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Arborisico’s in de branche

Uitgeverijen

Zoekprofiel:

(BIK 221) Uitgeverijen: SBI 221
or Boekhandels Uitgeverijen: UDC 655.4/.5
or TITEL “uitgeverij*” or TITEL “publisher*” or TITEL “publishing* or TITEL “verlag*
or SAMENVATTING “uitgeverij* or SAMENVATTING “publisher*” or SAMENVATTING
“publishing*



2

Inleiding

In deze sector zijn ca. 42 duizend mensen werkzaam (SBI; 2000).
Er kunnen in deze branche drie verschillende ontwikkelingen worden gesignaleerd:
concentratie, diversificatie en internationalisatie.
De technologie biedt de mogelijkheid om nieuwe informatiediensten aan te bieden en
communicatie wereldwijd sneller te laten verlopen. Flexibilisering biedt zich aan door het
uitbesteden van werkzaamheden aan freelancers of grafische bedrijven

In de branche beschikt meer dan 60 procent over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie
(RI&E). De verplichting van deskundige bijstand op het gebied van bescherming en preventie
wordt in vrijwel alle bedrijven nageleefd: bijna alle bedrijven beschikken over een contract
met een gecertificeerde Arbodienst.
Veel uitgeverijen hebben tele-thuiswerkers in dienst. Deze groep, die voor een groot deel uit
vrouwen bestaat, verrichten administratieve en/of redactionele werkzaamheden, in elk geval
taken waarbij veel beeldschermwerk wordt verricht.
Deze thuiswerkers vormen een risicogroep, omdat zij de thuiswerkplek veelal naar volledige
vrijheid kunnen inrichten en daarbij veelal onvoldoende rekening houden met ergonomische
knelpunten.

Mentale belasting is in de uitgeverijbranche een groot probleem door de concentratie die
nodig is bij de werkzaamheden en de deadlines die zich veelvuldig voordoen.
In meer dan de helft van de uitgeverijen hebben werknemers te maken met een hoge
werkdruk. Een van de oorzaken voor werkdruk ligt in het uitgeefproces. Op het moment dat
een product is bedacht wordt de planning direct vastgesteld. Zodra er ergens vertraging
ontstaat heeft dat gevolgen voor de rest van het proces. Werknemers aan het eind van het
productieproces, de drukkers en binders, ondervinden zo vrijwel altijd een hoge werkdruk.
Uit recent onderzoek blijkt dat 60 procent van de medewerkers in de branche vindt dat de
werkdruk de laatste jaren is toegenomen, ondanks de automatisering en versnelling van het
uitgeefproces. Bijna een kwart zegt gezondheidsklachten te hebben die zijn ontstaan door het
werk.

Op 9 oktober 2000 heeft de branche een intentieverklaring getekend waarin de onderwerpen
vroegtijdige reïntegratie, RSI en werkdruk centraal staan.
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1 Arbozorg en arbeidsorganisatie

Risicogroepen en effecten:

Uitgeverijen richten zich op het leveren van informatieproducten. Vanouds worden vier
deelmarkten onderscheiden: de publieksmarkt, de onderwijsmarkt, de markt voor
professionele informatie en de markt voor wetenschappelijke informatie. Er kunnen drie
verschillende ontwikkelingen in de uitgeefbranche onderscheiden worden: concentratie,
diversificatie en internationalisatie. De trend in de sector wordt gezet door een groot
uitgeefconcern. Dit bedrijf was in de jaren tachtig de eerste om minder renderende activiteiten
(drukkerijen) af te stoten en meer renderende (wetenschappelijke) uitgevers aan te kopen.
Behalve deze ontwikkelingen spelen voor werknemers in de sector ook mee het gebruik van
nieuwe technologie en flexibilisering. De technologie biedt de mogelijkheid om nieuwe
informatiediensten aan te bieden en communicatie wereldwijd veel sneller te laten
plaatsvinden. De flexibilisering dient zich aan door het uitbesteden van werkzaamheden aan
freelancers of grafische bedrijven.

De communicatie binnen de uitgeverij is van groot belang. Er moet veel worden
samengewerkt. Vooral afdelingshoofden maken veel afspraken met elkaar over de planning en
organisatie van het werk en de meeste werknemers hebben regelmatig werkoverleg. Toch
blijkt dat de communicatie naar lagere echelons problematisch kan zijn. De informatie die aan
de top wordt uitgewisseld, blijkt niet altijd door te druppelen naar werknemers in lagere
functies. Ook worden afdelingen soms niet betrokken bij het uitgeefproces, hoewel ze wel
ermee te maken hebben.
De meeste werknemers in de uitgeverij beschikken over goede collegiale verhoudingen.
Naarmate werknemers beschikken over minder autonomie hebben ze minder goede contacten.
Met name op afdelingen als financiële administratie/secretariaat, magazijn/distributie en
vormgeving/opmaak heeft men minder goede contacten.

In de branche uitgeverijen beschikt meer dan 60% over de wettelijk verplichte risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De wettelijke verplichting van deskundige bijstand op het
gebied van bescherming en preventie wordt in vrijwel alle bedrijven nageleefd: bijna alle
uitgeverijen beschikken over een contract met een gecertificeerde arbodienst.
Een schriftelijk vastgelegd ziekteverzuimbeleid komt bij 80% van de uitgeverijen voor. De
bedrijfshulpverlening is in bijna 80% van de uitgeverijen geregeld. Hierbij zijn in 66% van de
bedrijven personen aangewezen als bedrijfshulpverlener en in 12% treedt de werkgever zelf op
als bedrijfshulpverlener, hetgeen is toegestaan in bedrijven met minder dan 15 werknemers.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
1) Snelle technologische ontwikkelingen en
toenemende flexibilisering.

1) Technologie: werknemers moeten gelegenheid en tijd
krijgen om cursussen en opleidingen te volgen.
Afdelingen als automatisering en
informatie/documentatie moeten een centrale rol spelen
bij het volgen van de (informatie)technologische
ontwikkelingen.
Flexibilisering: Er moet een goede afstemming zijn
tussen de uitbestede en niet-uitbestede werkzaamheden.
Tevens moet de communicatie tussen vaste medewerkers
en ingehuurde medewerkers optimaal zijn.

2) Onvoldoende interne communicatie. 2) Verbetering van de communicatie op lagere niveaus
en tussen de top en die lagere niveaus. Belangrijk is ook
een goede communicatie tussen van elkaar afhankelijke
afdelingen. Bij organisatorische beslissingen moet ook
een automatiseringsafdeling betrokken worden.
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(Bureau)redacteuren moeten in een vroeg stadium
betrokken worden bij het uitgeefproces, zodat ze kunnen
meedenken over de planning en mogelijke fouten kunnen
worden voorkomen. Meer autonomie voor werknemers,
ook op afdelingen als magazijn/distributie en financiële
administratie/secretariaat.

2 Inrichting arbeidsplaatsen
(o.a. vluchtwegen, kleedruimtes en bouwkundige voorzieningen)

Risicogroepen en effecten:

Diverse uitgeverijen en boekenclubs hebben tele-thuiswerkers  in dienst. Deze groep
werknemers, die voor een groot deel uit vrouwen bestaat, verrichten administratieve en/of
redactionele werkzaamheden, in elk geval taken waarbij veel beeldschermwerk wordt verricht.
De tele-thuiswerkers vormen een risicogroep omdat zij de thuiswerkplek veelal naar volledige
vrijheid kunnen inrichten en bij die inrichting veelal onvoldoende rekening houden met
ergonomische knelpunten.
Zie voor meer informatie bij 5. Fysieke belasting

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
1) Inrichting werkplek tele-thuiswerkers. 1) In arbobeleid arbeidsomstandigheden en

ergonomische inrichting van de thuiswerkplek
opnemen.
Zie voor meer informatie bij 5. Fysieke belasting

3 Gevaarlijke stoffen

Risicogroepen en effecten:

Geen informatie aangetroffen.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -

4 Biologische agentia

Risicogroepen en effecten:

Geen informatie aangetroffen.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:
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Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -

5 Fysieke belasting

Risicogroepen en effecten:

Tele-thuiswerkers die werken aan een klassiek bureau dat niet geschikt is voor
beeldschermwerk zijn een risicogroep. Ten eerste is het werkvlak van een klassiek bureau niet
diep genoeg om de monitor en het toetsenbord achter elkaar te kunnen plaatsen. Alleen door
het bureau op afstand van de muur te zetten, kan weer wat ruimte worden gewonnen. Vanwege
de beperkte werkruimtes van veel tele-thuiswerkers, is deze oplossing niet overal mogelijk. Zij
kiezen er dan onder meer voor de monitor rechts of links voor zich te zetten, waardoor tijdens
het werk het hoofd continu opzij gedraaid houden. Daardoor worden bepaalde spieren
langdurig extra belast, wat op den duur tot klachten aan nek en schouders kan leiden. Verder
hebben niet alle tele-thuiswerkers een stoel met armleuningen, met als gevolg dat armen en
schouders te zwaar belast worden.

Een andere risicofactor binnen uitgeverijen is dat veel werknemers voortdurend in dezelfde
houding werken. Uitschieters zijn met name bureauredacteuren, gevolgd door werknemers
van de financiële administratie, vormgeving en opmaak.
Wat betreft andere aspecten van lichamelijke belasting scoren vooral werknemers van
magazijn en distributie hoog. Het belangrijkste probleem is dat men vaak moet bukken,
trekken en boven de macht werken.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
1) Tele-thuiswerk 1) Evenals op kantoor ook voldoende systematische

aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden thuis.
Arbobeleid ten aanzien van tele-thuiswerk intensief
vorm geven, onder andere door het invoeren van
richtlijnen voor de inrichting van de thuiswerkplek.
Voldoende investeren in het meubilair en voorlichting
en onderricht aan de medewerkers om
thuiswerkplekken beter in te richten voor
beeldschermwerk.
Veel tele-thuiswerkers bij uitgeverijen zijn freelancers
waarvoor de Arbowet niet geldt. Toch moet de
uitgeverij als opdrachtgever de noodzakelijke
(arbo)middelen voor thuiswerk van de freelancer ter
beschikking stellen.
Op de ICT-site van FNV Bondgenoten is een
handleiding telewerken en een checklist telewerken
opgenomen:
http://www.bondgenoten.fnv.nl/start/fbg/site-it-
et/index.htm

2) Voortdurend in dezelfde houding
werken.

Het middels instructies en voorlichting regelmatig
onder de aandacht brengen van de juiste werkhouding
en het niet onnodig tillen en bukken. Medewerkers
individueel begeleiden bij  het aannemen van de juiste
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werk- en lichaamshoudingen. Ook zouden medewerkers
een cursus ergonomie moeten volgen. Tenslotte moeten
fysieke belastende taken regelmatig met minder
belastende werkzaamheden worden afgewisseld.

6 Fysische factoren
(o.a. geluid, trillingen, straling, klimaat, verlichting en uitzicht)

Risicogroepen en effecten:

Medewerkers van magazijn en distributie zijn een risicogroep wat betreft fysische factoren.
Zij ondervinden hinder van gebrek aan frisse lucht, stof, een slecht binnenklimaat en lawaai.
Ook onder medewerkers van vormgeving en opmaak komen klachten voor over het
binnenklimaat en het gebrek aan frisse lucht.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
Gebrek aan frisse lucht, een slecht
binnenklimaat en lawaai.

Onderzoek naar ervaring van fysische belasting onder
medewerkers, met name van magazijn en distributie.
Richtlijnen en normen voor binnenklimaat, ventilatie,
verlichting en geluid volgen:
 Binnenklimaat (volgens NEN en ISO 7730);
 Ventilatie (30 m_ verse buitenlucht per persoon per

uur);
 Licht (verlichtingssterkte vanaf 200 lux);
 Geluid (absorptie, isolatie of afscheiding van

ruimten).

7 Arbeidsmiddelen
(o.a. gereedschappen, machines)

Risicogroepen en effecten:

Geen informatie aangetroffen.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -

8 Specifieke werkzaamheden (zoals laden, lossen, onderhoud, asbestsloop e.d.)

Risicogroepen en effecten:
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Geen informatie aangetroffen.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -

9 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

Risicogroepen en effecten:

Geen informatie aangetroffen.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -

10 Werktijden, overwerk en werkdruk

Risicogroepen en effecten:

Mentale belasting is in de uitgeverijbranche een aanzienlijk probleem. Deze belasting uit zich
met name in het feit dat werknemers voortdurend de aandacht erbij moeten houden, erg
precies moeten werken en op veel tegelijk moeten letten. Met name uitgevers moeten op heel
veel zaken tegelijk letten, hebben voortdurend de aandacht erbij, maar worden ook vaak
gestoord in het werk en hebben veel te maken met onverwachte situaties. Redacteuren
moeten heel precies werken en op veel dingen tegelijk letten. Ook zij worden vaak gestoord op
het werk. Veel redacteuren hebben last van de deadline en gaan gebukt onder deze (werk)druk.
De productiebegeleiders hebben naar verhouding veel te maken met onverwachte situaties en
worden ook vaak gestoord in het werk. Vormgevers en opmakers moeten vaak erg precies
werken. Hun werk vereist ook een voortdurende aandacht.
Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de werknemers in de uitgeverij vindt dat er vaak
‘te veel werk’ te doen is en dat er vaak ‘erg hard en erg snel gewerkt moet worden’.

In meer dan de helft van de uitgeverijen hebben werknemers te maken met een hoge
werkdruk. In ongeveer 40% van deze bedrijven is tevens een onderzoek verricht naar de mate
van blootstelling aan een hoge werkdruk. Naar het oordeel van de arbeidsinspectie zijn in 35%
van de bedrijven maatregelen ter bestrijding van de hoge werkdruk adequaat toegepast. In
21% van de bedrijven bestaat de indruk dat de risicopopulatie slechts gedeeltelijk wordt
bereikt met de maatregelen. In 23% van de bedrijven wordt de toepassing van maatregelen als
twijfelachtig aangemerkt; de maatregelen lijken onvoldoende toegesneden te zijn op de
situatie. En voor 21% van de bedrijven geldt dat de Arbeidsinspectie van mening is dat de
maatregelen tegen een hoge werkdruk niet of nauwelijks worden toegepast. Tenslotte blijkt in
67% van de uitgeverijen met een RI&E hoge werkdruk als risicofactor te zijn onderkend.
Uit bovengenoemde cijfers van de Arbeidsinspectie blijkt dat het risico van een hoge
werkdruk zowel op de werkvloer als in de RI&E van uitgeverijen vaker voorkomt dan op
landelijk niveau. Ook de aandacht voor dit risico in de vorm van onderzoek, maatregelen,
voorlichting en oplossingen op individueel niveau is in de uitgeverijbranche over het algemeen
hoger dan in het gehele Nederlandse bedrijfsleven.
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Eén van de oorzaken voor werkdruk in de branche ligt in het uitgeefproces. Op het moment
dat een product is bedacht wordt de planning direct vastgesteld. De datum waarop het product
gereed moet zijn staat vast. Binnen de termijn wordt er toch nog behoorlijk geschoven met de
data. Hoe eerder in het proces er vertraging ontstaat, hoe minder er tijd overblijft voor de
volgende schakels. In de praktijk leveren auteurs de teksten vaak te laat aan, waardoor de
uitgevers het manuscript te laat aan de redacteur geven. Deze moet zo snel mogelijk
verbeteringen toepassen en organiseren dat correctoren snel corrigeren. Op dit punt wordt vaak
besloten om werk uit te besteden. Het idee bestaat dat dit tijd zal besparen. Per saldo zal dat
ook het geval zijn, alleen vergt uitbesteden een goede organisatie. Het werk moet goed
voorbereid zijn, anders komt het terug met fouten die weer gecorrigeerd moeten worden.
Vervolgens krijgt de vormgever het te laat. Illustraties, foto’s en kaarten moeten snel worden
gemaakt. De medewerkers van de productie-afdeling hebben het zetten en drukken
inmiddels al gepland bij de desbetreffende externe bedrijven en zij moeten zich dus ook aan de
planning houden. Dientengevolge oefent de productie-afdeling enige druk uit op de
voorgaande afdelingen in het proces. De vele deadlines in het uitgeefproces zijn een constante
bron van werkdruk. Als één persoon te laat aanlevert, slecht werk levert of ziek wordt, komt
direct de deadline in gevaar.
Naast de deadlines speelt ook de bedrijfscultuur een voorname rol bij de werkdruk. Er heerst
een ambitieuze sfeer. De verantwoordelijkheid die medewerkers hebben gekregen is een
uitdaging, maar soms ook een te grote opgave. Werknemers nemen daardoor te veel hooi op
de vork. Ze hebben het idee dat ze niet weg kunnen als het werk niet af is.
Een andere oorzaak voor de werkdruk zijn de eisen vanuit de holding of het concern. Deze
eisen worden steeds hoger. Er moet meer winst komen dan vorig jaar. Meer winst betekent
meer producten, maar niet altijd meer personeel. Eerst wordt gekeken hoe de producten zich
ontwikkelen en als dan bewezen is dat er uitbreiding nodig is, komt er iemand bij. Dat kan bij
diverse werknemers onbegrip en frustraties opwekken, want stilzwijgend worden de taken
behoorlijk verzwaard.
De gevolgen van de werkdruk in de uitgeverijbranche uiten zich enerzijds in een slechtere
gezondheid van de werknemers en anderzijds in een toenemende kwetsbaarheid van het
uitgeefproces. Uit recent onderzoek blijkt dat 60% van de medewerkers van uitgeverijen vindt
dat de werkdruk de laatste jaren is toegenomen en dat bijna een kwart zegt
gezondheidsklachten te hebben die zijn ontstaan door het werk.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
1) Werkdruk. 1)

Maatregelen gericht op het uitgeefproces:
Binnen het uitgeefproces moet de holding-  of
concernleiding redelijke eisen aan de
werkmaatschappijen stellen. De verlangens moeten
haalbaar zijn en de organisatie moet erop ingericht
worden. Dat betekent als er een hogere winst verwacht
wordt, het investeren in (nieuw) personeel vooraf in
plaats van achteraf plaatsvindt. Onderbezetting moet
voorkomen worden. Andere maatregelen ten aanzien
van het uitgeefproces zijn:
 Aandacht besteden aan de cultuur binnen de

uitgeverij (de druk van de persoonlijke
verantwoordelijkheid van werknemers en de
mogelijkheid om overvolle takenpakketten af te
stoten);

 Het kunnen omgaan met vertraging en verstoring
van het uitgeefproces;

 Het streven naar een betere vervangbaarheid van
werknemers;

 Meer aandacht geven aan specifieke
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arbeidsomstandigheden op kantoor;
 De planning en organisatie van het werk

verbeteren. Mocht er vertraging optreden, dan
moeten alle betrokkenen hiervan op de hoogte
gebracht worden;

 Het structureel voeren van werkoverleg op de
verschillende afdelingen van het bedrijf;

 Het opzetten van procesbeschrijvingen zodat
verantwoordelijkheden en werkzaamheden
duidelijk zijn en het bundelen en beschikbaar
stellen van “best practices” die als voorbeeld voor
anderen in de branche kunnen dienen;

 Het pure specialisme en daarmee de
onvervangbaarheid van werknemers moet tot een
minimum beperkt worden;

 Het is noodzakelijk dat langdurig afwezigen altijd
vervangen worden.

Overige maatregelen:
 Onderzoek verrichten naar de mate van

blootstelling aan hoge werkdruk;
 Maatregelen nemen waardoor werknemers beter

kunnen omgaan met werkdruk;
 Voorlichting en cursussen geven over werkdruk,

stress en de omgang daarmee;
 Maatwerkoplossingen / oplossingen op

individueel niveau nemen;
 Meer rekening houden met de persoonlijke

kwaliteiten van de werknemers, ook op afdelingen
als magazijn/distributie en financiële
administratie/secretariaat;

 Maatwerkoplossingen / oplossingen op
individueel niveau nemen;

 Meer en systematisch aandacht voor de werkdruk
en de hoeveelheid werk;

 Werkdruk als risicofactor opnemen in de RI&E.

11 Agressie en geweld, seksuele intimidatie

Risicogroepen en effecten:

Geen informatie aangetroffen.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -

12 Overige: activiteiten ter verbetering in en door de branche

Risicogroepen en effecten:
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Op 9 oktober 2000 heeft de bedrijfstak boek- en tijdschriftuitgeverijbedrijven een
intentieverklaring getekend waarin de onderwerpen vroegtijdige reïntegratie, RSI en werkdruk
centraal staan.

Risicofactoren en preventiemaatregelen:

Risicofactoren Preventiemaatregelen
- -
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