uitzondering van onderzoek en beleidsontwikkeling komt de verdeling meeste-minste tijd 
overeen met de verdeling meeste-minste organisaties die de activiteiten uitvoeren. Daar de 
verschillen bij deze twee activiteiten in beide verdelingen niet erg groot zijn, wordt geconclu
deerd dat in grote lijnen dezelfde accenten in het arbo-dienstenpakket naar voren komen, zowel 
indien gekeken wordt naar het aantal organisaties dat activiteiten uitvoert, als naar de tijd die 
ze eraan besteden. 

Een andere maat voor de belangrijkheid van arbo-zaken binnen de bedrijfstakorganisaties be
treft de mate waarin dit onderwerp in het intem overleg van deze organisaties aan de orde 
komt. Tabel 8.6.3 geeft hiervan een overzicht. 

Tabel 8.6.3 Intern overleg over arbeidsomstandigheden binnen drie typen bedrijfstakorganisaties 1) 

Uerk-/stafoverleg 
Arbowerkgroep/'commissie 
Ledenvergadering 
Bestuursvergader i ng 
D i reet 1 e-/managenientover l eg 
Ander overleg 

Totaal aantal organisaties 3) 

werknemers
organisaties 

2.27 
2,08 
2,22 
2.12 
1,20 
1,00 

n°22 

werkgevers
organisaties 

1.28 
1.03 
1.03 
1.48 
1,19 
0,35 

n=47 

produkt- en 
bedrijfschappen 

1.43 
0,69 
0,17 
1,50 
0,85 
0,83 

n-18 

totaal 

1,52 

1.18 
1.19 
1,63 

1.12 
0.57 

n=87 

sign.2) 

! 
* 
** 
1 

-
-

1) de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: niet=0, minder dan 
1 keer per jaar=1, 1-4 keer per jaar=2 en meer dan 4 keer per jaar=3 

2) getoetst Is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
3) in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Duidelijk is dat de werknemersorganisaties het meest intem overleg over arbeidsomstandighe
den in de bedrijfstak(ken) voeren. Alleen bij het directie-/managementoverleg en bij het overig 
overleg zijn er geen verschillen met de andere soorten organisaties. Binnen de werkgeversorga-
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nisaties en binnen de produkt- en bedrijfschappen wordt met name op uitvoerend en bestuurlijk 
niveau over arbeidsomstandigheden overlegd, terwijl in de werknemersorganisaties daarnaast 
ook veel in de toetsende en adviserende/voorbereidende geledingen over arbo-aangelegenheden 
gesproken wordt. De gemiddelde frequentie hiervan ligt in de buurt van 1-4 keer per jaar. 
Tenslotte wordt gekeken naar de samenhang tussen de arbo-dienstverlening van de bedrijfstak
organisaties en andere beleidsterreinen zoals milieubeleid, arbeidsmarktbeleid, en dergelijke. 
Tabel 8.6.4 geeft hiervan een overzicht. 

Tabel 8.6.4 Percentages organisaties die een samenhang aanbrengen tussen arbo-activiteiten en activi
teiten op andere beleidsterreinen 

werknemers
organisaties 

Ziekteverzuim-/arbeidsongeschikthe1dsbeleid 68 
Arbeidsmarktbeleid 
Kwaliteitsbeleid 
Milieubeleid 
Economisch beleid 
Sociaal beleid 
Overig beleid 

Totaal aantal organisaties 

73 
68 
55 
50 
86 
18 

n=22 

werkgevers
organisaties 

60 
43 
49 
53 
40 
62 
0 

n=47 

produkt- en 
bedrijfschappen 

28 
56 
33 
33 
39 
50 
6 

n=18 

totaal 

57 
53 
51 
49 
43 
66 
6 

n=87 

sign.1) 

* 
1 
! 
-
-
* 
* 

1) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: l=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 

Veel bedrijfstakorganisaties rapporteren een samenhang tussen arbo-dienstverlening en andere 
beleidsterreinen maar met name met sociaal beleid. Op vijf gebieden melden meer werknemers
organisaties een samenhang in de activiteiten dan de andere soorten organisaties: ten opzichte 
van de produkt- en bedrijfschappen op het gebied van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, 
kwaliteitsbeleid en sociaal beleid; ten opzichte van de werkgeversorganisaties op het gebied van 
arbeidsmarktbeleid en ten opzichte van beide andere soorten bedrijfstakorganisaties op de 
'overige' beleidsterreinen. Hiermee is er een duidelijk verschil met de globale vergelijking in 
paragraaf 4.1, waar geen significante verschillen tussen de soorten organisaties werden gevon
den. Verder zijn de toelichtingen van de organisaties op hun samenhangende activiteiten met 
aangrenzende beleidsterreinen niet steeds even duidelijk, waardoor niet goed is vast te stellen 
hoe de balans uitvalt tussen een prominente, volwaardige, dan wel ondergeschikte rol voor arbo-
zaken in activiteiten op deze beleidsterreinen. 

Geconcludeerd wordt dat de arbo-dienstverlening in alle soorten bedrijfstakorganisaties een 
bescheiden tot zeer bescheiden plaats inneemt. Verschillen tussen de soorten organisaties tre
den op bij de functies die de arbo-medewerkers bekleden, hun opleidingsniveau, de accenten in 
tijdsbesteding aan de diverse arbo-a(rtiviteiten, intern overleg over arbo-zaken en de samenhang 
tussen arbo-activiteiten en aangrenzende beleidsterreinen. Ten aanzien van de drie laatste 
onderwerpen zijn de werknemersorganisaties veelal weer het meest a<Äief. De grotere activiteit 
van werknemersorganisaties blijk ook duidelijk uit het grotere aantal arbo-medewerkers en -
formatieplaatsen waarover zij gemiddeld beschikken. Wat betreft de fractie van de arbo-forma
tie ten opzichte van de totale formatie in de organisaties, het gemiddeld aantal ervaringsjaren 
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op arbo-gebied en de deskundigheden van de arbo-medewerkers komen de drie soorten organi
saties met elkaar overeen. 

8.7 Belemmeringen en effectiviteit 

Ten aanzien van de belemmeringen bij de arbo-dienstverlening zijn er enkele verschillen tussen 
de drie soorten organisaties. In de eerste plaats ervaren werknemersorganisaties meer dan de 
andere organisaties belemmeringen (zie tabel 4.1). Ook op gedetailleerd niveau zijn er verschil
len. Tabel 8.7.1 geeft het overzicht. 

Tabel 8.7.1 Ervaren belenmeringen bij arbo-activiteiten van drie soorten bedrijfstakorganisaties 1) 

Gebrek aan tijd 
Gebrek aan deskundigheid 
Gebrek aan (zichtbare) resultaten 
Tegengestelde belangen 
Gebrek aan geld 
Gebrek aan belangstelling 
Gebrek aan samenwerking 
Gebrek aan structuur 
Gebrek aan duidelijkheid 
Gebrek aan visie 
Gebrek aan motivatie 
Anders 

Totaal aantal organisaties 3} 

werknemers
organisaties 

1,55 
1.05 
0,90 
0,94 
1,00 
0.75 
0.71 
0,94 
0.77 
0.35 
0,47 
1,00 

n=22 

werkgevers
organisaties 

1,03 
0.81 
0,62 
0,64 
0,74 
0,62 
0,38 
0,69 
0,54 
0,42 
0,44 
1,00 

n=47 

bedrijfschappen 

1,08 
0.73 
0.55 
0,80 
0,83 
0,58 
0,20 
0.11 
0,46 
0,36 
0,42 
0,00 

n=18 

totaal 

1,20 
0,87 
0,70 
0,77 
0,84 
0,66 
0,45 
0,70 
0,59 
0,38 
0,45 
0,82 

n=87 

s1gn.2) 

* 

! 
* 
-
-
-
-

1) de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: geen bel emmer ing=0, 
enige belemmering=1 en ernstige belenmering=2 

2) getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: |Kp<.10, *=p<.05, **°p<.01 
3) in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd

stukken in de betreffende tabellen 

Verschil is er met name ten aanzien van gebrek aan tijd dat voor de werknemersorganisaties 
meer een 'ernstige' belemmering is en voor de andere meer 'enige' belemmering. Gebrek aan 
samenwerking is eveneens meer voor de werknemersorganisaties een probleem dan voor de 
anderen. Gebrek aan structuur lijkt voor de produkt- en bedrijfschappen nauwelijks een pro
bleem te zijn. Voor het overige komt een tamelijk consistent beeld naar voren wat betreft de 
belangrijkste ervaren belemmeringen. Gebrek aan tijd, gebrek aan deskundigheid en gebrek aan 
geld zijn voor alle drie soorten bedrijfstakorganisaties gemiddeld genomen de belangrijkste 
belemmeringen. Weinig genoemde belemmeringen zijn: gebrek aan visie, gebrek aan motivatie 
en (met uitzondering van de werknemersorganisaties) gebrek aan samenwerking. De scores 
geven verder aan dat de bedrijfstakorganisaties gemiddeld 'enige' belemmering ervaren, wat er 
op duidt dat de organisaties zich betere situaties kunnen voorstellen om arbo-activiteiten te 
ontplooien, maar zij vinden het momenteel toch zeker niet onmogelijk om actief te zijn. 
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In de beoordeling van de effectiviteit van hun arbo-activiteiten verschillen de bedrijfstakorgani
saties nauwelijks. Tabel 8.7.2 geeft een overzicht van de gemiddelde antwoorden per type be
drijfstakorganisatie. 

Tabel 8.7.2 Ervaren effectiviteit van arbo-activiteiten bij drie soorten bedrijfstakorganisaties 1) 

werknemers- werkgevers- produkt- en 
organisaties organisaties bedrijfschappen totaal sign.2) 

Informatieverzameling 
Voorlichting 
Scholing en onderricht 
Overleg 
Advisering aan leden 
Onderzoek 
Normering 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van afspraken 

0,89 
1,05 
1,11 
1,06 
1,18 
0,81 
0,46 
0,83 
1,14 

1.17 
1,18 
1,11 
1,00 
1,29 
0,89 
0,80 
1,00 
0,69 

1,08 
0,80 
1,00 
1,20 
1,00 
1,33 
0,50 
1,00 
1,40 

1,06 
1,07 
1,09 
1,06 
1,22 
0,95 
0,64 
0,94 
0,97 

Totaal aantal organisaties 3) n=22 n=47 n=18 n=87 

1) 

2) 
3) 

de kolonmen bevatten de gemiddelde scores op de frequentiecategorieën, waarbij: onvoldoende=0, 
redelijk=1 en goed-2 
getoetst is met Kruskal-Uallis one-way anova; significantie niveaus: !=p<.10, *=p<.05, **=p<.01 
in een aantal gevallen is er sprake van ontbrekende antwoorden; zie daarvoor de vorige drie hoofd
stukken in de betreffende tabellen 

Gemiddeld schatten bedrijfstakorganisaties advisering aan leden als het meest effectief in en 
normering als het minst effectief. De verschillen, zowel tussen de arbo-activiteiten als de 
soorten organisaties, zijn echter klein. Alleen bewaking van afspraken springt er uit, omdat de 
produkt- en bedrijfschappen dit duidelijk als effectiever beoordelen dan de werkgeversorganisa
ties. Omdat de gemiddelde antwoorden zich over het algemeen dicht rondom de categorie 
'redelijk' centreren, kan geconcludeerd worden dat bedrijfstakorganisaties, ondanks de belem
meringen, niet echt negatief, maar zeker ook niet positief over de effectiviteit van hun arbo-
activiteiten oordelen. Het is hierbij echter waarschijnlijk dat dit oordeel door sociale wenselijk
heid is gekleurd. 

8.8 Plannen, ideeën en wensen 

Van de bedrijfstakorganisaties heeft 49% uitgewerkte plannen voor (nieuwe) activiteiten op 
korte termijn en 40% heeft ideeën en wensen (tabel 4.1). De onderwerpen en activiteiten die 
deze plannen en ideeën behelzen zijn bij alle drie soorten organisaties uiteenlopend van aard 
en ze vertonen geen opvallende verschillen. De soorten organisaties verschillen evenmin in de 
mate waarin ze hindernissen voor hun plannen voorzien (38% van de organisaties tezamen) en 
condities voor hun ideeën noodzakelijk achten (29%). De aard van de meest verwachte stmikel-
blokken verschilt echter wel. Bij de produkt- en bedrijfschappen gaat het minder om gebrek aan 
deskundigheid en meer om tegengestelde belangen. Verschil is verder dat zich onder de pro
dukt- en bedrijfschappen organisaties bevinden die aan het begin staan van arbo-dienstverle-
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ning, terwijl dit bij de werknemers- en werkgeversorganisaties minder het geval lijkt te zijn. 
Daar lijken arbeidsomstandigheden meer een ingeburgerd thema. 

8.9 Samenvatting en conclusies 

Tenslotte worden de resultaten die in dit hoofdstuk besproken zijn in het kort samengevat aan 
de hand van vier onderzoeksvragen. Na becommentariëring van de bevindingen wordt het 
hoofdstuk afgesloten met enkele conclusies over de (verschillen in) arbo-dienstverlening van de 
drie soorten bedrijfstakorganisaties. 

Ten doel gestelde arbo-activiteiten (vraag 1) 
De meeste bedrijfstakorganisaties stellen zich de volgende arbo-activiteiten ten doel: voorlich
ting, overleg/samenwerking/vertegenwoordiging, beleidsontwikkeling en advisering/begeleiding 
van leden. Het accent in de taakopvatting ligt dus op activiteiten in de sfeer van belangenbehar
tiging en directe ondersteuning van leden. Bij zeven van de tien arbo-activiteiten hebben werk
nemersorganisaties significant vaker officiële doelstellingen geformuleerd dan de andere twee 
soorten organisaties. Bij één activiteit geldt dat ook voor de produkt- en bedrijfschappen. De 
drie soorten organisaties leggen de accenten in hun taakopvatting verschillend. Bij werknemers
organisaties gaat het met name om directe ondersteuning van leden en belangenbehartiging, bij 
de werkgeversorganisaties is dat ook het geval, maar op een beperkter aantal activiteiten en de 
produkt- en bedrijfschappen leggen meer accent op kennisvergaring. Werknemersorganisaties 
en produkt- en bedrijfschappen leggen hun doelstellingen vaker dan de werkgeversorganisaties 
vast in beleidsplannen en notities. De resultaten van alle drie soorten bedrijfstakorganisaties 
wekken de indruk dat formele voomemens betreffende arbo-activiteiten minder vaak het papier 
bereiken dan de organisaties suggereren. 

De uitvoering van arbo-activiteiten (vraag 2) 
In de taakuitvoering leggen de bedrijfstakorganisaties tezamen het accent op zes activiteiten, 
zowel op het gebied van kennisvergaring en belangenbehartiging als directe ondersteuning van 
leden. Tweederde of meer van alle organisaties is actief met: informatieverzameling en beheer, 
voorlichting en scholing, extem overleg (structureel en overig), advisering en begeleiding van 
leden en onderzoek. De drie soorten organisaties leggen merendeels hetzelfde accent in hun 
dienstverlening. Belangrijkste afwijking is het structurele extem overleg, waar weinig produkt
en bedrijfschappen aan deelnemen. In het algemeen zijn de werknemersorganisaties het meest 
actief (op 35 van de 67 onderzochte items betreffende arbo-activiteiten). De produkt- en be
drijfschappen zijn gemiddeld iets minder actief dan de werkgeversorganisaties. 

Informatieverzameling en beheer vindt gemiddeld op beperkte schaal plaats en het meest op 
het gebied van Arbowetgeving/-richtlijnen en arbo-literatuur/-publikaties. Werknemersorgani
saties houden zich ten aanzien van vier gebieden het meest met deze activiteit bezig. Werkge
versorganisaties besteden vaker registratie en administratie van bijvoorbeeld ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid uit. Weinig informatie wordt verzameld op het gebied van bedrijfson-
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gevallen, beroepsziekten en advies-/installatie(ingenieurs)bureaus. Ten aanzien van andere 
gebieden leggen de soorten bedrijfstakorganisaties verschillende accenten. 

Vooriichting. scholing en onderricht over arbeidsomstandigheden is een gebied waarop werkne
mersorganisaties eveneens het meest actief zijn. Alle bedrijfstakorganisaties tezamen doen het 
meest aan het verzorgen van circulaires, lezingen/voordrachten, (rubrieken in) periodieken, en 
bijdragen aan (vak)opleidingen. De organisaties houden zich hiermee gemiddeld minder dan 
vier maal per jaar bezig. De werknemersorganisaties zijn daarnaast actiever met brochures, 
studiedagen en congressen/vakbeurzen. De meeste organisaties zijn zowel initiërend, uitvoerend 
als ondersteunend bij deze activiteiten betrokken. Alleen bij de (vak)opleidingen zijn de organi
saties doorgaans meer ondersteunend betrokken. Minst toegepaste vormen van voorlichting en 
scholing over arbeidsomstandigheden zijn: het opstellen van checklists, audio-visueel materiaal 
en (bijdragen) in handboeken. 

Structureel overieg over arbeidsomstandigheden vindt het meest plaats binnen het CAO-over
leg. Werknemersorganisaties zijn hierin opvallend actiever dan de werkgeversorganisaties (ge
middeld bijna meer dan vier maal per jaar tegenover bijna 1-4 maal per jaar). Produkt- en 
bedrijfschappen scoren hier uiteraard laag. Weinig structureel overleg over arbeidsomstandighe
den vindt plaats binnen het overleg van de SER, COB/SER en in het overleg van de Stichting 
van de Arbeid. 

Overig f externe overleg over arbeidsomstandigheden vindt het meest plaats met werkgevers- en 
werknemersorganisaties en bedrijfsverenigingen (gemiddeld (bijna) 1-4 maal per jaar). Werkne
mersorganisaties hebben over het algemeen het meest intensieve en gevarieerde overlegpatroon 
en hebben naast het overleg met bovenstaande soorten organisaties ook veel contacten met het 
GAK, GMD, adviesbureaus, bedrijfsgezondheidsdiensten, bedrijfschappen, opleidings- en ont
wikkelingsfondsen en op internationaal gebied. Werkgeversorganisaties voeren met de Milieu
inspectie/Directoraat-Generaal van de Milieu-Hygiëne intensiever overieg dan anderen; pro
dukt- en bedrijfschappen doen dit met produktschappen. Over het algemeen vindt er weinig 
overleg over arbeidsomstandigheden plaats met organisaties van importeurs en normalisatie
commissies. 

Bij advisering en begeleiding van leden zijn de aanspreekpunt-functie en doorverwijzen naar 
andere instanties de meest voorkomende activiteiten. Alle organisaties tezamen voeren dit 
gemiddeld minder dan vijftig maal per jaar uit. Begeleiding van leden komt minder vaak voor 
en gebeurt minder vaak, naarmate de duur van de begeleiding toeneemt. Zowel ten aanzien van 
advisering, (aanspreekpunt en doorverwijzing) als ten aanzien van begeleiding (kort, middellang 
en lang) zijn de werknemersorganisaties het meest actief. 

Bij onderzoek zijn alle soorten bedrijfstakorganisaties betrokken. Zowel ten aanzien van initi
ëren, uitvoeren, begeleiden, evalueren als het financieren van onderzoek zijn ze alle drie onge
veer even actief: gemiddeld zijn ze op deze wijzen bij 1-5 onderzoeken per jaar betrokken. 
Bedrijfstakorganisaties zijn het minst vaak uitvoerend bij onderzoek betrokken. 
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Bij de overige activiteiten op arbeidsomstandighedengebied is er alleen een verschil tussen de 
soorten bedrijfstakorganisaties bij bewaking van gemaakte afspraken, dat het meest door werk
nemersorganisaties wordt uitgevoerd. Bij beleidsontwikkeling zijn de uitkomsten van vergelijkin
gen afhankelijk van de analysemethode. Normering en het opstellen van richtlijnen is de arbo-
activiteit die het minst door bedrijfstakorganisaties wordt uitgevoerd. 

De arbo-dienstverlening van werknemersorganisaties spoort wat meer met de geformuleerde 
doelstellingen. Bij de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen, die veel minder 
vaak doelstellingen formuleren maar ook minder actief zijn, is een grotere discrepantie tussen 
officiële doelen en uitgevoerde activiteiten. Op een klein aantal gebieden die deze organisaties 
zich doorgaans wél ten doel stellen (bij de werkgeversorganisaties voorlichting en beleidsontwik
keling; bij de produkt- en bedrijfschappen voorlichting en onderzoek) liggen de doelstellingen 
meer in lijn met de actuele arbo-dienstverlening. 

Ten aanzien van de arbo-onderwerpen houden bedrijfstakorganisaties zich veelal bezig met 
gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten. Werknemersorganisaties nog het meest met welzijns-
en beleidsaspecten. 

Concrete produkten van de inspanningen van bedrijfstakorganisaties op arbo-gebied zijn met 
name circulaires, lezingen/voordrachten, (rubrieken in) periodieken en vakopleidingen. Werk
nemersorganisaties produceren daarnaast vaak brochures, congressen/vakbeurzen en studieda
gen. Bovendien meldt driekwart van de werknemers- en werkgeversorganisaties dat in de CAO's 
van de bedrijfstakken waarin zij activiteiten ontplooien afspraken zijn opgenomen over arbeids
omstandigheden. Ongeveer de helft van de bedrijfstakorganisaties is betrokken bij publikaties 
over onderzoek en met name bij werknemersorganisaties en produkt- en bedrijfschappen mon
den activiteiten uit in beleidsplannen. 

Veel bedrijfstakorganisaties verrichten op eigen initiatief informatieverzameling/-beheer, voor
lichting, overleg/samenwerking/vertegenwoordigingenbeleidsontwikkeling. Werknemersorgani-
saties verrichten daarnaast, vaker dan de andere, op eigen initiatief scholing/onderricht, onder
zoek, normering en bewaking van gemaakte afspraken. Activiteit op verzoek van leden is er 
vooral ten aanzien van voorlichting, scholing/onderricht en advisering/begeleiding. Bij veel 
werknemersorganisaties is er daarnaast activiteit door ledenverzoeken op het gebied van bewa
king van gemaakte afspraken. Specifieke doelgroepen voor de werknemersorganisaties zijn met 
name Ondememingsraden/VGW-commissies en voor de werkgeversorganisaties het Midden-
en Kleinbedrijf. 

Plaats van de arbo-activiteiten in de totale oi^nisatie (vraag 3) 
Over het algemeen nemen arbo-activiteiten een bescheiden plaats in binnen de bedrijfstakorga
nisaties. Ten opzichte van het totaal aantal medewerkers in de drie soorten bedrijfstakorga
nisaties houdt gemiddeld een vijfde van hen zich bezig met arbo-activiteiten. De gemiddelde 
fractie van de arbo-formatie op de totale arbeidsformatie in de organisaties is ook voor alle drie 
soorten organisaties ongeveer gelijk (3-8%). De absolute aantallen arbo-medewerkers en -for-
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matie die gemiddeld aanwezig zijn, verschillen tussen de soorten organisaties echter wel. Binnen 
de werknemersorganisaties is het grootste aantal medewerkers actief op dit gebied, gevolgd 
door de produkt- en bedrijfschappen en de werkgeversorganisaties. In formatieplaaten uitge
drukt, betreft het gemiddeld respectievelijk 2,9 1,1 en 0,5 medewerkers per organisatie. Bij de 
werknemersorganisaties hebben de arbo-medewerkers wat vaker een praktische opleiding 
(MBO), bij de produkt- bedrijfschappen wat vaker een universitair opleidingsniveau. Bij de 
meeste organisaties zijn de medewerkers die met arbo-zaken zijn belast deskundig op juridisch 
en/of bedrijfskundig gebied. De organisaties beschikken het minst over deskundige medewer
kers op specialistische arbo-terreinen. Daarbij is geen verschil tussen soorten bedrijfstakorgani
saties. Verschil is er wel in de functies waarin de organisaties arbo-taken onderbrengen. Bij de 
werknemersorganisaties is dit het meest in de functies van bestuurder en beleidsmedewerker, 
de werkgeversorganisaties brengen ze vooral onder de hoede van secretarissen en beleidsmede
werkers en de produkt- en bedrijfschappen geven ze in portefeuille aan secretarissen en afde
lingshoofden. De werknemersorganisaties voeren het meeste intem overleg over arbeidsomstan
digheden. Over het geheel vindt het meeste interne overleg over arbo-zaken plaats binnen het 
werk-/stafoverleg en bestuursvergaderingen. 

Veel bedrijfstakorganisaties brengen samenhang aan tussen hun arbo-activiteiten en activiteiten 
op andere beleidsterreinen, het meest op het terrein van sociaal beleid. Werknemersorganisa
ties doen dit in het algemeen het meest (met vijf beleidsterreinen). De toelichtingen van de 
organisaties over deze samenhangende activiteiten bieden onvoldoende informatie om vast te 
kunnen stellen in welke mate sprake is van een ondergeschikte, dan wel volwaardige of promi
nente plaats van het arbo-thema in deze activiteiten. In ieder geval komen alle drie soorten 
voorbeelden in de toelichtingen voor. 

Mogelijkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten (vraag 4) 
Over het algemeen kan gesteld worden dat bedrijfstakorganisaties mogelijkheden zien voor 
arbo-dienstverlening. De helft van de bedrijfstakorganisaties heeft uitgewerkte plannen voor de 
nabije toekomst en iets minder heeft verdere ideeën en wensen voor de langere termijn, de 
werknemersorganisaties het meest. 

Daarnaast is er een groot aantal factoren die aanleiding geven om arbo-activiteiten te ontwikke
len. Impulsen tot op heden waren met name specifieke arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim-
/arbeidsongeschiktheid, het bedrijfstakimago en (de invoering van) de Arbowet. Verwacht 
wordt dat in de toekomst ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid en het bedrijfstakimago belang
rijke bronnen van inspiratie zullen blijven. Daarnaast wordt verwacht dat de prikkelende rol van 
specifieke arbo-problematiek en de invoering van de Arbowet zal verschuiven naar integrale 
kwaliteitszorg en milieuzorg. Subsidieregelingen en activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA 
blijven naar de verwachting van de organisaties van weinig belang als bronnen van impulsen. 

Gebrek aan tijd, deskundigheid en geld zijn voor alle drie soorten bedrijfstakorganisaties gemid
deld de belangrijkste belemmeringen om arbo-dienstverlening uit te voeren. Werknemersorgani
saties ervaren gebrek aan tijd, stmctuur en samenwerking meer als een belemmering dan de 
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andere soorten organisaties. Gebrek aan visie, gebrek aan motivatie en (met uitzondering van 
de werknemersorganisaties) gebrek aan samenwerking vormen nauwelijks belemmeringen. 

Gemiddeld schatten bedrijfstakorganisaties de effectiviteit ten aanzien van hun arbo-activiteiten 
als 'redelijk' in. Advisering aan leden schatten zij als het meest effectief in; normering als het 
minst effectief. De soorten organisaties verschillen onderling niet in hun evaluatie van de arbo-
diensten die ze leveren. Deze evaluatie is waarschijnlijk gunstig gekleurd door sociale wenselijk
heid. 

Commentaar 
De algemene conclusie uit dit hoofdstuk is dat werknemersorganisaties het meest aan arbo-
dienstverlening doen. Dat is niet verwonderlijk. Naast een groter aantal medewerkers binnen 
deze organisaties (zodat meer uitgevoerd kan worden) hebben zij vaker doelstellingen ten aan
zien van hun dienstverlening op arbeidsomstandigheden-gebied. Mogelijk mede daardoor zijn 
er bij hen minder discrepanties tussen voorgenomen en uitgevoerde activiteiten. Wat dat betreft 
lijken de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen wat achter de feiten aan te 
lopen. Dat kan wel eens zijn oorzaak vinden in de beperkte doelen die deze organisaties zich 
stellen, maar ook in een attitude ten aanzien van arbo-zaken, gekenmerkt door 'doen wat er op 
hen afkomt'. 

Overigens zijn alle soorten bedrijfstakorganisaties op veel manieren op arbeidsomstandigheden
gebied actief. Zoals in de voorgaande hoofdstukken ook over de drie soorten organisaties af
zonderlijk is opgemerkt, ziet het er in eerste instantie naar uit dat arbo-dienstverlening zich een 
plaatsje verworven heeft binnen de bedrijfstakorganisaties. Naast medewerkers die zich er mee 
bezighouden, is er ruimte voor intern overleg over arbeidsomstandigheden, ontplooit men activi
teiten, zowel op eigen initiatief als op verzoek van leden, integreert men aandacht voor arbo-
zaken in activiteiten op andere beleidsterreinen en levert men concrete, zichtbare produkten af. 
Bovendien zien bedrijfstakorganisaties mogelijkheden voor de continuering van hun arbo-dienst
verlening: er zijn plannen, ideeën en wensen, ze ontvangen impulsen en over het algemeen schat 
men de effectiviteit van de activiteiten op arbo-gebied als 'redelijk' in. De activiteiten zijn ech
ter vooral beleidsgeoriënteerd en minder direct op de oplossing van concrete knelpunten ge
richt. Verder worden de activiteiten gemiddeld met niet al te hoge frequentie uitgevoerd en is 
de arbeidscapaciteit, die organisaties voor arbo-taken gemiddeld vrijmaken, beperkt qua om
vang en inhoudelijke expertise. 

De kritische beschouwing van de diverse bevindingen over de arbo-dienstverlening van de drie 
soorten organisaties levert voor de werknemersorganisaties nog het meest gunstige beeld op. Zij 
zijn niet alleen het meest actief, maar lijken ook het meest gestmctureerd en beleidsmatig aan 
arbeidsomstandighedenverbetering te werken. Werkgeversorganisaties lijken in het algemeen 
arbeidsomstandigheden vanuit meer een pragmatische houding 'mee te nemen' in hun activitei
ten, dan dat ze bevordering van goede arbeidsomstandigheden actief nastreven De arbo-dienst
verlening van de produkt en bedrijfschappen vertoont wat meer overeenkomsten met die van 
de werkgeversorganisaties dan van de werknemersorganisaties, in ieder geval wat betreft het ad-

153 



hoc karakter ervan. Het is waarschijnlijk dat de traditionele belangen, tegenstellingen en ver
houdingen tussen de sociale partners in hun bestuur dit in belangrijke mate bepalen. Over het 
geheel genomen wijst dit erop dat het ontbreken van formele doelstellingen, ofwel een structu
rerende visie en een beleidskader voor arbo-dienstverlening uiteindelijk een essentiëlere belem
mering vormt, dan de belemmeringen die de organisaties zelf het meest noemen (gebrek aan 
geld, tijd en deskundigheid). Opvallend is dan wel dat gebrek aan visie (en motivatie) nauwe
lijks als belemmering wordt ervaren. Nader beschouwd, onderstreept dit echter precies het 
eerder geschetste beeld: werknemersorganisaties hebben dus meer de visie dat arbeidsomstan
digheden van belang zijn, terwijl in de visie van de werkgeversorganisaties en produkt- en be
drijfschappen arbeidsomstandigheden gemiddeld een meer ondergeschikte positie innemen. 

Typering van de arbo-dienstverlening 
De meest typerende overeenkomsten en verschillen in de arbo-dienstverlening van de drie 
soorten bedrijfstakorganisaties zijn de volgende: 

alle drie soorten organisaties zijn actief op arbo-gebied en hebben een gevarieerd activitei
tenpakket dat bestaat uit activiteiten in de sfeer van ledenondersteuning, belangenbeharti
ging en kennisvergaring; 
de drie soorten organisaties leggen verschillende accenten in hun activiteitenpakket; 
de werknemersorganisaties zijn gemiddeld het meest actief en zetten het grootst aantal 
medewerkers en de grootste formatie in op het arbo-terrein; 

- bij de werkgeversorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen blijft de formulering van 
de formele arbo-taakopvatting het meest achter bij de feitelijke taakuitoefening; 

- bij alle drie soorten organisaties is de arbo-dienstverlening beperkt van omvang, gemeten 
naar de gemiddelde uitvoeringsfrequentie van activiteiten en de beschikbare arbeidscapaci
teit in verhouding tot het werkterrein (ledenbestand); 
de arbo-activiteiten van de drie soorten organisaties zijn vooral beleidsgeoriënteerd, liggen 
met name op de gebieden gezondheid, welzijn en arbo-beleid en leveren concrete produkten 
op; 
de arbo-dienstverlening heeft vooral binnen de werkgeversorganisaties en produkt- en be
drijfschappen geen duidelijk zichtbare plaats; 

- bij alle drie soorten organisaties maken arbo-zaken onderdeel uit van activiteiten op aan
grenzende beleidsterreinen. Onduidelijk is in hoeverre dit vooral een ondergeschikt, dan wel 
volwaardig deel is; 
de drie soorten organisaties hebben in grote lijnen een vergelijkbare uitgangspositie voor 
hun arbo-activiteiten voor wat betreft de inhoudelijk deskundigheid en ervaring op arbo-
terrein waarover ze beschikken, evenals wat betreft de impulsen en belemmeringen voor 
activiteiten. De verschillen in arbo-dienstverlening worden dus door andere dan deze facto
ren bepaald; 
alle drie soorten organisaties zetten de arbo-dienstverlening in de toekomst voort, met 
dezelfde diversiteit in activiteiten en onderwerpen als momenteel het geval is. Verschuivin
gen zijn wel te verwachten in de factoren die hen tot arbo-activiteiten aanzetten: dit zijn 
minder de arbeidsomstandigheden zelf en meer aanpalende beleidsterreinen. 
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ARBO DIENSTVERLENING VAN CENTRALE WERKNEMERS-
EN WERKGEVERSORGANISATIES 

Naast de bedrijfstakorganisaties zijn ook de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties 
actief op arbo-gebied. De arbo-activiteiten van de centrales worden minder diepgaand 
behandeld dan de arbo-dienstverlening van de bedrijfstakorganisaties, zoals in de voorgaande 
hoofdstukken is gedaan. Dit is enerzijds omdat het aantal centrale organisaties klein is (drie 
werknemers- en vier werkgeversorganisaties), waardoor statistische analyse van hun gegevens 
niet zinvol is. Anderzijds richt het onderzoek zich niet primair op dit soort organisaties, maar 
zijn ze vooral hierin betrokken om de bevindingen over de bedrijfstakorganisaties nader te 
kunnen interpreteren en aanvullen. De beschrijving van de resultaten gebeurt in dezelfde 
volgorde als in de voorgaande hoofdstukken, waarbij steeds ook de overeenkomsten en 
verschillen met de resultaten van de bedrijfstakorganisaties worden aangegeven. 

9.1 Aanleiding voor arbo-activiteiten 

Gebieden die de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties vaak als aanleiding 
noemen om arbo-activiteiten te gaan ondernemen zijn: (1) de invoering van de Arbowet, (2) 
de huidige ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek, (3) specifieke arbeidsom-
standighedenproblematiek, (4) milieuzorg, (5) subsidieregelingen en (6) activiteiten van de 
Arbeidsinspectie/DGA. Er werden ten aanzien van deze gebieden geen duidelijke verschillen 
tussen de twee soorten centrales geconstateerd. Dezelfde gebieden worden door de centrale 
werknemersorganisaties vaak genoemd als verwachte impuls voor arbo-activiteiten in de 
toekomst. De centrale werkgeversorganisaties stellen zich wat temghoudender op wat betreft 
het aangeven van gebieden die voor hen een impuls voor arbo-activiteiten in de toekomst 
zouden kunnen zijn. Er is hier dus een verschil te constateren met de antwoorden van de 
bedrijfstakorganisaties. Bij de centrales spelen milieuzorg, subsidieregelingen en activiteiten 
van de Arbeidsinspectie/DGA een belangrijkere rol, terwijl het bedrijfstakimago (om 
begrijpelijke redenen) een minder belangrijke rol speelt. 

9.2 Voomemens: ten doel gestelde arbo-activiteiten 

Alle centrale organisaties geven aan hun doelstellingen op arbo-gebied vast te leggen in 
officiële documenten, meestal in periodieken/brochures, beleidsplannen/-notities en notulen. 
Werknemers-centrales leggen hun doelstellingen daarnaast vast in jaarplannen/activiteiten
programma's en in jaarverslagen. Gezien de algemene doelstellingen en positie van de 
centrale organisaties leggen deze hun voorgenomen arbo-activiteiten nooit vast in CAO's en 
zelden in convenanten. Ten aanzien van de CAO's is er dus een duidelijk verschil met de be
drijfstakorganisaties (met uitzondering van de produkt- en bedrijfschappen), die aangeven 
hun arbo-doelstellingen wel vaak in met name CAO's neer te leggen. Alle centrales stellen 
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zich doelen ten aanzien van: voorlichting, overleg/samenwerking/vertegenwoordiging, 
advisering/begeleiding van leden en beleidsontwikkeling. Dezelfde activiteiten komen ook bij 
de bedrijfstakorganisaties als meest genoemde voorgenomen arbo-activiteiten voor, hoewel 
bleek dat de werknemersorganisaties zich duidelijk onderscheiden door het zich ten doel stel
len van een groot aantal arbo-taken. Centrale werkgeversorganisaties stellen zich nooit scho
ling/onderricht, onderzoek en normering/opstellen van richtlijnen ten doel. Met name bij 
deze organisaties wekken de resultaten verder de indruk dat formele voornemens ten 
aanzien van arbo-activiteiten minder vaak expliciet op schrift worden gesteld dan de 
organisaties suggereren. 

9.3 Uitgevoerde arbo-activiteiten 

Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf ingegaan op een aantal specifieke arbo-activitei
ten. Ook hier wordt dezelfde volgorde aangehouden als in voorgaande hoofdstukken. 

Informatieverzameling en -beheer 
De meeste centrale organisaties verzamelen en/of beheren informatie op het gebied van 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, arbo-onderzoek, arbo-knelpunten, arbo-deskundigen/-
instanties, Arbowetgeving/-richtlijnen en arbo-literatuur/-publikaties. Weinig centrale organi
saties verzamelen gegevens over beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Er is hier dus globaal 
hetzelfde beeld van prioriteiten te zien als bij de bedrijfstakorganisaties. Geen van de 
centrale organisaties registreert of administreert ziekteverzuim, bedrijfsongevallen, arbeids
ongeschiktheid en/of beroepsziekten, terwijl er ook geen informatieverzameling/-beheer of 
registratie/administratie wordt uitbesteed aan andere organisaties. Wat dit betreft is er dus 
wel een verschü met de bedrijfstakorganisaties, hoewel toch ook betrekkelijk weinig bedrijfs
takorganisaties aan registratie/administratie doen of iets van deze kennisvergaringsactivitei
ten uitbesteden naar andere instanties. 

Voorlichting, scholing en onderricht 
De vormen van voorlichting, scholing en onderricht waarmee de meeste centrale organisaties 
zich bezig houden zijn: (rubriek in) periodiek, circulaire, brochure en lezingen/voordrachten, 
terwijl werknemerscentrales zich eveneens vaak bezig houden met studiedagen. Ook hier dus 
weer globaal hetzelfde beeld als bij de bedrijfstakorganisaties, zelfs wat betreft het organise
ren van studiedagen, wat door zowel veel werknemersorganisaties als door 'veel' werkne
merscentrales wordt gedaan. Wat betreft de wijze van betrokkenheid bij deze vormen van 
voorlichting, scholing en onderricht, blijkt dat alle centrale organisaties vaak uitvoerend bij 
deze activiteiten betrokken zijn, terwijl de werknemerscentrales ook vaak initiërend 
optreden. 

Structureel overleg over arbo-zaken 
Bijna alle centrale organisaties zijn betrokken bij overleg over arbeidsomstandigheden in de 
Arbo-raad, Arbo-raadcommissies, COB/SER, en in de Stichting van de Arbeid. Vier van de 
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zeven centrales zijn betrokken bij arbo-overleg in de SER. Geen van de centrale organisaties 
neemt deel aan CAO-overleg. De centrale organisaties hebben bijna een omgekeerd 
overlegpatroon vergeleken met de bedrijfstakorganisaties, die wel vaak betrokken zijn bij het 
CAO-overleg, maar veel minder vaak bij de overige overlegvormen. Dit is begrijpelijk, gezien 
de positie en algemene doelstelling van de centrale organisaties. 

Overig overleg over arbo-zaken 
Veel centrale organisaties voeren arbo-overleg met de GMD, met onderzoeksinstellingen, 
opleidingsinstellingen, adviesbureaus, de Arbeidsinspectie/DGA, bedrijfsgezondheidsdien
sten, andere werknemers- en werkgeversorganisaties en met internationale organisaties. De 
meeste werknemerscentrales voeren daarnaast overleg met milieu-organisaties en 'andere' 
organisaties. De meeste centrale werkgeversorganisaties voeren bovendien overleg met het 
GAK, met beroepsverenigingen, veiligheidsdiensten, bedrijfstakspecifieke arbo-organisaties 
en externe arbo-werkgroepen. Geen van de centrales voert overleg met organisaties van 
toeleverende industrietakken en met organisaties van importeurs. De werkgeverscentrales 
voeren geen overleg met opleidings- en ontwikkelingsfondsen. De centrale werknemersorga
nisaties doen dit bovendien niet met produkt- en bedrijfschappen. Net als bij de bedrijfstak
organisaties is het overlegpatroon uitgebreid en de werknemerscentrales volgen enigszins het 
patroon van de bedrijfstakorganisaties. 

Advisering en begeleiding van leden 
Net als de bedrijfstakorganisaties zijn de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties 
vaak aanspreekpunt voor advies aan leden. De meeste centrales verwijzen eveneens vaak 
door op dit gebied. Begeleiding van leden komt minder vaak voor en wordt door minder 
organisaties gedaan naarmate de begeleiding langer duurt. Dit beeld is geheel overeenkom
stig met dat van de bedrijfstakorganisaties. 

Onderzoek 
De betrokkenheid van centrale organisaties bij onderzoek betreft met name begeleiding en 
evaluatie. De centrales lijken iets minder vaak onderzoek te initiëren. Slechts één werkne
merscentrale is uitvoerend betrokken bij onderzoek. Globaal bezien leggen de centrale 
organisaties het accent wat verschillend ten opzichte van de bedrijfstakorganisaties. 

Overige activiteiten op arbeidsomstandighedengebied 
Wat de overige activiteiten op arbeidsomstandighedengebied betreft zijn de centrale 
organisaties relatief vaak betrokken bij normering/opstellen van richtlijnen, beleidsontwik
keling en bewaking van gemaakte afspraken. Ten aanzien van normering wijken zij derhalve 
af van de bedrijfstakorganisaties, die hier weinig actief op zijn. 

Onderwerpen van arbo-activiteiten 
Voorlichting-, scholing- en onderricht gaan bij de meeste centrale organisaties over arbeids
tijden/ploegendienst, werkstress, taakinhoud, organisatie van het werk, vormgeving van het 
arbo-beleid en Arbowet en -regelgeving. De meeste centrale werknemersorganisaties houden 
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zich daarnaast bezig met ergonomie/fysieke belasting/houding en met straling. Wat dat 
betreft volgt het patroon van 'belangrijke' onderwerpen globaal gezien het patroon van de 
bedrijfstakorganisaties. Anders is het bij advies- en normerings-activiteiten waarbij opvalt dat 
minstens tweederde van de centrale organisaties betrokken is bij bijna alle onderwerpen. Bij 
onderzoek is juist minder dan eenderde van de centrales betrokken bij de meeste onderwer
pen. 

Initiatiefnemers en speciale doelgroepen 
Alle centrale organisaties voeren op eigen initiatief arbo-activiteiten uit als informatieverza
meling, voorlichting, overleg en beleidsontwikkeling. De leden van alle centrales verzoeken 
om voorlichting en advisering. Alle werknemerscentrales houden zich daarnaast op eigen 
initiatief bezig met bewaking van afspraken. Wat de speciale doelgroepen betreft richten de 
werknemerscentrales zich wat vaker op de ondernemingsraden/VGW-commissies en de 
werkgeverscentrales wat vaker op het Midden- en Kleinbedrijf. Zowel wat betreft de 
initiatieven als de speciale doelgroepen is er overeenkomst met de bedrijfstakorganisaties. 

9.4 Produkten van arbo-activiteiten 

Bij veel van de centrale organisaties monden activiteiten op het gebied van voorlichting, 
scholing en onderricht uit in vier produkten: (rubriek in) periodiek, circulaire, brochure en 
lezingen/voordrachten. Centrale werknemersorganisaties leveren tevens vaak studiedagen als 
produkt af. Alle werknemerscentrales noemen verder onderzoekspublikaties waarbij zij 
betrokken zijn; van de werkgeverscentrales noemt er één onderzoekspublikaties. Bij alle 
organisaties zijn beleidsplannen en -notities het produkt van beleidsontwikkeling en bij de 
centrale werknemersorganisaties zijn dit bovendien jaarplannen/activiteitenprogramma's. De 
aard van de produkten van de centrale organisaties en de bedrijfstakorganisaties komt 
duidelijk overeen. 

9.5 Voornemens versus uitvoering 

Alle centrale organisaties voeren in één of andere vorm alle activiteiten op arbo-gebied uit 
(uitgezonderd bewaking van afspraken door centrale werkgeversorganisaties). Het lijkt erop 
dat het officieel voorgenomen beleid van de centrales spoort met de uitvoering ervan op de 
gebieden voorlichting, overleg/samenwerking/vertegenwoordiging, advisering/begeleiding van 
leden en beleidsontwikkeling (zie paragraaf 9.2). Niet alle centrale organisaties stellen zich 
informatieverzameling/-beheer/-registratie, scholing/onderricht, onderzoek, normering/op
stellen van richtlijnen en bewaking van gemaakte afspraken ten doel. Net als bij de bedrijfs
takorganisaties blijven dus ook hier de officiële doelstellingen van de organisaties achter bij 
de activiteiten op arbeidsomstandighedengebied (uitgezonderd de bewaking van gemaakte 
afspraken bij centrale werkgeversorganisaties). 
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9.6 Plaats van de arbo-activiteiten in de organisaties 

Het gemiddeld aantal medewerkers dat zich bezighoudt met arbo-activiteiten is bij de 
centrale werknemersorganisaties 7,3 (3,0 formatieplaatsen) en dit is gemiddeld 3% van het 
totaal aantal medewerkers (2% van de totale formatie). Bij de centrale werkgeversor
ganisaties zijn gemiddeld 2,3 medewerkers met arbo-zaken belast (0,6 formatieplaatsen) en 
dit betreft gemiddeld 2% van het totaal aantal medewerkers (1% van de totale formatie). 
Net als bij de bedrijfstakorganisaties is de arbo-dienstverlening dus een klein onderdeel van 
het geheel van activiteiten van de centrales. De arbo-medewerkers (in totaal 12) van de 
werknemerscentrales hebben gemiddeld 6,9 ervaringsjaren op arbo-gebied. Bij de werkgevers
centrales (in totaal 5 medewerkers) zijn het gemiddeld 6,0 ervaringsjaren. Bijna alle arbo-
medewerkers van de centrale organisaties hebben een HBO- of universitaire opleiding. De 
arbo-medewerkers van de centrale werknemersorganisaties zijn met name deskundig op 
(psycho-)sociaal, juridisch en ergonomisch gebied en op het gebied van personeels- en 
maatschappelijk werk. De arbo-medewerkers van de centrale werkgeversorganisaties zijn 
vooral juridisch geschoold of deskundig op het gebied van personeels- en maatschappelijk 
werk. Zij bekleden met name de functie van secretaris (sociale zaken, sociaal beleid, sociale 
zekerheid) en enkelen zijn personeelsadviseur of consulent personele zaken. De arbo-
medewerkers van de werknemerscentrales vervullen met name 'medewerkersfuncties' (staf-
/landelijk beleid/ juridische bijstand/scholing en advies/kwaliteit van de arbeid/beleidsmede
werker arbeidsomstandigheden) en enkelen zijn bestuurder of vice-voorzitter. Deze mede
werkers besteden gemiddeld de meeste tijd aan overleg, informatieverzameling, beleidsont
wikkeling en scholing en onderricht, terwijl bij de centrale werkgeversorganisaties het accent 
wordt gelegd op overleg (inclusief overleg rondom onderzoek, normering en beleidsontwikke
ling) en advisering. Ten opzichte van de bedrijfstakorganisaties treden alleen bij de centrale 
werknemersorganisaties enkele verschillen op. De arbo-medewerkers van de werknemerscen
trales hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau, er lijkt wat meer deskundigheid te zijn 
ten aanzien van specifieke arbo-risico's en er ligt meer accent op overleg dan bij de 
werknemersorganisaties op bedrijfstakniveau. Bij de centrale werkgeversorganisaties is er in 
grote lijnen overeenkomst met de organisaties op bedrijfstakniveau. 

Intern overleg over arbeidsomstandigheden vindt binnen de, centrale werknemersorganisaties 
in afnemende mate plaats in: arbo-werkgroepen/-commissies, bestuursvergaderingen, werk-
/stafoverleg, directie-/managementoverleg en ledenvergaderingen. Bij de centrale werkge
versorganisaties is de afnemende volgorde: werk-/stafoverleg, ledenvergadering, bestuursver
gadering, directie-/managementoverleg, ander overleg en arbo-werkgroep/-commissies. Er 
wordt over het algemeen relatief frequent over arbo-zaken binnen de centrale organisaties 
overlegd. Belangrijk verschil met de bedrijfstakorganisaties treedt op bij de ledenvergaderin
gen: binnen de werknemerscentrales lijken deze wat minder belangrijk en bij de centrale 
werkgeversorganisaties juist belangrijker dan bij de bedrijfstakorganisaties. 

Uitvoering van activiteiten in samenhang met andere beleidsterreinen gebeurt binnen alle 
centrale organisaties ten aanzien van ziekteverzuim-/arbeidsongeschiktheidsbeleid en sociaal 
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beleid. Binnen alle werknemerscentrales is er een samenhang tussen arbo-activiteiten en 
milieubeleid. Daarnaast meldt ongeveer de helft van de centrales een samenhang tussen hun 
arbo-activiteiten en arbeidsmarktbeleid, kwaliteitsbeleid en economisch beleid. In grote lijnen 
komt het beeld overeen met dat van de bedrijfstakorganisaties. 

Net als bij de bedrijfstakorganisaties wordt geconcludeerd dat de arbo-dienstverlening binnen 
de centrale organisaties een zeer bescheiden en niet altijd even duidelijk zichtbare plaats 
inneemt. 

9.7 Belemmeringen en effectiviteit 

De belangrijkste belemmeringen die de effectiviteit of uitvoering van arbo-activiteiten van de 
centrale organisaties in de weg staan zijn: gebrek aan tijd, tegengestelde belangen, gebrek 
aan geld en gebrek aan belangstelling. Geen belemmeringen voor de werkgeverscentrales, 
maar wel voor de werknemerscentrales zijn: gebrek aan (zichtbare) resultaten, gebrek aan 
samenwerking, gebrek aan structuur en gebrek aan motivatie. Globaal gezien ervaren de 
centrale organisaties dus dezelfde hindernissen als de bedrijfstakorganisaties, hoewel gebrek 
aan deskundigheid voor de centrales minder een probleem lijkt. 

De effectiviteit van hun arbo-activiteiten beoordelen de centrale werknemers- en werkgevers
organisaties verschillend. Werknemerscentrales schatten vooral hun activiteiten rondom 
voorlichting, advisering en bewaking van afspraken als redelijk effectief in. Voor de 
werkgeverscentrales zijn dat vooral informatieverzameling, overleg, onderzoek, beleidsont
wikkeling, voorlichting en advisering aan leden. Minder tevreden zijn de centrale werkgevers
organisaties over de effectiviteit van hun activiteiten rondom normering en beleidsont
wikkeling. Net als bij de bedrijfstakorganisaties is ook hier het beeld dat de organisaties, 
ondanks de belemmeringen, toch inschatten dat hun activiteiten doorgaans redelijk effectief 
zijn. Daarbij speelt sociale wenselijkheid waarschijnlijk een rol in de beantwoording van deze 
vraag. 

9.8 Plannen, ideeën en wensen 

Plannen voor arbo-activiteiten op korte termijn zijn er met name bij de centrale werknemers
organisaties en veel minder bij de centrale werkgeversorganisaties (zie bijlage 11). Ideeën en 
wensen voor arbo-dienstverlening op langere termijn komen bij alle centrales voor (zie 
bijlage 12), maar ook het meest bij de werknemersorganisaties. De uitgewerkte plannen 
betreffen zowel concrete activiteiten ter ondersteuning van de leden, als beleidsontwikkelen-
de en voorwaardenscheppende activiteiten. De ideeën en wensen daarentegen zijn meer 
beleidsgeoriënteerd en gericht op het creëren van een noodzakelijk infrastmctuur voor arbo-
zorg op bedrijfstak- en landelijk niveau. Hindernissen bij de realisering van de plannen 
voorzien alle werknemerscentrales die dergelijke plannen hebben, werkgeverscentrales 
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melden er geen (zie bijlage 13). Voorwaarden om de ideeën en wensen te kunnen realiseren 
worden echter door alle centrale organisaties genoemd (bijlage 14). De potentiële struikel
blokken die zij zien, zijn in grote lijnen dezelfde als de belemmeringen die ze thans ervaren 
(gebrek aan geld, tijd, structuur, belangsteUing en tegengestelde belangen). Net als bij de 
bedrijfstakorganisatie hebben de centrale werknemersorganisaties dus wat meer in petto voor 
de toekomst dan de centrale werkgeversorganisaties. 

9.9 Samenvatting en conclusies 

Tenslotte volgen aan de hand van de onderzoeksvragen en een commentaar op de bevindin
gen de conclusies die over de arbo-dienstverlening van centrale organisaties kunnen worden 
getrokken. 

Ten doel gestelde activiteiten (vraag 1) 
Alle centrale organisaties stellen zich activiteiten in de sfeer van belangenbehartiging en 
directe ondersteuning van leden ten doel (voorlichting, overleg/samenwerking/vertegenwoor
diging, advisering/begeleiding van leden en beleidsontwikkeling). Scholing/onderricht, 
onderzoek en normering/opstellen van richtlijnen behoren bij geen van de werkgeverscentra
les tot het voorgenomen takenpakket. Centrales leggen hun doelstellingen doorgaans niet 
vast in CAO's en convenanten, maar wel in periodieken/brochures, beleidsplannen/-notities 
en notulen. Centrale werknemersorganisaties doen dit bovendien in jaarplannen/activiteiten
programma's en in jaarverslagen. 

De uitvoering van arbo-activiteiten (vraag 2) 
De twee soorten centrale organisaties lijken in hun arbo-takenpakket doorgaans veel op 
elkaar. Ze voeren aUe onderzochte activiteiten in zekere mate uit, maar leggen verschillende 
accenten bij de invullingen van sommige activiteiten. Verschillen zijn er bij voorlichting, 
scholing en onderricht waar de werkgeverscentrales vaker initiërend optreden en de 
werknemerscentrales zich vaker bezighouden met studiedagen. Verder bij overig extern 
overleg waar de centrale werknemersorganisaties meer overleg voeren met milieu-organisa
ties en 'overige' organisaties, terwijl de werkgeverscentrales meer contacten hebben met het 
GAK, beroepsverenigingen, veiligheidsdiensten, bedrijfstakspecifieke arbo-organisaties en 
externe arbo-werkgroepen. 

Op veel punten lijkt het patroon van arbo-activiteiten van de centrale organisaties op dat van 
de bedrijfstakorganisaties. Dit geldt met name voor voorlichting/scholing/onderricht, overig 
extern overleg, advisering/begeleiding van leden, onderzoek, beleidsontwikkeling en bewaking 
van afspraken. Het duidelijkste verschil tussen de centrale organisaties en de bedrijfstakor
ganisaties is de betrokkenheid bij het CAO-overleg, waaraan (uiteraard) geen van de 
centrale organisaties meedoet. Verschil is er ook ten aanzien van registratie of administratie 
van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en dergelijke. Geen van de centrales doet dit in 
eigen beheer of besteedt het uit, in tegenstelling tot de bedrijfstakorganisaties. Bij onderzoek, 
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waar de centrale organisaties net als de bedrijfstakorganisaties doorgaans begeleidend en 
evaluerend betrokken zijn, maar niet initiërend, uitvoerend en financierend, is er eveneens 
verschil evenals bij normering, waarbij de centrale organisaties doorgaans betrokken zijn, 
maar de bedrijfstakorganisaties minder vaak. Daarnaast geven de centrales bij de uitvoering 
van hun arbo-activiteiten wat meer aandacht aan veiligheidsaspecten dan de bedrijfstakorga
nisaties. 

In de speciale aandacht voor doelgroepen als Ondernemingsraden/VGW-commissies en het 
Midden en Kleinbedrijf verschillen de centrales niet van de bedrijfstakorganisaties. Dit is 
evenmin het geval bij de initiatiefnemers voor arbo-activiteiten. Ook bij de centrales vragen 
de leden vooral om voorlichtings- en adviesactiviteiten en verrichten de organisaties 
daarnaast op eigen initiatief activiteiten op het gebied van kennisvergaring en belangenbe
hartiging. In de voortbrenging van concrete produkten is er eveneens overeenkomst. De 
centrales produceren circulaires, brochures, lezingen/voordrachten, (rubrieken in) periodie
ken, onderzoekspublikaties en beleidsplannen, waaraan de werknemerscentrales nog 
studiedagen en jaarplannen/activiteitenprogramma's toevoegen. Tenslotte is er ook hetzelfde 
beeld ten aanzien van de discrepantie tussen uitvoeringspraktijk en formele doelstellingen. 
Net als bij de bedrijfstakorganisaties formuleren minder centrales formele doelstellingen op 
arbo-gebied dan er daadwerkelijk activiteiten uitvoeren. 

Plaats van de arbo-activiteiten in de totale organisatie (vraag 3) 
De arbo-dienstverlening van de centrale organisaties vormt een zeer bescheiden onderdeel 
van hun totale activiteitenpakket. Gemiddeld omvat het niet meer dan 2% van de totale 
arbeidsformatie en betreft het per werknemerscentrale 3,0 formatieplaatsen en per werkge-
verscentrale 0,6 formatieplaats. De arbo-medewerkers hebben gemiddeld 6-7 jaar ervaring op 
arbo-gebied, een universitair of HBO-opleidingsniveau, zijn met name deskundig op juridisch 
gebied of personeels- en maatschappelijk werk en vervullen vooral functies als secretaris of 
'medewerker' (diverse soorten). De meeste tijd besteden zij aan extern overleg. Intern 
overleg over arbo-zaken wordt eveneens frequent gevoerd, in diverse geledingen. Alle 
centrales voeren arbo-activiteiten uit in samenhang met sociaal beleid en ziekteverzuim/ar-
beidsongeschiktheidsbeleid en enkelen daarnaast met andere aangrenzende beleidsterreinen. 
Tussen de werkgevers- en werknemerscentrales treden hier en daar verschillen op (omvang 
van de arbo-formatie, overige deskundigheden, samenhang met milieubeleid, accenten in 
overige tijdsbesteding en in intern overleg). Verschillen tussen de centrales en de bedrijfstak
organisaties zijn er ten aanzien van opleidingsniveau en specifieke arbo-deskundigheid van 
arbo-medewerkers, accenten in tijdsbesteding aan activiteiten èn besprekingsfrequentie van 
arbo-zaken in ledenvergaderingen. 

Mogelykheden en belemmeringen voor (interne) arbo-activiteiten (vraag 4) 
Met name werknemerscentrales zien mogelijkheden voor (nieuwe) arbo-activiteiten. Zij 
hebben zowel uitgewerkte plannen als verdere ideeën en wensen. De werkgeverscentrales 
hebben vooral ideeën en wensen. De plannen betreffen vaak concrete dienstverlenende 
activiteiten, de ideeën en wensen zijn meer gericht op beleid en randvoorwaarden voor arbo-
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zorg in Nederland. Tijd- en geldgebrek, tegengestelde belangen en te weinig belangstelling 
staan de centrales niet alleen bij hun huidige activiteiten in de weg, maar bemoeilijken ook 
de plannen en wensen voor de toekomst. Ondanks de belemmeringen beoordelen de 
centrales de effectiviteit van hun activiteiten vooral als 'redelijk'. Behalve bovengenoemd 
verschil tussen werknemerscentrales en werkgeverscentrales ten aanzien van plannen voor de 
toekomst, is er ook een verschil in overige ervaren belemmeringen en in de activiteiten waar 
de meeste tevredenheid over bestaat. Belangrijk verschil met de bedrijfstakorganisaties is dat 
gebrek aan deskundigheid bij de centrales geen rol lijkt te spelen en dat zij vaker in 
subsidieregelingen en activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA aanleiding vinden om arbo-
activiteiten uit te voeren en, begrijpelijk, minder vaak in bedrijfstakimago. 

Commentaar 
Beschouwing van de bevindingen leidt in grote lijnen tot hetzelfde oordeel over de arbo-
dienstverlening van de centrales als bij de bedrijfstakorganisaties. Alle centrales houden zich 
actief met arbeidsomstandigheden bezig en hun dienstenpakket is uitgebreid. De omvang en 
inhoudelijke diepgang ervan is echter beperkt, gelet op de uitvoeringsfrequenties, de 
beschikbare arbo-formatie (qua aantal formatieplaatsen en deskundigheden) en gezien de 
oriëntatie op beleid en het scheppen van voorwaarden. Net als bij de organisaties op 
bedrijfstakniveau is de beschikbare formatie voor arbo-zaken bij de werknemerscentrales 
gemiddeld groter dan bij de werkgeverscentrales en lijken de werknemerscentrales wat meer 
gestructureerd aan verbetering van arbeidsomstandigheden te werken. Ook bij de centrales 
ziet het er met andere woorden naar uit dat de werknemers en werkgevers vanuit verschil
lende visies en intenties met het arbo-thema bezig zijn. 

I^pering van de arbo-dienstverlening 
De arbo-dienstverlening van centrale organisaties vertoont de volgende karakteristieken: 

centrale organisaties zijn actief op arbo-gebied; 
- ze verrichten een gevarieerd pakket van activiteiten; zowel op het gebied van kennisver

garing en belangenbehartiging als ook in de sfeer van directe ondersteuning aan leden; 
- ten aanzien van de arbo-dienstverlening blijven de officiële doelstellingen achter bij de 

uitvoering ervan; 
de arbo-activiteiten vormen een zeer bescheiden onderdeel van het totale activiteitenpak
ket; 
de activiteiten richten zich zowel op veiligheids- gezondheids- en welzijnsaspecten als ook 
op beleidsaspecten van arbeidsomstandigheden; 
met name werknemerscentrales hebben uitgewerkte plannen voor de toekomst, werkge
verscentrales hebben vooral ideeën en wensen; 

- belemmeringen worden bij de huidige dienstverlening ervaren en voor de toekomstige 
activiteiten voorzien; 
over de effectiviteit van de arbo-activiteiten zijn de centrales doorgaans redelijk tevreden; 
op enkele aspecten van de arbo-dienstverlening verschillen de centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties van elkaar; 
verschillen zijn er hier en daar ook met de bedrijfstakorganisaties. 
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10. DISCUSSIE 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat met de verkregen gegevens alle 
onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden, zij het dat het antwoord op de vijfde 
onderzoeksvraag beperkt is. Alvorens over te gaan tot het trekken van de uiteindelijke 
conclusies en het formuleren van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, worden op deze 
plaats de bevindingen en de wijze waarop deze zijn verkregen eerst nog aan een kritische 
beschouwing onderworpen. 

10.1 Beschouwing van de onderzoeksmethoden en de responsgroep 

Dossieronderzoek 
Met behulp van het dossieronderzoek zijn niet alle beoogde gegevens verkregen. Met name 
gegevens over de omvang van bedrijfstakken en de ziekteverzuim- en de WAO-problematiek 
daarin, bleken onvoldoende beschikbaar. Dit heeft de beantwoording van de onderzoeksvraag 
betreffende eventuele verschillen in arbo-dienstverlening, samenhangend met dit soort 
kenmerken, bemoeilijkt en beperkt. 

Schriftelijke enquête 
De schriftelijke enquête heeft de onderzoeksinhoud goed afgedekt. De geringe respons op de 
categorieën 'anders' geeft aan dat de vormen van arbo-dienstverlening van de onderzochte 
organisaties uitputtend in kaart zijn gebracht. Bovendien heeft de constructie van de 
vragenlijst discriminatie tussen veel en weinig voorkomende arbo-activiteiten mogelijk 
gemaakt, evenals onderscheid tussen verschillende soorten activiteiten en onderscheid in 
verschillende mate van uitvoering. In een enkel geval kan sprake zijn van overlap tussen 
activiteiten: bij overleg, waarmee andere arbo-activiteiten vaak gepaard gaan. Dit heeft met 
name de schatting van de tijdsbesteding per arbo-activiteit voor de respondenten bemoeilijkt 
en de gegevens onnauwkeurig gemaakt. Verder zijn vragen soms inconsistent beantwoord, 
een bekend verschijnsel bij deze onderzoeksmethode. Eventuele effecten hiervan worden 
door de groepsgemiddelden echter ondervangen. Weinig (drie) respondenten hebben 
opmerkingen gemaakt over onmogelijkheid van beantwoording van vragen en het aantal 
ontbrekende antwoorden bij de vragen met gesloten antwoordcategorieën is in het algemeen 
beperkt. Bij drie (werkgevers)organisaties is geconstateerd dat zij activiteiten of onderwerpen 
daarvan niet op geven, terwijl op basis van andere bronnen bekend is dat zij zich daar wel 
mee bezig hebben gehouden. Omgekeerd zijn er geen aanwijzingen dat organisaties, om 
welke reden dan ook, onterecht activiteit melden. Geconcludeerd wordt dat met dit onder-
zoeksinstmment de arbo-dienstverlening bij de onderzochte organisaties voldoende in kaart 
is gebracht om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Geconcludeerd wordt ook dat 
deze onderzoeksmethode, waar met het doel van inventarisatie bewust voor is gekozen, een 
zekere oppervlakkigheid als nadeel heeft. De kans bestaat daardoor dat het verkregen beeld 

164 



van de arbo-dienstverlening weliswaar niet onjuist is, maar wel geflatteerd kan zijn. De 
wereld achter de getallen kan niet altijd aan het licht komen. 

Documentanalyse 
De documentanalyse, die was bedoeld als aanvulling en praktische toets op de gegevens uit 
de vragenlijsten, heeft beperkte aanvullende informatie opgeleverd. Dit komt niet zozeer 
door het aantal documenten dat is ontvangen (158), dan wel door het beperkt aantal 
organisaties dat ze inzond (44%). Met name bij de produkt- en bedrijfschappen en de 
werkgeversorganisaties (zowel de centrales als die op bedrijfstakniveau) kunnen op grond 
van de documenten nauwelijks conclusies worden getrokken. 

Analysemethoden 
Met de gehanteerde analysemethoden (top- en bottom-bepaling en Kruskal-Wallis one-way 
anova procedure) is het gelukt om onderscheid te maken tussen veel en weinig voorkomende 
(aspecten van) arbo-activiteiten en om verschillen in arbo-activiteit tussen soorten organisa
ties op te sporen. Bij dit laatste is in vier van de zestien gevallen een afwijkende uitkomst 
gevonden, afhankelijk van de wijze van vergelijking tussen de organisaties (globale vaststel
ling van arbo-activiteit versus een meer zorgvuldige weging op onderliggende items). In deze 
gevallen is de gevonden significantie in verschillen tussen soorten organisaties volgens de 
globale vaststelling dus minder betrouwbaar. De toepassing van de Pearson produkt-moment 
correlatie-methode was niet succesvol, omdat het weinig aanwijzingen voor correlaties 
opleverde. Dit wordt echter mede bepaald door het ontbreken van gegevens. 

Responsgroep 
De responsgroep omvat de volledige onderzoekspopulatie van de centrale organisaties en 
dekt 41% van de bedrijfstakorganisaties. De produkt- en bedrijfschappen zijn hier significant 
sterker vertegenwoordigd ten opzichte van de non-responsgroep (p<.02) dan de andere 
soorten bedrijfstakorganisaties. Over een verklaring hiervoor kan slechts worden gespecu
leerd. De gemiddelde respons per geselecteerde bedrijfstak bedraagt ongeveer 50%. In vier 
bedrijfstakken ligt de respons aanmerkelijk hoger en, belangrijker, twee takken (politie en 
zeevaart) zijn in de responsgroep ondervertegenwoordigd. Wat de politie betreft ontbreken 
alleen werknemersorganisaties, in de zeevaart betreft het zowel werknemers- als werkgevers
organisaties. In beide gevallen is voor de werknemersorganisaties geen verklaring voorhan
den. Bij de werkgeversorganisaties is deels een verklaring dat ze zich zelf in een andere 
bedrijfstak indelen, dan dat het DCA doet ten aanzien van 'hun' bedrijfstak-CAO's (DCA 
1990). Bovendien geven veel van deze organisaties aan van deelname aan het onderzoek af 
te zien, omdat ze een ministeriële beschikking afwachten over het van kracht zijn van de 
Arbowet in deze sector. Derhalve wordt geconcludeerd dat de responsgroep ten aanzien van 
de centrale organisaties, de bedrijfstakorganisaties en 32 bedrijfstakken, getalsmatig gezien 
althans, een voldoende representatieve afspiegeling is van de onderzoekspopulatie en 
voldoende geschikt is voor het onderzoek. 
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Het meten van de arbo-activiteit in de responsgroep is bemoeilijkt door de complexe 
structuur van het terrein waarbinnen de responsgroep (en de onderzoekspopulatie) opereert. 
Zowel op bedrijfstak- als op ondernemingsniveau zijn veel organisaties actief op elkaar 
overlappende werkterreinen. Hierdoor kan arbo-activiteit 'dubbel' worden gemeten. Dit kan 
met name optreden bij de produkt- en bedrijfschappen, ten opzichte van de werknemers- en 
werkgeversorganisaties, en bij de werknemers- en werkgeversorganisaties die overkoepelend 
voor anderen functioneren. Onderschatting van arbo-activiteit kan eveneens optreden bij 
bovengenoemde organisaties, maar ook bij bedrijfstakorganisaties die hun activiteiten 
'delegeren' naar bijvoorbeeld bedrijfstakspecifieke arbo-instellingen, zoals STIGAS en 
Stichting Arbouw, of naar bedrijfsverenigingen of de Algemene Werkgevers Vereniging. In 
deze gevallen geven de bedrijfstakorganisaties hun arbo-activiteiten (onterecht) wellicht niet 
op, omdat zij ze zelf niet uitvoeren, maar alleen in bestuurlijke zin betrokken zijn. Antwoor
den in de vragenlijsten duiden er op dat beide effecten in enige mate zijn opgetreden. Een 
nadere analyse is hieraan niet gewijd, omdat het onderzoek niet beoogt de totale hoeveelheid 
arbo-dienstverlening in de geselecteerde bedrijfstakken in kaart te brengen, maar inzicht 
probeert te geven in wat de (soorten) organisaties doen en welke accenten ze daarin leggen. 
Geconcludeerd wordt dat de opgetreden effecten van over- en onderschatting van arbo-
activiteit geen ernstige belemmeringen vormen voor het onderzoek. 

Complicerend voor de interpretatie van de bevindingen is ook het verschil in functioneren 
van de vijf soorten organisaties, dat zich ook uit in verschillen in hun arbo-dienstverlening. 
De meeste organisaties hebben voor deze dienstverlening (een sterk uiteenlopend aantal) 
medewerkers in dienst, sommige organisaties huren hiervoor menskracht in, en het komt ook 
voor dat organisaties de deskundigheid van leden inschakelen. Bovendien varieert het 
ledenbestand, de groep waarvoor de activiteiten worden verricht, tussen de organisaties sterk, 
zowel naar aard en samenstelling als naar omvang. Geconcludeerd wordt dat dit in veel 
gevallen verklaringsgronden zijn voor gevonden verschillen üi arbo-dienstverlening tussen de 
soorten organisaties (zie 10.2). 

In hoeverre de gemeten arbo-activiteit in de responsgroep representatief is voor de gehele 
onderzoekspopulatie is niet aan te geven. Het is in ieder geval niet waarschijnlijk dat de 
organisaties in de non-responsgroep in het geheel geen of juist veel arbo-activiteiten 
uitvoeren. De berichten over het a&ien van deelname aan het onderzoek en ook de reacties 
van respondenten bij het telefonisch rappel wijzen niet in die richting. Er zijn derhalve geen 
indicaties dat de conclusies niet van toepassing zijn op de niet onderzochte organisaties uit 
de onderszoekspopulatie, of nog breder, op alle overige bedrijfstakorganisaties in Nederland. 
Voor het omgekeerde zijn er echter evenmin aanwijzingen. 

Geconcludeerd wordt dat de responsgroep voldoende geschikt is om met de gegevens over 
de daarin gemeten arbo-activiteit antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Ook wordt 
geconcludeerd dat niet duidelijk is of de daarop geformuleerde conclusies ook algemene 
geldigheid hebben. 

166 



De waarde van het onderzoek 
Nu is vastgesteld dat zowel de responsgroep als de gehanteerde onderzoeksmethoden 
voldoende geschikt zijn gebleken, wordt geëxpliciteerd wat de waarde van het onderzoek is 
door aan te geven wat het onderzoek wél en niet oplevert. 
Het onderzoek levert wel uitspraken op over: 

de instrumenten die een selecte, op bedrijfstakniveau opererende groep organisaties 
hanteert bij het ondersteunen van ondememingen bij de vormgeving van arbo-beleid; 
de variëteit, invullingen, accenten, mate van voorkomen en relatieve omvang van de 
arbo-dienstverlening van deze organisaties; 
discrepanties tussen het beleid en de praktijk van arbo-dienstverlening; 
de plaats van de arbo-dienstverlening binnen de organisaties; 
mogelijke ontwikkelingen in de dienstverlening en de noodzakelijke randvoorwaar
den; 
de aanleidingen voor deze organisaties om arbo-activiteiten te verrichten; 

Op basis van het onderzoek kunnen geen uitspraken worden gedaan over: 
de totale hoeveelheid arbo-activiteit in bedrijfstakken; 
bedrijfstakken met veel dan wel weinig arbo-activiteit; 
de kwaliteit en effectiviteit van de arbo-dienstverlening van de onderzochte organisa
ties; 
de effecten van deze arbo-dienstverlening in de ondernemingen; 
de beoordeling ervan door de ontvangers (de leden van de organisaties); 
het al of niet voldoende zijn van de uitgevoerde arbo-dienstverlening door de 
onderzochte organisaties (in relatie tot de aanwezige arbo-problematiek in bedrijfs
takken en overige arbo-activiteiten van anderen); 

10.2 Beschouwing van de resultaten 

Ten doel gestelde arbo-activiteiten 
Gebleken is dat zowel de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties als de organisaties 
op bedrijfstakniveau in hun formele opvatting de directe ondersteuning aan leden en 
belangenbehartiging als hun primaire^dâTak zien op arbo-gebied. Alleen de produkt- en 
bedrijfschappen vinden activiteiten op het gebied van kennisvergaring nadmkkelijker ook tot 
hmi. formele arbo-taken behoren. Dit verschil is te verklaren vanuit de algemene doelstelling 
van deze organisaties, waarvan het verzamelen en verstrekken van informatie aan de sector 
duidelijk deel uit maakt. Voor de andere soorten organisaties lijkt kennisvergaring meer een 
voorwaarde (input) om de andere arbo-activiteiten (output) te kunnen uitvoeren en minder 
een doel op zich. De bevinding dat werknemersorganisaties duidelijk vaker dan de andere 
bedrijfstakorganisaties hun ten doel gestelde arbo-dienstenpakket formeel op schrift stellen, 
kan wellicht worden verklaard vanuit het grotere belang dat ze aan het arbo-thema hechten, 
de grotere activiteit die ze op dit gebied tënTtoon spreiden en het uitgebreidere en meer 
intensieve inteme overleg dat ze over arbo-zaken voeren. Deze bevinding wordt ondersteund 

167 



door het gegeven dat de vakbonden de meeste beleidsplannen en -notities hebben ingezon
den (zie tabel. 3.3.4) 

Overigens is bij de resultaten betreffende de voorgenomen arbo-activiteiten waarschijnlijk 
sprake van enige overschatting. De indruk is dat organisaties (van alle soorten) formele 
doelstellingen melden, omdat ze activiteiten feitelijk uitvoeren, terwijl de voornemens 
daartoe niet altijd op schrift staan. De (gebrekkige) resultaten van de documentanalyse 
wijzen hierop, evenals waarnemingen tijdens de proefenquête. Maar vooral de bevindingen 
rond het vasüeggen van doelstellingen in CAO's onderbouwen deze indruk. Het lijkt erop dat 
organisaties de betreffende vraag anders geïnterpreteerd hebben dan bedoeld was, want in 
de CAO's komen wel doelstellingen van organisaties aangaande de bedrijfstak tot uiting, 
maar niet zozeer de activiteiten die de bedrijfstakorganisaties zichzelf ten doel stellen om dit 
te (helpen) realiseren. Op dit laatste was de vraag feitelijk gericht. Dit betekent dat over de 
gehele linie waarschijnlijk minder organisaties formeel arbo-activiteiten voornemen, dan nu is 
vastgesteld. 

De uitvoering van arbo-activiteiten 
In het algemeen is vastgesteld dat de bedrijfstakorganisaties actief zijn op arbo-gebied en dat 
ze, gezamenlijk beschouwd, in hun (gevarieerde) taakuitoefening het accent leggen op zes 
activiteiten. Deze betreffen zowel kennisvergaring (informatieverzameling en -beheer, 
onderzoek) en belangenbehartiging (extem overleg), als concrete ondersteuning van leden 
(voorlichting/schoUng, advisering/begeleiding). De minst uitgevoerde activiteiten liggen alle 
in de sfeer van belangenbehartiging (normering, beleidsontwikkeling, bewaking afspraken). 
De drie soorten organisaties leggen hun accenten echter wat verschillend. De meeste 
overeenkomst in accenten is er tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties. De 
accenten die produkt- en bedrijfschappen leggen wijken meer af. Met name aan overleg over 
arbo-zaken in geïnstitutionaliseerde organen nemen zij duidelijk minder vaak deel. Een 
verklaring hiervoor wordt verderop gegeven. Belangrijk verschil is verder dat de werknemers
organisaties in het algemeen het meest actief zijn, de produkt- en bedrijfschappen het minst. 
De grotere activiteit bij de vakbonden kan, net als bij het stellen van formele arbo-doelen, 
samenhangen met het grotere belang dat aan goede arbeidsomstandigheden wordt gehecht, 
maar ook met het gegeven dat vakbonden met een grotere diversiteit aan bedrijfstakken en 
arbo-problematiek te maken hebben dan de andere twee soorten organisaties. De lagere 
activiteit bij produkt- en bedrijfschappen is consistent met de bevinding dat een aantal van 
deze organisaties nog op de drempel staat van het arbo-terrein, terwijl arbeidsomstandighe
den voor werkgevers- en werknemersorganisaties veel meer een ingeburgerd thema lijkt. 
Daarnaast geldt dat bijna de helft van de onderzochte produkt- en bedrijfschappen (onder 
andere) actief is in de land- en tuinbouw of de bouwnijverheid, waarin bedrijfstakspecifieke 
arbo-organisaties (STIGAS en Stichting Arbouw) aanwezig zijn. Deze neemt potentiële 
activiteiten van produkt- en bedrijfschappen wellicht uit handen. De lagere activiteit bij de 
werkgeversorganisaties kan niet worden verklaard door het aantal organisaties dat hun 
sociaal-secretariaat niet zelf uitvoert, maar uitbesteedt. In de eerste plaats gaat het om 
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slechts 13% van de respondenten (AWV 1991) en in de tweede plaats hebben deze organisa
ties 'hun' arbo-activiteiten gemeld in de vragenlijst. 

De "beschouwing van elk van de uitgevoerde arbo-activiteiten afzonderlijk leidt tot de 
volgende constateringen. 

Vastgesteld is dat de bedrijfstakorganisaties voornamelijk op beperkte schaal informatie over 
arbo-zaken verzamelen en/of beheren, waarbij de werknemersorganisaties iets actiever dan 
de anderen zijn. Wat dit verzamelen op beperkte schaal precies omvat, is niet nader onder
zocht, maar waarschijnlijk betekent het dat men meer of minder gericht artikelen en 
publikaties vergaart en een 'boekenkast vult' ten behoeve van de eigen documentatie. Het 
geautomatiseerd beheren van databestanden is naar verwachting een zeldzame activiteit voor 
de organisaties. Interessant is dat de organisaties zich met name richten op wetgeving en 
arbo-literatuur en duidelijk minder op ongevallen, beroepsziekten en advies- en installatiebu
reaus. Ze zijn met andere woorden vooral geïnteresseerd in algemene (beleids)kaders en 
minder in de concrete arbeidsomstandigheden zelf of gevolgen daarvan. Deze bevinding is 
consistent met een aantal andere constateringen, zoals de veelal beleids- en bedrijfsmatige 
deskundigheden van de arbo-medewerkers, de nadruk op (onder andere) beleidsaspecten als 
onderwerp van de arbo-activiteiten en de invoering van de Arbowet als belangrijke aanlei
ding tot op heden voor de start van arbo-activiteiten (zie verderop bij aanleidingen). Niet 
duidelijk is wat hierbij oorzaak en wat gevolg is, maar zeker is wel dat de beschikbaarheid 
van informatie van invloed is op wat als probleem wordt gedefinieerd en welke (beleids)keu-
zes vervolgens ten aanzien van de arbo-dienstverlening kunnen worden gemaakt. 
De verwachte verschuiving in aanleidingen voor arbo-activiteiten, waarbij specifieke arbo-
zaken minder belangrijk worden, de ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek 
belangrijk blijft en milieu- en kwaliteitszorg belangrijker worden (zie onder aanleidingen), 
roept de vraag op hoe deze arbo-activiteit zich onder invloed hiervan zal ontwikkelen. Het 
gevaar is niet denkbeeldig dat de aandacht zich in de toekomst sterker op de gevolgen van 
(slechte) arbeidsomstandigheden zal richten en de preventieve aandacht, gericht op risico's in 
arbeidssituaties, niet zal toenemen. In het licht van het Kabinetsstandpunt zou dit een 
bedenkelijke ontwikkeling zijn . Opvallend is nog dat veel werkgeversorganisaties informatie 
verzamelen over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Kennelijk onderkennen ze in deze 
onderwerpen werkgeversbelangen. Opmerkelijk is ook dat veel produkt- en bedrijfschappen 
informatie vergaren over arbo-knelpunten en arbeidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen, 
ofwel gericht zijn op (het wegnemen van) risico's in arbeidssituaties. Dit kan er op duiden 
dat deze organisaties, die op het arbo-terrein veelal pas gaan beginnen, een concrete basis 
voor zichzelf leggen om vervolgens beleid te kunnen formuleren. 

Bij de centrale organisaties komt globaal hetzelfde beeld van prioriteiten naar voren als bij 
de bedrijfstakorganisaties, al lijken ze het terrein van risico's, gevolgen en beleidskaders rond 
arbeidsomstandigheden wat breder te bestrijken. 

Op het gebied van voorlichtings- en scholingsactiviteiten is geconstateerd dat de werknemers
organisaties duidelijk actiever zijn dan de andere twee soorten bedrijfstakorganisaties. 
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Bovendien houden zij zich meer bezig met langer lopende activiteiten zoals de verzorging 
van studiedagen en brochures over arbo-onderwerpen. Dit verschil in accent op meer 
kortstondige activiteiten bij werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen, en op 
langduriger en meer inspanning vergende activiteiten bij werknemersorganisaties kan worden 
verklaard vanuit het verschil in behoeften bij de leden van de organisaties. Ondernemers zijn 
waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in gerichte 'kennisinjecties', terwijl bij werknemers de 
behoefte aan geregelde scholing veel groter is. De bevinding dat werkgeversorganisaties en 
produkt- en bedrijfschappen daarnaast op één langer lopende activiteit het accent leggen 
(betrokkenheid bij (vak)opleidingen, waarschijnlijk veelal via betrokkenheid bij leerlingstel
sels) zou er op kunnen duiden dat veel van deze organisaties praktische scholing en training 
van werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden als ondememingsbelang zien. Er 
is hier echter mogelijk sprake van enige vertekening, doordat organisaties de frequentie 
waarin ze in het geheel bij (vak)opleidingen betrokken zijn, hebben opgegeven terwijl de 
vraag specifiek gericht was op betrokkenheid bij arbeidsomstandigheden. Opvallend bij de 
produkt- en bedrijfschappen is nog dat voorlichting weliswaar één van de meest nadrukkelijk 
ten doel gestelde onderdelen van het dienstenpakket is, maar gemiddeld houden ze zich met 
de diverse vormen toch minder dan één maal per jaar bezig. 

De centrale organisaties vullen in grote lijnen hun voorlichtings- en scholingsactiviteiten op 
dezelfde wijze in als de bedrijfstakorganisaties. Ze zijn, begrijpelijk, wat minder betrokken bij 
(vak)opleidingen, maar wat actiever ten aanzien van brochures. 
Bij zowel de centrales als de bedrijfstakorganisaties is tenslotte gebleken dat zij niet alleen 
initiërend en ondersteunend optreden bij deze arbo-activiteit, maar ook de uitvoering ervan 
zelf ter hand nemen. 

Het geïnstitutionaliseerde externe overleg over arbo-zaken vullen de werknemers- en 
werkgeversorganisaties op ongeveer gelijke wijze in. De produkt- en bedrijfschappen voeren 
op deze wijze duidelijk minder frequent overleg, hetgeen waarschijnlijk vooral wordt bepaald 
door het feit dat zij geen CAO-partij zijn. Het CAO-overleg neemt bij de werkgevers- en 
werknemersorganisaties de meest prominente plaats in. Opvallend hierbij is dat werkne
mersorganisaties hieraan vaker deelnemen dan de werkgeversorganisaties. Dit is te verklaren 
doordat vakbonden veelal in meer dan één bedrijfstak actief zijn en dus met meer CAO's te 
maken hebben. Onverwacht is verder ook de bevinding dat de werknemers- en werkgeversor
ganisaties ook in organen op nationaal niveau participeren, zoals de Arbo-raad en -commis
sies. De verklaring hiervoor is dat ze dit doen namens de centrale organisaties. Dit onder
streept echter nogmaals de complexiteit van het terrein waarin de bedrijfstakorganisaties 
opereren: deze organisaties zijn dus niet alleen op bedrijfstakniveau actief, maar opereren op 
bescheiden schaal ook op nationaal niveau. 

Bij de centrale organisaties is, uiteraard, bijna het omgekeerde beeld als bij de bedrijfstakor
ganisaties. Zij nemen geen deel aan CAO-overleg, maar wel aan het overleg in de organen 
op nationaal niveau. Overigens zijn zij wel betrokken bij het CAO-traject, omdat zij deze in 
algemene zin voorbereiden in overleg met hun leden (de aangesloten bedrijfstakorganisaties). 
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Bij het overige externe overleg over arbo-aangelegenheden valt op dat de bedrijfstakorgani
saties een uitgebreid overlegcircuit hebben. De meest frequente contacten zijn echter 
voorbehouden aan een klein circuit: met name werkgevers- en werknemersorganisaties en 
bedrijfsverenigingen. Daarnaast is er een grote groep instanties waarmee de contacten 
minder intensief zijn en een kleine groep waarmee weinig over arbeidsomstandigheden wordt 
overlegd (met name organisaties van importeurs en normalisatiecommissies). Het lijkt erop 
dat óók in het overlegcircuit de meer beleidsmatige gerichtheid op arbeidsomstandigheden 
en de gevolgen daarvan tot uiting komt, aangezien arbo-zaken vooral onderwerp van gesprek 
zijn met de sociale partners en (waarschijnlijk met name in de besturen van) uitvoerings
organen op het gebied van de sociale zekerheid. Minder contacten zijn er met instanties 
waarmee aan de preventie van risico's kan worden gewerkt. De bedrijfstakorganisaties laten 
op dit punt dus kansen liggen. 

Met name binnen de grote groep van instanties waarmee minder intensief contacten worden 
onderhouden, leggen de organisaties verschillende accenten, waarin hun gerichtheid te 
herkennen is. Werknemersorganisaties hebben veel contacten met opleidingsinstellingen, 
hetgeen spoort met hun nadruk op scholingsactiviteiten. Produkt- en bedrijfschappen voeren 
relatief veel overleg met onderzoeksinstellingen, hetgeen past bij hun gerichtheid op 
kennisvergaringsactiviteiten en wellicht ook samenhangt met hun 'beginnerspositie'. De 
werknemersorganisaties hebben doorgaans de meest frequente contacten, waarschijnlijk 
doordat ze voor meer bedrijfstakken actief zijn. De produkt- en bedrijfschappen overleggen 
doorgaans het minst intensief. Hiervoor is wellicht ook de 'beginnerspositie' een verklaring, 
maar ook het bestaan van het STIGAS en Stichting Arbouw (zie eerder). 
Bij de centrale organisaties is het overlegpatroon eveneens uitgebreid, maar over duidelijke 
accenten valt weinig te zeggen. 
Overigens komen bij deze arbo-activiteit de beperkingen van de vragenlijst naar voren ten 
aanzien van de 'wereld achter de getallen'. Zo valt uit de verkregen informatie niet op te 
maken in welk kader de contacten plaats hebben. Het kan zowel om toevallige ontmoetingen 
gaan, als om contacten in het kader van samenwerkingsprojecten op het gebied van 
arbeidsomstandighedenverbetering, of om overleg in besturen van instellingen, waar arbo-
zaken ook aan de orde komen. De frequentie van de contacten kan met andere woorden niet 
als maat worden genomen voor het gestructureerd werken aan arbeidsomstandighedenverbe-
tering. 

Ten aanzien van advies- en begeleidingsactiviteiten blijken de bedrijfstakorganisaties voor 
hun leden met name te fungeren als adviseur (aanspreekpunt en doorverwijzer) en minder 
als begeleider. Net als bij de andere leden-ondersteunende arbo-activiteit (voorlichting en 
scholing) ligt het accent dus vooral op kortstondige vormen van ondersteuning. De werkne
mersorganisaties zijn ook hier het meest actief en verrichten daamaast ook weer meer de 
langduriger werkzaamheden (begeleiding). 
Bij de centrale organisaties is hetzelfde accent waarneembaar. Vermeldenswaard is in dit 
verband dat bij een enkele centrale werkgeversorganisatie en bij een produktschap plannen 
of ideeën bestaan voor het aantrekken van een arbo-consulent. Dit kan duiden op de wens 
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om de leden meer begeleiding te kunnen bieden. Positief hieraan is dat dit meer aansluit op 
het gegeven dat arbeidsomstandighedenverbetering een langdurig proces is. 

In de betrokkenheid bij onderzoek over arbo-onderwerpen zijn er geen belangrijke verschil
len. Niet tussen de soorten bedrijfstakorganisaties, maar ook niet met de centrale organisa
ties. De nadruk leggen ze vooral op het initiëren, financieren, begeleiden en evalueren van 
onderzoek (de centrales het meest op de laatste twee activiteiten) en duidelijk minder op het 
zelf uitvoeren daarvan. Onderzoek wordt met andere woorden veelal uitbesteed aan andere 
instellingen. 

Bij normering en opstellen van richtlijnen is sprake van een verschil tussen de bedrijfstakor
ganisaties en de centrale organisaties. De centrales lijken op dit gebied actiever te zijn dan 
de bedrijfstakorganisaties. Dit hangt waarschijnlijk samen met het (veelvuldiger) participeren 
in de Arbo-raad en -commissies. Maar ook met de standaardprocedure dat de centrales 
Concept-Publikatiebladen van de Arbeidsinspectie ter becommentariëring krijgen voorgelegd. 
Op dit gebied lijkt er dus sprake van een zekere rolverdeling tussen de bedrijfstakorganisa
ties en de centrales. Desondanks zijn er ook voor bedrijfstakorganisaties mogelijkheden om 
aan normering te doen en op deze wijze tot bedrijfstaknormen, onder andere vastgelegd in 
CAO's, te komen. Voorbeelden bij enkele organisaties illustreren dit. De constatering dat 
bedrijfstakorganisaties weinig actief zijn op het gebied van normering wordt overigens voor 
de vakbonden bevestigd door recent onderzoek betreffende de rol van vakbonden bij 
normalisatie (Verboon e.a. 1991). Dit onderzoek is uitgevoerd in vier buitenlandse EG-
landen, maar de situatie in Nederland wordt vergelijkbaar geacht (Verboon 1991). 

Ten aanzien van beleidsontwikkeling op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn de 
soorten bedrijfstakorganisaties gemiddeld ongeveer even actief. Hoewel verhoudingsgewijs 
duidelijk meer werknemersorganisaties deze activiteit uitvoeren dan, met name, produkt- en 
bedrijfschappen. Bovendien lijken er geen verschillen in activiteit met de centrale organisa
ties al zullen er wel inhoudelijke verschillen optreden. De centrales dragen met name bij aan 
de ontwikkeling van beleid op nationaal niveau. Nu de Arbowet geheel is ingevoerd, is een 
belangrijk deel van het werk dat deze organisaties de afgelopen jaren hebben verricht, 
afgerond. Er komt met andere woorden meer tijd voor andere zaken dan het behartigen van 
belangen in het traject van wetsformulering en -invulling. Wellicht zal deze vrij gekomen tijd 
meer besteed gaan worden aan het ondersteunen van leden op ondernemingsniveau bij het 
toepassen van de wet (zie eerdere opmerkingen bij advisering en begeleiding). De bedrijfs
takorganisaties richten zich op de ontwikkeling van beleid op het meso-niveau. Dit kan onder 
meer bestaan uit het voorbereiden van CAO-onderhandelingen over arbo-onderwerpen, 
voorbereiden van convenanten, strategieën en plannen van aanpak ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. Gezien de toenemende benutting van het CAO-
kanaal om tot arbo-afspraken te komen en de bedrijfstakgewijze aanpak van de Arbeidsin
spectie en het Directoraat-Generaal van de Arbeid in het kader van het Arbo-91 project, kan 
worden verwacht dat deze arbo-activiteit in toenemende mate zal worden uitgevoerd. 
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Met bewaking van gemaakte afspraken op arbo-gebied houden werknemersorganisaties zich 
duidelijk het meest bezig en de produkt- en bedrijfschappen het minst. Dit laatste kan 
samenhangen met het gegeven dat deze organisaties geen CAO-partij zijn. De grotere 
activiteit bij de werknemersorganisaties is weer te verklaren door het grotere aantal CAO's 
waarmee de vakbonden veelal te maken hebben. Maar mogelijk hechten zij vanuit hun 
achtergrond en positie aan deze activiteit ook meer belang dan de werkgeversorganisaties. 
De centrale organisaties zijn ook op dit gebied actief, maar verder zijn er geen opmerkelijke 
waarnemingen. 

De beschouwing van de uitgevoerde arbo-activiteiten in het licht van de formeel ten doel 
gestelde activiteiten heeft interessante resultaten opgeleverd. Bij alle soorten bedrijfstakorga
nisaties en ook bij de centrales zijn er activiteiten die meer organisaties uitvoeren dan er 
zich voornemen. De uitvoeringspraktijk loopt dus vooruit op het formele beleid, of, omge
keerd, het beleid blijft achter bij de praktijk van alle dag. Dit verschijnsel treedt het sterkst 
op bij de werkgeversorganisaties (acht activiteiten) en het minst bij de werknemersorganisa
ties (drie activiteiten, met name op het gebied van kennisvergaring). Mogelijk ligt de 
discrepantie nog scherper dan nu is geconstateerd, omdat de indruk bestaat dat de organisa
ties waarschijnlijk minder vaak formeel activiteiten ten doel stellen (op schrift stellen), dan 
ze suggereren (zie eerder bij ten doel gestelde activiteiten). De kloof tussen beleid en 
praktijk laat zich ten dele verklaren doordat veel van de werkzaamheden op arbo-gebied 
onder de vlag van 'algemene belangenbehartiging' geschieden. Maar mogelijk speelt ook de 
constructie van de vragenlijst hierin een rol. De vragen over de ten doel gestelde activiteiten 
gingen vooraf aan de vragen over de feitelijke uitvoering. Wellicht is sprake van 'toenemend 
inzicht' tijdens het invullen van de vragenlijst die de resultaten over de uitgevoerde activitei
ten 'gunstig' beïnvloeden. 

Hoe dan ook, de discrepantie kan zowel positief als negatief worden geïnterpreteerd. Positief 
is dat organisaties, ondanks de afwezigheid van formele beleidskaders voor arbo-activiteiten, 
zich niet laten weerhouden om diensten op arbo-gebied te leveren. Negatief is dat de 
afwezigheid van beleidskaders impliceert dat geen bewuste keuzes worden gemaakt en geen 
sturing wordt gegeven aan de arbo-dienstverlening, ofwel dat arbo-activiteiten de organisaties 
'overkomen'. De arbo-dienstverlening heeft daarmee een ad-hoc karakter en wordt te weinig 
bepaald door een visie op arbeidsomstandigheden en op de rol die de organisatie op dat 
terrein expliciet wil vervullen. Negatief is ook dat hierdoor resultaten van de inspanningen 
(naar de leden) niet helder kunnen worden en kansen worden gemist om van ervaringen te 
leren. 

Overigens is er met name één activiteit waarbij de discrepantie tussen beleid en praktijk, 
omgekeerd ligt. Normering en opstellen van richtlijnen stellen meer organisaties zich ten 
doel, dan er feitelijk uitvoeren. Dit treedt echter alleen op bij de werknemersorganisaties en 
produkt- en bedrijfschappen. 
Over het geheel genomen geldt dat beleid en praktijk bij de werknemersorganisaties nog het 
meest overeenstemmen. De verklaring hiervoor kan niet zonder meer worden gezocht in 
grotere activiteit op het gebied van beleidsontwikkeling, want de significantie van het verschil 
tussen de soorten organisaties ten aanzien van deze arbo-activiteit is dubieus. Een mogelijke 
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verklaring is dat binnen werknemersorganisaties intensiever over arbo-zaken wordt overlegd 
in met name ledenvergaderingen en arbo-werkgroepen en -commissies, dan in de andere 
soorten organisaties. Wellicht bevordert het overleg in deze toetsende en adviserende/voor
bereidende organen de afstemming van het beleid op de praktijk. 

Wat betreft de onderwerpen van de arbo-activiteiten is vastgesteld dat de bedrijfstakorgani
saties zich met name richten op gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten van arbeidsom
standigheden. Veiligheidsaspecten krijgen gemiddeld weinig aandacht. De constructie van de 
vragenlijst kan deze bevinding hebben beïnvloed, omdat veiligheidsonderwerpen nauwer 
werden omschreven dan met name de welzijnsonderwerpen (bijvoorbeeld: snijden/bran
den/knellen versus werkstress en organisatie van het werk). De constatering dat beleidson
derwerpen veel aandacht krijgen is consistent met de bevinding dat de organisaties met name 
over Arbowetgeving informatie verzamelen en met de belangrijke impulswerking die tot op 
heden van de (invoering van de) Arbowet is uitgegaan. Overigens geldt ook dat de aandacht 
voor de gezondheids- en welzijnsonderwerpen toch voomamelijk beleidsgericht is. Dat wil 
zeggen gericht op beleidskaders in ondernemingen of de bedrijfstak en niet gericht op 
concrete oplossingen voor arbo-knelpunten. Dit hangt samen met de inhoudelijke deskundig
heden van de arbo-medewerkers in de organisaties, welke veelal niet op het gebied van 
specifieke arbo-risico's liggen (zie verderop bij deskundigheden). Tussen de soorten 
organisaties zijn er verschillen in accenten op bepaalde gezondheids-, welzijns- en beleidson
derwerpen. Daarbij is opvallend dat de werknemersorganisaties duidelijk de meeste aandacht 
aan welzijns- en beleidsonderwerpen geven. Wat betreft welzijn bij de arbeid volgen zij de 
actuele ontwikkelingen dus op de voet, terwijl de werkgeversorganisaties en produkt- en 
bedrijfschappen hierin wat achter blijven. Dit is des te opmerkelijk gezien de belangstelling 
in het bedrijfsleven voor integrale kwaliteitszorg, een filosofie en systeem van management 
met duidelijke raakvlakken en overlap met vooral de welzijnsaspecten van de kwaliteit van 
de arbeid. De bevinding dat dit beleidsterrein in toenemende mate de werknemers-, maar 
ook de werkgeversorganisaties tot arbo-activiteiten prikkelt, roept de verwachting op dat 
werkgeversorganisaties meer belangstelling voor welzijnsonderwerpen zullen krijgen. 
Geformuleerde doelstellingen op dit punt in de geanalyseerde documenten van deze 
organisaties vrijzen ook in die richting. 

De centrale organisaties lijken in het algemeen meer dan de bedrijfstakorganisaties alle vier 
onderwerpcategorieën te bestrijken. Dit hangt vooral samen met hun activiteiten op het 
gebied van normering en advisering, die ze arbo-breed invullen. 

De arbo-dienstverlening van zowel de bedrijfstakorganisaties als de centrales mondt vaak uit 
in concrete produkten. Het zijn met name onderzoekspublikaties, voorlichtings- en scholings
materiaal, beleidsplannen en arbo-afspraken in CAO's. Door de grotere activiteit van 
werknemersorganisaties ten aanzien van voorlichting en scholing is het aannemelijk dat zij 
meer produkten op dit gebied afleveren dan de anderen en waarschijnlijk produceren zij en 
de produkt- en bedrijfschappen meer beleidsplannen en -notities dan de werkgeversorgani
saties. Opvallend is dat de arbo-afspraken in CAO's een veel voorkomend produkt zijn bij 
werkgevers- en werknemersorganisaties (bij driekwart). De informatie uit de vragenlijsten, de 
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geanalyseerde CAO's zelf en de (actuele) literatuur (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 1987 en 1991) zijn op dit punt consistent. Dit duidt erop dat de sociale 
partners in toenemende mate CAO's als een geschikt instmment voor bedrijfstakken zien om 
aan de waarborging of verbetering van arbeidsomstandigheden te werken. 

Ten aanzien van de initiatieven voor arbo-activiteiten is geconstateerd dat deze bij de 
bedrijfstak- en de centrale organisaties zowel van de leden komen als uit de organisatie zelf. 
Vooral de werknemersorganisaties en de produkt- en bedrijfschappen reageren daarnaast op 
initiatieven van elders. De leden verzoeken vooral om activiteiten in de sfeer van directe 
ondersteuning, terwijl de organisaties op eigen initiatief ook activiteiten verrichten in de 
sfeer van kennisvergaring en belangenbehartiging. Dat leden minder om deze twee soorten 
activiteiten verzoeken kan betekenen dat ze er minder belang aan hechten dan de organisa
ties en dit kan er op duiden dat de organisaties in de ogen van de leden onnodig werk doen. 
Waarschijnlijker is echter dat de leden niet om dit soort activiteiten vragen, omdat de 
organisaties ze in hun ogen in voldoende mate uitvoeren. 
Verder voeren de werknemersorganisaties zowel op eigen initiatief als op verzoek van leden 
enkele activiteiten vaker uit dan de anderen. Kennelijk hebben de leden van deze organisa
ties meer behoefte aan voorlichting, advisering/begeleiding en bewaking van gemaakte 
afspraken en hechten de organisaties zelf meer belang aan scholing, onderzoek en eveneens 
bewaking van afspraken. De behoefte bij de leden aan kennis, informatie en belangenbeharti
ging die hieruit spreekt, is op zich geen opmerkelijke bevinding gezien de achtergrond en 
positie van de vakbonden en haar leden. 

In de speciale doelgroepen van de organisaties weerspiegelt zich duidelijk de verschillende 
gerichtheid. Werknemersorganisaties richten zich duidelijk meer op Ondernemingsraden en 
VGW-commissies en op 'risico-groepen' binnen de werkende bevolking. Produkt- en bedrijf
schappen richten zich meer op bepaalde sectoren van bedrijvigheid en werkgeversorganisa
ties geven met name specifieke aandacht aan het Midden en Kleinbedrijf. Dit laatste is 
echter niet significant meer dan bij de anderen. Tussen de twee soorten centrale organisaties 
treedt dezelfde aandachtsverdeling op. 

Plaats van de arbo-activiteiten in de totale organisatie 
Bij alle soorten organisaties blijkt de arbo-dienstverlening een bescheiden tot zeer beschei
den onderdeel te zijn van het totale activiteitenpakket. Bij de bedrijfstakorganisaties omvat 
de arbo-formatie gemiddeld 5% van de totale arbeidsformatie. Bij de centrales is dit minder 
dan 2%. In eerste instantie lijkt de grotere activiteit op arbo-gebied bij de werknemersorga
nisaties niet te kunnen worden verklaard door een grotere inzet (8% tegenover 3% en 4%). 
De verklaring ligt echter niet in de relatieve inzet, maar in de absolute tijdsbesteding. Bij 
werknemersorganisaties houden gemiddeld significant meer medewerkers zich met arbo-
zaken bezig en het aantal formatieplaatsen dat daaraan wordt gewijd is eveneens significant 
groter. Dit hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat de vakbonden merendeels in 
diverse bedrijfstakken werkzaam zijn en daarom gemiddeld ook groter zijn. Uit de bevindin
gen dat werknemersorganisaties gemiddeld 2,9 formatieplaatsen op het arbo-terrein inzetten, 
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de werkgeversorganisaties gemiddeld 0,5 en de produkt- en bedrijfschappen 1,1 formatie
plaatsen, kan worden afgeleid dat de werknemersorganisaties meer prioriteit aan arbo-
dienstverlening geven dan de andere twee soorten bedrijfstakorganisaties. 

Wat betreft het aantal ervaringsjaren dat de arbo-medewerkers hebben op arbo-gebied is in 
de eerste plaats de spreiding (0-40 jaar) opvallend groot. In het gemiddelde aantal ervarings
jaren verschillen de soorten organisaties niet van elkaar, zodat ze allen ongeveer over 
dezelfde mate van ervaring beschikken (6-7 jaar). 

Wat betreft de inhoudelijke deskundigheden is opvallend dat weinig organisaties arbo-
medewerkers hebben die op specifieke veiligheids-, gezondheids- of welzij nsproblematiek 
inhoudelijk deskundig zijn. De arbo-medewerkers zijn veelal meer beleids- en bedrijfsmatig 
onderlegd en dit bepaalt uiteraard in belangrijke mate de invulling van de arbo-activiteiten. 
Zoals eerder al is opgemerkt kan dit de verklaring zijn voor het accent dat de organisaties 
leggen op beleidsonderwerpen bij bijvoorbeeld voorlichting, scholing, advisering en informa
tieverzameling. Aangezien ook op dit punt de organisaties weinig van elkaar verschillen geldt 
dat ze gemiddeld over dezelfde know-how beschikken en vanuit een vergelijkbare uitgangspo
sitie opereren. 
De aanwezigheid van deze meer algemene deskundigheid weerspiegelt de taakopvatting van 
de organisaties. Zij zien kennelijk voor zichzelf vooral een beleidsondersteunende rol 
weggelegd en dragen meer oplossingsrichtingen dan concrete oplossingen voor arbo-
knelpunten aan. Positief hieraan is dat zij zich richten op het realiseren van voorwaarden en 
kaders die belangrijk zijn voor het werken aan daadwerkelijke verbeteringen binnen de 
ondernemingen. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat daarmee ondernemingen op de 
korte termijn niet worden geholpen bij het oplossen van concrete problemen en dat de meer 
lange termijn gedachte, welke uit de beleidsgerichtheid spreekt, niet wordt opgepikt. Dit 
heeft mogelijk als effect dat de arbeidsomstandighedenproblematiek in de bedrijfstak zowel 
op korte als lange termijn niet structureel verbetert. Interessant in dit verband is dat met 
name de bedrijfstakorganisaties gebrek aan deskundigheid als één van de belangrijkste 
belemmeringen voor hun arbo-dienstverlening ervaren (zie onder belemmeringen). Wellicht 
gaat het hier om de specifieke kennis over arbo-risico's waar men in verband met de 
taakuitoefening toch meer over zou willen beschikken. Hiertoe staan de organisaties diverse 
mogelijkheden ter beschikking, zoals: doorverwijzen naar andere instanties, deskundigheid 
inhuren, deskundige leden inschakelen of zelf meer deskundigheid verwerven, hetzij door 
opleidingen, hetzij door het aanstellen van gekwalificeerde medewerkers. Met name de 
eerste drie mogelijkheden vereisen zicht op waar deskundigheid te verkrijgen is, ofwel inzicht 
in arbo-land. Het uitgebreide overlegjatroon van de organisaties en de informatie die ze in 
enige mate over arbo-deskundigen en advies- en installatiebureaus verzamelen lijkt hierin te 
kunnen voorzien. Belangrijker is dat de organisaties uit de diverse mogelijkheden een keuze 
maken hoe ze het ervaren kennistekort willen oplossen, welke gebaseerd is op een duidelijke 
beleidsvisie over de rol en taken die de organisaties op arbo-gebied willen vervullen. 

176 



In de verschillen tussen de organisaties wat betreft de functies waarin arbo-zaken zijn 
ondergebracht en het opleidingsniveau van de arbo-medewerkers weerspiegelen zich opnieuw 
de specifieke achtergrond, structuur en het werkterrein van de organisaties. Bij de werkne
mersorganisaties zijn er (naast anderen) medewerkers in en uit de praktijk (bestuurders, 
medewerkers met beroepsopleidingen), bij de werkgeversorganisaties en produkt- en 
bedrijfschappen zijn het bijna alleen hoger opgeleiden en staf- of leidinggevende functies. 
Tussen de centrales is er op dit punt wat meer overeenkomst en is de situatie het meest 
vergelijkbaar met die bij de werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen. 

Ten aanzien van intern overleg over arbo-zaken van de bedrijfstak(ken) is vooral opvallend 
dat de werknemersorganisaties dit uitgebreider en frequenter doen dan de andere bedrijfs
takorganisaties. Werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen overleggen wel op 
uitvoerend en bestuurlijk niveau over arbeidsomstandigheden, maar duidelijk minder in 
toetsende en adviserende/voorbereidende overlegstructuren (ledenvergaderingen en arbo
werkgroepen en -commissies). Het ontbreken van leden bij produkt- en bedrijfschappen is 
hier uiteraard ten dele een verklaring. Niet duidelijk is of deze organisaties een vergelijkbare 
vorm van overleg met de achterban hebben, waarin arbo-zaken aan de orde (kunnen) komen. 
Het geringere overleg bij de werkgeversorganisaties in arbo-werkgroepen en -commissies is 
wellicht een onderschatting. Dit soort werkgroepen worden vaak bemenst met deskundige 
(medewerkers van) leden en omdat deze niet tot het personeelsbestand van de organisaties 
behoren, geven respondenten dit mogelijk niet op als een 'eigen' activiteit. Opmerkelijk bij 
de centrale organisaties is dat in ledenvergaderingen bij werknemerscentrales minder over 
arbo-zaken lijkt te worden overlegd en bij de werkgeverscentrales juist meer dan bij hun 
evenknieën op bedrijfstakniveau. Wellicht is de verklaring hiervoor dat de werknemerscentra
les uitsluitend andere organisaties als leden hebben en ze arbo-zaken met hen meer in 
werkgroepen en bestuursvergaderingen bespreken. 

Wat betreft de verdeling in tijdsbesteding van de arbo-medewerkers over de verschillende 
arbo-activiteiten is gebleken dat de informatie gebrekkig en onnauwkeurig is en daardoor 
hooguit indicatief. Opvallend is dat het er in grote lijnen op lijkt dat de activiteiten die veel 
organisaties uitvoeren, óók de activiteiten zijn waar de meeste tijd aan wordt besteed. Er 
zijn met andere woorden twee verschillende maten die vrijwel hetzelfde beeld opleveren wat 
betreft de accenten die de organisaties leggen in hun arbo-activiteiten. Enige uitzondering is 
beleidsontwikkeling dat niet tot de meest nadrukkelijke activiteiten van het dienstenpakket 
behoort, maar waar verhoudingsgewijs veel tijd aan wordt besteed. Behalve de genoemde 
onnauwkeurigheid en gebrekkigheid van de informatie is hiervoor geen verklaring. 

De resultaten voor wat betreft de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen geven aan 
dat bij een groot deel van de bedrijfstakorganisaties en bij de centrales de aandacht voor 
arbeidsomstandigheden geïntegreerd wordt in of met andere activiteiten. Het is voor de hand 
liggend dat dit mede wordt bepaald door het feit dat arbo-zaken bijna steeds worden 
behartigd door medewerkers die ook op andere gebieden werkzaam zijn. Gezien de 
voorbeelden van geïntegreerde activiteiten die organisaties noemen is het echter waarschijn-
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lijk dat de integratie óók vanuit een bewuste keuze wordt aangebracht. Uit sommige 
gevallen spreekt een keuze voor een prominente, volwaardige plaats voor het arbo-thema in 
deze geïntegreerde activiteiten. Uit andere gevallen een keuze voor een meer zijdelingse, 
terloopse aandacht. Ook bij dit aspect van de arbo-dienstverlening speelt de beperking van 
de vragenlijst een rol. De wereld achter de verstrekte informatie komt niet duidelijk genoeg 
naar voren om te kunnen vaststellen hoe de verhouding ligt tussen het 'alleen maar 
meeliften' van het arbo-thema in andere beleidsterreinen en het volwaardig geïntegreerd zijn 
daarin. 
Niet verwonderlijk is dat de organisaties hun arbo-activiteiten het meest in samenhang met 
sociaal beleid uitvoeren. In verband met de stellingname van het Kabinet, dat bedrijfstak
organisaties een grotere rol moeten gaan spelen bij het terugdringen van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid door de arbeidsomstandighedenzorg in ondememingen te ondersteu
nen, is de bevinding dat veel werknemers- en werkgeversorganisaties hun arbo-activiteiten in 
samenhang met ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid uitvoeren van groot belang. 
Dit duidt erop dat deze organisaties onderkennen dat arbeidsomstandigheden en ziektever
zuim/arbeidsongeschiktheid aan elkaar gerelateerd zijn. Er is op dit punt dus een basis van 
waaruit gewerkt kan (gaan) worden. Bij de produkt- en bedrijfschappen lijkt deze basis (nog) 
nauwelijks aanwezig. Een verklaring hiervoor is niet voorhanden. 

De constatering dat de werknemersorganisaties in het algemeen meer samenhang aanbren
gen tussen het arbo-beleidsterrein en andere terreinen kan samenhangen met hun grotere 
activiteit op arbo-gebied. 
Vergelijking van de resultaten over samenhang met andere beleidsterreinen met de 
resultaten over factoren die aanleiding vormen voor arbo-activiteiten levert in zijn algemeen
heid een eenduidig beeld op. De onderscheiden beleidsterreinen zijn bij ongeveer evenveel 
organisaties aanleiding voor specifieke arbo-activiteiten als voor geïntegreerde activiteiten. 
Alleen bij de werknemersorganisaties lijkt het erop dat arbeidsmarkt-, kwaliteits- en 
milieubeleid meer aanleiding geven voor activiteiten waarin aandacht voor arbeidsomstan
digheden geïntegreerd wordt, dan voor specifieke arbo-activiteiten. 

Mogelykheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten 
Uit het gegeven dat de helft van de bedrijfstakorganisaties uitgewerkte plannen voor 
(nieuwe) arbo-activiteiten op korte termijn heeft en een iets kleiner deel ideeën en wensen 
voor arbo-dienstverlening op langere termijn heeft, kan worden afgeleid dat de organisaties 
ook in toekomst een rol voor zichzelf zien weggelegd. Dit strookt met het Kabinetsstandpunt. 
De soort activiteiten en de onderwerpen in de plannen en ideeën zijn net zo gevarieerd als 
tot nu toe het geval is en er zijn geen duidelijke accentverschuivingen te onderkennen. 
Opvallend verschil tussen de soorten bedrijfstakorganisaties is dat onder de produkt- en 
bedrijfschappen zich een aantal organisaties bevindt met duidelijke 'begiimersplannen', terwijl 
activiteiten ten aanzien van arbeidsomstandigheden bij de werknemers- en werkgeversorgani
saties meer ingeburgerd lijken. Ook uit de wat lagere activiteit bij de produkt- en bedrijf
schappen komt naar voren dat zij tot op heden activiteiten op het arbo-terrein niet nadmk
kelijk tot hun werkterrein rekenen, al is er een enkele duidelijke uitzondering. Een sluitende 
verklaring is niet te geven, maar des te opmerkelijker is dat juist deze organisaties in de 
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responsgroep sterk vertegenwoordigd zijn. Er zijn indicaties dat enkelen, juist omdat ze nog 
aan het begin staan, aan het onderzoek hebben deelgenomen om aan de resultaten ervan 
voorbeelden te kunnen ontlenen. 
Het gegeven dat zowel werknemersorganisaties als werknemerscentrales het meest voor de 
toekomst in petto blijken geeft aan dat hun grotere activiteit op het arbo-terrein zich 
waarschijnlijk zal voortzetten. 

Richting toekomst zijn ook de resuhaten over (verwachte) aanleidingen voor arbo-activiteiten 
interessant. Vastgesteld is dat voor de bedrijfstakorganiaties tot op heden vooral specifieke 
knelpunten in arbeidsomstandigheden, de (invoering van de) Arbowet, het bedrijfstakimago 
en ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek prikkelend hebben gewerkt. Maar 
met name de eerste twee gebieden, die het meest direct met arbeidsomstandigheden te 
maken hebben, lijken voor de toekomst aan belang te verliezen, terwijl aangrenzende 
beleidsterreinen (kwaliteitszorg, milieuzorg en personeelswerving) de organisaties waarschijn
lijk meer tot arbo-activiteiten zullen gaan aanzetten. Het positieve effect dat dit kan hebben 
is dat aandacht voor arbeidsomstandigheden meer in andere terreinen geïntegreerd gaat 
worden. Het gevaar bestaat echter ook dat deze aandacht ondergesneeuwd raakt in de 
aandacht voor andere gebieden en dat arbeidsomstandighedenverbetering alleen nog maar 
nevendoelstelling wordt. Dit onderstreept nog eens het belang van het voeren van een 
expliciet beleid door de organisaties ten aanzien van hun arbo-dienstverlening. 
De verwachte afnemende impulswerking van specifieke arbo-problemen en de (invoering van 
de) Arbowet kan verband houden met de voltooiing van de invoeringsfasen van de wet, maar 
het suggereert ook dat de organisaties menen dat de problemen rond arbeidsomstandigheden 
in bedrijven afnemen, terwijl de praktijk dit niet rechtvaardigt. Deze bevinding kan echter 
enigszins vertekend zijn. In het algemeen valt bij een aantal gebieden namelijk op dat minder 
organisaties verwachte aanleidingen voor de toekomst noemen, dan er aanleidingen noemen 
die ze tot op heden hebben ervaren. Wellicht vinden de organisaties het moeilijk om 
voorspellingen te doen. 

Van belang is ook dat activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA en subsidieregelingen tot op 
heden, maar naar de verwachting van de bedrijfstakorganisaties, ook in de toekomst, weinig 
aanleiding tot activiteit op arbo-gebied zijn. Wat betreft de subsidieregelingen is het niet zo 
vreemd dat deze weinig impulswerking voor de organisaties hebben gehad, aangezien zeker 
de eerste regelingen op ondememingen waren gericht. Desalniettemin hadden bedrijfstakor
ganisaties hierop activiteiten kunnen ontplooien met name op de latere regelingen die 
specifiek op enkele bedrijfstakken waren gericht. Gedacht wordt aan activiteiten zoals het 
informeren over het bestaan van de regelingen, het bieden van ondersteuning en begeleiding 
aan bedrijven bij de aanvraag van subsidie en het organiseren van bedrijfstakgewijze 
verbeteringscampagnes waarbij de subsidie als ondersteuning voor de individuele bedrijven 
werd benut. Voorbeelden van dergelijke activiteiten door bedrijfstakorganisaties zijn ook wel 
bekend, maar kennelijk zijn deze tot een kleine groep organisaties beperkt gebleven. Wat 
betreft de activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA geldt ook dat deze zich tot voor kort 
niet nadrukkelijk op het mèso-niveau hebben gericht, zodat deze ook weinig aanleiding voor 
arbo-activiteiten van bedrijfstakorganisaties hebben kunnen geven. Opmerkelijk hierbij is wel 
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dat de Arbeidsinspectie/DGA tot de instellingen behoren waarmee de bedrijfstakorganisaties 
niet het meest frequent, maar toch vaker dan met anderen, contacten onderhouden (gemid
deld meer dan één maal per jaar). Bovendien zijn er van elke soort méér organisaties die 
aangeven contacten met de Arbeidsinspectie/DGA te onderhouden, dan er impulsen van 
hebben ontvangen voor arbo-activiteiten. Dit roept opnieuw de vraag op of de opgegeven 
contactfrequenties bijvoorbeeld ook toevallige ontmoetingen betreffen en daarmee een wat 
rooskleurig beeld oproepen. Een duidelijk antwoord hierop is niet voorhanden. De bevinding 
dat organisaties voor de toekomst weinig impulswerking van de Arbeidsinspectie/DGA 
verwachten hoeft echter niet noodzakelijk verandering in de thans gehanteerde bedrijfstak
gewijze aanpak in het kader van het Arbo-91 project te betekenen. Deze is waarschijnlijk nog 
te recent en bovendien vooralsnog op een te beperkt aantal bedrijfstakken gericht, dat dit op 
grote schaal de bevindingen kan hebben beïnvloed. Op kleine schaal zijn effecten hiervan 
ook al wel zichtbaar, getuige de vermelding van uitgewerkte plannen en verdere ideeën als 
gevolg van het Arbo-91 traject (zie bijlage 11 en 12). 

Opvallend is verder nog dat voor de centrale organisaties subsidieregelingen en activiteiten 
van de Arbeidsinspectie/DGA vaker tot arbo-activiteiten leiden. Dit is te verklaren met de 
andere positie die deze organisaties innemen, waardoor zij directer bij (overleg over) deze 
regelingen en activiteiten betrokken zijn. 

De bevindingen ten aanzien van de ervaren belemmeringen geven aan dat de organisaties 
het als redelijk haalbaar beschouwen om op arbo-gebied actief te zijn. De organisaties 
worden vooral met 'enige' belemmeringen geconfronteerd, die in zijn totaliteit op uiteenlo
pende gebieden liggen. De meest ervaren hindernissen, gebrek aan tijd, geld en deskundig
heid, zijn goed beschouwd alle terug te brengen tot gebrek aan geld. Geld om voldoende en 
gekwalificeerde menskracht aan te trekken en geld om activiteiten te financieren. Dit duidt 
erop dat de stimulering van bedrijfstakorganisaties om een rol te (blijven) vervullen op arbo-
terrein weinig problemen zal ondervinden, mits er voldoende geld ter beschikking komt. 
Actuele ontwikkelingen, zoals de terugtredende overheid als financier van arbo-activiteiten 
(Staatscourant 1991) en de grotere rol van bedrijfsverenigingen op het arbo-terrein (zie 
hoofdstuk 1), evenals gesignaleerde ideeën over veranderingen in de financieringsstructuur 
van arbo-zorg in Nederland, geven aan dat geld een belangrijk discussiepunt is en waarschijn
lijk voorlopig ook blijft. Het lijkt daarbij van belang dat de organisaties niet op elkaar of op 
de uitkomst van de discussie wachten, maar zelf al strategieën ontwikkelen om aan de 
belemmeringen die ze ervaren en voor de toekomst verwachten tegemoet te komen. Dit 
vereist dus het voeren van een gestructureerd beleid ten aanzien van de arbo-dienstverlening. 
Gezien de discrepantie tussen beleid en praktijk en andere bevindingen, die erop wijzen dat 
arbeidsomstandighedenverbetering in de visie van de werkgeversorganisaties en produkt- en 
bedrijfschappen gemiddeld genomen weinig prioriteit behoeft, én gezien ook de afnemende 
prikkel vanuit de invoering van de Arbowet (zie eerder) lijkt dit met name voor deze 
organisaties cruciaal, om te voorkomen dat de arbo-dienstverlening in het gedrang komt. 
Wat betreft de verschillen tussen de bedrijfstakorganisaties valt op dat de werknemersorgani
saties tijdgebrek vaak als ernstige belemmering ervaren. Kennelijk wil men veel meer doen 
dan men al doet. Uit de bevinding dat voor produkt- en bedrijfschappen gebrek aan 
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structuur nauwelijks een hindernis vormt, kan worden afgeleid dat zij de bestaande structu
ren in hun werkterreinen adequaat achten. Mogelijk hangt ook dit samen met het feit dat 
bijna de helft van de onderzochte organisaties werkzaam is in bedrijfstakken met een 
bedrijfstakspecifieke arbo-organisatie (STIGAS en Stichting Arbouw). 
Opvallend is nog dat de centrales, in tegenstelling tot de bedrijfstakorganisaties, geen 
deskundigheidsprobleem lijken te ervaren, maar hiervoor is niet direct een verklaring te 
geven. 

Bij zowel de centrales als de bedrijfstakorganisaties is vastgesteld dat ze hun arbo-activiteiten 
doorgaans als redelijk effectief inschatten. De bedrijfstakorganisaties verschillen onderling 
niet in hun evaluatie. Dat ze het meest tevreden blijken te zijn over de effectiviteit van 
advisering en begeleiding van leden inzake arbeidsomstandigheden kan samenhangen met 
het feit dat dit de meest directe vorm van ledenondersteuning is, waarbij het best kan 
worden ingeschat of de inspanningen voor de ontvanger bruikbaar zijn. Dat de minste 
tevredenheid bestaat over normering en opstellen van richtlijnen hangt waarschijnlijk samen 
met het gegeven dat dit de minst uitgevoerde activiteit is. Dit is bovendien de activiteit waar 
de discrepantie tussen beleid en praktijk het vaakst in het nadeel van de praktijk uitvalt (zie 
eerder). In de plannen en ideeën voor de toekomst komt echter niet nadrukkelijk naar voren 
dat de organisaties op dit gebied actiever willen worden. 
De centrale organisaties verschillen onderling wel in hun evaluatie, waarbij opvalt dat de 
werkgeverscentrales meer van hun activiteiten als effectief inschatten, dan de werknemers
centrales. 
Van belang is om bij deze resultaten nogmaals te benadmkken dat deze het oordeel van de 
organisaties zélf aangeven, waarin sociale wenselijkheid waarschijnlijk een rol speelt. Het is 
met andere woorden mogelijk dat een objectieve meting tot een ander oordeel leidt. 
Bovendien is ook hier de beperking van de vragenlijst aan de orde, omdat niet duidelijk is 
waarop de organisaties hun oordeel baseren. De vraag naar de waarde van dit oordeel is des 
te pregnanter als men bedenkt dat veel organisaties hun oordeel niet op het al dan niet 
realiseren van een formele doelstelling hebben kunnen baseren, hetgeen voor de hand zou 
liggen. Samenvattend betekent dit dat uit de resultaten niet mag worden geconcludeerd dat 
de arbo-dienstverlening van de onderzochte organisaties redelijk effectief is. Ze duiden erop 
dat de organisaties over het geheel genomen van mening zijn dat de effectiviteit van hun 
arbo-activiteiten voor verbetering vatbaar is, hetgeen consistent is met het gegeven dat ze 
belemmeringen ervaren. 

Verschillen in arbo-dienstverlening naar bedryfstak-lœnmerken 
Het resultaat dat nauwelijks verschillen en relaties zijn gevonden tussen arbo-dienstverlening 
en diverse bedrijfstak-kenmerken is in belangrijke mate bepaald door het ontbreken van 
voldoende gegevens. Enerzijds betreft het de gegevens die door middel van het dossieronder
zoek zijn verzameld over de omvang van bedrijfstakken en ziekteverzuim- arbeidsongeschikt
heids- en ongevallencijfers naar SBI-indeling. Dit informatieprobleem is recent ook in ander 
onderzoek gesignaleerd (Veerman e.a. 1991). Anderzijds zijn de analyses bemoeilijkt doordat 
de organisaties die in meer dan één bedrijfstak activiteiten ontplooien geen gegevens over 
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hun arbo-dienstverlening per bedrijfstak hebben verstrekt. Niet uitgesloten is dat bij 
voldoende gegevens wél verschillen en relaties zullen worden gevonden. 
Vooralsnog wijzen de resultaten uit dat het arbo-dienstenpakket van bedrijfstak- en centrale 
organisaties vooral samenhangt met de structuur van de organisaties en de aard van het 
ledenbestand. 
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11. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit laatste hoofdstuk worden de eindconclusies van het onderzoek naar de arbo-dienstver
lening van bedrijfstakorganisaties weergegeven. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan 
die als aanzet bedoeld zijn voor de verdere (discussie over de) arbo-dienstverlening van deze 
organisaties. De opbouw van dit hoofdstuk volgt weer de vijf onderzoeksvragen van hoofdstuk 
2, die achtereenvolgens per paragraaf behandeld worden. Aan het einde van het hoofdstuk wor
den in een laatste paragraaf algemene aanbevelingen gegeven. 

11.1 Ten doel gestelde arbo-activiteiten 

Ten aanzien van de formeel schriftelijk vastgelegde doelstellingen van de onderzochte bedrijfs
takorganisaties en centrales kunnen vijf algemene conclusies geformuleerd worden. 
(1) Bijna driekwart van de onderzochte bedrijfstakorganisaties geeft aan zich formeel arbo-

activiteiten ten doel te stellen, maar feitelijk zijn dit er waarschijnlijk minder. 
(2) Arbo-activiteiten die de meeste bedrijfstakorganisaties zich ten doel stellen zijn: voor

lichting, advisering/begeleiding van leden, overleg/samenwerking/vertegenwoordiging 
en beleidsontwikkeling, ofwel directe ondersteuning van leden (output naar onderne
mingen) en belangenbehartiging (output gericht op bedrijfstakniveau). 

(3) Produkt- en bedrijfschappen stellen zich daarnaast nadmkkelijker dan de andere organi
saties onderzoek en informatieverzameling ten doel (kennisvergaring, input). 

(4) Verhoudingsgewijs meer werknemersorganisaties stellen zich formeel arbo-activiteiten 
ten doel dan werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen. Dit geldt bij zeven 
van de tien onderzochte arbo-activiteiten. 

(5) Centrale werkgevers- en werknemersorganisaties wijken wat de ten doel gestelde activi
teiten betreft niet af van de bedrijfstakorganisaties: ook zij richten zich met name op de 
doelstellingen die onder conclusie (2) genoemd worden. 

De eindconclusie uit het bovenstaande is dat (nog) lang niet alle bedrijfstakorganisaties zich 
formeel doelen stellen op het gebied van de arbo-dienstverlening. Het formuleren van expliciete 
doelstellingen is echter een primaire voorwaarde voor een goede beleidsvoering. Dit betekent 
dat bedrijfstakorganisaties en centrales kansen laten liggen om tot een goed doordachte en ver
antwoorde arbo-dienstverlening te komen. 

Met name werkgeversorganisaties, produkt- en bedrijfschappen en centrale organisaties wordt 
daarom aanbevolen zich meer expliciet (schriftelijk) doelen te stellen ten aanzien van het te 
leveren arbo-dienstenpakket. Daardoor hebben zij meer sturings- en evaluatiemogelijkheden op 
de inspanningen die ze op arbo-gebied leveren. Intensivering en uitbreiding van het intern 
overleg over arbo-zaken in met name ledenvergaderingen (of vergelijkbare overlegvormen met 
de achterban) en arbo-werkgroepen en -commissies kan hierbij een bevorderende factor zijn. 
Ook een (systematische) inventarisatie van de concrete vragen van leden op het arbo-terrein, 
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waarmee de arbo-medewerkers geconfronteerd worden, kan veel informatie opleveren voor het 
(bij)stellen van doelen ten aanzien van de arbo-dienstverlening. 

Door de doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden te vergelijken met die van 
andere bedrijfstakorganisaties kan specialisatie van arbo-taken worden nagestreefd. Inventari
satie en formulering van doelstellingen hoeft dus niet altijd te leiden tot een uitgebreider of 
geïntensiveerd arbo-dienstenpakket. Bedrijfstakorganisaties en centrales kunnen door zichzelf 
kritisch af te vragen welke arbo-doelstellingen na te streven, gemotiveerde keuzes maken om 
bepaalde vormen van arbo-dienstverlening wel of niet zelf te gaan uitvoeren of deze structureel 
te 'delegeren' naar andere instanties. Dit kunnen reeds bestaande instanties zijn of instanties 
die hiervoor nog moeten worden opgericht. In verband hiermee wordt de organisaties aangera
den kennis te nemen van de doelstellingen van andere op bedrijfstakniveau opererende organi
saties en door coördinatie en overleg hierover tot afstemming te komen (zie ook 11.6). 

Hoewel werknemers- en werkgeversorganisaties hierboven wordt aanbevolen om eventueel 
selectief doelen te stellen ten aanzien van de arbo-dienstverlening, wordt hen ook geadviseerd 
zich af te vragen in hoeverre zij aan de 'traditionele' rolverdeling moeten blijven vasthouden. 
Met name bij de werknemers- en werkgeversorganisaties is de kans groot dat zij in de situatie 
belanden dat zij (eenzijdig) de belangen van hun leden behartigen, vanuit de opvatting dat het 
per definitie om tegengestelde belangen gaat. De traditionele belangentegenstellingen kunnen 
voor arbo-dienstverlening wel eens minder werkbaar en minder noodzakelijk zijn en waarschijn
lijk kan een samenwerkingsmodel voor beide partijen uiteindelijk meer opleveren dan een con
flictmodel. De betreffende organisaties wordt daarom aanbevolen pogingen te ondernemen om 
in hun doelstellingen op het arbo-terrein boven de traditionele verhoudingen uit te stijgen en 
tot creatieve samenwerking te komen, die gebaseerd is op (het onderkennen van) gemeenschap
pelijke of aanvullende belangen (zie ook 11.6). 

11.2 De uitvoering van arbo-activiteiten 

Er is een aantal conclusies te trekken over de arbo-dienstverlening die momenteel door de 
onderzochte bedrijfstakorganisaties en centrales wordt uitgevoerd. Om een duidelijk beeld te 
kunnen geven van deze conclusies worden ze telkens in samenhangende groepen weergegeven 
en van aanbevelingen voorzien. Om te beginnen volgt een conclusie die aansluit op de vorige 
paragraaf. Het gaat hier om het geconstateerde verschil tussen voorgenomen en uitgevoerde 
arbo-dienstverlening. 
(1) Meer bedrijfstakorganisaties en centrales voeren arbo-activiteiten uit dan dat er zich 

formeel voornemen. Ofwel de formulering van het formeel ten doel gestelde diensten
pakket blijft achter bij de uitvoeringspraktijk. Dit geldt het sterkst bij de werkgeversor
ganisaties en de produkt- en bedrijfschappen. 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat bedrijfstakorganisaties meer moeten doen aan het for
muleren van arbo-doelstellingen voor hun organisatie. De eerste conclusie in deze paragraaf 
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geeft nog eens extra de noodzaak daarvoor weer, omdat de arbo-dienstverlening van veel van 
de onderzochte organisaties niet vanuit een formeel beleidskader blijkt te worden uitgevoerd. 
Daarom nogmaals de aanbeveling dat bedrijfstakorganisaties en centrales zichzelf expliciet 
doelen stellen op dit gebied. 

Ten aanzien van de arbo-dienstverlening van de onderzochte bedrijfstak- en centrale organisa
ties zijn vijf algemene conclusies te trekken. 
(2) Zowel bedrijfstakorganisaties als centrale organisaties zijn duidelijk actief op arbo-ge

bied. Verschillen in arbo-dienstverlening treden met name op tussen soorten organisa
ties en lijken nauwelijks te worden bepaald door de omvang van bedrijfstakken, de soort 
werkzaamheden en de emst van de ziekteverzuim-, arbeidsongeschiktheids- en arbo-
problematiek. 

(3) Zeven van de tien onderscheiden arbo-activiteiten worden steeds door meer dan de 
helft van de bedrijfstakorganisaties uitgevoerd. Organisaties voeren dus veelal meer dan 
één activiteit uit. 

(4) Informatieverzameling en -beheer, voorlichting en scholing, stmctureel extern overleg, 
overig extern overleg, advisering en begeleiding van leden en onderzoek zijn de arbo-
activiteiten die door het grootste aantal bedrijfstakorganisaties worden verricht. 

(5) De specifieke vormen van deze arbo-activiteiten worden gemiddeld op beperkte schaal 
of met een frequentie van enkele keren per jaar uitgevoerd. 

(6) Significant meer werknemersorganisaties zijn betrokken bij voorlichting/scholing, struc
tureel extem overleg, advisering/begeleiding van leden, beleidsontwikkeling en bewaking 
van afspraken, dan werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen. De werkne
mersorganisaties voeren de activiteiten gemiddeld ook frequenter uit dan de andere 
soorten organisaties. 

Eén van de meest duidelijk naar voren komende conclusies uit dit onderzoek is dat arbeidsom
standigheden voor de verschiUende soorten organisaties een bekend thema zijn en dat deze 
organisaties kennelijk in staat zijn om een breed pakket van diensten te verlenen ten behoeve 
van arbeidsomstandighedenzorg in ondememingen. Dit geeft aan dat binnen bedrijfstakorgani
saties en centrales aanknopingspunten bestaan voor bijdragen aan het voorkomen en temgdrin-
gen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in bedrijfstakken. 

Met de vaststelling dat bedrijfstakorganisaties klaarblijkelijk al op veel manieren op arbo-gebied 
actief zijn kan in het verlengde van het geciteerde Kabinetsstandpunt op de eerste pagina van 
dit rapport daarom worden aanbevolen dat bedrijfstakorganisaties 'meer dan nu het geval is een 
rol zouden moeten spelen bij de wijze waarin in de ondernemingen vorm wordt gegeven aan de 
arbeidsomstandighedenzorg en aan verzuimbeheersing'. Concreter betekent dit dat organisaties 
die (sommige van de) arbo-activiteiten nog niet verrichten wordt geadviseerd dit wel te doen en 
dat de organisaties die de arbo-activiteiten al wel verrichten wordt aanbevolen dit frequenter 
te gaan doen. De overheid kan hierbij een stimulerende rol vervuUen (zie ook 11.6). 
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Vervolgens volgen de conclusies over de uitvoering van de drie categorieën arbo-activiteiten 
(kennisvergaring, directe ledenondersteuning en belangenbehartiging) door de onderzochte 
bedrijfstakorganisaties en centrales. Begonnen wordt met de twee activiteiten op het gebied van 
kennisvergaring. 
(7) Activiteiten op het gebied van informatieverzameling en -beheer worden gemiddeld op 

beperkte schaal uitgevoerd en de nadruk ligt sterk op beleidsmatige aspecten. De aan
dacht is minder gericht op concrete arbo-risico's of -oplossingen in arbeidssituaties of 
op gevolgen van (slechte) arbeidsomstandigheden. 

(8) Zowel bedrijfstakorganisaties als de centrales voeren zelf weinig onderzoek uit en zijn 
vaker in ondersteunende en voorbereidende zin bij onderzoek over arbo-onderwerpen 
betrokken. Gemiddeld gaat het om minder dan één tot vijf onderzoeken per jaar. 

Teneinde goed zicht te hebben op de problemen ten aanzien van arbeidsomstandigheden in 
bedrijfstakken en hierop beleid te kunnen ontwikkelen, wordt met name de bedrijfstakorganisa
ties aangeraden in hun informatieverzameling en -beheer meer aandacht te geven aan de risi
co's, oplossingen en gevolgen van slechte arbeidsomstandigheden (knelpunten, onderzoek, ar
beidsplaatsverbetering/beheersmaatregelen, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, beroepsziek
ten en dergelijke). 

Conclusies ten aanzien van directe ondersteuning van de leden van bedrijfstakorganisaties en 
centrales zijn de volgende. 
(9) Bij voorlichting en scholing op het arbo-terrein gaat het met name om lezingen/voor

drachten, (rubrieken in) periodieken, circulaires en (vak)opleidingen. Werknemersorga
nisaties leggen daarnaast het accent op studiedagen en houden zich gemiddeld meer dan 
de anderen met langer lopende activiteiten bezig. De centrales richten zich wat nadmk
kelijker op brochures en minder op (vak)opleidingen. 

(10) In verhouding tot de nadruk die voorlichting krijgt in het ten doei gestelde arbo-dien
stenpakket van produkt- en bedrijfschappen voeren zij dit soort activiteiten met opval
lend lage frequentie uit. 

(11) Zowel bedrijfstakorganisaties als centrale organisaties vervuUen voornamelijk een rol als 
adviseur naar hun leden en treden minder op als begeleider. Het accent leggen ze op 
kortstondige advies-activiteiten (aanspreekpunt en doorverwijzing). 

Zowel bedrijfstakorganisaties als centrales wordt aanbevolen zich te bezinnen op het accent dat 
ze leggen in hun voorüchtings- en scholingsactiviteiten en in hun advies- en begeleidingsactivitei
ten. Met name gaat het om de vraag of ze de rol als begeleider van (personen in) ondernemin
gen sterker moeten aanzetten en of ze zich meer met langer lopende voorlichtingsactiviteiten 
(zoals handboeken) moeten bezighouden. Produkt- en bedrijfschappen wordt verder aanbevolen 
hun ten doel gestelde voorlichtingstaken op arbo-gebied intensiever uit te voeren. 

Over de arbo-activiteiten van de onderzochte bedrijfstakorganisaties en centrales in de sfeer van 
belangenbehartiging zijn de conclusies als volgt. 
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(12) Bedrijfstakorganisaties (met name werkgevers- en werknemersorganisaties) nemen zo
wel op bedrijfstakniveau deel aan geïnstitutionaliseerd extern overleg over arbo-zaken 
(met name in CAO-verband), als op nationaal niveau. Dit laatste is dan wel op beschei
den schaal. De centrales overleggen over arbo-zaken aUeen in geïnstitutionaliseerde 
overlegorganen op nationaal niveau. 

(13) Bedrijfstakorganisaties hebben over arbo-zaken de meeste contacten met sociale part
ners en bedrijfsverenigingen. Ze laten kansen liggen ten aanzien van instanties waarmee 
ze preventief aan goede arbeidsomstandigheden kunnen werken (organisaties van im
porteurs, normalisatiecommissies en organisaties van toeleverende industrietakken). 
Overigens zijn in het (brede) overlegpatroon van zowel de bedrijfstak- als de centrale 
organisaties accenten te herkennen, overeenkomstig de specifieke taakopvatting van de 
soorten organisaties. 

(14) Bedrijfstakorganisaties zijn het minst actief op het gebied van normering en opsteUen 
van richtUjnen ten aanzien van arbeidsomstandigheden. Centrale organisaties lijken 
hierin actiever te zijn, hetgeen samenhangt met hun andere positie in de sociaal-econo
mische belangenbehartiging. 

In tegenstelling tot de arbo-activiteiten op het gebied van kennisvergaring en directe ledenon
dersteuning, waarbij de bedrijfstak- en centrale organisaties meer overlappend opereren, is bij 
de arbo-activiteiten in de sfeer van belangenbehartiging duidelijker sprake van een rolverdeling 
tussen bedrijfstakorganisaties en centrales. Deze activiteiten spelen zich voor de bedrijfstakorga
nisaties vooral af op bedrijfstakniveau (meso) en in mindere mate op nationaal niveau (macro). 
De centrales richten deze activiteiten nadmkkelijker op het nationale niveau. 

Bedrijfstakorganisaties wordt aanbevolen meer te doen aan de preventie van slechte arbeidsom
standigheden door meer gericht overleg te voeren met organisaties van importeurs en toele
verende industrietakken en door vaker deel te nemen aan normahsatiecommissies. Bovendien 
wordt hen aangeraden aan de preventie bij te dragen door te werken aan normen en -richtiijnen 
voor arbeidsomstandigheden, toegesneden op de praktijksituatie in de bedrijfstakken. Door hun 
positie moeten zij in staat worden geacht in onderling overleg tot technisch en economisch 
haalbare richtlijnen te kunnen komen, die de concurrentiepositie van de bedrijven niet aantast. 
Dit soort preventie-activiteiten kunnen in het kader van (te maken) CAO-afspraken worden 
uitgevoerd. 

De conclusies ten aanzien van inhoudelijke onderwerpen zijn de volgende. 
(15) Bedrijfstakorganisaties besteden in hun arbo-activiteiten vooral aandacht aan (bepaalde) 

gezondheids-, welzijns- en beleidsaspecten van arbeidsomstandigheden. Veiligheidson
derwerpen krijgen de minste aandacht; centrale organisaties lijken hieraan wat meer 
aandacht te geven. De werknemersorganisaties zijn ten aanzien van welzijns- en beleids
aspecten het meest actief en met name de welzijnsaspecten bestrijken ze breder dan de 
andere bedrijfstakorganisaties. 
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(16) De arbo-activiteiten van zowel de centrales als de bedrijfstakorganisaties zijn vooral 
beleidsgeoriënteerd en minder diepgaand gericht op concrete arbo-risico's of oplossin
gen daarvoor. 

Met name werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen wordt geadviseerd in hun 
arbo-activiteiten meer aandacht aan welzijn bij de arbeid te schenken (vooral aan taakinhoud, 
werkstress, arbeidstijden/ploegendienst en organisatie van het werk). De overheid kan deze 
aandacht mede stimuleren door de baten van investeringen in deze arbeidsomstandigheden voor 
ondememingen beter zichtbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het verspreiden van de 
resultaten van functieverbeteringsprojecten, waaruit naar voren komt dat een goede kwaliteit 
van de arbeid gunstige effecten heeft op de kwaliteit van produkten en diensten van onderne
mingen. Hierbij kan worden aangesloten op managementfilosofieën en -systemen als integrale 
kwaliteitszorg, die momenteel in het bedrijfsleven sterk in de belangstelling staan. 

De volgende drie conclusies betreffen de produkten. initiatiefnemers en specifieke doelgroepen 
van de arbo-activiteiten van de onderzochte organisaties. 
(17) De arbo-dienstverlening van veel organisaties mondt uit in concrete produkten en is 

daardoor duidelijk zichtbaar. Met name voorUchtings-, scholings-, onderzoeks-, overleg-
en beleidsontwikkelingsactiviteiten leiden tot tastbare produkten. De inspanningen van 
werkgevers- en werknemersorganisaties resulteren vaker dan voorheen in afspraken over 
arbeidsomstandigheden in CAO's. 

(18) Het arbo-activiteitenpakket van zowel bedrijfstakorganisaties als centrales komt vooral 
tot stand door een wisselwerking tussen de initiatieven van de organisaties zelf en ver
zoeken van leden en komt in mindere mate tot stand door initiatieven van elders. Met 
name activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en kennisvergaring verrichten 
de organisaties meer op eigen initiatief dan op verzoek van leden. 

(19) Bedrijfstakorganisaties en centrales onderkennen speciale doelgroepen voor hun arbo-
activiteiten, samenhangend met de specifieke problematiek van bepaalde groeperingen 
in hun achterbannen. 

De conclusie betreffende de initiatieven voor arbo-activiteiten, die aangeeft dat de organisaties 
zelf keuzes maken ten aanzien van hun arbo-dienstenpakket en dit niet aUeen laten bepalen 
door verzoeken van leden, duidt op de aanwezigheid van aanknopingspunten binnen de organi
saties voor het explicieter steUen van doelen. Het gegeven dat de arbo-activiteiten concrete 
produkten opleveren onderstreept nog eens de noodzaak van het expliciet vasüeggen van het 
nagestreefde arbo-dienstenpakket, wiUen deze produkten doelgericht en effectief kunnen zijn. 
In de speciale doelgroepen van de organisaties schuUt het eerder gesignaleerde gevaar van 
eenzijdige behartiging van belangen van leden en het blijven steken in traditionele verhoudingen 
tussen de sociale partners. De aanbevelingen uit paragraaf 11.1 dat de bedrijfstak- en centrale 
organisaties explicieter doelen moeten formuleren ten aanzien van hun arbo-dienstverlening en 
dat de werkgevers- en werknemersorganisaties moeten trachten op het arbo-terrein tot een 
vruchtbaar samenwerkingsmodel te komen, kunnen hier dan ook voUedig worden herhaald. 
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11.3 Plaats van de arbo-activiteiten in de totale organisatie 

Over de omvang van de arbo-dienstverlening van de onderzochte bedrijfstakorganisaties en 
centrales kunnen vanuit het onderzoek twee belangrijke conclusies getrokken worden. 
(1) Arbo-activiteiten vormen een klein onderdeel van het totale activiteiten-pakket van 

bedrijfstak- en centrale organisaties: gemiddeld 5% respectievelijk minder dan 2% van 
de totale arbeidsformatie. 

(2) De omvang van de arbo-activiteiten lijkt het meest te worden bepaald door de structuur 
en het werkterrein (diverse bedrijfstakken) van de organisaties: werknemersorganisaties 
hebben absoluut gezien de meeste (arbo-)medewerkers en de grootste (arbo-)formatie 
en zijn het meest actief op arbo-gebied. Maar ook bij hen is de omvang van de arbo-
formatie, met gemiddeld 2,9 formatieplaatsen, beperkt. 

In de voorgaande paragraaf is weliswaar geconcludeerd dat het arbo-dienstverleningspakket van 
de organisaties omvangrijk is, gezien de grote variëteit van uitgevoerde arbo-activiteiten. Maar 
deze conclusie is niet gelijkluidend voor wat betreft de hoeveelheid tijd die er aan arbo-zorg 
wordt besteed. De conclusie is eerder dat de arbo-dienstverlening in aUe soorten onderzochte 
organisaties beperkt van omvang is. In het Ucht van het Kabinetsstandpunt ligt het dan weer 
voor de hand om zowel de bedrijfstakorganisaties als de centrales aan te bevelen om meer aan 
arbo-dienstverlening te doen en dit verder te ontwikkelen, door een grotere arbeidscapaciteit 
op dit thema in te zetten. 

De conclusies over de deskundigheid, ervaring en functies van de medewerkers die zich binnen 
de bedrijfstakorganisaties en de centrales met arbo-dienstverlening bezighouden zijn als volgt. 
(3) Zowel de bedrijfstakorganisaties als de centrales hebben op arbo-gebied een vergelijk

bare uitgangspositie voor wat betreft de beschikbare kennis en ervaring. De beschikbare 
expertise is vooral algemeen en beleidsgericht en betreft in mindere mate specialistische 
kennis ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid. 

(4) Arbo-medewerkers van bedrijfstak- en centrale organisaties zijn veelal 'multi-functio-
neel'. Dat wü zeggen dat zij op verscheidene gebieden werkzaam zijn en taken verrich
ten en veelal in een deel van hun tijd met arbo-activiteiten bezig zijn. 

(5) Bedrijfstakorganisaties en centrales brengen arbo-taken in verschiUende functies onder, 
samenhangend met hun specifieke organisatiestructuur en werkterrein. Werknemersor
ganisaties beschikken meer dan de anderen over medewerkers in en uit de praktijk, de 
anderen beschikken vrijwel uitsluitend over hoog opgeleide staf- en leidinggevende me
dewerkers. 

De eindconclusie uit bovenstaande is dat de arbeidscapaciteit die de onderzochte organisaties 
op het arbo-terrein inzetten niet aUeen kwantitatief beperkt is, maar ook in kwaütatief opzicht 
beperkingen kent. Het beleid ten aanzien van de arbo-dienstverlening wordt in veel gevaUen 
bepaald en uitgevoerd door medewerkers die op arbo-gebied niet specifiek geschoold zijn. Con
sequenties hiervan zijn dat de werkeUjke arbo-knelpunten in de bedrijfstakken mogeUjk onvol
doende worden herkend en dat de arbo-dienstverlening veelal niet diepgaand of specialistisch 
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kan zijn. KwaUtatieve beperking aan de ingezette arbeidscapaciteit is ook dat de arbo-dienstver
lening niet altijd een duidelijk zichtbare plaats binnen de organisaties inneemt. 

Bedrijfstakorganisaties worden geadviseerd zich te bezinnen op de rol die ze voor de bedrijfstak 
en hun leden wiUen vervuUen op het terrein van arbeidsomstandigheden (zie 11.1 en 11.2) en 
zich vervolgens af te vragen welke inhoudelijke deskundigheid ze daarvoor in huis wiUen heb
ben, dan wel op andere wijze over willen beschUdcen. Het kan nodig zijn om meer gespeciaU-
seerde medewerkers aan te trekken, die deskundig de arbo-problemen kunnen definiëren, 
daarop visie en beleid kunnen ontwikkelen ten aanzien van de benodigde arbo-zorg in de be
drijfstak en die tot meer diepgaande dienstverlening rond concrete probleemoplossing in staat 
zijn. 

Een andere mogeUjkheid is dat bedrijfstakorganisaties zich extern oriënteren en zich gedegen 
laten informeren over de mogelijkheden en de noodzaak voor een gericht beleid inzake arbo-
dienstverlening. De overheid en de centrale organisaties kunnen hier een ondersteunende rol 
spelen, omdat zij vanuit een bredere optiek kunnen meedenken. Bovendien kunnen zij wellicht 
modeUen en standaardpakketten voor arbo-dienstverlening (helpen) formuleren en van daaruit 
suggesties doen (zie ook 11.6). 

Over de integratie van het arbo-thema binnen de onderzochte organisaties luiden de conclusies 
als volgt. 
(6) Driekwart van de bedrijfstakorganisaties en aUe centrales brengen samenhang tot stand 

tussen de arbo-activiteiten en activiteiten op aangrenzende beleidsterreinen, het meest 
met sociaal beleid. Hierbij gaat het zowel om activiteiten waarin het arbo-thema een 
volwaardig geïntegreerde plaats krijgt, als om activiteiten met een slechts zijdelingse 
aandacht voor arbeidsomstandigheden. Het deel van de organisaties dat samenhangende 
activiteiten uitvoert is bij de werknemersorganisaties het grootst. 

(7) Binnen de bedrijfstakorganisaties en centrales is sprake van overleg over arbo-aangele
genheden van bedrijfstakken. Bij de werknemersorganisaties is dit het meest frequent 
en uitgebreid in aUe geledingen van de organisatie. Van de produkt- en bedrijfschappen 
en werkgeversorganisaties voert een beperkter deel van de organisaties intern overleg, 
waarbij het accent voornamelijk ligt op overleg op bestuurlijk en uitvoerend niveau. 

Het gegeven dat de arbo-medewerkers zich veelal ook met andere beleidsterreinen bezighouden 
heeft niet aUeen het bovengenoemde nadeel dat de arbo-dienstverlening binnen de organisaties 
wat onzichtbaar bUjft. Voordeel is dat het de integratie van arbo-zorg in de verschiUende gele
dingen van de organisatie en met aangrenzende beleidsgebieden kan bevorderen. De conclusies 
geven echter aan dat er op dit punt verbeterüigsmogeUjkheden zijn. 

Bedrijfstak- en centrale organisaties wordt aanbevolen alert en actief te zijn om aandacht voor 
arbeidsomstandigheden steeds zoveel mogeUjk op volwaardige wijze in activiteiten op andere 
beleidsterreinen te integreren. Belangrijk hierbij is wel dat de organisaties niet aUeen via deze 
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weg aan arbeidsomstandighedenverbetering werken, maar dit ook via specifieke arbo-activitei
ten (bUjven) doen (zie ook 11.4). 

Vooral de werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen wordt aangeraden de verdere 
integratiemogelijkheden te benutten op het punt van intern overleg over arbo-zaken. Dit overleg 
kan worden geïntensiveerd en uitgebreid naar met name ledenvergaderingen (of andere vormen 
van overleg met de achterban) en inteme arbo-werkgroepen en -commissies. Gezien ook de be
vorderende werking op de beleidsformulering ten aanzien van arbo-dienstverlening (zie 11.1), 
is uitbreiding van het interne overleg naar dit soort toetsende en adviserende/voorbereidende 
organen van belang. 

11.4 MogeUjkheden en belemmeringen voor (nieuwe) arbo-activiteiten 

Wat de toekomst van de arbo-activiteiten betreft is duidelijk dat de bedrijfstak- en centrale 
organisaties mogelijkheden voor continuering en vemieuwing zien. 
(1) Ongeveer de helft van de bedrijfstakorganisaties heeft uitgewerkte plannen voor (nieu

we) arbo-activiteiten op korte termijn. 
(2) Bovendien heeft een deel van de bedrijfstakorganisaties ideeën voor nieuwe activiteiten 

en wensen op het gebied van arbo-activiteiten voor de wat langere termijn. De werkne
mersorganisaties hebben deze het meest. 

(3) Ook de centrale organisaties zuUen naar verwachting hun arbo-dienstverlening in de 
toekomst voortzetten. Hierbij geldt ook dat meer werknemerscentrales over plannen en 
ideeën beschikken dan werkgeverscentrales. 

(4) De plannen en ideeën van zowel de bedrijfstakorganisaties als de centrales laten zien 
dat ook de toekomstige arbo-dienstverlening breed en gevarieerd in onderwerpen en 
activiteiten zal zijn. Het aanbrengen van samenhang met andere beleidsterreinen wordt 
eveneens gecontinueerd. 

(5) Aanleidingen om arbo-activiteiten uit te voeren hebben bedrijfstakorganisaties tot nu 
toe vooral gevonden in directe arbo-aangelegenheden (specifieke knelpunten en de 
Arbo-wet) en in bedrijfstakimago en ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblema
tiek. Naar verwachting nemen met name de directe arbo-aangelegenheden als prikkel 
voor activiteiten in belang af, terwijl aangrenzende beleidsterreinen (kwaüteitszorg, mi-
Ueuzorg en arbeidsmarkt) in toenemende mate prikkels vormen. Subsidieregelingen en 
activiteiten van de Arbeidsinspectie/DGA zijn volgens de organisaties tot op heden als 
initiërende factor van weinig belang geweest en zij verwachten dat dit in de toekomst 
niet anders zal zijn. 

De conclusie dat de impulsen voor arbo-activiteiten in de toekomst meer afkomstig zuUen zijn 
van de gevolgen van de arbeidsomstandighedenproblematiek (ziekteverzuim en arbeidsonge
schiktheid) sluit enerzijds goed aan bij het Kabinetsstandpunt (pagma 1), waarin een grotere rol 
voor bedrijfstakorganisaties op het gebied van verzuimbeheersing wordt voorgesteld. Anderzijds 
sluit de afnemende impulswerking van de arbeidsomstandighedenproblematiek niet aan bij de 
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wensen van het Kabinet, waar het gaat om een grotere en preventieve rol van de organisaties 
in het kader van arbeidsomstandighedenzorg. Bij ongewijzigd beleid zal de aandacht van de 
bedrijfstakorganisaties voor specifieke arbo-aangelegenheden, voorzover die niet aan verzuimbe
heersing gerelateerd zijn, waarschijiüijk tanen en zal de arbo-dienstverlening mogelijk steeds 
meer in andere beleidsterreinen worden geïntegreerd. 

Organisaties wordt aanbevolen de aandacht preventief gericht te houden, dan wel sterker te 
richten op de risico's en aanpak van arbeidsomstandigheden zélf. Van belang is dit niet te laten 
ondersneeuwen door aandacht voor de gevolgen van (slechte) arbeidsomstandigheden, zoals 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook moet ervoor worden gewaakt om arbo-zaken uit
sluitend 'mee te nemen' als onderdeel van andere aangrenzende beleidsterreinen (arbeidsmarkt
beleid, miUeu- en kwaUteitsbeleid) zonder expüciete arbo-doelstellingen of -activiteiten te heb
ben. 

De overheid kan ook hierbij een stimulerende rol vervuUen om de geschetste ontwikkeUng te 
helpen voorkomen. Gezien het gegeven dat subsidieregelingen en de inbreng van de Arbeidsin
spectie/DGA door slechts weinigen als stimulans voor arbo-activiteiten worden gezien, Ugt het 
voor de hand om te adviseren dat de overheid deze rol anders invult dan ze in het verleden 
heeft gedaan en meer voort gaat op de weg die met het Arbo-91 project is ingeslagen (zie ook 
11.6). 

Naast ontwikkelingen voor de toekomst, voorzien bedrijfstakorganisaties en centrales ook be
lemmeringen, die merendeels van dezelfde aard zijn als de stmikelblokken die ze thans bij arbo-
activiteiten ondervinden. 
(6) Ruim driekwart van de bedrijfstakorganisaties ondervindt belemmeringen bij het uitvoe

ren van arbo-activiteiten. Dit geldt het meest voor werknemersorganisaties. 
(7) Belemmeringen die het vaakst worden genoemd zijn: gebrek aan tijd, geld en deskundig

heid. Voor de produkt- en bedrijfschappen vormen tegengestelde belangen (van de 
werknemers- en werkgeversorganisaties in het bestuur) bovendien een belangrijk strui
kelblok. In het algemeen ontbreekt het naar de mening van de organisaties niet aan 
visie of motivatie en voor de centrales Ujkt gebrek aan deskundigheid minder een pro
bleem. 

(8) Belemmeringen en (potentiële) hindernissen bij nieuwe arbo-activiteiten worden voor
zien door een kwart tot viertiende van de bedrijfstakorganisaties en door aUe centrales. 

(9) Ondanks de ervaren en verwachte belemmeringen zijn zowel de bedrijfstakorganisaties 
als de centrales niet echt negatief over de effectiviteit van hun inspanningen, maar ze 
oordelen hierover ook niet echt positief. Of de arbo-activiteiten van de onderzochte 
organisaties ook werkeUjk 'redeHjk' effectief zijn, staat hiermee niet vast. 

De aanbeveling is dat bedrijfstakorganisaties zelf strategieën ontwikkelen om aan de thans 
ervaren en verwachte belemmeringen (met name gebrek aan geld, tijd en deskundigheid) het 
hoofd te kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan het aantrekken van meer deskundige 
medewerkers en het insteUen van preventiefondsen en specifieke arbo-organisaties (zoals Stich-
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ting Arbouw, STIGAS en dergelijke) per bedrijfstak. De overheid en centrale organisaties kun
nen ook bij de vormgeving van deze aspecten van de arbo-zorg op bedrijfstakniveau weer een 
ondersteunende rol spelen door modeUen te ontwikkelen en de discussie hierover te stimuleren 
(zie ook 11.6). 

Verder kan het zinvol zijn een inventariserende vervolgstudie te verrichten naar de bestuurlijke 
besluitvorming rond arbo-zaken binnen de produkt- en bedrijfschappen, zodat een beeld kan 
worden gevormd van de tegensteUingen tussen de besturende werknemers- en werkgeversorga
nisaties die samenwerking op het arbo-terrein in de weg staan. Dit beeld is interessant in ver
band met het gestelde in 11.1, dat arbeidsomstandighedenzorg waarschijnlijk niet gebaat is bij 
een conflictmodel, maar wel bij een samenwerkingsmodel. De studie kan licht werpen op bevor
derende en belemmerende factoren voor samenwerking en ideeën opleveren voor constructieve 
samenwerkingsvormen tussen de sociale partners. 

Vei-volgonderzoek wordt ook voorgesteld om objectief de effectiviteit van de arbo-dienstverle
ning van de onderzochte organisaties te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden als on
derdeel van een kosten-baten-studie. Daarbij dienen de baten ruimer te worden opgevat dan de 
vermindering van de ernst van de arbo-risico's of de omvang van risicopopulaties, ziektever
zuim, ongevaUen en WAO-toetreding. Een betere positie op de arbeidsmarkt voor bedrijfstak
ken is ook een indicator voor goede arbeidsomstandigheden. Een dergelijk onderzoek kan 
bijdragen aan een zo goed mogelijke besteding van gelden en tijd op het arbo-terrein. 

11.5 VerschiUen in arbo-dienstverlening naar bedrijfstak-kenmerken 

Door gebrek aan gegevens kan geen duideUjke uitspraak worden gedaan over de arbo-dienstver
lening in relatie tot enkele bedrijfstak-kenmerken. 
(1) Er is geen samenhang gevonden tussen het arbo-activiteitenpakket van bedrijfstakor

ganisaties in de verschiUende bedrijfstakken en: 
de omvang van de bedrijfstak (naar aantal organisaties en aantal werknemers); 
de omvang van het ziekteverzuim, arbeidsongeschUctheid en bedrijfsongevallen 
in de bedrijfstakken; 
de soort van werkzaamheden in bedrijfstakken; 
de ernst van de arbo-problematiek in de bedrijfstakken. 

(2) Niet uitgesloten is dat relaties en verschillen wèl gevonden worden indien er meer gege
vens beschikbaar zijn. 

(3) Op grond van de verkregen gegevens kan niet worden aangegeven in welke (groepen 
van) bedrijfstakken arbo-activiteiten met prioriteit gestimuleerd moeten worden. 

Om in de toekomst wèl prioriteiten te kunnen steUen ten aanzien van het stimuleren van arbo-
activiteiten in (groepen van) bedrijfstakken is het wenselijk dat voldoende en kwalitatief goede 
gegevens beschikbaar zijn over de omvang van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en bedrijfs-
ongevaUen in bedrijfstakken (volgens de SBI-indeUng). Bovendien zijn dit soort statistische 
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gegevens (naast systematische informatie over arbo-risico's, oplossingen en beschikbare arbo-
zorg) zowel voor de bedrijfstakorganisaties, de centrales als de overheid essentieel voor het 
formuleren van beleid ten aanzien van de benodigde arbo-dienstverlening. 

Aanbevolen wordt dat een nationale en/of bedrijfstakgewijze infrastructuur wordt opgezet voor 
het verzamelen en verstrekken van deze gegevens ten behoeve van aUe genoemde partijen. De 
overheid en de centrale organisaties kunnen bij het realiseren van deze infrastructuur een co
ördinerende en initiërende rol vervuUen. 

Hoewel op grond van de bevindingen niet kan worden aangegeven weUce bedrijfstakken, of 
groepen daarvan, met prioriteit moeten worden gestimuleerd ten aanzien van arbo-activiteiten, 
is het uiteraard van belang dat in takken met hoge arbo-problematiek (zie tabel 2) met priori
teit aan de vermindering van deze problematiek wordt gewerkt. De bedrijfstakorganisaties in 
deze bedrijfstakken wordt dan ook geadviseerd deze prioriteit in hun werkzaamheden aan te 
brengen. 

11.6 Algemene aanbevelingen 

In het voorgaande zijn specifieke aanbevelingen gedaan die voortkwamen uit de eindconclusies 
van het onderzoek. Daarbij kwamen verschiUende aanbevelingen meerdere malen terug. Samen
gevat komt het er op neer dat het voor de realisatie van het Kabinetsstandpunt het meest van 
belang is dat bedrijfstakorganisaties: 
(1) meer aan arbo-dienstverlening gaan doen, met name door arbo-activiteiten met een 

hogere frequentie uit te voeren en meer arbeidscapaciteit hierop in te zetten; 
(2) hun aandacht en activiteiten op het arbo-terrein preventief richten. 

Verder zijn belangrijke, vaak herhaalde aanbevelingen dat bedrijfstakorganisaties: 
(3) expüciet beleid formuleren (intern en extern gericht) voor een gerichte en gestructureer

de arbo-dienstverlening; 
(4) zich daartoe bezinnen op de rol die ze wiUen vervuUen in de bedrijfstak, voor hun leden 

en naar andere sociale partners, evenals op de aard en diepgang van taken die ze daar
bij wiUen verrichten en de specifieke deskundigheid die ze daarvoor nodig achten; 

(5) en zich daartoe goed informeren over de arbo-problematiek en de mogeUjkheden voor 
arbo-zorg in de bedrijfstak, ook door anderen. 

Het zijn aanbevelingen die werkgeversorganisaties en produkt- en bedrijfschappen zich het 
meest ter harte zouden moeten nemen, omdat voor hen arbeidsomstandigheden nog het minst 
een expliciet werkterrein blijkt te zijn. 

Bovendien is meermalen gesteld dat de centrale organisaties en de overheid stimulerend en 
ondersteunend kunnen optreden en dat vervolgonderzoek van belang is. De aanbevelingen wor
den hieronder nog verder aangevuld en nader geconcretiseerd. 
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In de eerste plaats wordt de bedrijfstakorganisaties aanbevolen aan elkaar een voorbeeld te 
nemen voor het (gestructureerd) ontplooien van activiteiten en ontwikkelen van beleid. Hiertoe 
moet uitwisseUng plaatsvinden van leerervaringen en ideeën ten aanzien van hun arbo-dienst
verlening. Mogelijkheden hiertoe zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten zoals studiedagen, deelname 
aan overlegcircuits zoals de (arbo-werkgroep van de) Raad van Centrale Ondernemersorganisa
ties en het verzorgen van publikaties hierover. Centrale organisaties en de overheid kunnen de 
uitwisseling stimuleren en ondersteunen door bijvoorbeeld dergelijke studiedagen te organise
ren. 

Dit soort bijeenkomsten en pubUkaties maakt het aUe genoemde partijen ook mogelijk om 
vanuit een ruimer perspectief te discussiëren over de gewenste structurering van arbo-zorg op 
bedrijfstakniveau in Nederland. Mede hierdoor kan iedere organisatie zich bezinnen op de 
plaats die zij zelf in die zorgstructuur wil innemen en op de plaats die zij daarbij voor anderen 
zien. In dit verband zijn drie zaken van belang: de financiering van deze zorgstructuur, de ont
wikkeling van constructieve samenwerkingsvormen tussen sociale partners en van modeUen en 
standaardpakketten voor arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties. Op deze drie zaken 
wordt achtereenvolgens nader ingegaan. 

Gezien een aantal bevindingen en ontwikkelingen Ujkt het raadzaam dat aUe betrokken partijen 
zich buigen over alternatieven voor de financieringsstructuur van arbo-zorg in Nederland. Het 
gaat hierbij om zaken als: 

het gebrek aan geld waar de bedrijfstakorganisaties mee kampen; 
de beperkte prikkelende werking van subsidieregelingen voor het uitvoeren van arbo-
activiteiten door deze organisaties; 
de veranderende rol van bedrijfsverenigingen ten aanzien van verbetering van arbeids
omstandigheden (zie hoofdstuk 1); 
het temgtreden van de overheid (DGA, Arbeidsinspectie) als financier voor arbo-activi
teiten in ondememingen en bedrijfstakken en 
haar opvatting dat werknemers- en werkgeversorganisaties deze verantwoordelijkheid 
meer op zich dienen te nemen (Staatscourant 1991). 

Aanbevolen wordt dat de overheid het overleg over de alternatieven voor financiering opstart 
en coördineert en zo een overgangsperiode begeleidt. Een alternatief is bijvoorbeeld fondsvor
ming door de sociale partners op landeUjk en bedrijfstakniveau. Uit deze arbo-fondsen kan 
financiering plaatsvinden van bijvoorbeeld onderzoek, voorUchtingsmateriaal en prijsvragen 
(gericht op fabrikanten, ontwerpers, innovatiecentra en dergeUjke) voor initiatieven voor tech
nologische en organisatorische innovatie, waarbij in de ontwerpfase aandacht voor kwaüteit van 
de arbeid een prominente plaats inneemt. De overheid kan overigens subsidiëring weUicht 
voortzetten voor specifieke gevaUen zoals het genoemde voorbeeld van innovatie-stimulering. 

Over de (te ontwikkelen) samenwerkingsvormen tussen sociale partners is een aantal opmerkin
gen te maken. In de eerste plaats Hgt het voor de hand om werkgevers- en werknemersorganisa
ties aan te bevelen om in elke bedrijfstak specifieke arbo-organisaties (zoals Stichting Arbouw, 
STIGAS en dergeüjke) op te richten en deze gezamenüjk te besturen. Hiermee kan ook invul-
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ling worden gegeven aan de strekking van het Kabinetsstandpunt en de discussies in het Voor-
en Najaarsoverleg van 1990 (zie pagina 1) dat op bedrijfstakniveau meer aan arbo-zorg moet 
worden gedaan. Het is echter maar de vraag of dergeUjke organisatiestructuren in elke bedrijfs
tak wenseUjk en haalbaar zijn. Bovendien zijn er tal van andere mogeUjkheden voor samenwer
king op arbo-terrein, die in bedrijfstakken ook al wel operationeel zijn. Bedoeld worden de vol
gende (overleg)structuren: 

het CAO-overleg; 
produkt- en bedrijfschappen; 
bedrijfsverenigingen; 
Opleidings- en OntwUdcelingsfondsen; 
branche-organisaties voor vakopleidingen; 
normahsatiecommissies. 

De sociale partners wordt daarom geadviseerd te evalueren of de mogeUjkheden van deze struc
turen om aan verbetering van arbeidsomstandigheden in bedrijfstakken te werken, wel ten voUe 
worden benut. Zo nodig kan er tot taakaanpassing of -bijstelling worden overgegaan, zodat deze 
structuren duideUjker uitvoerende en adviserende/voorbereidende organen worden voor het 
beleid van de sociale partners inzake arbeidsomstandigheden. Hierbij kan de aanbeveling om 
traditionele verhoudingen los te laten en te zoeken naar een creatieve wijze van samenwerking 
nog eens worden herhaald. En wederom geldt dat overheid en centrale organisaties in dit keu
zeproces stimulerend en ondersteunend kunnen optreden vanuit een overkoepelende optiek en 
beleidsvisie. 

Voor het bepalen van de gewenste plaats in de arbo-zorgstructuur en de bijbehorende arbo-
taken door de bedrijfstakorganisaties kunnen modeUen en standaardpakketten voor arbo-dienst
verlening behulpzaam zijn. Het formuleren van een minimaal standaardpakket komt bovendien 
tegemoet aan de wens van het Kabinet dat het thans verrichte onderzoek "...inzicht moet geven 
welke preventieve taken een bedrijfstakorganisatie - rekening houdend met de omvang van het 
ledenbestand - tenminste moet vervuUen". Op basis van het onderzoek kan echter aUeen een 
denkrichting worden aangegeven. 

In deze denkrichting wordt het zinvol gevonden om ideeën voor standaardpakketten aan te 
reiken langs vier invalshoeken. De te beantwoorden vraag is dan: welke gedifferentieerde pak
ketten kunnen worden voorgesteld voor: 
(1) bedrijfstakorganisaties die met arbo-activiteiten beginnen, al enigszins ervaring hebben 

en veel ervaring hebben; 
(2) werkgeversorgansaties, werknemersorganisaties en produkt- en bedrijfschappen; 
(3) kleine, middelgrote en grote bedrijfstakorganisaties (gerekend naar het aantal medewer

kers onder aanname dat dit verband houdt met de omvang van het ledenbestand); 
(4) bedrijfstakorganisaties die werkzaam zijn in bedrijfstakken met hoge, middelhoge en 

(middel)lage arbo-problematiek? 

Ten aanzien van de eerste invalshoek wordt voorgesteld dat 'beginnende' organisaties in ieder 
geval starten met het vaststeUen van doelen (beleidsontwikkeling), enkele 'Uchte' kennisverga-
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ringsactiviteiten (informatieverzameUng) en kortstondige vormen van directe ledenondersteu
ning (circulaires, periodieken, aanspreekfunctie en doorverwijzing). Het pakket van meer erva
ren organisaties kan daamaast bestaan uit de meer omvangrijke en langerlopende vormen van 
kennisvergaring (onderzoek) en ledenondersteuning (brochures, handboeken, begeleiding) en 
uit arbo-activiteiten in de sfeer van belangenbehartiging (overleg en vertegenwoordiging, norme
ring). De zeer ervaren organisaties bestrijken dan het gehele pakket en voeren dit intensief uit. 
Feitelijk wordt hierdoor een hiërarchie aangebracht in de arbo-activiteiten die thans zijn onder
zocht, die past bij het ontwikkeUngsstadium waarin het arbo-beleid van bedrijfstakorganisaties 
verkeert. 

Ten aanzien van de tweede invalshoek gaat het niet om voorsteUen in de zin dat het activitei
tenpakket van bijvoorbeeld werknemersorganisaties van een andere samensteUing zou moeten 
zijn dan van werkgeversorganisaties of produkt- en bedrijfschappen. Daar zijn nameUjk geen 
duidelijke gronden voor. AUe soorten onderzochte arbo-activiteiten zijn in principe passend 
voor deze organisaties. Het gaat meer om het formuleren van de meest geëigende invuUingen 
die zij aan (onderdelen van) het pakket kunnen geven, gelet op de specifieke behoeften en 
positie van hun achterban. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat het voor werknemersorgani
saties passend is om in voorUchtings- en scholingsactiviteiten de nadruk op schoUng te leggen. 
Werkgeversorganisaties past het meer om 'doe-het-zelf-materiaal' (zoals handboeken) te ont-
wUckelen waarmee werkgevers zelfstandig het arbo-beleid in hun onderneming vorm kunnen 
geven. 

Bij de vaststeUing van pakketten voor kleine, middelgrote en grote bedrijfstakorganisaties (de 
derde invalshoek) gaat het vooral om keuzes ten aanzien van de breedte en de diepgang van de 
arbo-activiteiten. Van grote organisaties kan uiteraard worden verwacht dat zij het gehele pak
ket bestrijken en dit intensief uitvoeren. De kleine en middelgrote organisaties zuUen meer 
gedwongen zijn om een optimum te kiezen tussen de breedte, diepgang en uitvoeringsintensiteit 
van het activiteitenpakket. Bij deze keuze is sprake van overeenkomst met de situatie van be
drijfstakorganisaties zonder ervaring en met enige ervaring op arbo-terrein, zoals bij de eerste 
invalshoek is opgemerkt. De organisaties kunnen deze keuze in belangrijke mate laten afhangen 
van de aard en ernst van de arbo-problematiek in de bedrijfstak en de opvattingen van de leden 
over noodzakeUjke en wenseUjke taken voor de organisatie. 

VoorsteUen voor activiteiten-pakketten, afhankeUjk van de ernst van de arbo-problematiek, 
kunnen net als bij de pakketten voor de drie soorten bedrijfstakorganisaties geen beperkingen 
inhouden ten aanzien van de breedte van het pakket. Ook bij lage arbo-problematiek in be
drijfstakken kan het gewenst zijn dat bedrijfstakorganisaties aUe soorten onderzochte activitei
ten uitvoeren, zij het misschien met beperkte diepgang en intensiteit. De activitehen-pakketten 
zuUen kortom goed moeten worden toegesneden op de aard en emst van de arbo-problemen 
en de specifieke situatie in de bedrijfstak. Voor de formulermg van het activiteiten-pakket 'op 
maat' is in ieder geval een voorwaarde dat de betreffende organisaties het eens zijn over de 
emst van de arbo-problematiek. 
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Uit bovenstaande toeUchtingen wordt duidelijk dat de vier invalshoeken in de praktijk wat door 
elkaar lopen, maar voor de gedachtenvorming lijken ze nuttig. Met name de overheid en centra
le organisaties wordt aanbevolen de geschetste ideeën verder te ontwikkelen en uit te werken. 
Dit kan bijvoorbeeld in opdracht worden gegeven aan een tripartiete werkgroep. 

Verder kan de overheid de bedrijfstakorganisaties tot geïntensiveerde arbo-dienstverlening en 
formele beleidsformulering en -evaluatie stimuleren door periodiek met hen in overleg te tre
den en tot afspraken te komen over meerjarige strategieën en actieplannen voor bedrijfstakken. 
In concreto betekent dit een voortzetting en uitbreiding van de bedrijfstakgerichte aanpak die 
het Directoraat-Generaal van de Arbeid en de Arbeidsinspectie in het kader van het Arbo-91 
project heeft ontwikkeld en thans hanteert. 

Tenslotte wordt voorgesteld om nadere studies te verrichten om tegemoet te komen aan de 
beperkingen van het onderhavige inventariserende onderzoek. Deze studies moeten met name 
worden verricht naar de kwaUteit, effectiviteit en het al dan niet voldoende zijn van de arbo-
dienstverlening in bedrijfstakken. Hiertoe is vooral meer diepgaand, kwalitatief onderzoek per 
bedrijfstak geschikt, onder andere door middel van interviews met informanten uit de thans on
derzochte organisaties, maar ook uit andere 'arbo-actieve' instanties. Voor de opzet en invulling 
van dergeUjk onderzoek bieden twee recentelijk uitgevoerde onderzoeken naar de vraag naar 
arbo-dienstverlening in twee bedrijfssectoren (Terra e.a. 1991a, 1991b) waarschijnlijk goede aan-
sluitingsmogeUjkheden. 
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Byiage 1. Inhoud van de vragenlijst 

1. Organisatiekenmerken 

2. Arbo-doelstellingen 

3. Impulsen voor Arbo-acti^teiten 

Arbo-acti^teiten 
Informatieverzameling- en beheer 
Voorlichting, scholing en onderricht 
Extem overleg (structureel) 
Extern overleg (overig) 
Advisering en begeleiding van leden 
Onderzoek 
Normering en opsteUen van richtlijnen 
Beleidsontwikkeling 
Bewaking van de naleving van gemaakte afspraken 

Ervaringen, plannen en wensen 
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Bijlage 2. Begeleidende brief bij de vragenlijst, gericht aan de bedrijfstakorganisaties 

Organisatie XX 
t.a.v. de heer/mevrouw yy 
Postbus/adres 
XXXX YY PLAATS 

Betreft: medewerking aan onderzoek naar arbo-activiteiten van bedrijfstakorganisaties 
Datum 

Geachte heer, mevrouw yy, 

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verricht het Nederlands Instituut 
voor Arbeidsomstandigheden NIA momenteel onderzoek naar de activiteiten en het beleid van 
bedrijfstakorganisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Via deze brief verzoeken wij u om medewerking aan dit onderzoek. 
Deze medewerking bestaat uit het invullen van een vragenlijst en het toezenden van (arbo-)documenten. 
Met de invulling van het enquêteformulier zal ongeveer 1-1V̂2 uur gemoeid zijn. 

BedoeUng van het onderzoek is inzicht te krijgen in de huidige doelstellingen en activiteiten van 
bedrijfstakorganisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bovendien moet het onderzoek 
duidelijkheid geven over belemmeringen bij de huidige arbo-activiteiten en over de mogelijkheden van 
nieuwe activiteiten. 
Bij de te onderzoeken bedrijfstakorganisaties gaat het om produkt- en bedrijfschappen en om vakbonden 
en organisaties van werkgevers, die bij CAO-onderhandelingen betrokken àjn. In totaal betreft het circa 
200 organisaties. 

De onderzoeksresultaten zullen in het voorjaar van 1991 worden gepubliceerd. De deelnemers aan het 
onderzoek zullen te zijner tijd hierover worden geïnformeerd. 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de resultaten inbrengen in de discussie met de 
sociale partners over de arbo-dienstverlening van bedrijfstakorgamsaties. 

Deelname van uw organisatie aan het onderzoek is niet alleen van belang voor een overzicht van de 
arbo-dienstverlening van bedrijfstakorganisaties en de bovengenoemde discussie. Het kan voor û 
gedachtenbepalend werken ten aanzien van de arbo-activiteiten die uw organisatie voor de leden verricht 
en levert u wellicht ideeën op voor nieuwe activiteiten. 

Wij verzoeken u de bijgevoegde vragenlijst m te vullen nâ het lezen van de toelichting. In de toelichting 
vindt u ook informatie over de (arbo-)documenten die wij van u willen ontvangen. De door u beschikbaar 
gestelde gegevens en documentatie zullen wij vertrouwelijk behandelen en anoniem verwerken. 

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met ondergeteken
de. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en we zien uw reactie graag binnen 14 dagen tegemoet. 

Met vriendelijke groet 
namens het projectteam, 

mw drs S.M. Nossent, 
projectleider 
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Bijlage 3. De benaderde organisaties 

Werknemp.Tsnrgyni!̂ t̂if>.>f 47 organisaties 

ABVA-KABO 
Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) 
Algemeen Christelijke Politiebond 
Algemene Bond van Onderwijspersoneel 
Algemene Vereniging van Zeevarenden 
Ambtenaren Centrum (AC) 
Bond Personeel Veeverbetering 
Bond van Docenten bij Tertiair Onderwijs 
Bouw- en Houtbond FNV 
Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (CMHA) 
Centrum voor Christen Journalisten (CCJ) 
CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening (CFG) 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) 
De Vakvereniging Het Zwarte Corps 
Dienstenbond CNV; Vakbond voor Handel, Bank- en Verzekeringswezen, Administratieve Kantoren en 

Vrije Beroepen 
Dienstenbond FNV 
Druk en Papier FNV 
Federatie van Verenigingen voor Kunstmatige Inseminatie 
Federatie Spoorweg Vakvereni^g 
Federatie van Vereniging van Niet-Onderwijzend Personeel bij het onderwijs 
Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en bejaardenzorg (FHZ) 
Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart 
Gezamenlijk Overleg Beroepsverenigingen in de gezondheidszorg 
Grafische Bond CNV 
Horecabond FNV 
Hout- en bouwbond CNV 
Industrie- en Voedii^bond CNV 
Industriebond FNV 
Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV) 
NCHP, Vakorganisatie van Middelbaar en Hoger Personeel 
Nederlands Genootschap van Leraren (NGL) 
Nederlandse Politie bond (NPB) 
Nederlandse Verenigmg van Journalisten (NVJ) 
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij 
Protestant Christelijk Onderwijs Vakorganisatie 
Unie BLHP 
Vakorganisatie van Middelbaar en Hoger Personeel Metalektro 
Vereniging van Dienstplichtige Militairen ( W D M ) 
Vereniging van hoger personeel bij defensie (CMHP) 
Verenging van Hogere Politie-ambtenaren 
Verenigmg Hoger Personeel Nederlandse Textielindustrie (VHPNT) 
Vereniging Hoger Spoorwegpersoneel 
Verenigmg van Hoger Personeel m de Zuivelindustrie (VHPZ) 
Verenigmg van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (VKO) 
Vervoersbond CNV 
Vervoersbond FNV 
Voedingsbond FNV 
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Bijlage 3. De benaderde organisaties vervolg 

Werkgeversorganisaties: 134 organisaties 

Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVB) 
Algemene Besturenbond voor Beroepsonderwijs, ander Voortgezet onderwijs, vorming en opleiding 
Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankfabriek en Groothandel in Dranken (BBM) 
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven 
Algemene Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) 
Algemene Organisatie van Ondernemers in het Bakkersbedrijf 
Algemene Vereniging Inlands Hout 
Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers 
Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf 
Bond van Fabrikanten van Betonwaren in Nederland 
Bond van Loonbedrijven voor Agrarisch- en Grondverzetwerk in Nederland (BOVAL) 
Bond van Nederlandse Margarine-fabrikanten 
Bond van Werkgevers in de Cruisevaart 
Bond van Werkgevers in de geregelde lijnen korte vaart 
Bond van Werkgevers in de grote handelsvaart 
Bond van Werkgevers in de Zeesleepvaart 
Centrale Bond van Meubelfabrikanten 
Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie (CWM) 
European Carton Makers Association-Nederland (ECMA-NL) 
Federatie \aa. Land- en Tuinbouwwerktuigen Exploiterende Coöperaties 
Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten 
Federatie van Nederlandse Schoenfabrikanten 
Federatie van Schippersbonden 
Federatie van Visserijverenigingen 
Federatie van Werkgevers in de Metaalnijverheid (FWM) 
FENECON 
Haven Werkgeversvereniging SVZ 
Katholieke Nederlandse Boeren- en tuindersbond (KNBTB) 
Katholieke Vereniging van Ondernemers in het Bakkersbedrijf (KVOB) 
Katholieke Vervoerders Organisatie (KVO) 
Koninklijk Nederlands Rundvee SyncUcaat (NRS) 
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) 
Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrieken 
Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Schildersbedrijf (KVOS) 
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur 
Koninklijke Nederlandse Landbouw Comité (KNLC) 
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen (KNVTO) 
Koninklijke Nederlandse Zuivelbond 
Landelijke Werkgeversverenigmg Gezondheidscentra 
Landelijk Contactorgaan Bedrijfsverzorging (LCB) 
Landelijke Verenigmg Volwasseneducatie 
Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in de metaalnijverheid) 
Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening 
Nationale Bond van Ondernemers m het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "HORECA NEDERLAND" 
Nationale Kruisvereniging 
Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport (NOB) 
Nationale Ziekenhuisraad (NZr) 
Nederlandse Verenigmg van Bouwondernemers (NVB) 
Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) 
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Bijlage 3. De benaderde organisaties vervolg 

Werkgeversorganisaties - vervolg 
Nederlandse Vereniging voor handel en verwerking van pluimvee, wild en tamme konijnen (VHVP) 
Nederlandse Vereniging van Werkgevers in de Textielindustrie 
Nederlands Christelijk Ondernemersverbond voor het Schildersbedrijf (NCOS) 
Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) 
Nederlandse Aannemers Vereniging van Afbouw- en Stukadoorswerken (NAVAS) 
Nederlandse Banketbakkers Ondernemers Vereniging 
Nederlandse Bond van Boomkwekers 
Nederlandse Bond van Lederwaren- en Kofferfabrikanten 
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten 
Nederlandse Cacao- en Cacaoproduktenvereniging 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBT) 
Nederlandse Christelijke Bond van Ondernemers in de Woninginrichtings- en Meubileringsbedrijven 
Nederlandse Dagbladpers (NDP) 
Nederlandse Dakpannenfabrikanten Corporatie 
Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging 
Nederlandse Galvano Ondernemers (NGO) 
Nederlandse Houtbond 
Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) 
Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU) 
Nederlandse Organisatie voor het Personenvervoer (FNOP) 
Nederlandse Vereniging HISWA 
Nederlandse Vereniging van Bleekmiddelenfabrikanten 
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren 
Nederlandse Verenigmg van de Suikerwerk- en Choc verwerkende industrie "NEVESUCO" 
Nederlandse Vereni^g van Modelmakerijen (NWM) 
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf FOCWA 
Nederlandse Verenigmg van Ondernemers in het Graveerbedrijf (NVOG) 
Nederlandse Vereniging van Ondernemers m het Thermisch Isolatiebedrijf 
Nederlandse Verenigmg van Ondernemers op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling 

(NVKL) 
Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS) 
Nederlandse Vereniging van Rubber- en kunststoffabrikanten (NVR) 
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) 
Nederlandse Verenging voor de Sigarenindustrie (NVS) 
Nederlandse Vereniging voor het Tuinzaadbedrijfsleven (NTZ) 
NZR Sectie Geestelijke Gezondheidszorg 
Redersverenigmg Nederland voor Zeevisserij 
Scheepvaart Vereniging Noord (SVN) 
Sociaal Brouwerij Centrum 
Sociaal Comité voor de Suikerverwerkende Industrie 
Sociaal Federatief Verbond Baksteenindustrie 
Sociaal Werkgeversverbond voor de Confectie-industrie 
Stichtmg Vakraad voor de Metaahiijverheid 
Textielvereniging KRL 
UNETO 
Vereni^ng Textiel Ondernemers in Nederland (VTO) 
Verenigmg van Leveranciers van Huishuidelijke Artikelen, Speelgoederen, Houtwaren en soortgelijke 

Artikelen (Verenigii^ Has) 
Verenigmg van Werkgevers in het Scheeps-, Industrie- en Technisch Onderhoud Zuid 
Verenigmg van Fabrikanten van Banket, beschuit, koek en aanv. produkten "VERBISKO" 
Verenigmg voor Zuivelindustrie en Melkhygiene (WZM) 
Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW) 
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Bijlage 3. De benaderde organisaties vervolg 

Werkgeversorganisaties - vervolg 
Vereni^ng Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vereniging Centrale Baggerbedrijf (CB) 
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK) 
Vereni^g Kring Tuin- en Landschapsvoorziening 
Vereniging Nederlandsch Binnenvaartbureau (NBB) 
Vereniging Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel- Restaurant-, Cafe- en aanverwante bedrijven 

"Horecaf 
Vereniging Sociaal Comité van Huis-aan-huisbladuitgevers (VSHU) 
Vereniging van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VBN) 
Vereniging van Boorondernemers en Buizenleggers "Bolegbo" 
Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF) 
Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) 
Vereniging van Fabrikanten van Isolatieglas in Nederland (FIGIN) 
Vereniging van Groothandelaren in en be- en verwerkers van vlakglas 
Vereniging van Kokswaren- en Snackfabrikanten 
Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten 
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen (KARTOFLEX) 
Vereniging van Nederlandse Kalkzandsteenproducenten 
Vereniging van Nederlandse Reders in de kleine Handelsvaart 
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen 
Vereniging van Rolluiken-, Markiezen- en Zonweringbedrijven (ROMAZO) 
Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers (SZS) 
Vereniging van Schippers-Eigenaren 
Vereniging van Sleep- en Duwbooteigenaren "Rijn en IJssel" 
Vereniging van Terazzo en Vloerenbedrijven (VTV) 
Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VWF) 
Vereniging van Werkgevers in het Tuinbouwbedrijf 
Vereniging voor de metaal- en de elektrotechnische industrie FME 
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) 
Vereniging van de Nederlandse Aardolie-industrie (VNA) 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) 
Wegvervoer CVO 
Werkgeversvereniging Sociaal-Cultureel Werk FWW, sectie Cultureel Werk 
Werkgeversvereniging Vormings- en Ontwikkelingswerk, sectie WVO 
Vereniging van Grootaannemers in de Bouw (VG Bouw) 
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Bijlage 3. De benaderde organisaties vervolg 

Produkt- en bedrijfschappen: 29 organisaties 

Bedrijfschap Banketbakkersbedrijf 
Bedrijfschap Frisdranken 
Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf: Afbouwbedrijf 
Bedrijfschap voor het Hotel-, Restaurant-, Cafe- en Pension-, en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante 

Bedrijven (Bedrijfschap Horeca) 
Bedrijfschap voor de Bosbouw en de Houtteelt (Bosschap) 
Bedrijfschap voor de Landbouw (Landbouwschap) 
Bedrijfschap voor de Lederindustrie 
Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie 
Bedrijfschap voor Pluimveehandel en -industrie 
Bedrijfschap voor de Schoenindustrie 
Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie 
Bedrijfschap voor het Bakkersbedrijf 
Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf 
Bedrijfschap voor het Schildersbedrijf (BS) 
Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) 
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 
Produktschap voor Landbouwzaaizaden 
Produktschap voor Aardappelen (PAA) 
Produktschap voor Bier 
Produktschap voor Gedestilleerde Dranken (PGD) 
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten 
Produktschap voor Groenten en Fruit (GF) 
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO) 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren PPE) 
Produktschap voor Siergewassen (PVS) 
Produktschap voor Vee en Vlees ( P W ) 
Produktschap voor Veevoeder ( W R ) 
Produktschap voor Vis en Visprodukten 
Produktschap voor Zuivel (PZ) 

Centrale werknemersorganisaties: 3 organisaties 

Christelijke Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV) 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 
Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) 

Centrale werkgeversorganisaties: 4 organisaties 

Koninklijk Nederlands Ondememersverbond (KNOV) 
Nederlandse ChristeUjke Ondernemers Verbond (NCOV) 
Nederlandse Christelijke Werkgeversbond (NCW) 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) 

b7 



s 

B
ijl

ag
e 

4.
 

A
lg

em
en

e 
be

dr
ij

fs
ta

k-
ke

nm
er

ke
n 

B
ed

ri
jf

st
ak

ke
n 

m
et

 h
og

e 
ar

bo
-p

ro
bl

em
at

ie
k 

S
B

I-
co

de
 

03
 

20
/2

1 

22
 

25
 

33
 

34
 

35
 

37
 

51
 

52
 

73
 

B
ed

ri
jf

st
ak

 

V
is

se
ri

j 

V
oe

di
ng

s-
 e

n 
ge

no
tm

id
de

le
nm

-
du

st
ri

e 

T
ex

ti
el

in
du

st
ri

e 

H
ou

t-
 e

n 
m

eu
be

li
nd

us
tr

ie
 (

ex
d.

 
m

et
al

en
 m

eu
be

le
n)

 

B
as

is
m

et
aa

li
nd

us
tr

ie
 

M
et

aa
lp

ro
du

kt
en

in
du

st
ri

e 
(e

xc
l. 

m
ac

hi
ne

s 
en

 t
ra

ns
po

rt
m

id
de

le
n)

 

M
ac

hm
e-

m
du

st
ri

e 

T
ra

ns
po

rt
m

id
de

le
ni

nd
us

tr
ie

 

B
ou

w
ni

jv
er

he
id

 

B
ou

w
in

st
al

la
ti

eb
ed

ri
jv

en
 

e.
d.

 

Z
ee

va
ar

t 

A
an

ta
l 

w
er

kn
em

er
s*

 

5.
00

0 

17
3.

00
0 

26
.0

00
 

48
.0

00
 

32
.0

00
 

10
0.

00
0 

10
1.

00
0 

67
.0

00
 

30
8.

00
0 

89
.0

00
 

24
.0

00
 

A
an

ta
l 

be
dr

ijv
en

^ 

<
 1

0 
10

-1
00

 
w

er
kn

. 
w

er
kn

. 

20
4 

5.
62

5 

1.
26

4 

5.
34

4 

66
 

5.
72

2 

2.
15

6 

1.
83

5 

26
.8

30
 

7.
85

6 

88
6 

ge
he

im
 

1.
29

0 

24
2 

76
2 

30
 

1.
45

2 

1.
18

6 

43
2 

5.
07

1 

1.
46

8 

17
2 

10
0-

50
0 

w
er

kn
. 

ge
he

im
 

21
4 

51
 

29
 

25
 

14
0 

15
8 

65
 

29
1 

70
 

34
 

>
50

0 
w

er
kn

. 

ge
he

im
 

40
 

3 9 11
 

10
 

13
 

17
 

4 12
 

T
ot

aa
l 

22
7 

7.
16

9 

1.
56

0 

6.
13

5 

13
0 

7.
32

5 

3.
51

0 

2.
34

5 

32
.2

09
 

9.
39

8 

1.
10

4 

Z
V

 

10
8 

12
1 

90
 

12
9 

11
2 

94
 

10
2 

98
 

94
 

W
A

O
-

ri
si

co
* 

2.
43

 

1,
73

 

2,
37

 

1,
90

 

1,
83

 

1,
41

 

3,
56

 

O
ng

ev
al

le
n^

 

3,
00

 

3,
16

 

1,
55

 

3,
48

 

3,
13

 

6,
24

 

1,
79

 

2,
89

 

4,
40

 

3,
19

 

1,
13

 

1.
 

B
ro

n:
 C

B
S 

19
90

a 
2.

 
B

ro
n:

 C
B

S 
19

90
b;

 M
K

B
: 

M
id

de
n 

en
 K

le
in

 B
ed

ri
jf

 m
et

 r
es

pe
ct

ie
ve

lij
k 

1-
10

 e
n 

10
-1

00
 w

er
kn

em
er

s 
3.

 
A

ls
 r

ef
er

en
ti

e 
ge

ld
t 

de
 i

nd
us

tr
ie

 (
ve

rz
ui

m
pe

rc
en

ta
ge

 =
 8

,9
%

, 
in

de
x 

=
 1

00
);

 g
eb

as
ee

rd
 o

p 
C

B
S

-e
nq

ue
te

 "
L

oo
nk

os
te

no
nd

er
zo

ek
" 

ui
t 

19
84

; B
ro

n:
 D

G
A

 1
99

0 
4.

 
D

e 
ci

jf
er

s 
be

tr
ef

fe
n 

he
t 

pe
rc

en
ta

ge
 w

er
kn

em
er

s 
da

t 
in

 1
98

6 
ve

rm
oe

de
li

jk
 d

e 
W

A
O

 z
ou

 i
ns

tr
om

en
; 

B
ro

n:
 D

G
A

 1
99

0 
5.

 
D

e 
ci

jf
er

s 
be

tr
ef

fe
n 

he
t 

pe
rc

en
ta

ge
 w

er
kn

em
er

s 
in

 d
e 

be
dr

ijf
st

ak
 d

ie
 i

n 
19

88
 d

oo
r 

ee
n 

on
ge

va
l 

zi
jn

 g
et

ro
ff

en
; 

B
ro

n:
 C

B
S 

19
89

. 



s 

B
ijl

ag
e 

4.
 

A
lg

em
en

e 
be

dr
ijf

st
ak

-k
en

m
er

ke
n 

ve
rv

ol
g 

B
ed

rij
fs

ta
kk

en
 m

et
 m

id
de

lh
og

e 
ar

bo
-p

ro
bl

em
at

ie
k 

SB
I-

co
-

de
 

01
 

02
 

23
 

24
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

36
 

B
ed

rij
fs

ta
k 

L
an

d-
 e

n 
tu

in
bo

uw
 

B
os

bo
uw

 

K
le

di
ng

in
du

st
rie

 

L
ed

er
-, 

sc
ho

en
-, 

en
 l

ed
er

w
ar

en


in
du

st
ri

e 

Pa
pi

er
- 

en
 p

ap
ie

rw
ar

en
in

du
st

ri
e 

G
ra

fis
ch

e 
in

du
st

ri
e,

 u
itg

ev
er

ije
n 

A
ar

do
lie

- 
en

 s
te

en
ko

ol
ve

rw
er


ke

nd
e 

in
du

st
ri

e 

C
he

m
is

ch
e 

in
du

st
ri

e 

K
un

st
m

at
ig

e 
en

 s
yn

th
et

is
ch

e 
ga


re

n-
 e

n 
ve

ze
lin

du
st

rie
 

R
ub

be
r-

 e
n 

ku
ns

to
fv

er
w

er
ke

nd
e 

in
du

st
ri

e 

B
ou

w
m

at
er

ia
le

-, 
aa

rd
ew

er
k-

 e
n 

gl
as

in
du

st
rie

 

E
le

ct
ro

te
ch

ni
sc

he
 i

nd
us

tr
ie

 

A
an

ta
l 

w
er

kn
em

er
s' 

27
8.

00
0 

ge
he

im
 

18
.0

00
 

9.
00

0 

27
.0

00
 

13
8.

00
0 

12
.0

00
 

97
.0

00
 

9.0
(X

) 

37
.0

00
 

38
.0

00
 

12
9.

00
0 

A
an

ta
l 

be
dr

ijv
en

^ 
<

 1
0 

10
-1

00
 

w
er

kn
. 

w
er

kn
. 

16
7 

2.
72

7 

62
2 

17
6 

6.
22

7 

61
 

52
4 

74
1 

1.
22

7 

1.
77

8 

ge
he

im
 

20
1 

13
7 

11
9 

1.
00

8 21
 

20
4 

37
2 

42
4 

40
1 

10
0-

50
0 

w
er

kn
. 

ge
he

im
 

19
 

ge
he

im
 

64
 

12
2 5 10
0 

61
 

46
 

74
 

>5
00

 
w

er
kn

. 

ge
he

im
 

0 

ge
he

im
 

7 20
 

0 29
 

7 11
 

21
 

T
ot

aa
l 

18
4 

2.
94

7 

75
9 

36
6 

7.
37

7 

87
 

85
7 

1.
18

1 

1.
70

8 

2.
27

4 

Z
V

 

11
7 

97
 

11
8 

92
 

82
 

92
 

10
9 

12
0 

78
 

W
A

O
-

ris
ic

o*
 

0,
94

 

2,
84

 

2,
04

 

1,
48

 

2,
04

 

1,9
2 

2,
57

 

1,1
7 

O
ng

ev
al


le

n 
(%

y 

0,
92

 

0,
39

 

0,
84

 

3,
10

 

0,
38

 

0,
50

 

0,
74

 

2,
83

 

2,
29

 

3,
25

 

0,
20

 



B
gl

ag
e 

4.
 

A
lg

em
en

e 
be

dr
ijf

st
ak

-k
en

m
er

ke
n 

ve
rv

ol
g 

B
ed

ri
jf

st
ak

ke
n 

m
et

 m
id

de
lh

og
e 

ar
bo

-p
ro

bl
em

at
ie

k 
fv

er
vo

lg
) 

S
B

I-
co

-
de

 

39
.5

 

71
 

74
 

93
 

98
.1

 

98
.2

 

B
ed

ri
jf

st
ak

 

S
oc

ia
le

 w
er

kp
la

at
se

n 

S
po

or
w

eg
en

 

B
in

ne
nv

aa
rt

 

G
ez

on
dh

ei
ds

- 
en

 v
et

er
in

ah
e 

di
en

st
en

 

R
ei

ni
gi

ng
s-

 e
n 

on
ts

m
et

ti
ng

sb
e

dr
ijv

en
, 

po
ld

er
be

m
al

in
gs

in
ri

ch


ti
ng

en
 

S
ch

oo
nm

aa
kb

ed
ri

jv
en

 

A
an

ta
l 

w
er

kn
em

er
s*

 

87
.0

00
 

28
.0

00
 

8.
00

0 

46
7.

00
0 

16
.3

00
 

10
73

00
 

A
an

ta
l 

be
dr

ijv
en

^ 
<

 1
0 

10
-1

00
 

w
er

kn
. 

w
er

kn
. 

ge
he

im
 

ge
he

im
 

5.
73

0 

13
.0

08
 

27
6 

5.
41

0 

ge
he

im
 

ge
he

im
 

83
 

55
0 

ge
he

im
 

63
6 

10
0-

50
0 

w
er

kn
. 

ge
he

im
 

ge
he

im
 

0 

37
3 

ge
he

im
 

11
9 

>
50

0 
w

er
kn

. 

ge
he

im
 

ge
he

im
 

0 

14
0 

ge
he

im
 

T
ot

aa
l 54

 

ge
he

im
 

5.
81

3 

14
.0

71
 

31
1 

Z
V

' 
W

A
O

-
ri

si
co

* 

1.
29

 

1,
63

 

O
ng

ev
al


le

n 
(%

y 

0 4.
06

 

0,
01

 

1.
 

B
ro

n:
 C

B
S 

19
90

a 
2.

 
B

ro
n:

 C
B

S 
19

90
b;

 M
K

B
: M

id
de

n 
en

 K
le

in
 B

ed
rij

f 
m

et
 r

es
pe

ct
ie

ve
lij

k 
1-

10
 e

n 
10

-1
00

 w
er

kn
em

er
s 

3.
 

A
ls

 r
ef

er
en

tie
 g

el
dt

 d
e 

in
du

st
ri

e 
(v

er
zu

im
pe

rc
en

ta
ge

 =
 8

,9
%

, i
nd

ex
 =

 1
00

);
 g

eb
as

ee
rd

 o
p 

C
B

S-
en

qu
et

e 
"L

oo
nk

os
te

no
nd

er
zo

ek
" 

ui
t 

19
84

; B
ro

n:
 D

G
A

 1
99

0 
4.

 
D

e 
ci

jfe
rs

 b
et

re
ff

en
 h

et
 p

er
ce

nt
ag

e 
w

er
kn

em
er

s 
da

t 
in

 1
98

6 
ve

rm
oe

de
lij

k 
de

 W
A

O
 z

ou
 i

ns
tr

om
en

; 
B

ro
n:

 D
G

A
 1

99
0 

5.
 

D
e 

ci
jfe

rs
 b

et
re

ff
en

 h
et

 p
er

ce
nt

ag
e 

w
er

kn
em

er
s 

in
 d

e 
be

dr
ijf

st
ak

 d
ie

 in
 1

98
8 

do
or

 e
en

 o
ng

ev
al

 z
ijn

 g
et

ro
ff

en
; 

B
ro

n:
 C

B
S 

19
89

. 



B
yl

ag
e 

4.
 

A
lg

em
en

e 
be

dr
ij

fs
ta

k-
ke

nm
er

ke
n 

ve
rv

ol
g 

B
ed

ri
jf

st
ak

ke
n 

m
et

 (
m

id
de

l)
la

ge
 a

rb
o-

pr
ob

le
m

at
ie

k 

S
B

I-
co

-
de

 

72
 

90
.4

 

90
.6

 

92
 

67
 

B
ed

ri
jf

st
ak

 

W
eg

ve
rv

oe
r 

P
ol

it
ie

 

D
ef

en
si

e 

O
nd

er
w

ij
s 

H
or

ec
a 

A
an

ta
l 

w
er

kn
em

er
s'

 

14
7.

00
0 

on
be

ke
nd

 

on
be

ke
nd

 

40
0.

00
0 

16
0.

00
0 

A
an

ta
l 

be
dr

ij
ve

n'
 

<
 1

0 
10

-1
00

 
w

er
kn

. 
w

er
kn

. 

10
.4

50
 

6.
16

4 

37
.4

54
 

2.
07

1 

15
 

1.
23

6 

10
0-

50
0 

w
er

kn
. 

86
 

ge
he

im
 

21
 

>
50

0 
w

er
kn

. 

16
 

ge
he

im
 

0 

T
ot

aa
l 

12
.6

23
 

6.
17

9 

38
.7

11
 

ZV
* 

W
A

O
-

ri
si

co
* 

1.
68

 

O
ng

ev
al


le

n 
(%

y 

2.
16

 

0.
04

 

0,
63

 

1.
 

B
ro

n:
 C

B
S 

19
90

a 
2.

 
B

ro
n:

 C
B

S 
19

90
b;

 M
K

B
: 

M
id

de
n 

en
 K

le
in

 B
ed

ri
jf

 m
et

 r
es

pe
ct

ie
ve

lij
k 

1-
10

 e
n 

10
-1

00
 w

er
kn

em
er

s 
3.

 
A

ls
 r

ef
er

en
ti

e 
ge

ld
t 

de
 i

nd
us

tr
ie

 (
ve

rz
ui

m
pe

rc
en

ta
ge

 
=

 8
,9

%
, 

in
de

x 
=

 1
00

);
 g

eb
as

ee
rd

 o
p 

C
B

S
-e

nq
ue

te
 "

L
oo

nk
os

te
no

nd
er

zo
ek

" 
ui

t 
19

84
; 

B
ro

n:
 D

G
A

 1
99

0 
4.

 
D

e 
ci

jf
er

s 
be

tr
ef

fe
n 

he
t 

pe
rc

en
ta

ge
 w

er
kn

em
er

s 
da

t 
in

 1
98

6 
ve

rm
oe

de
li

jk
 d

e 
W

A
O

 z
ou

 i
ns

tr
om

en
; 

B
ro

n:
 D

G
A

 1
99

0 
5.

 
D

e 
ci

jf
er

s 
be

tr
ef

fe
n 

he
t 

pe
rc

en
ta

ge
 w

er
kn

em
er

s 
in

 d
e 

be
dr

ij
fs

ta
k 

di
e 

in
 1

98
8 

do
or

 e
en

 o
ng

ev
al

 z
ijn

 g
et

ro
ff

en
; 

B
ro

n:
 C

B
S 

19
89

. 



Bijlage 5. Gemelde motieven voor afzien van deelname aan het onderzoek. 

Werknemers 
de organisatie is geen vakorganisatie maar een bezinningsgroep, zij voert geen CAO-
onderhandelingen en geen besprekingen over arbo. 
onmogelijk om kwalitatieve bijdrage te leveren omdat het gaat om decentraal toe te passen 
beleid; alle bij ons aangesloten leden zijn aangeschreven, wij hebben geen toegevoegde 
waarde te bieden. 
onze vakorganisatie beperkt zich tot het behartigen van de rechtspositionele en onderwijs
kundige belangen van onze leden. Veiligheid binnen de werkomstandigheden houden wij 
scherp in de gaten. 
maar 1 onderdeel van antwoord is bekend, 
is zinloos om in te vullen, 
wij doen niets aan arbo. 

Werkgevers 
wij doen niets aan arbo (2x). 
geen tijd (2x). 
wij wachten tot de uitslag van het interdepartementaal overleg over de toepassing van de 
Arbo-wet op vervoermiddelen (2x). 
de werksoorten waarvoor wij belangen behartigen vallen onder SBI-codes die niet bij uw 
onderzoek zijn betrokken (2x). 
wij àjn een belangenvereniging en voeren zelf geen enkel beleid. 
wij opereren buiten de landsgrenzen en hebben met onze leden geen contact over arbo, wel 
over veiligheidsbesluiten. 
wij doen niets, geven op geen enkele vraag antwoord, 
wij hebben geen afzonderlijke arbo-actiwteiten, ze zijn gelijk aan STIGAS. 
wil niet invullen, 
heeft geen zicht op arbo. 
doet niets aan arbo, alleen informatie wordt doorgegegeven. 
we hebben geen expliciet arbo-beleid. 
binnen de bedrijfstak wordt al onderzoek naar arbo-beleid gedaan, twee onderzoeken is te 
veel werk. 
wij ontwikkelen ter zake geen activiteiten. 
onze raad is een overlegorgaan en wij houden ons als zodanig niet bezig met arbo-activitei
ten. 
wij zijn vertegenwoordigd in de arbocommissie van het landbouwschap en in het STIGAS. 
wij kuimen geen medewerking verlenen. 

Produkt- en bedr^fschappen: 
tot op heden nog geen activiteiten ontwikkeld, er zijn echter wel plannen, er is een beleids
nota aanvaard in het bestuur en in 1990 is een tweetal adviescommissies ingesteld ten 
behoeve van sociale aangelegenheden, 
geen eigen personeel in dienst. 
doen niets met arbo. 

bl2 



Belage 6. Organisaties waarmee overleg of contact is geweest over de arbeidsomstandigheden in 
de bedrijfstak' 

Organisaties 

ABN-AMRO 

ABP 

AbvaKabo 

Adviesbureau Peutz & Ass. 

ASR 

AVBB 

AWOZ 

AWV 

BCOB 

Bedrijfsartsen BGD (Rubber, BIR) 

Bedrijfschap Horeca 

Bedrijfschap Natuursteen 

Bedrijfschap Pluimveehandel en Industrie 

Bedrijfschap Schilders 

Bedrijfschap Stucadoors 

Bedrijfsvereniging van de Zuivel 

Bedrijfsvereniging "De Samenwerkmg" 

Bedrijfsverenigmg "Habivi" 

Bedrijfsverenigmg Hout- en Meubelindustrie 

Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf 

Beroepsonderwijs KOF 

BGD Ub^echt 

Bouw en Houtbond FNV 

Bouwcentrum 

Bureau Berenschot 

Bureau Huisman 

Bureau J. de Wit 

BVAB 

BVG 

Cecoin 

CEPE 

Chemiewmkel 

CMHF-verenigingen 

CNV 

CNV grafisdhe bond 

Comité van Graanhandelaren 

Coronel lab UvA 
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Bijlage 6. Organisaties waarmee overleg of contact is geweest over de arbeidsomstandigheden in 
de bedrijfstak' vervolg 

Organisaties 

COV 

Detam 

|DGA 

[Dienstenbond CNV 

1 Dienstenbond FNV 

1 Dorschkamp 

1 Druk en Papier FNV 

1 Economisch Instituut Bouwnijverheid 

1 Eurofedop 

1 Euromil 

|FBBH 

1 Federatie van BGD'-en 

FME 

|FNS 

^ V 

1 FNV Beleidsadvraad Zeggenschap+Humanisering van de arbeid 

1 FNV voedingsbond 

1GBIO - Opleidingsinstituten 

| G O C 

1 Haskany 

Havenarbeidsinspectie 

1 Hoger agrarisch onderwijs 

1 Horeca Nederland 

1 Horecabond FNV 

1 Horecaf 

Hout- en Bouwbond CNV 

1 Hoyuck V. Papandrecht 

|HPA 

1 Humar-TNO 

1 ILO (Intemational Labour Organisation) 

m^iAG 

1 Industrie en voedmgsbond CNV 

1 Industriebond FNV 

1 Internationale vakbonden 

1KJ. verenigingen 

1 Kartoflex 

Keboma 
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Belage 6. Organisaties wasirmee overleg of contact is geweest over de arbeidsomstandigheden in 
de bedrijfstak' vervolg 

Organisaties 

KNGO 

KNOV 

Kon. Ned. Zuivelbond (FNZ) 

Kring van Personeelsfunctionarissen 

KVGO 

Landbouwschap 

LSBL 

LUW 

Meijer 

Mmisterie Bmnenlandse Zaken 

Mmisterie O&W 

MOD (gelieerd aan FME) 

MTD/TNO 

NBB 

NCOV 

NCW/RCO-commissie 

NDP 

Nederlandse Bakkerij stichtmg 

Nederlandse Vereniging voor Joumalisten 

NL\ 

Nifim/NVZ 

NIMO 

NIPG/TNO 

NNI 

NNP 

NOB Wegtransport 

NOTU 

NRS Ned. Rundveesyndicaat 

NVAB / Fed. BGD 

NVB 

NVIC 

NVTB 

N W K 

NZR werkgever Gezondheidszorg 

O en O fonds voor schoonmaakbranche 

O&O fonds metaalindustrie/nijverheid 

Opleidings- en OntwikkeUngsfonds Bouwnijverheid 
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Byiage 6. Organisaties waarmee overleg of contact is geweest over de arbeidsomstandigheden in 
de bedrijfstak' vervolg 

Organisaties 

OSB 

PKMB 

Portemployers Association 

Praktijkschool Arnhem 

Produktschap voor Pluimvee 

Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten 

P W 

Raad van Overleg in de Metaalindustrie 

RBGD Rotterdam 

RCO-commissie Arbo-wet 

Recron 

Research voor Beleid 

SAOB 

SBI DOORN 

SBW - SOMA 

SFS 

Sociaal Fonds Bouwnijverheid 

Stichting Aboma 

Stichting Arbouw 

Stichting Bedrijfsveiligheid 

Stichtmg Beroepsopleidmg Weg- en Waterbouw 

Stichtmg BGD A'dam e.o. 

Stichting Milieu Educatie 

Stichting Scheepvaart- en Tran.sport- onderwijs en de HES 

Stichting Soc. Vorm. en Ontw. fonds van het Bakkersbedrijf 

Stichtmg Technologie en Zeggenschap Milieu Defensie 

Stichting Vakopleiding Schilders- en Stucadoorsbedrijf -i- Vak
scholen 

Stichting voor Vakopleiding en Examens in het Bakkersbedrijf 

Stichting Vormmg en Scholing Tuinzaadbedrijven (STOT) 

Sfigas 

STOSAS 

Streekschool 

Studiecommissie CAO-overleg vleeswarenindustrie 

SVO 

wn 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

wg 

1 

1 

pbo 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

co 

3 
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Belage 6. Organisaties waarmee of contact is geweest over de arbeidsomstandigheden in de be-
drijfstak' vervolg 

Organisaties 

SVS 

TNO 

TNO-Bouw 

TNO-CIVO 

TNO-HUMAR 

TU Emdhoven 

Unie BLHP 

UNO 

Van Nuland Consulting 

Vereniging Nederlandse Cateraars 

Vervoersbond CNV 

Vervoersbond FNV 

VHPG (Ver. Hoofden PZ in Gez. zorg) 

VNMF 

VNO 

V W F 

W Z M 

Werkgroep Veiligheidskundigen in gezondheidszorginstellingen 

Wetenschapswinkel Utrecht 

wn 

1 

1 

1 

wg 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

pbo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

co 

4 

3 

3 

5 

N.B. Verschillende centrale organisaties hebben aangegeven dat het aantal organisaties waarmee zij 
contact hebben i.v.m. arbeidsomstandigheden "ontelbaar" groot is. 

1. wn = werknemersorganisaties, wg = werkgeversorganisaties, pbo = produkt- en bedrijfschappen, 
co = centrale orgemisatie; getallen betreffen aantallen organisaties met genoemde contacten. 
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Bijlage 7. Onderzoeken waarbij respondenten betrokken zijn geweest. 

Werlmemers 
De machinist en zijn omgeving, Ir. Rookmaaker, 1978. 
De patiënt moet centraal staan, G. Evers, AbvaKabo, 1987. 
De ambtelijke automaat, AbvaKabo, 1987. 
SchadeUjke stoffen uit de weg, Wetenschapswankel Delft, 1988. 
Chemische stoffen in off-setdrukkerijen, J. Bloot, 1989. 
Flexibele arbeid: een uitkomst voor vrouwen?, Janny Konduur, 1989. 
Werk en gezondheid van uitvoerders, NIPG-TNO, 1989. 
Arbeidsomstandigheden bij de reinigingsdienst, Abvakabo, 1990. 
CNV/VU onderzoek t.b.v. de Vervoersbond CNV, 1990. 
Horeca en het milieu. Jan van der Straaten, 1990. 
Hou(d)t kwaliteit in het vizier. Drs. A. de Jong, 1990. 
KwaUteit van de arbeid, Van Delden, 1990. 
Met een rol container over de stoeprand, FNV, 1990. 
Milieuproduktenindustrie en arbeid. Vrije Universiteit, Wolters en van Dijk, 1990. 
Rapportage concept referentie-omschrijvingen Horeca-bedrijven, Van Eijk/v. Zeist, 1990. 
Stofblootstelling bij stucadoors, Chemiewinkel Amsterdam, 1990. 
Wegversmallmg - taakverbreding als alternatief in de Bouw, Drs. V.C. van Vuuren, 1990. 

Zonder nadere omschrij'mg werden voorts nog gemeld: 
CNV Arbowet. 
KOVAM Rapport NRS. 
Arbo-gids. 
VGW profiel. 
Rubberonderzoek. 

Werkgevers 
Veiligheid in de grafische industrie. Centraal Bureau voor de Grafische Industrie, 1984. 
De toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet 2e fase bij SVF-ondernemingen, Hildfe-
rink Croonen, oktober 1988. 
Chembche stoffen in offsetdrukkerijen, J. Bloot, 1989. 
Voorstel van de Strategie-adviesgroep Zeehavens, DGA, 1989. 
Werklastonderzoek, Grunveld e.a., 1989. 
Ziekteverzuim in de gezondheidszorg. W. v/d Windt, 1989. 
Lakafwerking en arbeidsomstandigheden in de meubeUndustrie, Stichting Sectorbeleid 
Meubelmdustrie (SSM) - CBM, 1990. 
Milieuzorg, B. Plwyler e.a., 1990. 
Organic solvent exposure and neuropsychiatrie disorders, dr C. van Vliet, 1990. 
IHan van Aanpak Ziekteverzuim Wegvervoer, Leeuwendaal advies, 1990. 
Samenvattend overzicht en evaluatie van de resultaten van het project arbeidsomstandighe
den en arbeidsplaatsverbetering in de Meubelindustrie, SSM - CBM, 1990. 
Sto^roblemen, U kunt er wat aan doen, SSM - CBM, 1990. 
DGA/ARBO-91, Overleg Sociale Partners 3/10/89, verslag n.a.v. Strategie en Concept-
meerjarenplan ARBO m de zeehavens 27/10/89. 

Zonder nadere omschrijving werden voorts nog gemeld: 
Werk en Gezondheid van Uitvoerders in het bouwbedrijf 
WAGW en de Bouw (EIB). 
Voorstel voor erkenningsregel asbestsloop. 
Stofbestrijding in de Baksteenindustrie. 
Fysieke belasting bij de opper...methode, TNO-NIPG. 
Maatwerk in de Confectie industrie. 
Oriëntatie invoering Arbo-beleidsplan in bouwbedrijven, H. Oomen, TU Eindhoven, Fac. 
Bouwkunde. 
S-reeks: S-66: Uteratuurstudie; S-66-1: studie 10 rubberbedrijven. 
Leidraad arbo-miUeuzorg in de onderneming (in voorbereiding). 
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Vrouwen in technische beroepen, COB/SER. 
Arbo-beleid in de industrie, COB/SER. 
VeiUg en gezond werken in de industrie, COB/SER (betr. art 6 arbo-wet: voorlichting). 
De WAGW m de bakkerij, banketbakkerij en de suikerverwerkende industrie 

Produkt- en Bedrijfschappen: 
Akoestisdi onderzoek cutters en zagen, Matzen, 1978. 
Akoestisch onderzoek in slachterijen en vleesverwerkende bedrijven. Matsen e.a., 1982. 
Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoldoening in slachterijen, Gerads, Tazelen & Steensma, 
1982. 
Onderzoek naar geluidvermindering bij carbonade zagen, Ligtenberg, 1983. 
Arbeidsplaatsverbetering in de vleesindustrie. Poll, NIA, 1985. 
Ergonomische analyse van het mechanisch reuzeltrekken, Poll, NIA, 1986. 
Laarzen voor de vleesverwerkende industrie, Huppes, Poll, NIA, 1987. 
Analyse gezondheidsproblematiek en belasting van het bewegingsapparaat in de agrarische 
sectoren, NIPG-IMAG, 1989. 
Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim in de Horeca, M. de Vries, 1989. 
Verbetering stalklimaat intensieve veehouderij, H A.S. Koning, 1989. 
Gezondheidsrisico's, mogeUjke besmettingswegen en preventie. Melkerskoorts, Stigas/Land-
bouwschap, 1989. 
De kwaUteit van de veUingsarbeid in Nederland, 1990. 
Globale doorUchtmg van arbeidsomstandigheden in de diervoederindustrie, Humar-TNO, 
1990. 
Lawaai op de arbeidsplaats, DGA, 1990. 

Centrale Organisaties 
KwaUteit van de Arbeid, A. Cnossen, 1988. 
VerschiUende pubUcaties n.a.v. NIPO-panelonderzoeken. 
Stress op het werk, doe er iets aan, M. Kompier, NIPG, 1990. 
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Bijlage 8. Afspraken in CAO's over arbeidsomstandigheden 

Onderwerp 

anti-discriminatie 

arbeidsduur 

arbeidstijden/ploegendienst 

arbo-onderZoek 

arbobeleids/-jaarplan/-jaarverslag 

arbowet en -regelgevmg 

beeldschermen 

brand 

buitenlandse werknemers 

eet- en rustvoorzieningen 

ergonomie/fysieke belastmg 

geluid 

gezondheid 

introductie nieuwe werknemers 

jongerenbeleid 

kinderopvang 

kwaUteit van de arbeid 

medezeggenschap 

milieuzorg 

nieuwe technologieën 

onderzoek 

ongewenste intimiteiten 

organisatie en inhoud van het werk 

ouderenbeleid 

persoonUjke beschermingsmiddelen 

preventie 

sociaal-/medische begeleidmg (bgd) 

toxische stoffen 

vakbondswerk 

veiUgheid 

voorüchting/onderricht/opleiding 

welzijn 

werkdruk 

werkoverleg 

werkplekontwerp 

werkstress 

ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 

wn 

1 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

wg 

1 

5 

7 

4 

1 

6 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

6 

5 

1 

4 

pbo 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

2 
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Bijlage 9. Voorbeelden van vormen waarin organisaties de uitvoering van arbo-activiteiten laten 
samenhangen met andere vormen van beleid. 

Organisaties 

aantrekking (arbo-)consulent 

adviezen 

arbeidsmarktbeleidsplan 

arbeidsvoorwaarden(-nota/-beleid) 

bedrijfsgezondheidszorg 

bedrijfsmiUeuiUenst 

beleids(advies)groepen/-commissies 

CAO (-voorsteUen/-afspraken) 

conferenties 

convenant Arbeidsomstandigheden 

demonstratie-projecten 

erkenningsregels 

FNV-centrum ondernemingsraden 

functieverbeteringsproject 

geïntegreerd zorgsysteem 

handboek 

integrale richüijnen 

kwaliteitsplan/-zorg(systeem)/-project 

miUeuphm/-zorg(systeem)/-project 

normeringscommissies 

onderzoek 

personele unie 

programma positieve-actie 

samenwerkmgscontract Corbouw/Veritas 

scholingsplan 

sector(beleids-)plan 

Steunpunt Technologie Advisering 

stichting GPDW 

stichting Arbouw 

terugdrmgmg gebruik bestrijdmgsmiddelen 

veiligheidsavonden 

vernieuwingstrajecten 

voorUchtmgsbrochure 

WAGW-beleidsplan 

1 ziekteverzuim (-project/-cursus/-onderzoek) 

wn 

2 

2 

4 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

wg 

2 

5 

pbo 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

co 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 
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Bijlage 10. ToeUchtmg op de ernstige belemmeringen voor de effectiviteit of de uitvoering van de arbo-
activiteiten. 

Werknemers 
Arbeidsomstandigheden in ruime zin veroorzaakte een cultuurschok bij defensie (op 
uitvoerend niveau). Achterstanden op velerlei gebied zoals infrastructuur. 
Opstelling werkgevers en in mindere mate de overheid. We zouden sneller en betere 
deskundige informatie willen. 
Middelbaar en Hoger Personeel voelde zich niet verbonden met de discussie over Arbo-
zaken, zoals die in het begin gevoerd werd. Nu zaken als werkstress, ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid hoog op de agenda's staan neemt ook het belang voor Middelbaar en 
Hoger Personeel toe. 
Arbo binnen de scholen is een grote onbekende. Met name medezeggenschapsraden zijn 
ermee onbekend. De informatie naar de scholen komt voor een belangrijk deel van de 
vakbonden. Het vraagt vervolgens dusdanig veel werk/aandacht voor de bestuurder, dat een 
en ander onvoldoende uit de verf komt. In het WetenschappeUjk Onderwijs lijkt dit enigszins 
anders. Er is vaak meer kennis ter plaatse en kennen WO-instelUngen functies als veilig
heidskundigen. 
Vooral in de bouw door de grote prestatie druk en aangekweekte werkwijze. 
Gebrek aan tijd/menskracht: gezien de problematiek die speelt willen we meer. 
Er is niet zozeer sprake van een belemmering als wel van een vrij bewuste keuze waar de 
federatie als koepelorganisatie zich wel en niet mee bezighoudt. Arbo-beleid is zeker geen 
"speerpunt". 
Beleidsontwikkeling omzetten in afspraken is afhankelijk van onderhandelingsresultaat, 
waarbij wij de ene partij zijn en werkgevers de andere. 
Voor werkgevers teveel een onderhandelingspunt. 
Geld, tijd, resultaten, deskundigheid 
Voor onderwijs is, zoals bekend, veel afhankelijk van de mate waarin geld en formatie voor 
de scholen beschikbaar is. Op dit moment ontbreken beide volledig. Daardoor wordt ook 
regelgeving opgehouden. 
Deskundigheid=specialistische kennis en informatie onvoldoende aanwezig. 
Tijd: geldt voor aUe doelen van onze organisatie: menskracht is slechts beperkt beschikbaar 
Werkgevers: het blijkt erg moeUijk concrete afspraken te maken met werkgevers over arbo. 
Blijft steken in vage intenties en uitstel middels nader onderzoek. Bovendien erkennen 
werkgevers op arbo-terrein vaak alleen de OR, niet de vakbond. OR is makkelijker 
tegenspeler. 

Werkgevers 
Zorg voor goede arbeidsomstandigheden wordt nog wel eens als een soort "luxe" gezien en 
niet als een belang ook voor de werkgevers. 
Door de lage resultaten in de bedrijfstak is het niet mogelijk de door u gevraagde activitei
ten te ontplooien. 
Opeenvolgende bezuinigingen welke aan de intramurale gezondheidszorg worden opgelegd! 
Tegengestelde belangen tussen werkgevers en werknemers, maar ook tussen werkgevers 
onderling: concurrentiepositie (het moet betaalbaar blijven). 
Tegengestelde belangen geven m partijenoverleg: sledhte samenwerking in een en dezelfde 
richting! Werknemersorganisaties hebben eenzijdige belangstelling voor de kreet "arbeids
omstandigheden" vinden dat met name die verbeterd moeten worden en kijken te weinig 
naar wat er op dat terrein (zonder veel resuhaat) al is ondernomen. 
Neen, ik vind dit een interne aangelegenheid 
Gebrek aan tijd spreekt voor zichzelf. Het takenpakket is in de breedte zeer omvangrijk 
(eenmanspost). 
Klem secretariaat, heeft veel taken. Een belangrijke rol is aan Arbouw gegeven die feitelijk 
autonoom is. 
Gebrek aan motivatie van de doelgroep omdat het huidige systeem van aanbesteden van 
werken, waarbij de laagste prijs het belangrijkste criterium is en blijft geen of onvoldoende 
ruimte laat om arbo maatregelen buiten de concurrentie te houden. 
Te veel aandacht op andere gebieden, in het bijzonder van miUeu. 
Onvoldoende daadwerkeUjke coöperatie met overheden. 
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Produkt- en bedrijfschappen: 
Bedrijfschappen worden bestuurd door werkgevers en werknemersorganisaties. Bij advise
ring/onderzoek/beleid/voorlichting t.a.v. verbetering arbo treden onherroepelijk belangente
genstellingen aan het Ucht die negatieve invloed hebben op de activiteiten. 
Door de lage resultaten in de bedrijfstak is het niet mogelijk de door u gevraagde activitei
ten te ontplooien. 
Veel bedrijven vonden de daadwerkelijke veranderingen in de proefbedrijven niet evident 
genoeg of nog te veel in de schoot van de toekomst verborgen. Slechts een enkel bedrijf wil
de na het vooronderzoek overgaan tot een bedrij fsproject. 
Voor een kleine organisatie als het bedrijfschap is, spelen genoemde zaken bij aUe activitei
ten. 
Zolang de grenzen van het mogelijke worden onderkend, zolang een en ander goed wordt 
voorbereid en overlegd, zie ik nauweUjks echte belemmeringen van de werkzaamheden. 
Er bestaat onduidelijkheid over de beantwoording van de vraag of publiekrechtelijke of 
privaatrechteUjke organisaties dergelijke taken op zich moeten nemen. 

Centrale Organisaties 
de kosten van preventieve maatregelen en arbo-verbeteringen zijn makkelijker aan te geven 
en exacter in beeld te brengen dan de baten: het is nog steeds lastig om werkgevers van de 
noodzaak te overtuigen. 
de huiverigheid bij bonden om loonruimte voor arbeidsomstandigheden in te zetten. 
bijdragen van de centrale organisatie zijn niet altijd even zichtbaar voor de leden. 
financieringsstructuur en de structuur van arbozorg en uitvoeringsorganisaties sociale 
zekerheid belemmeren de ontwikkelingen op arbo-gebied. 
vooral in kleine ondernemingen ontbreekt het aan tijd en geld. 
beleid, wet- en regelgeving zijn veelal niet toegesneden op de situatie van het MKB. 
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Bijlage 11. ToeUchtmg op de uitgewerkte plannen voor nieuwe/aanvullende arbo-activiteiten op korte 
termijn. 

Werknemers 
lawaaiproject. 
brochure, 
uitvoering congres, 
experiment miUeuzorg. 
brochure. 
uittesten praktijkmodeUen geïntegreerde miUeu-, arbo- en kwaUteitszorg. 
organisatie bijeenkomsten van kaderleden over arbo. 
tijdstudie. 
project kwaUteit van de arbeid. 
participatie in subwerkgroepen, ter uitwerking van het convenant. 
informatie-activiteiten over: volledige werking arbowet en nieuwe werkwijze Arbeids
inspectie. 
CAO-onderhandelingen, 
vele. 
oprichting bedrijfsgezondheidsdienst. 
uitbreiding van afspraken in CAO's over arbeidsomstandigheden, 
betere opvang van klachten van leden. 

Werkgevers 
convenant arbeidsomstandigheden (2x). 
erkenningsregeUngen (2x). 
voorstel inzake Bedrijfsinterne MiUeuzorg. 
uitgave van veiUgheidsboekjes. 
stappenplan inzake Arboregels. 
opzet richtUjnen voor hoogwerkzaamheden. 
stimulering aansluiting BGD. 
opzetten en onderzoeken oorzaken ziekteverzuim, preventie ziekteverzuim. 
ontwikkelen van handleiding Arbo-jaarplan. 
ontwikkeling Multi functioneel zorgsysteem. 
opzetten ziekteverzuimbestrijdingsproject. 
opzetten van stofbestrijdingscampagne. 
gerichte werkplekonderzoeken. 
arbo-werkconferentie. 
ontwikkelen van verzuimbeleid. 
experiment ziekteverzuimbeheersing in kader van activiteiten bedrijfsvereniging. 
project kwaUteitszorg. 
project bedrijfsinterne milieuzorg. 
project verzuimbeheersing en -registratie. 
grootschaUge arbo-actie per l-l-'90 (incl. cursusmiddagen). 
project fysieke belasting. 
project Inteme MiUeuzorg. 
voorUchtings-/adviserings-/beleidsontwikkelingsprojecten. 
implementatiebegeleiding zorgsystemen bij individuele bedrijven. 
brochure uitbrengen betreffende het opsteUen van een jaarversh^ en sociaal jaarverslag. 
insteUen Arbo-dienst. 
alcohol-project. 

Produkt- en Bedr^fschappen: 
ontwikkelen van een module beleidsplan arbeidsomstandigheden voor de bedrijfstakken. 
handboek verbetering arbeidsomstandigheden. 
onderzoek op WAGW-gebied. 
uitbreiding samenwerking met GAK/BV (workshops). 
uitwerkmg aanbevelmgen rapport "De kwaliteit van de veUingsarbeid in Nederland". 
uitbouw bedrijfsgezondheidszorg. 
implementatie van project Arbo'91 in de bedrijfstak. 
deelname aan Arbo-convenant. 
onderzoek naar terugdringen kort-cyclische arbeid. 
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ontwikkeling trainingsmateriaal terugdringen fysiek zware arbeid. 
aantrekken van een (tijdelijke) arboconsulent voor voorlichting, kennisoverdracht en 
bevordering van bewustwording omtrent arbeidsomstandigheden. 

Centrale Organisaties 
accentuering relatie arbo-ziekteverzuim. 
evaluatie/effectiviteitsmeting van verstrekte adviezen. 
handboek gevaarUjke stoffen. 
studiedag gevaarUjke stoffen. 
onderzoek ouderenbeleid. 
project ondersteuning beroepsziekten. 
ondersteuning bestuurders bedrijfsverenigingen. 
conferentie OR - KwaUteit van de Arbeid/ziekteverzuim. 
voortgang pilotprojecten beeldschermwerk. 
beleidsontwikkeling integrale arbozorg. 
fondsontwikkeling op bedrijfstakniveau. 
uitgave handboek stofproblematiek 
opzetten van een databank over kwaUteit van de arbeid. 
voorUchting in bedrijven. 
proe^rojecten. 
inhoudeUjke ondersteuning aan leden. 
instrumentontwikkeling/checklisten. 
enquêtes onder leden. 
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Byiage 12. ToeUchting op de overige ideeën/wensen omtrent (nieuwe) arbo-doelen en/of activiteiten in 
de toekomst (middeUange tot lange termijn). 

Werlmemers 
invoering technologiebeleid in de bedrijfstak. 
integrale benadering van kwaliteit van de arbeid. 
meer aandacht voor kwaliteit van de arbeid, stress, werktempo, technologie. 
benadrukking relatie milieu en arbo. 
meer normering in CAO. 
aandacht voor overleg. 
arbo-regels toepassen op werkzaamheden op objecten in het buitenland. 
opzetten beleidsplan. 
bestrijding lawaai en triUingen. 
ontwikkelen van een bedrijfstakgerichte aanpak. 
verder verbeteren van de rapportage over arbo-knelpunten en aard en resuhaten van de 
interventie door regio-kantoren en verbeteren van de aggregatie van gegevens. 
samen met werkgevers het contact met AI/DGA meer structureren vanwege de voornemens 
van AI/DGA m de bedrijfstak (arbo '91). 
intensivering van bestaande activiteiten. 
mtegratie in bondsbeleid. 
vele. 
intem project "kwaUteit van de arbeid". 
vermindering werkdruk/stress. 
meer integratie met andere beleidsterreinen, waaronder milieu-beleid. 
CAO-voorsteUen met betrekking tot arbo & miUeu: zo concreet mogelijke normen afspreken 
over arbo + procedures die inspraak van werknemers verbetert bij inrichting van de 
werkplek. 

Werkgevers 
bedrijfscertificering waarin vanzelfsprekend arbo-doelen worden opgenomen. 
convenant met DGA over arbo-verbetering in de bedrijfstak. 
vervolgactiviteiten op basis van ziekteverzuimprojecten. 
oprichting arbo-platform. 
verdergaande beleidsformulering: komen tot een beleidsplan betreffende de concrete 
arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak; tot nu toe zijn dat slechts losse gedachten. 
meer gestructureerde PR met betrekking tot lopende activiteiten 
mentaUteitsverandering: werknemers (ook individueel) hebben eigen verantwoordelijkheid; 
door werkgever ter beschikking gestelde (veiUgheids)materialen moeten ook wel gebruikt 
worden. 
intensivering van de activiteiten voorUchting en advies. 
kwalteitszorgprojecten. 
opname van SIS info-systeem in ARBO-informatiesysteem. 
integratie van arbo in een bredere aanpak. 
concretisering van aanbevelingen uit de markt Strategienota. 
arbo bekijken in het kader van de WAGW. 

Produkt- en Bedr^fschappen: 
verbodsbepaling met betrekking tot gebruik van bepaalde stoffen (bij thuiswerk) omzetten in 
een "zorg"bepaUng. 
toedeUng van meer taken aan het bedrijfschap in het kader van CAO-afspraken: bijvoor
beeld controle op het nakomen van afspraken en meer initiërende en uitvoerende taken 
(voorUchting, onderricht en begeleiding) t.a.v. arbo. 
maken van praktische handreikingen, 
integratie arbozorg, miUeuzorg in kwaliteitszorg 
meer rechtstreekse advies/begeleidingsmogelijkheden naau- individuele ondernemingen en 
ondernemingsraden. 
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Centrale Organisaties 
meer aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (2x). 
sterke gerichtheid op ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid. 
uitgeven beleidsnota. 
meer accent op de relatie arbo-ziekteverzuim. 
aanstelling van een arbo-consulent ter verbetering van de adviserende taak. 
uitbreiding en toespitsing van voorlichting en advisering. 
meer ondersteunend, initiërend en inventariserend onderzoek vanuit de positie van de 
werknemers. 
versterking van de organisatiestructuur Arbozorg richting preventie en kwaliteit van de 
arbeid. 
meer stimulerende en concretere wetgeving. 
vergroting omvang en toegankelijkheid financiering. 
versterking positie ondernemingsraden. 
inspelen op Europese ontwikkelingen. 
betere informatie-uitwisseling en coördinatie tussen centrale organisatie en leden-bonden. 
stimulering zel&verkzaamheid in de bedrijfstakken. 
opzetten van vormen van gestructureerd sector-specifiek overleg. 
werken aan een sectorspecifieke invulUng van een arbo-plan e.d. 
meer accent op ziekteverzuim. 
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Bijlage 13. Hindernissen die zich bij de realisatie van de plannen voor nieuwe/aanvullende arbo-
activiteiten op korte termijn, (kunnen) voordoen. 

Werknemers 
gebrek aan geld (4x). 
gebrek aan tijd. 
onvoldoende capaciteit, 
gebrek aan deskundigheid. 
de resultaten uit de discussie c.q. activiteiten inzake ziekteverzuim, werkstress en arbeidson
geschiktheid; gevaar bestaat dat deze discussie uitsluitend een financiële doelstelling krijgt, 
het spanningsveld tussen implementatie van regelgeving en eisen die aan de landsverdediging 
in het algemeen en de Defensie- organisatie in het bijzonder worden gesteld. 
het absoluut geen prioriteit zijn van de bedrijven die in de categorie dienstensector vaUen. 
inzet van de werkgever. 
de bewustwording en mentaUteitsverandering van werknemers, 
de aandacht van het kostenaspect bij werkgevers. 
opsteUii^ werkgevers, 
prioriteit eigen leden. 

Werkgevers 
gebrek aan financiële middelen/gebrek aan subsidiëring (9x). 
gebrek aan voldoende deskundigheid. (3x) 
gebrek aan tijd (3x). 
gebrek aan visie. 
gebrek aan belangsteUing. 
de overlap met activiteiten o.g.v. ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid. Gevaar is: te veel van 
aUes tegeUjkertijd willen: praktisch niet uitvoerbaar. 
het krachtenspel tussen werkgevers en werknemers . 
onderlinge verdeeldheid bij werkgevers: angst voor concurrentievervalsing. 
deelname soms op vrijwillige basis: de actieven nemen deel; de minder actieven worden 
onvoldoende bereikt. 
onvoldoende participatie van werknemerszijde; de overheid (DGA) wilde daarom tot op 
heden niet meewerken aan opstellen van regels. 
externe, niet te beïnvloeden factoren: bijvoorbeeld wachtlijsten bij gezondheidszorg, 
omstandigheden/problemen in de maatschappeUjke - c.q. privé sfeer, die terugslaan op de 
arbeid. 
eventuele capaciteitstekorten bij overinschrijving. 
fabrikanten. 
technische hindernissen, eisen produktieproces. 
overbelasting door te veel regelgeving. 
bereikbaarheid van een (relatief) groot aantal kleine ondernemingen. 
gebrekkige motivatie van de doelgroep. 
capaciteitsproblemen. 
angst voor stigmatisering; resultaten zijn nauweUjks meetbaar. 

Produkt- en Bedrijfschappen: 
gebrek aan financiële middelen (2x). 
gebrek aan tijd. 
gebrek aan deskundigheid. 
gebrek aan belangsteUing. 
gebrek aan visie. 
financiering in de opbouwfase. 
onduideUjkheid over de verantwoordelijkheid. 
onvoldoende afstemming van het met Arbo '91 door de overheid voorgestane beleid opdat 
dat door het bedrijfsleven ontwikkeld wordt. 
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Centrale Organisaties 
gebrek aan menskracht. 
gebrek aan overeenstemming met werkgevers. 
gebrek aan fmanciële middelen als gevolg van gebrek aan overeenstemming met werkgevers, 
ontbreken van een financieringsstructuur voor preventie in Nederland en in het algemeen: 
onvoldoende en versnipperde middelen. 
structuur arbo-instituten en organisaties sociale zekerheid. 
onvoldoende toegankelijkheid van informatie e.d. 
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Bijlage 14. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de wensen/ideeën op arbo-gebied te 
kunnen verwezenlijken. 

Werioiemers 
deskundige ondersteuning (3x). 
uitbreiding menskracht (3x). 
meer financiële middelen (2x). 
draagvlakverbreding (2x). 
aanpassing overlegstructuur in de bedrijfstak. 
bereidheid overheid om mede die kant op te gaan en gezamenlijk de werkgevers te 
stimuleren of zo nodig te dwingen. 
opnemen in CAO's, uitbreiding van de wetgeving. 
meer tijd. 
vele. 
aandacht. 

Werkgevers 
beschikbaarstelling van meer financiële middelen. (5x) 
overeenstemming bij concurrentie. (2x) 
opsteUen criteria en daarmee een kwaliteitshandboek maken t.b.v. de leden. 
onderzoek naar de mate waarm de ideeën door de leden worden gedragen (Kosten-baten 
analyse). 
mentaUteitsverandering in de branche, meer structurele aandacht van zowel werkgever als 
werknemers voor de arbeidsomstandigheden. 
ondernemers belang duideUjk maken van mvoermg integrale bedrijfsgezondheidszorg. 
meer capaciteit. 
voorUchting (van organisaties aan de leden, van de overheid: algemeen). 
financiële prikkels bij verzuimbeheersing. 
intensieve begeleiding en controle (ook fraudebestrijding). 
oplossingen voor de technische hindernissen en de eisen aan produktieproces. 
belangstelling/motivatie bij de aangesloten leden. 

Produkt- en Bedrijfschappen: 
medewerking van toeleveringsleveranders en werkgevers aan voorUchting in uitwerking van 
"zorgbepalingen". 
afspraken m CAO-traject. 
meer menskracht. 
fondsvorming. 
overeenstemmmg tussen werkgever en werknemers betreffende de rol van ons produktschap. 
(inteme) invuUing van bestuurlijk-organisatorische voorwaarden. 

Centrale Organisaties 
tijd (2x) 
meer menskracht (2x). 
multidisdplinaire aanpak. 
goede coördinatie met sodale zekerheidsinstanties/-coUega's. 
finandële middelen (door de overheid ter beschikking te steUen). 
meer integratie en versterkte aandacht van arbo-instanties voor preventie en kwaUteit van de 
arbeid. 
betere finanderingsmogeUjkheden (vergroting omvang, afstemming en toegankelijkheid). 
bewustwording/aandacht werkgevers voor kwaUteit van de arbeid. 
prikkels in de wetgeving/sodale zekerheid die aanzetten tot preventie. 
verbetering condities ondernemingsraden. 
sectorale instelUng voor arbo (zoals de Stichting Arbouw). 
goede coördinatie met sodale zekerheidsinstanties/-coUega's. 
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