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vooRwooRD

Steeds meer wordt duidelijk dat werkstress
een probleem is. Ook in het goederenvervoer

over de weg blijkt dit te spelen, alwordt het
vaak anders benoemd: rij- en rusttijdenproble-
matiek, planningsproblemen, gebrek aan werk-
overleg en ergonomie van cabine en stoelen.
Deze problemen zijn voor ieder in het wegver-
voer in meer oÍ mindere mate herkenbaar.
Minder herkenbaar is dat ze alle vallen onder
het begrip Welzijn uit de Arbowet. De integrale
invoering van deze Arbowet per 1 januari 1992
voor het totale vervoerspersoneel en de toene-
mende aandacht voor deze problemen en de
steeds meer aan het individuele bedrijf toege-
rekende kosten van ziekteverzuím bieden een
goed aanknopingspunt om deze zaken aan te
pakken.

ln opdracht van het ministerie van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid is daarom door het
NIPG-TNO een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden die scholing biedt om de oorza-
ken die leiden tot werkstress bij de wortels aan
te pakken. Dit onderzoek is mede begeleid
door BGZ-Wegvervoer omdat het uitstekend
past in de arbo-brede aanpak die BGZ-Weg-
vervoer momenteel invoert in het beroepsgoe-
derenvervoer over de weg.

Het ondezoek is uitgevoerd onder deskundi-
gen uit de bedrijÍstak zoals sociale partners en
de opleidingsinstituten en biedt goede aankno-
pingspunten voor het te voeren beleid. Eerste
aanzetten hiervoor zijn al gegeven door het
opzetten van een ruístress-training voor
chauÍÍeurs. Een training voor planners is in
voorbereiding. Deze activiteiten zijn door BGZ-
Wegvervoer samen met de BedrijÍsvereniging
Vervoer 21 opgezet.

De resultaten van het ondezoek zullen ge-
bruikt worden om samen met de opleiders uit
de bedrijÍstak te gaan inventariseren hoe werk-
stress-scholing structureel ingepast kan wor-
den in met name de basisopleidingen voor
Werkgevers en Werknemers. Hiertoe zal in het
najaar van 1992 een opleidingsdag georgani-
seerd worden. Tevens zal in het najaar van

1992 aan de hand van het rapport bezien wor-
den hoe uitvoerende instanties als BGD-en
een bijdrage kunnen leveren aan het terugdrin-
gen van werkslress in het beroepsgoederen-
vervoer over de weg.Dit rapport zal dus niet in
de lade verdwijnen. Hiermee geven sociale
partners in het beroepsgoederenvervoer op de
weg opnieuw aan hun verantwoordelijkheid op
dit gebied serieus te nemen.

Het bestuur.
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SAMENVATTING

ln opdracht van het Directoraat Generaalvan
de Arbeid van het Ministerie van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid heeÍt het Nederlands
lnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg
(NIPG-TNO) een onderzoek uitgevoerd naar
de behoeÍten en de mogelijkheden om, door
middelvan scholing, werkstress in het be-
roepsgoederenvervoer over de weg te vermin-
deren.
Het rapport is bedoeld voor werkgevers- en
werknemersorganisaties in de bedrijÍstak, voor
bedrijÍstakorganisaties die zich bezighouden
met arbeidsomstandighedenbeleid oÍ met het

opleiden van beroepsgroepen, voor instanties

die scholing aan de bedrijÍstak willen aanbie-
den en voor bedrijÍstakorganisaties uit andere
bedrijístakken die le kampen hebben met
werkstressproblematiek.
ln het onderzoek zijn gestructureerde inter-
views gehouden met negen deskundige verte-
genwoordigers van koepelorganisaties :

werkgevers- en werknemersorganisaties uit de
bedrijÍstak, de overheid en bedrijÍstakorganisa-
ties op het terrein van scholing en arbeidsom-
standigheden.
Uitgangspunt voor de interviews vormden re-
cente overzichtsrapporten over de werkstres-
sproblematiek in de bedrijÍstak. ln de inter-
views kwamen de volgende vragen aan de
orde:

1. Vindt de bedrijfstak werkstress een pro-

bleem?
2. Wat doet de bedrijÍstak tegen werkstress?
3. Wat doet de bedrijÍstak aan scholing, meer

in het bijzonder op het terrein van werk-
stress?

4. Bestaat er binnen de bedrijfstak behoeÍte
aan meer scholing als middeltegen werk-
stress?

5. Zo ja: welke doelgroepen kunnen onder-
scheiden worden;wat zou de inhoud van
de scholing moeten zijn;welke voorwaar-
den en beperkingen zijn relevant?

6. Kan aansluiting gevonden worden bij be-
staande opleidingen?

De resultaten van de interviews zijn als volgt:

- De deskundigen zien werkstress als een
bedrijÍstakprobleem. De meesle deskundi-
gen denken daarbij aan de beroepschauÍ-
Íeurs. Als risicoÍactoren noemt men vaak
dezelÍde Íactoren als in de literatuur. Expli-
ciete aandacht voor het loodspersoneel
wordt slechts gevraagd door de Vervoers-
bond FNV en de Stichting BGZ Wegver-
voer. Knelpunten krijgen niet altijd het
label 'stress' opgespeld, maar worden
weergegeven in termen van werk- en rust-
tijdenproblematiek, plannings- problema-
tiek, gebrekkig werkoverleg en ergono-
mische problematiek.

- De deskundigen noemen een scala van
preventieve maatregelen en interventies
tegen werkstress in de bedrijÍstak. Maatre-
gelen zijn vooralgericht op de chauÍÍeur.
De neiging bestaat in de bedrijÍstak om
problemen bijde bron aan te pakken. De
mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt.
Maatregelen met betrekking tot de ge-
zondheidsproblematiek van het loodsper-
soneel zijn er nauwelijks. Op het werk
gerichte maatregelen zíjn onder andere:
versterking van het sociaal beleid, verbete-
ring van logistiek en planning, betere re-
gelgeving rond werk- en rusttijden en een
verbetering van het systeem van produk-
tie-opslag-overslag en distributie. Maatre-
gelen die op de werknemer gericht zijn,
zijn o.a. scholing en uitbouw van de be-
drijÍsgezondheidszorg.

- Scholing behoort niet tot de cultuur van de
bedrijÍstak. Dat geldt in het bijzonder voor
kleinere bedrijven. De meeste opleidingen
zijn taak- en Íunctiegericht en hebben tot
doel de vakbekwaamheid te vergroten. Er
zijn opleídíngen en cursussen voor chauf-
Íeurs, planners, leidinggevenden en in
mindere mate voor loodspersoneel. De
aandacht voor aöo-aspecten in de diverse
opleidingen is miniem. De deskundigen
achlen scholing op het terrein van werk-
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stress belangrijk. ln de scholingspraktijk
vindt men dat niet terug. Er zijn vier uitzon-
deringen: een door de Stichting BGZ Weg-
vervoer en de BV21 (bedrijÍsvereniging
voor het vervoer) ontwikkelde eendaagse
cursus voor chauÍÍeurs, een in voorberei-
ding zijnde cursus voor planners, een cur-
sus managementvaardigheden van het
NEA (Transportonderzoek en -opleiding)

en de'stresstaak'uit het takenboek van de
chauÍÍeurs vakopleiding (Stichting Vakop-
leiding Wegvervoer).

Volgens alle deskundigen, uitgezonderd
de EVO (Algemene Verladers en Eigen
Vervoer Organisatie), kan meer scholing
een bijdrage leveren aan het oplossen en
voorkomen van werkstressproblematiek
van chauÍÍeurs.
De deskundigen signaleren op dit punt een
toenemende behoeÍte. De meningen lopen
echter uiteen met betrekking tot de vragen
welke Íunctiegroepen prioriteit zouden
moeten hebben en wat de inhoud van
deze cursussen zou moeten zijn. Voor
scholing op het gebied van werkstress ko-
men chauÍÍeurs, planners, leidinggeven-
den en loodspersoneel in aanmerking. De

meningen van de deskundigen lopen uit-
een waar het gaat om de wijze waarop en
aspecten waarin geschoold zou moeten
worden. De deskundigen zijn het er over
eens dat scholing op dit terrein niet alleen
onder de vlag van 'werkslress' zou moeten
plaatsvinden. Eerder dient er een verbre-
ding plaats te vinden naar het gehele arbo-
terrein en de gehele werkorganisatie en
zal de scholing zich moeten richten op het

oplossen van problemen die ten grondslag
liggen aan werkstress. Scholing van loods-
personeelop het gebied van werkstress
wordt (te) voorbarig geacht. Ook wordt ge-
steld dat taakaanpassing de beste oplos-
sing voor werkstressproblematiek van het
loodspersoneel is.

Aansluiting bij bestaande opleidingen biedt
volgens de deskundigen de beste per-

spectieven. De'scholers' (Stichtingen Vak-
opleiding en Leerlingwezen Wegvervoer,
EVO, NEA) zijn daarover meer uitgespro-
ken dan de overigen. Deze opleidingsin-
stanties zien voor zichzell ook mogelijk-
heden stressonderwerpen en -in een bre-
der perspectieË arbo-onderwerpen onder
te brengen in het huidige scholingsaan-
bod. Ook de overige deskundigen achten
het zinvolom in de bestaande vakopleidin-
gen aandacht te schenken aan werkstress.
Enkele deskundigen zijn daarnaast voor-
stander van bedrijÍsgewijze scholing, voor-
afgegaan door nader ondezoek naar de
werkstressproblematiek in het bedrijÍ.

Uit het onderzoek komt een aantal belemme-
rende en bevorderende Íactoren naar voren
voor de aanpak van werkstress in het alge-
meen en door middelvan scholing in het bíj-
zonder.

Be I e m me re nde f acto re n zijn:
- Arbeidsomstandighedenzorg leeÍt niet echt

in de bedrijÍstak.
- Er heerst in de bedrijÍstak geen scholings-

cultuur die zich inhoudelijk tevens richt op
aspecten van gezondheid en welzijn.

- De concurrentie is sterk, waardoor de mar-
ges om te investeren in arbeidsomstandig-
heden vrij smal zijn.

- Deskundigheid om arbo-problemen op te
lossen is (nog) niet altijd aanwezig binnen
de bedrijÍstakorganisaties en de onderne-
mingen.

- Leidinggevende kwaliteiten zijn vaak on-
voldoende ontwikkeld.

Daartegenover staan de volgende bevorde-
rende factoren:
- De instanties die in het kader van dit on-

dezoek zijn geïnterviewd onderkennen de
werkstressproblemen in de bedrijÍstak en
hebben het voornemen de problemen aan
te (laten) pakken.

- De oprichting van de Stichting BGZ Weg-
vervoer en haar samenwerking met de
BV21 hebben een belangrijke stimulans



gegeven aan het aanpakken van arbo-
problemen. Ondermeer is een collectieve
aansluiting bij het netwerk van gezamenlij-
ke bedrijÍsgezondheidsdiensten tot stand
gekomen.

- De bedrijÍstak is, mede vanwege enige ar-
beidsmarktproblematiek, gebaat bij een
positief imago ten aanzíen van de kwaliteit
van de arbeid.

- Recent heeft de Arbeidsinspectie door
middel van een'marktverkenning' intensieÍ
aandacht aan de bedrijÍstak besteed.

Op grond van de interviews en de belemme-
rende en bevorderende Íactoren worden aan-
bevelingen gedaan in meer algemene zin
(1-5), voor de bedrijÍstak als geheel (6-9) en
voor het aÍzonderlijke bedrijÍ (10).

'1. Plaats de aandacht voor het veiligheids-,
gezondheids- en welzijnsbeleid in een bre-
der kader, zoals het aanpakken van be-
staande problemen in de bedrijístak
(werktijden- en planningsproblemen, ergo-
nomische verbeteringen en sociaal beleid,
waaronder werkoverleg), de arbeidsmarkt-
problemen, de kosten van verzuim en ar-
beidsongeschiktheid en de ontwikkeling
van kwaliteitszorg in de bedrijÍstak.
Plaats werkstress-scholing in een breder
kader: arbeid en gezondheid.

Ontplooi meer activiteiten op het terrein
van we rkstress-scholing.
Ontwikkel scholing op maat per doelgroep.
Voor iedere doelgroep apart moeten con-
crete leerdoelen beschreven worden,
waarbij onderscheid gemaakt moet wor-
den tussen aansluiting bij bestaande oplei-
dingen en 'na- en bijscholing'.
Stel eisen aan de scholing en de scho-
lers.

Sluit aan bijbestaande opleidingen in de
bedrijÍstak.
School zonodig eerst de 'scholers'.
Doe ook wat aan'achterstallig onderhoud'.
Ook voor oudere chauÍÍeurs (en andere
doelgroepen in de bedrijÍstak) kan scholing
door middelvan korte gerichte cursussen
zin hebben.

9. Verzamel gegevens over het beoordelen
en evalueren van opleidingen en steldeze
beschikbaar voor aÍzonderlijke bedrijven.

1 0.Ontwikkel stresspreventieprogramma's
voor aÍzonderlijke bedrijven. Uitgangspunt
voor dergelijke programma's kan het
Handboek Werkstress (Kompier en Marce-
lissen, 1990) zijn.

5.

6.

7.

L
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding, doelen vraagstel.
ling van het onderzoek

Het Directoraat Generaalvan de Arbeid
(DGA) van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid heeÍt het NIPG-TNO op-
dracht verleend tot het onderzoeken van de
scholingsbehoeÍten en -mogelijkheden op het
gebied van werkstress in de bedrijÍstak'goe-
derenvervoer over de weg'. Uit eerder onder-
zoek is bekend dat deze bedrijÍstak kampt
met een aanzienlijke stressproblematiek (o.a.

Fintelman en Kompier, 1990;Van Alphen en
Nijhuis, 1989 en 1990).

Doel is te onderzoeken oÍ werkstress in de
bedrijÍstak een probleem gevonden wordt, oÍ
men vindt dat scholing kan bijdragen aan het
verminderen van deze stressproblematiek en
indien men dat vindt, onder welke voorwaar-
den scholing hiertoe kan bijdragen.
Het onderzoek betreÍt zowel beroepsvervoer-
ders als eigen vervoerders. Eigen vervoer-
ders zijn bedrijven met een eigen vervoers-
aÍdeling. Centraal staat de stressproblematiek
van twee beroepsgroepen: chaufÍeurs en
loodspersoneel. Wanneer scholing als maat-
regel om werkstress aan te pakken aan de
orde wordt gesteld wordt ook aandacht be-
steed aan scholing van andere beroepsgroe-
pen in de bedrijÍstak zoals planners en
leidinggevenden in de bedrijven.

De volgende vragen worden onderzocht:
1. Vindt de bedrijÍstak werkstress een pro-

bleem?
2. Wat doet de bedrijÍstak tegen werkstress?
3. Wat doet de bedrijÍstak aan scholing, meer

in het bijzonder op het terrein van werk-
stress?

4. Bestaat er binnen de bedrijÍstak behoefte
aan meer scholing tegen werkstress?

5. Zo ja:welke doelgroepen kunnen onder-
scheiden worden;wat zou de inhoud van
de scholing moeten zijn;welke vooruaar-
den en beperkingen zijn relevant?

6. Kan aansluiting gevonden worden bij be-
staande opleidingen?

Dit rapport is bedoeld voor:
- werkgevers- en werknemersorganisaties in

de bedrijÍstak;
- organisaties binnen het goederenvervoer

over de weg en zich bezig houden met op-
leidingen van beroepsgroepen oÍ met ar-
beidsomstandighedenbeleid ;

- organisaties in andere bedrijÍstakken die
eveneens kampen met werkstressproble-
matiek;

- instanties die scholing op het gebied van
werkstress willen aanbieden aan de be-
drijlstak.

1.2 Wat wordt verstaan onder werk-
stress en schollng?

Stress
Stress wordt omschreven als een toestand
die ontstaat wanneer iemand niet in staat is oÍ
zich niet in staat acht om aan de eisen die
hem oÍ haar gesteld worden te voldoen (Kom-
pier en Marcelissen, 1990). Stress kan ver-
oorzaakt worden door situaties in ons
dagelijks leven, waaronder werksituaties.
Stress in oÍ door het werk wordt werkstress
genoemd. Oorzaken van (werk)stress noemt
men stressoren. Stressoren in de werksituatie
kunnen betrekking hebben op te grote oÍ juist

te geringe eisen van het werk (te hoog tempo,
te eentonig werk), slechte arbeidsvoorwaar-
den (o.a. geen goede promotiemogelijkheden,
ongunstige werk- en rusttijden) oÍ op relaties
op het werk (bijvoorbeeld te weinig zeggen-
schap). Ook Íysieke belasting en de blootstel-
ling aan riskante arbeidsomstandigheden
zoals lawaai, vuil (inÍectiegevaar) of toxische
stoÍÍen kunnen bijdragen aan het ontstaan
van werkstress.
OÍ werkstress ontstaat wordt in belangrijke
mate bepaald door de mogelijkheden om zelÍ
stressoren in het werk te beïnvloeden en om
zelf problemen in het werk op te lossen. Voor-
beelden van dergelijke regelmogelijkheden
zijn het werktempo variëren, even pauzeren,
de temperatuur op de werkplek zelÍ bijstellen.
Het werk speelt dus een rol bij het ontstaan
van werkstress maar ook de persoon, met
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diens individuele eigenschappen: sexe, leeÍ-
tijd, ervaring, opleidingsniveau, emoties, be-
hoeÍten en motivaties. De individuele eigen-
schappen bepalen het verwerkingsvermogen,
oÍ ook wel de belastbaarheid van de persoon.
Als er geen evenwicht is tussen wat het werk
van iemand vraagt en diens verwerkingsver-
mogen ontstaat een toestand van stress.
Verschijnselen die optreden bij een toestand
van stress zijn bijvoorbeeld gevoelens van
angst, irritatie, gedragsveranderingen zoals
opvliegend gedrag, maar ook lichamelijke
reacties zoals een verhoogde bloeddruk.
Over het algemeen verdwijnen deze ver-
schijnselen na enige tijd. Op de lange termijn,
indien onvoldoende hersteloptreedt en indien
(telkens) hernieuwde blootstelling aan stres-
soren plaatsvindt, kunnen ernstige klachten,
ziekte, ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid het gevolg zijn.
Risicogroepen voor werkstress zijn groepen
werknemers die in hun werk blootstaan aan
(combinaties van) stressoren en/oÍ veel ge-
zondheidsklachten en -aandoeningen verto-
nen. RisicoÍactoren voor werkstress zijn
Íactoren in het werk die werkstress kunnen
veroorzaken (stressoren oÍ gebrekkige regel-
mogelijkheden).
Werkstressproblemen kunnen op verschillen-
de manieren worden aangepakt. Eerst moet
worden vastgesteld oÍ er risicoÍactoren en risi-
cogroepen zijn voor het ontstaan van werk-
stress. Voor een systematiek wordt verwezen
naar het Handboek Werkstress (Kompier en
Marcelissen, 1990). Maatregelen kunnen zo-
wel betrekking hebben op het werk en op de
mens.

Scholing
Onder scholing worden gestructureerde leer-
activiteiten verstaan. Daarbij kan gedacht
worden aan cursussen, trainingen en oplei-
dingen, waaronder beroepsopleidingen, na-
en bijscholing en'in-company' opleidingen.

Scholing kan een íunctie hebben b'rj het reali-
seren van de wettelijke verplichtingen die
voortkomen uit de Arbeidsomstandigheden-
wet (de Arbowet). Veruante termen uit de Ar-
bowet zijn vorming en onderricht (de artikelen
6 en 7 van de wet).
Deze scholing kan een maatregelzijn om
stress in oÍ door het werk aan te pakken.
Scholing kan zích enerzijds richten op het ver-
groten van de belastbaarheid (het verwer-
kingsvermogen) van werknemers, anderzijds
kan scholing gericht zijn op (het leren aanpas-
sen van) de arbeidssituatie (Houtman e.a.,
1992). Voorbeeld van het eerste is een cur-
sus omgaan met agressie voor buschauÍ-
Íeurs, voorbeeld van het tweede is een cursus
'stress herkennen en aanpakken'voor arbo-
deskundigen'.

Scholing en werkstresspreventie
Preventieve maatregelen tegen werkstress
kunnen betrekking hebben op het werk en
werkenden. Voorbeelden van preventieve
maatregelen die op het werk gericht ziin, zijn
veranderingen in de arbeidsinhoud (b.v.
taakrou latie, taakverbreding, taakverrijking),
arbeidsomstandigheden (b.v. ergonomische
aanpassingen), arbeidsvoorwaarden (b.v. ver-
andering van werk- en rusttijden, betere loop-
baanmogelijkheden) en arbe idsverhoudingen
(b.v. invoeren werkoverleg, verbetering van
de stijlvan leiding geven, verbeteren van on-
derlinge verhoudingen) en het (aldus) vergro-
ten van de regelmogelijkheden.
Voorbeelden van persoonsgerichte maatrege-
len zijn selectie en de aanstellingskeuring en
'individueel maatwerk'. Daarbijkan o.a. ge-
dacht worden aan: een aan het individu aan-
gepaste taak, een andere werkplek, aange-
paste werktijden en aan sociaal-medische be-
geleiding van zieke werknemers.
Scholing kan zowel een persoonsgeríchte als
een op het werk gerichte maatregel zijn.
Scholing in de vorm van het beter leren om-

Arbo-deskundigen zijn Íunctionarissen die zich in het kader van de Arbowet bezig houden
met het verbeteren van de arbeidssituatie door middel van het verstrekken van adviezen:
onder andere de bedrijÍsarts, de arbeidshygienist, de veiligheidskundige en de ergonoom.
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gaan met stressvolle werksituaties en stress-
verschijnselen is een voorbeeld van het eer-
ste. Het leren herkennen en bestrijden van
werkstress door leidinggevenden oÍ arbo-des-
kundigen is een voorbeeld van scholing die
zich richt op het werk.

Bij het kiezen van maatregelen kunnen de
volgende vuistregels gehanteerd worden:
- Waar mogelijk bestrijden bijde bron; be-

drijven hebben de wettelijke plicht om de
condities le scheppen waaronder veilig,
gezond en zonder stress gewerkt kan wor-
den. Dat betekent dat het venrvijderen oÍ
verminderen van ooaaken van stress in
het werk de voorkeur moet hebben boven
het aanpassen van mensen aan stresso-
ren (zie de Arbowet).

- Het soort risico; ernstige knelpunten ver-
dienen uiteraard prioriteit.

- Het aantal mensen dat risico loopt; proble-

matiek waarbij grote groepen betrokken
zijn verdient voorkeur.

- De mogelijkheid om succesvolle maatre-
gelen te nemen; hierbij spelen technische
en Íinanciële Íactoren een rol.

- De mogelijkheid om aan te sluiten bijan-
dere maatregelen.

Waar het om gaat is dat er rekening wordt ge-
houden met verschillende interventiemogelijk-
heden. Dit kan tot een aÍgewogen, integrale
aanpak leiden. Hoe werkstress te bestrijden
kan eveneens onderwerp van scholing zijn.
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2. METHODE

2.1 Selectie van deskundigen

Aangezien de ondezoeksvragen de bedriiÍs-
tak als geheel betrefÍen is gekozen voor ge-

structureerde interviews met deskundige
vertege nwoordigers van koepelorganisaties
uit de bedrijÍstak en de overheid. De deskun-
digen uit de bedrijÍstak zijn gekozen uit werk-
gevers- en werknemersorganisaties en

bedrijÍstakorganisaties op het terrein van ar-
beidsomstandigheden en scholing. ln overleg
met de opdrachtgever en met de Stichting
BGZ Wegvervoer zijn dertien deskundigen
benaderd (zie tabel2.1). De benaderde des-
kundigen worden allen oÍwelgeacht op de
hoogte te zijn van werkstressproblematiek
van chaufÍeurs en loodspersoneel in het be-
roepsgoederenvervoer over de weg, dan wel
bekend te zijn met scholings (initiatieven) in
deze bedrijfstak. Er is aÍgezien van aanvullen-
de interviews met enkele werkgevers en

werknemers omdat verwacht werd dat een
selecte steekproeÍ geen meerwaarde voor het
ondeaoek zou opleveren. Er is niet gekozen
voor een ondezoek bij een representatieve
steekproeÍ van werkgevers en werknemers
omdat dan een zwaaÍ accent zou liggen op
de behoeÍten en vooral (on)mogelijkheden
voor scholing als maatregel tegen werkstress
van een individueel bedrijÍ.
De deskundigen zijn teleÍonisch benaderd
met het vezoek tot deelname aan het onder-
zoek. Na toestemming is een aÍspraak ge-
maakt en werden de deskundigen schriÍtelijk
nader genÍormeerd over de inhoud van het
onderzoek.

Tabel 2.1 De dertien voor het interview geselecteerde instanties

Werkgevers(-organisalies) :. NOB Wegtransport (Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer Wegtransport). KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer)
' EVO (Algemene Verladers en Eigen Vervoer Organisatie)
" CVO (Christelijke Vervoerders Organisatie)

Werkneme rsorganisaties:* Vervoersbond FNV* Vervoersbond CNV

Bedrijf stakorgan isaties:. Stichting Vakopleiding Wegvervoer
' StichtingLeerlingstelselWegvervoer
' Stichting BedrijÍsgezondheidszorg Beroepsgoederenvervoer over de Weg
' NEA (Transportonderzoek en -opleiding; voorheen Nederlands Centrum voor Onderzoek, Advisering en

Onderwijs op het gebied van Verkeer en Vervoer). Stichting Arbeid en Gezondheid Beroepsvervoer (SAGB)

Overheid:* Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (DGA)
' Directoraat Generaal voor het Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterslaat (DGV)
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2.2 Opzet interview

De volgende vragen zijn aan de deskundigen
voorgelegd:
1. Vindt de bedrijÍstak werkstress een pro-

bleem?
2. Wat doet de bedrijÍstak tegen werkstress?
3. Wat doet de bedrijÍstak aan scholing, meer

in het bilzonder op het terrein van werk-
stress?
Bestaat er binnen de bedrijÍstak behoeÍte
aan meer scholing tegen werkstress?
Zo ja: welke doelgroepen kunnen onder-
scheiden worden;wat zou de inhoud van
de scholing moeten zijn;welke voorwaar-
den en beperkingen zijn relevant?
Kan aansluiting gevonden worden bU be-
staande opleidingen?

Ter voorbereiding op het interview is een noti-
tie verstuurd waarin ondermeer het doel en

de achtergrond van het onderzoek en de
hooÍdvragen van het interview werden be-
schreven. Ook werden in de notitie op basis
van enkele literatuuroverzichten stressoren in
het beroepsgoederenvervoer opgenomen, on-
derscheiden naar stressoren in de arbeidsin-
houd, -omstandigheden, -voonruaarden en
-verhoudingen. ln bijlage 1 wordt een beknopt
lileratuuroverzicht gepresenteerd van oorza-
ken van werkstress bijberoepschauÍÍeurs en
loodspersoneel. Dit overzicht is onder andere
gebaseerd op de (concept) Marktverkenning
Wegvervoer van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (1990) en met
name het daarin opgenomen onderzoeksrap-
port 'De opsporing van bedrijÍs- en beroeps-
gebonden risicogroepen met betrekking tot
werkstress'(Fintelman en Kompier, 1990). Dit
laatste rapport, evenals dat van Van Alphen
en Nijhuis (1989), vat het onderzoek op dit
terrein samen. Met betrekking tot het loods-
personeel is vooralgebruik gemaakt van een
recente studie van Van Alphen en Nijhuis
(1 eso).
Het was niet de bedoeling om voor elk van de
deskundigen in detail vast te stellen oÍ ze elk
van de in bijlage 1 genoemde mogelijke Íacto-

ren als stressor herkenden. Uitgangspunt van
de interviews was de vraag wat zij als belang-
rijkste oorzaken van werkstress zagen om
vervolgens aan de orde te stellen wat hieraan
gebeurt oÍ zou moeten gebeuren, en wat de
belemmerende en bevorderende Íactoren zijn
bijde aanpak van werkstress.
De interviews zijn door twee ondezoekers aÍ-
genomen, waarbijde zes hooÍdvragen de lei-
draad voor het gesprek vormden. Beiden
maakten aantekeningen van het gesprek. Bil
de verwerking zijn de aantekeningen vergele-
ken. Bijverschilvan mening is contact ge-
zocht met de deskundige omtrent de juiste
lezing. Het conceptverslag is aan de deskun-
digen ter correctie en commentaar voorge-
legd.
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3. RESULTATEN

3.1 Respons

Met negen deskundigen heeÍt een gesprek
plaatsgevonden. Dit zijn vertegenwoordigers
van de werkgeversorganisaties EVO en CVO,
de Vervoersbond FNV, en de bedrijfstakorga-
nisaties Stichting Vakopleiding Wegvervoer,
Stichting Leerlingstelsel Wegvervoer, Stich-
ting BGZ Wegvervoer, het NEA en de SAGB.
Ook is een gesprek gevoerd met het DGV.
Met het DGA is geen interview gehouden.
Wel is zij zowelvooraÍ als in de Íase van con-
ceptrapporten betrokken geweest en ge-

vraagd om commentaar en aanvulling. De

andere deskundigen achtten een interview
niet nodig, in de meeste gevallen omdat naar
hun inzicht alle informatie die zij zouden kun-
nen verstrekken al bekend was bij de Stich-
ting BGZ Wegvervoer. ln deze Stichting zijn
zijvertegenwoordigd. Bovendien was die in-

breng, naar hun zeggen, al vertaald in het be-
leidsplan van de Stichting (Stichting BGZ
Wegvervoer, 1990).'

3.2 Vindt de bedrliÍstak werkstress
een probleem?

Algemeen
Werkstress wordt door de deskundigen ge-

zien als een bedrijÍstak-probleem. De meeste
deskundigen denken daarbij in eerste instan-
tie aan de beroepschauÍÍeurs. Deze worden
door de deskundigen aangemerkt als de be-
langrijkste risicogroep voor werkstress in de
bedrijÍstak.
Explicíet aandacht voor het loodspersoneel
wordt slechts door twee instanties gevraagd:

de Vervoersbond FNV, welke ook ondezoek
op dit terrein heeÍt gestimuleerd, en de Stich-
ting BGZ Wegvervoer. Het loodspersoneelis
een categorie werknemers die in omvang toe-
neemt. Deze categorie omvat momenteelcir-
ca 140.000 werknemers. Het beseÍ dat ook
het loodspersoneel bloot staat aan diverse

stressrisico's leeÍt (nog) niet bij werkgeversor-
ganisaties.
Werkgevers omschriiven werkstress vooral
als werkdruk. De Stichting BGZ Wegvervoer
wijst op diverse oorzaken van werkstress in
de arbeidsinhoud, -omstandigheden, -voor-

waarden en -verhoudingen (overeenkomslig
bijlage 1). De Vervoersbond FNV hanteert
eveneens een uitgebreide omschrijving. Als
belangrijkste oorzaken van werkslress wor-
den genoemd: lange en onregelmatige werk-
tijden, werkdruk, monotoon en kortcyclisch
werk (vooral bij loodspersoneel), gebrekkige
autonomie, onvoldoende overlegmogelijkhe-
den en tegenstrijdige taakeisen.

ln de interviews werd er herhaaldelijk op ge-
wezen dat het nog niet tot de gewoonten van
de bedrijÍstak behoort problemen rondom ar-
beid en gezondheid expliciet aan de orde te
stellen. Werkstress, één van de aspecten van
arbeid en gezondheid, staat nog lager op de
agenda. Desondanks menen de deskundigen
dat het zinvol is op dit rnoment expliciet aan-
dacht voor werkstressproblematiek te vragen,
zij het in de bewoordingen van de bedrijÍstak.
Knelpunten krijgen dan niet het label 'stress'
opgespeld maar worden weergegeven in ter-
men van werk- en rusttijden (een arbeidsvoor-
waarde), planningsproblematiek (inhoud en
organisatie van het werk), werkoverleg (ar-
beidsverhoudingen) en ergonomie (arbeids-
omstandigheden).
Er wordt nu nader stil gestaan bij de twee be-
langrijkste Íunctiegroepen: vrachtwagenchauÍ-
Íeurs en loodspersoneel.

Vrachtwagenc hauÍÍeu rs
De in bijlage 1 genoemde knelpunten (stres-

soren gelegen in de arbeidsinhoud, -omstan-
digheden, -voonraarden, en -verhoudingen)
worden door de deskundigen herkend. De er-
gonomie wordt als een apart probleemgebied
gezien en slechts door een enkeling aan het

Teneinde een volledig overzicht te verkrijgen is de scholingsaÍdeling SCT van het NOB Weg-
transport alsnog benaderd. Hun op schriÍt gestelde programma is in het onderzoek betrokken.
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begrip stress gekoppeld. Als belangrijkste
stressveroorzakende knelpunten in het werk
van de vrachtwagenchauÍÍeurs werden ge-

noemd: werk- en rusttijden, planningsproble-
matiek, en (gebrekkig oÍ aÍwezig)
werkoverleg.

Werktijden
DezelÍde problemen als in de literatuur wer-
den genoemd: onregelmatige en lange werk-
weken, overuerk, wachttijden ten gevolge van
verkeersdrukte, Íiles, wachttijden bij het laden

en lossen en aan de grens. Vooral het gebrek
aan afstemming tussen de vervoerder en hel
aÍleveradres wordt als knelpunt genoemd.

Voorts wordt gewezen op de slechte aÍstem-
ming tussen arbeidstijden- en rijtijdenregelin-
gen. Dit doet zich vooralgelden in het inter-
nationale transport en bij het vervoer van dag-
verse produkten.

P I an n i ng sp ro b le m at ie k
Veel deskundigen voeren problemen rondom
de planning aan als een belangrijke veroorza-
ker van werkstress. Er wordt gewezen op de
te krappe planning, die in combinatie met de
huidige verkeersinlensiteit niet realistisch is.

Anderen wijten problemen op dit vlak vooral
aan een gebrekkige logistiek in het systeem
van produceren, verladen en distribueren.
Daardoor vindt onvoldoende aÍstemming
plaats tussen de verlader en de beroepsver-
voerder. ln het eigen vervoer doen deze pro-

blemen zich minder voor.
Vooral door de Stichting Vakopleiding Weg-
vervoer en De Stichting Leerlingwezen, de
Vervoersbond FNV en het Directoraat Gene-
raal Vervoer wordt aandacht gevraagd voor
'black box' systemen (boardcomputers). Als
belangrijkste voordeel van de 'black box'werd
genoemd het eÍÍiciënter kunnen uitstippelen
van routes. Daardoor kan minder tijdsdruk
ontstaan. Naast dit voordeel kan de 'black
box'echter ook tot gevolg hebben dat de re-
gelmogelijkheden en (het gevoel van) vrijheid
van de chauÍÍeur worden beperkt.

Ergonomie
Evenals in de literatuur wordt door de meeste
deskundigen een gebrekkige ergonomie ge-
zien als een belangrijk, beïnvloedbaar pro-

bleem. Van de zijde van het FNV wordt
bepleit de ergonomie van de cabine los te
zien van werkstress-problematiek. Ook het
FNV ziet ergonomische problemen overigens
als belangrilk. Met ergonomische problemen
wordt zowelgedoeld op de ergonomie van de
vrachtwagencabine als op de werkomstandig-
heden bij het laden en lossen van de wagen.
Volgens de deskundigen is er tegenwoordig
geen sprake van ergonomisch slechte vracht-
wagencabines maar zijn er wel grote verschil-
len in de ergonomische kwaliteit van de
cabines. Welwordt gewezen op de 'strijdig-
heid' tussen ergonomische verbeteringen en
het streven naar de vergroting en verbetering
van het laadvermogen: ruime cabine-aÍme-
tingen gaan ten koste van een maximaal
laadvermogen. Ergonomische problemen in

de cabine en bij het laden en lossen zouden
zich volgens de EVO met name voordoen bij
kleinere bedrijven die niet beschikken over de
middelen om verbeteringen te bewerkstelli-
gen.

Werkoverleg
Veel deskundigen signaleren problemen in

het overleg tussen werkgever en werkne-
mers. Doorgaans gaat het om gebrek aan
werkoverleg. ln dat kader wordt wel gewezen
op de stijl van leiding geven en op de per-

soonlijkheid van de chauÍÍeurs.
Aandacht wordt gevraagd voor het overleg
tussen chauÍÍeurs en planners. De positie van
de planner is een centrale en wordt door en-
kelen als'machtig'omschreven. De SAGB en
het CVO wijzen in het bijzonder op wrijvingen
tussen directie, planner en chaufÍeurs; er zou
een gebrek zi.in aan gemeenschappelijke uit-
gangspunten zoals doelmatigheid en kwaliteit.

Loodspersoneel
De Vervoersbond FNV kwaliÍiceert het werk
van het loodspersoneel als'sociaal een
ramp'. De belangrijkste stressoren bij het
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loodspersoneelzijn volgens de bond: monoto-
nie, geen autonomie en zeggenschap.
Ook de andere bij de chauÍÍeurs genoemde
knelpunten (werk- en rusttijden, planningspro-
blematiek en ergonomie) spelen volgens de
Vervoersbond FNV een belangrijke rol (zie

ook bijlage 1). De Stichting BGZ Wegvervoer
herkent bovengenoemde punten en noemt te-
vens de aanwezigheid van veeluitzendkrach-
ten als mogelijke stressveroorzakende Íactor.
De meeste deskundigen waren zoals al aan-
gegeven niet oÍ minder goed op de hoogte
van de problematiek van het loodspersoneel.
Met betrekking tot de vier knelpunten kan nog
het volgende opgemerkt worden:
- Planningsproblematiek heeÍt voor het

loodspersoneeltot gevolg dat de arbeids-
tijden verschuiven en Ílexíbeler worden:
meer vroege en late diensten en nacht-
dienst.

- De arbeidsinhoud van loodspersoneelkan
bijontwikkelingen in de technologie en lo-
gistiek veranderen. Een tweedeling zou
het gevolg kunnen zijn: enerzijds rijker ge-
varieerde arbeid voor hoger opgeleiden -

ten gevolge van technologische ontwikke-
lingen in de logistiek- en andezijds laag
geschoolde handarbeid. De Stichting BGZ
Wegvervoer verwachtte dat de technologi-
sche ontwikkelingen in de loods meer po-

sitieve dan negatieve gevolgen zal hebben.
- Een enkeling (SAGB) bracht ergonomi-

sche problemen, mel name bijladen en
lossen, in verband met werkstress en zag
als oplossing meer aandacht voor kwes-
ties die te maken hebben met arbeid en
gezondheid in het algemeen.

3.3 Wat doet de bedrijÍstak tegen
werkstress?

3.3.1 Algemeen

Er is de deskundigen gevraagd een overzicht
le geven van preventieve maatregelen en in-
terventies op het terrein van werkstress in de
bedrijÍstak. Niet altijd werden deze maatrege-
len vooral als werkstressmaatregelen gezien.
Dat geldt zoals opgemerkt voor de maatrege-
len op het terrein van de ergonomie. Het on-
derscheid tussen werkstress en arbeidsbe-
lasting werd soms wel en soms niet gemaakt;
werkstress is dan vooral 'psychische belas-
ting'oÍ werkdruk, zie ook 3.3.2. ln de preven-
tieve praktijk vervaagt dit onderscheid: in de
praktijk wordt immers niet altijd gedeÍinieerd
oí het nu om'werkstress-maatregelen', om
'arbeidsomstandigheden- maatregelen' of om
sociaalbeleid gaat.

ln de bedrijfstak lopen een aantal experimen-
ten ter oplossing van de problemen. Deze
hebben vrijwel uitsluitend betrekking op het
werk van de chaufÍeur. Maatregelen met be-
trekking tot de gezondheidsproblematiek van
loodspersoneel zijn er nog nauwelijks.*

Uit de interviews wordt duidelijk dat hoeweler
de neiging bestaat de problemen bijde bron
aan te pakken, de mogelijkheden daartoe be-
perkt zijn. Dit heett te maken met het gegeven
dat een aantalproblemen de bedrijven oÍ
zelÍs de bedrijÍstak overstijgt. Binnen de be-
drijÍstak zouden met name bedrijÍseconomi-
sche ovenrvegingen een belangrijke rol
spelen. Het maken van kilometers en lonnen
domineert en bepaalt de slagkracht van de or-
ganisatie, ook internationaalgezien (zie ook
4.2). De Stichting BGZ Wegvervoer ziet het
tot haar taak de werkgevers duidelijk te ma-
ken dat goede arbeidsomstandigheden in bre-

Een van de deskundigen (de Vervoersbond FNV) zag als mogelijke oplossing taakverbreding
van het loodspersoneel. Daarbij werd wel opgemerkt dat dit niet eenvoudig zalzijn in verband
met de ontwikkelingen in het loodswerk, in het bijzonder de eerder genoemde tweedeling. Ook
taakaÍbakeningsproblemen met het rijdend personeel zouden taakverbreding niet een voor de
hand liggende oplossing maken,aldus de Vervoersbond.
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de zin ook in economische zin een 'must'zijn
omdat de kosten zichzell weer terugverdie-
nen.
De deskundigen noemen scholing als een be-
langrijke maatregelter bestrijding van werk-
stressproblematiek. De aard van de scholing
en de doelgroepen verschillen echter per des-
kundige (zie verder 3.3).
De maatregelen zoals die thans, goeddeels
experimenteel, worden uitgevoerd geven vol-
gens de deskundigen uitzicht op verbetering,
maar zijn zeker nog niet voldoende.
Resultaten oÍ eÍÍecten van de genoemde ex-
perimenten bleken bijde deskundigen door-
gaans onbekend. De beschrijving van de
maatregelen is dan ook kwalitatieÍ. Opvallend
was wel dat de meeste deskundigen met de
genoemde maatregelen en experimenten be-
kend waren. Vaak was dit via de periodieken
van de bedrijfstak vernomen oÍ via deelname
aan de Stichting BGZ Wegvervoer.

Eerst wordt voor de vier door de deskundigen
onderscheiden belangrijkste probleemgebie-
den (werk- en rusttijden, planningsproblema-
liek, werkoverleg, ergonomie) aangegeven
waar en wat voor soort oplossingen gezocht
worden (3.3.2). Daarbijwordt ook aandacht
besteed aan veranderingen in de taak zelÍ (de
arbeidsinhoud). Vervolgens wordt stilgestaan
bij de mogelijkheden voor bedrijÍsgezond-
heidszorg. Aan het einde van de paragraaÍ
worden de genoemde maatregelen samenge-
vat, ingedeeld naar maatregelen die gericht
ziin op het werk en maatregelen die gericht
zijn op de werknemer.

3.3.2 Soorten oplossingen

De oplossingen die hieronder aan bod komen
hebben vrijwel alleen betrekking op chauÍ-
Íeurs. Waar dit anders is wordt daarvan mel-
ding gemaakt. Enkele maatregelen zijn reeds
doorgevoerd, andere verkeren in het stadium
van experiment en weer andere geven aan in
welke richting gedacht wordt.

De werktijden
De deskundigen dragen zeer uiteenlopende
oplossingen aan. Voor een deel liggen ze in
de sÍeer van de wet- en regelgeving. Door en-
kele deskundigen (FNV , CVO en DGV) wordt
gewezen op het onderscheid tussen arbeids-
tijden en rijtijden. ln de wetgeving wordt uit-
sluitend gesproken van rijtijden. De SAGB
bepleit in dit veöand het regelen van uitslui-
tend de arbeidstijden. Voorwaarde is dan het
realiseren van één C.A.O. voor het beroeps-
goederenvervoer over de weg, het regelen
van de arbeidstilden in de C.A.O. en uniÍorme
regelingen binnen Europa voor de rij- en rust-
tijden.
Vooralvan de zijde van de overheid (DGV)
wordt een betere aÍstemming bepleit tussen
de vervoerswetgeving en de arbeidsomstan-
dighedenwetgeving.

Vanuit een bedrijÍsorganisatorische invals-
hoek worden oplossingen aangedragen als
het realiseren van'24 uurs dienstverlening' bij
de aÍnemer. Het inzetten van containers oÍ
'lockers' (dit ziln aÍsluitbare Íaciliteiten, zoals
containers oÍ terreinen, waarin chauÍÍeurs hun
lading kwijt kunnen) zou daaraan bijdragen.
Onbekend is oÍ deze aanpak reeds is inge-
voerd.
Oplossingen voor de lange werktijden en het
overwerk worden gezocht in een andere orga-
nisatie van het werk en in regelgeving. Met
het eerste wordt gedoeld op Ílexibilisering van
de arbeidstijden en op alternatieve arbeids-
systemen. Een voordeel hiervan is dat niet al-
leen de rijtijden binnen de perken kunnen
blijven maar ook dat het materieel (de vracht-
wagens) eÍÍiciënter kan worden gebruikt en
de planning eÍÍiciënter kan verlopen. Het kan
echter ook inhouden dat een chauÍÍeur niet
meer zijn 'eigen'wagen heeÍt. ChauÍÍeurs
staan hier vaak (zeker in eerste instantie) ne-
gatieÍ tegenover. De Stichting BGZ Wegver-
voer meende echter dat een dergelijk
vooroordeel verdwijnt als slechts een beperkt
aantal chauÍÍeurs op eenzelÍde vrachtwagen
rijdt zodat sociale controle mogelilk is.
Er blijkt momenteelop (beperkte) schaal
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geëxperimenteerd te worden met werk-en
rusttijdenregelingen, meestal in relatie tot een
eÍÍectievere planning. ln enkele gevallen heeÍt
dit geleid tot een aanzienlijke vermindering
van het aantalovertredingen van de rijtijden-
wetgeving. De meeste deskundigen bleken
bekend met deze experimenten. ln opdracht
van de SAGB wordt momenteel een interven-
tiestudie uitgevoerd bij de transportonderne-
ming UCT in Uithoorn, waarbij het Nederlands
lnstituut voor Arbeidsomstandigheden (N lA)
coördineert en adviseert. De resultaten daar-
van waren ten tijde van het interview niet be-
kend.
Regelgeving zou daarnaast moeten voorzien
in vastgestelde werktijden met compensatie
voor overuerk en het verstrekken van onre-
gelmatigheidstoeslagen. Dit laatste zou een
oplossing kunnen zijn voor het verwachte in-
komensverlies bij het introduceren van ande-
re werktijdenregelingen.

Andere genoemde oplossingen buiten de di-
recte beïnvloedingssÍeer van het bedrijÍ zijn
het verminderen van Íiles, het venruijderen van
te kleine rotondes en andere obstakels en het

toegankelijker maken van voetgangersgebie-
den in binnensteden. Het DGV bepleit ten
aanzien van deze problematiek een nadere
analyse van de gehele ontwikkelingsgang van
een produkt van grondstoÍ tot moment van aÍ-
zet.
Momenteelwordt in opdracht van de SAGB
een studie verricht bij het distributiebedrijÍ TIG
in Hoek van Holland, naar de wijze waarop de
bereikbaarheid van winkelcentra vergroot kan
worden. Het NIA vervull hier een coördineren-
de en adviserende rol.

De planning
Nauw gekoppeld aan de werktijdenproblema-
tiek zijn problemen bij de (route)planning van
het werk. De meeste deskundigen wensen
een betere terugkoppeling van rit- oÍ routege-
gevens naar de planners. Met name de re-
cent ingevoerde 'black box'wordt in dit
opzicht veelbelovend geacht. Daarbij werd
door de Vervoersbond FNV de aantekening

gemaakt dat de teruggekoppelde gegevens
ondenarerp dienen te zijn van overleg tussen
chauÍÍeurs en planners.

Op de tweede plaats werd als verwachte en
door sommigen (de SAGB, de Stichting Vak-
opleiding, FNV en CVO ) als gewenste ont-
wikkeling gezien de ontkoppeling van de
chauÍÍeur en de wagen. Door chauÍÍeurs erva-
ren nadelen, zoals het verlies van de 'eigen'
wagen kunnen, zoals gezegd, in belangrijke
mate worden ondervangen door met een klein
en vast aantal chauÍÍeurs op één wagen te
rouleren, zodat sociale controle mogelijk is.
Met deze arbeidssystemen (bijvoorbeeld het
postiljonsysteem) worden momenteel experi-
menten uitgevoerd. Over eventuele eÍÍecten
hiervan op de werkdruk konden de deskundi-
gen geen mededelingen doen.
Vanuit een technische invalshoek zagen de
deskundigen oplossingen door een verbeter-
de communicatie tussen het bedrijÍ en de
chauÍÍeur. Met name moet dan gedacht wor-
den aan FM- en satellietcommunicatie. Hier-
door wordt het mogelijk eÍÍiciëntere routes
tijdens het werk te realiseren. De efÍecten van
deze maatregel zijn nog niet geëvalueerd. De
deskundigen verschillen van mening over de
eÍÍectiviteit van deze maatregel.
De meest verstrekkende oplossingen in orga-
nisatorisch opzicht (genoemd door DGV,
SAGB, De Stichting Vakopleiding en de Stich-
ting Leerlingstelsel, Stichting BGZ Wegver-
voer) hadden betrekking op een intensievere
aandacht voor de gehele produktie- en diens-
tencyclus. Hiermee werd gedoeld op een be-
tere aÍstemming tussen de producenuverlader
en de beroepsvervoerder. Voor enkelen (EVO
en Stichting Vakopleiding WegvervoeQ stond
dit gelijk aan een grotere marktgerichtheid en
kwaliteitszorg van beide partijen. Vervoer en
producent zijn immers aÍhankelijk van elkaar.
Ontwikkelingen op dit gebied zijn waarneem-
baar in de vorm van'geprivatiseerd eigen ver-
voer'. De vervoerder verleent dan diensten
volgens de door de producenUverlader gestel-
de voorwaarden, waaronder de kleding van
de chauÍÍeur en de mate van dienstverlening.
ln dezelÍde lijn is een ander Íenomeen zicht-
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baar: delen van de produktie, zoals magazijn-
en soms ook assemblagewerk, worden uitbe-
steed aan de beroepsvervoerder. Dit laatste
heeÍt tot gevoÍg dat loodspersoneel als Íunc-
tiegroep een steeds groter deel gaat uitmaken
van de bedrijÍstak'vervoer', waar het voor-
heen tot een andere bedrijÍstak behoorde.
Voor de Stichting BGZ Wegvervoer was dit,
zoals eerder alopgemerkt, aanleiding aan-
dacht te vragen voor deze doelgroep. Deze
stichting is voornemens een onderzoek te la-
ten uitvoeren, gericht op een inventarisatie
van de problematiek van het loodspersoneel.
Een eenvoudige vorm van aÍstemming tussen
transporteur en producent/aÍnemer wordt ge-

vonden in een stringentere 'vooraanmelding'
bij aÍnemers van goederen. Op beperkte
schaalwordt hiermee reeds ervaring opge-
daan. De vervoerder betreedt aldus nadruk-
kelijker het terrein van de producent, aÍnemer
oÍ distributeur.

De ergonomie
Over oplossingen op het terrein van de ergo-
nomie zijn de deskundigen het globaal eens.
De oplossingen zullen vooral van technische
aard zijn en gerealiseerd worden door middel
van normstelling en regelgeving. Een zekere
marktwerking zalvolgens de EVO en de
SAGB bevorderend werken en is ook reeds
zichtbaar in de steeds beter wordende ergo-
nomie van de vrachtwagencabine. Vrachtwa-
genÍabrikanten kunnen en willen zich van
elkaar onderscheiden, waar het gaat om een
ergonomisch betere cabine. Met name de
EVO verwacht dat van bedrijven met goed

materieel c.q. goede arbeidsomstandigheden
een aantrekkingskracht op chauÍÍeurs uitgaat.
De Stichting BGZ Wegvervoer wil deze markt-
werking stimuleren door haar voornemen om
ergonomische testen uit te (laten) uitvoeren.

Het soclaal beleid, waaronder werkoverleg
Unaniem is men van mening dat goed werko-
verleg geboden is om werkstressproblematiek
te bestrijden. Dit geldt zowel voor chauffeurs
als voor loodspersoneel. Tegelijkertijd realise-
ren de Vervoersbond FNV en de CVO zich

dat werkoverleg geen panacee is voor alle
werkstressproblemen. Het NIA coördineert en
adviseert momenteelbij een ondezoek dat
plaatsvindt bijde firma Jansen te Venlo,
waarbij het werkoverleg mede als middel
wordt gebruikt om de oozaken van kortdu-
rend vezuim te achterhalen (opdrachtgever is

de SAGB).
Enkele deskundigen (FNV, EVO, SAGB en de
Stichting BGZ Wegvervoer) vonden het wen-
selijk de promotiemogelijkheden van chauÍ-
Íeurs te vergroten door het creëren van een
chauÍÍeurs-middenkader. Deze ontwikkeling
zal een zekere scholingsbehoeÍte doen ont-
staan (zie 3.4).
Van de zijde van het CVO, het NEA en de
SAGB wordt gewezen op de behoeÍte aan en
de noodzaak van verdere proÍessionalisering
van het socíaal beleid, bijvoorbeeld door het
aanstellen van een personeelsÍunctionaris.
Schaalvergroting oÍ samenwerking tussen
kleinere bedrijven is daarbij voorwaarde.

Veranderlngen ln de arbeidsinhoud
Van geheel andere aard zijn de oplossingen
die te maken hebben met de inhoud van het
werk. Een aantaldeskundigen (FNV, EVO,
Stichting BGZ Wegvervoer) pleitte voor taak-
verbreding van chauÍÍeurs. De meningen lie-
pen uiteen over de vraag waaruit dit dan
diende te bestaan. Enkelen (Stichting Vakop-
leiding Wegvervoer, de Stichting Leerlingstel-
sel, EVO en FNV) zagen vooral mogelijkhe-
den in het toebedelen van taken die voortko-
men uit loodswerkzaamheden oÍ werkzaam-
heden bijde afnemer, zoals installatie, mon-
tage en andere service; dit wordt taakverbre-
ding genoemd. De Vervoersbond maakte wel
de kanttekening dat dit misschien een oplos-
sing is in het kader van de taakverbreding van
loodspersoneel, maar dat de chauÍÍeurs taak-
verbreding in de richting van loodsactiviteiten
zeker niet zullen willen. Zoals eerder vermeld
werden oplossingen in de zin van taakverrij-
king voor chauffeurs niet genoemd.

18



Mogelijkheden van De opsomming is zoals al aangegeven kwali-
bedrijísgezondheldszorg tatieÍ, omdat de precieze omvang van de
Sinds 1990 is bedrijÍsgezondheidszorg inge- maatregelen onbekend is en een beoordeling
voerd in de bedrijÍstak van het beroepsgoede- van het eÍÍect van de maatregeten bijde des-
renvervoer door middel van een collectieÍ kundigen ontbreekt. Benadrukt moet worden
contract tussen de Stichting BGZ Wegvervoer dat het merendeelvan de oplossingen uitslui-
en de Federatie van gezamenlijke BedrijÍsge- tend betrekking heeÍt op chauÍÍeurs.
zondheidsdiensten. De Stichting BGZ Wegver- Achter elk van de maalregelen is een kwaliÍi-
voer beoogt een geautomatiseerde venrerking catie gegeven, zoals die uit de interviews
en koppeling van individuele gegevens aan naar voren is gekomen.
Íunktiekenmerken, bedrijfskenmerken en ver-
zuimgegevens. Daarmee is volgens de meeste Maatregelen gericht op het werk
deskundigen aan een belangrijke voorwaarde - versterking van het sociaalbeleid (ontwik-
voldaan in de realisatie van de doelstellingen keling);

van de Arbowet. De Arbowet is inmiddels in - verbelering van logistiek en planning (en-

zijn geheel van toepassing op deze sector. ln kele experimenten lopen);

het geval van de EVO was al eerder aan deze - ontwikkeling van nieuwe arbeidssystemen,
voorwaarde voldaan, omdat op de meeste be- Ílexibilisering van werktijden, taakverbre-
drijven die bij deze organisatie zijn aangeslo- ding- en verrijking (enkele experimenten
ten de Arbowet reeds van toepassing was. lopen);

Met name de SAGB ziet in deze ontwikkeling - vaststelling van regels omtrent werk- en
een mogelijkheid tot oplossing van werkstress- rusttijden (voornemens);
problematiek. Wel pleit zij voor een versterking - vaststelling van normen omtrent ergonomi-
van de rolvan staÍmedewerkers op het gebied sche omstandigheden (NEN normen van
van het sociaal en arbeidsomstandighedenbe- het Nederlands Normalisatie lnstituut; in

leid. Het CVO is van mening dat alles wat met ontwikkeling);
gezondheid te maken heeÍt primair thuis hoort - verbetering van het systeem van produk-
bijde Stichting BGZ Wegvervoer, waarin zij tie-opslag-overslag en distributie in onder-
bestuurlijk participeert. linge samenhang (voornemens);
De Stichting Vakopleiding Wegvervoer en de - verbetering van het werkoverleg (ontwik-
Stichting Leerlingwezen Wegvervoer zien voor keling);

de bedrijÍsgezondheidszorg vooral een taak - oplossen van obstakels in het verkeer (na-
weggelegd in het selecteren van de juiste dere studie loopt).

chauÍÍeur via aanstellingskeuringen.
De Stichting BGZ Wegvervoer veMacht van Maatregelen gericht op de werknemer
de bedrijÍsgezondheidszorg vooral een signa- - invoering van bedrijÍsgezondheidszorg in

lerende en initiërende Íunctie als voorwaarde de bedrijÍstak (gerealiseerd);

om werksstressproblematiek te bestrijden. - scholing op diverse aspecten, zie 3.4;
Hierna zou, via scholing en andere maatrege- - betere signalering van individuele en

len zoals veranderingen in de organisatie, een groepsproblematiek (coördinatie op lande-
gerichte aanpak van de problematiek mogetijk lijke schaal in ontwikkeling, per bedrijf zijn

worden. er ontwikkelingen gaande).

Samenvatting van de maatregelen
De maatregelen samengevat levert het volgen-
de overzicht op. Er is gerubriceerd naar maal-
regelen die op het werk gericht zijn en
maatregelen die gericht zijn op de werknemer.
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3.4 Wat doet de bedrijÍstak aan
scholing?

De deskundigen is gevraagd wat de bedrijÍs-
tak doet aan scholing en meer in het bijzon-
der aan scholing op het terrein van
werkstress.

3.4.1 Scholing

Algemeen
Scholing behoort volgens alle deskundigen
niet tot de cultuur van de bedrijÍstak. Dit geldt
in het bijzonder voor kleinere bedrijven. De

meeste opleidingen zijn taak- en Íunctiege-
richt en hebben tot doelde vakbekwaamheid
te vergroten. De meeste cursussen zijn van
beperkte omvang en worden waar mogelijk'in
de eigen tijd' (zaterdag, 's avonds) verzorgd.
Voorzover er opleidingen verzorgd worden
zijn dit vooral vakopleidingen. Dit zijn opleidin-
gen die met goed gevolg doorlopen moeten
worden voordat de Íunctie mag worden uitge-
oeÍend.
Opleidingen op het verzoek van bedrijven ('in-
company' trainingen,'bij- en nascholing') ko-
men betrekkelijk weinig voor. Uitzonderingen
hierop vormen de opleidingen in de sector'ei-
gen vervoer'en cursussen die het NEA orga-
niseert.

ChaufÍeurs
ChaufÍeurs dienen, uileraard naast het'groot
rilbewijs', op grond van wettelijke regelingen
te beschikken over één van de volgende
diploma's:
a. het diploma B oí C van de Stichting

CCV. met aantekening 'goederen vervoer'
b. het diploma en praktijkgetuigschriÍt van de

Stichting Leerlingstelsel Wegvervoer.

ad a.

Opleidingen voor de genoemde diploma's
kunnen door verschillende instanties worden

verzorgd : verkeersopleidingsscholen, gespe-
cialiseerde opleidingsinstituten, het'eigen be-
drijÍ' etc. Verkeersopleidingsscholen en
gespecialiseerde opleidingsinstituten verzor-
gen75/" van deze opleidingen. Zijontwikke-
len zelÍ het lesmateriaal. Behandeld worden:
- kennis van verkeersvoorschriÍten;
- autotechnische kennis;
- vervoers- en administratieve kennis;
- DHBO-kennis (directe hulp bijongevallen).
De kosten van de opleiding worden in ruim de
helÍt van de gevallen door de deelnemers
zelÍ opgebracht;de bedragen variëren sterk
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, 1990).

ad b.

Via de Stichting Leerlingstelsel Wegvervoer
kan het chaufÍeursdiploma eveneens verkre-
gen worden. De deelnemer van het leerling-
stelsel dient zelÍ zorg te dragen voor het
'groot rijbewijs'. De opleiding via het leerling-
slelsel duurt twee jaar en wordt part-time ge-
volgd. De opleiding is gericht op het aanleren
van technisch-operationele vaardigheden aan
de hand van een 'takenboek'. De vaardighe-
den hebben betrekking op dezelÍde ondenruer-
pen als de vakopleiding voor chauÍÍeur.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan
enkele kwesties die samenhangen met as-
pecten uit de Arbeidsomstandighedenwet, zo-
als het gebruik van persoonlijke beschermings-
middelen en persoonlijke hygiëne. Eén van
de taken uit het bovengenoemde takenboek
behandelt het ondenarerp stress (bijlage 2).

Ten behoeve van onder andere de sector'ei-
gen vervoer'verzorgt de EVO de chauÍÍeurs-
opleiding'CCV-b en -c'.

Aanvullende certiÍicaten die bij de Stichting
CCV geregistreerd staan, zijn o.a.:
- Het getuigschrift Vervoer Gevaarlijke Goe-

deren over de Weg (A.D.R. CertiÍicaat);

CVV, Contactcommissie ChauÍÍeurs Vakbekwaamheid, de bedrijÍstakorganisatie met betrek-
king tot de vakopleidingen. ln de stichting participeren de meeste van de geinterviewde organi-
saties. De stichting stelt de exameneisen vast en verzorgl dus zelÍ geen onderwijs. De
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- Het getuigschriÍt Vervoer BederÍelijke Goe-
deren.

Deze certiÍicaten kunnen verkregen worden bij
vrijwelalle instanties die opleidingen van
chauÍÍeurs verzorgen.

Loodspersoneel
Er zijn weinig opleidingen ten behoeve van het
loodspersoneel. ln het eigen vervoer vezorgt
de EVO wel cursussen voor heÍtruckchauÍÍeurs
en magazijnmedewerkers. Bij de Stichting
Vakopleiding Wegvervoer start in september
1991 een opleiding tot'ware-house medewer-
ker'. Het meeste werk in en om de loodsen is
echter ongeschoolde oí laaggeschoolde ar-
beid. Voor de geschoolde arbeid verzorgt de
EVO opleidingen op het gebied van magazijn-
management en management Íysieke distribu-
tie. De EVO opleidingen zijn zowelvoor leden
als voor niet-leden toegankelijk, zij het met een
prijsverschil. Het NEA verzorgt de cursus'Ma-
nagement en logistiek' voor dezelÍde doel-
groep.

Planners
Er zijn opleidingen voor planners. Deze wor-
den verzorgd door enkele branche-organisa-
ties waaronder de Stichting Vakopleiding
Wegvervoer, het NEA en de EVO. De opleidin-
gen richten zich vooral op de vakbekwaam
kwaamheid van de planners. Deze opleidingen
zijn volop in ontwikkeling. De Stichting BGZ
Wegvervoer en de BV21 (bedrijÍsvereniging
voor het vervoer) zijn voornemens een cursus
te ontwikkelen voor planners, gericht op de
omgang met chauÍíeurs en het herkennen van
stressrisico's.

Leidinggevenden
Voor het mogen leiden van een vervoersbedrijÍ
is een vakdiploma (in dit geval het'Vakdiploma
Beroepsgoederenvervoer over de weg met
vrachtauto's') vereist. De opleiding daartoe
wordt verzorgd door verschillende instanties,
waaronder de werkgeversorganisaties*.

DezelÍde opleiding wordt ook door commer-
ciële instituten verzorgd. We rkgeverso rgani-
saties zijn er voorstander van dat deze
opleiding zal gaan behoren tot het opleidings-
aanbod van de Stichting Vakopteiding Weg-
vervoer. Het NEA vezorgt cursussen op het
gebied van vervoersmanagement en logistiek.
Als vooropleiding voor de door de NEA ver-
zorgde cursussen wordt minimaal MBO-ni-
veau geadviseerd. ln deze zogenaamde
patroonsopleidingen wordt enigermate aan-
dacht besteed aan aöeidsrecht. Onlangs
heeÍt het NEA voor het eerst een training 'ma-
nagement vaardigheden'gegeven. Dit is ge-
beurd op verzoek van cursisten.

Aandacht voor arbo.aspecten
De aandacht voor de aspecten veiligheid, ge-
zondheid en welzijn in de arbeid is in de ge-
noemde opleidingen zeer beperkt. Alleen
veiligheid komt in diverse opleidingsprogram-
ma's aan bod. Dit hangt onder meer samen
met het Íeit dat de Arbowet tot voor kort niet
van toepassing was op deze sector. ln de ma-
nagementopleidingen is de aandacht voor het
sociale beleid in de onderneming ook beperkt.
Doorgaans wordt slechts het arbeidsrecht aan
de orde gesteld.

Ontwikkellngen
De scholingsbereidheid lijkt toe te nemen en
de deskundigen zien enkele ontwikkelingen
rond de scholing in de bedrijÍstak.
- Ontwikkelingen in de sÍeer van de logistiek

maken het werk van de vervoerder en zijn
personeelcomplexer. Het stett andere en
hogere eisen aan de medewerkers. Dit
vertaalt zich nu alten dele in de vakoplei-
dingen: meer aandacht voor administratie-
ve venruerking van vervoersgegevens,
logistiek en planning, communicatie -ook

in vreemde talen- en aandacht voor dienst-
verlening. Het intredeniveau van de cursis-
ten is niet altijd passend, hoewel er steeds
meer leerlingen met MBO-niveau inslro-
men.

Door het NOB Wegtransport zijn deze activiteiten ondergebracht in het
SCT Training & Opleiding; een aparte stichting
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- De bestaande scholing verandert qua in-
houd vanwege de toegenomen complexi-
teit van de verschillende Íuncties.
Er ontstaat een vraag bij het leidinggevend
kader naar trainingen op het gebied van
sociale en communicatieve vaardigheden.

- Bijde opleidingsinstituten in de bedrijÍstak
bestaat de behoeÍte meer aandacht te
kunnen besteden aan onderwerpen die te
maken hebben met arbeid en gezondheid.

- Tot slot lijkt er behoeÍte te ontstaan aan
scholing op het gebied van kwaliteitszorg
en dienstverlening, hoewel dit nog niet tot
concrete ontwikkelingen heeÍt geleid.

3.4.2 Scholing gericht op werkstress

Alle deskundigen waren het erover eens dat
scholing op het gebied van werkstress voor
de bedrijÍstak van belang is. Tegenover dit
belang kan de scholingspraktijk geplaatst
worden. Het ontbreken van een traditie in het
denken in termen van arbeid en gezondheid
in de bedrijÍstak wordt weerspiegeld in de ge-
ringe aandacht voor dit thema in de scholing.
Evenmin is er een scholingscultuur in de be-
drijfstak. Het zal dan ook niet verbazen dat er
aan het onderwerp werkstress(preventie), één
van de Arbo-onderwerpen, binnen de be-
staande scholing erg weinig aandacht wordt
besteed.
Welzijn er enige initiatieven:
- De Stichting BGZ Wegvervoer heeÍt in sa-

menwerking met de BV21 een halÍdaagse
cursus op het gebied van werkslress laten
ontwikkelen ten behoeve van chauÍÍeurs.
Deze cursus 'Fit op de rit'die gecombi-
neerd is met een halve dag over proble-
matiek van houding en beweging, is in de
loop van 1991 uitgebracht. Ook zijn deze
stichting en de BV21 voornemens een cur-
sus te (laten) ontwíkkelen voor planners.

- Door het NEA is onlangs voor de eerste
keer een driedaagse cursus management
vaardigheden voor leidinggevenden in het
beroepsvervoer verzorgd.

- ln de opleiding bijde Stichting Leerlingstel-
sel Wegvervoer staat één van de taken uit

het takenboek in het teken van stress (zie
bijlage 2).

3.5 Bestaat er binnen de bedrliÍstak
behoefte aan meer schollng op het
terreln van werkstress?

Volgens alle deskundigen, uitgezonderd de
EVO, welke geen relatie ziet tussen het EVO-
opleidingsaanbod en het thema werkstress,
kan meer scholing een bijdrage leveren aan
het oplossen en voorkomen van werkstress-
problematiek. De meningen lopen echter uit-
een met betrekking tot de vragen welke Íunc-
tiegroepen prioriteit zouden moeten hebben
en wat de inhoud van deze cursussen zou
moeten zijn (zie 3.6).

3.6 Meer scholing maar voor wle en
hoe? Menlngen van deskundlgen

Opvallend was dat de deskundigen die zich
beroepshalve met scholing en onderricht be-
zig houden (NEA, EVO, Stichting Vakoplei-
ding Wegvervoer en Stichting Leerlingstelsel
Wegvervoer en de SAGB;de'scholers') zich
veel speciÍieker uitlieten over de scholingsvra-
gen dan de overigen. Met betrekking tot de
vraag welke doelgroepen geschoold kunnen
worden, wat de inhoud van de scholing zou
moeten zijn en met welke voorwaarden en
beperkingen rekening gehouden moet wor-
den, werd een dergelijke tweedeling van des-
kundigen niet aangetroÍÍen. De meeste
deskundigen waren het erover eens dat werk-
stress-scholing in een breder'Arbo-kader' ge-
plaatst moet worden en zo dicht mogelijk
moet aansluiten bijde problemen zoals die in
de bedrijÍstak worden benoemd. Het geïso-
leerd aanbieden van een cursus 'werkstress'
moet daarom vermeden worden, zo wordt be-
nadrukt.

Over de plaats waar de scholing organisato-
risch moest worden ondergebracht waren de
meningen verdeeld. Verschillende opties wer-
den onderscheiden: als onderdeel van de be-
staande vakopleidingen (NEA, Stichting
Vakopleiding en Leerlingwezen, NEA, DGV,
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FNV), door vakorganisaties (CVO, EVO), bij
de Stichting BGZ Wegvervoer (CVO, Stichting
BGZ Wegvervoer) oÍ'in-company' (NEA,

SAGB). De opvattingen over de aard van de
scholing worden hieronder, naar doelgroep,
weergegeven. De Stichting BGZ Wegvervoer
was van mening dat alle mogelijkheden moe-
ten worden gebruikt maar dat er wel één
coördinatiepunt moet zijn.

ChauÍÍeurs
De meeste deskundigen stellen dat eerst de
eÍÍecten van de door de Stichting BGZ Weg-
vervoer en BV21 geïnitieerde cursus moeten
worden aÍgewacht. De Vervoersbond FNV en
de Stichting BGZ Wegvervoer zèlÍ stellen dat
er meer initiatieven genomen moelen worden.
ChaufÍeurs zouden ook tegelijk met planners
geschoold moeten worden (FNV, SAGB). Het
CVO is daar juist geen voorstander van; plan-
ners en chauÍÍeurs zouden elkaar alleen maar
venruijten maken. Het FNV is van mening dat
in een opleiding de chauÍÍeurs en de planners
moeten leren samen problemen op te lossen.
De belangrijkste opleiders op dit terrein (de

Stichting Vakopleiding Wegvervoer en het
Leerlingwezen) willen sociale en communica-
tieve vaardigheden (omgang met anderen,
assertiviteit) sterker benadrukken in de door
hun al verzorgde cursussen. Zijtekenen tege-
lijk aan dat voorkomen moet worden dat er
door een overmatige aandacht een negatieÍ
gezondheidsimago van de bedrijÍstak uitgaat
naar jonge intreders/chauÍÍeurs die op zich-
zelÍ (nog) weinig aandacht hebben voor hun
persoonlijke gezondheid en zeker niet voor
gezondheidsgevolgen op lange termijn. Vol-
gens deze deskundigen moet de scholing
zich richten op verschillende doelgroepen,
waarbijde inhoud en de werkvorm aÍhankelijk
zijn van de doelgroep. Zo zal bijvoorbeeld de
scholing op het gebied van werkstress bij
leerling-chauÍÍeurs zich vooral richten op het
herkennen van slress en de korte termijn ge-
volgen. Bij meer ervaren chaufÍeurs moet de

scholing zich meer richten op sociale vaardig-
heden in het omgaan met planners.
De EVO neemt een aÍwachtender houding
aan; doet zich de vraag voor dan ontwikkelen
zij een cursus, maar op het terrein van de Ar-
bowel hebben zijnog geen vragen ontvang-
en. Voonraarde voor het ontwikkelen van
scholing is volgens hen dat er duidelijkheid
bestaat over de mogelijkheden het geleerde
in het bedrijf toe te passen. Die gedachte
wordt gedeeld door de SAGB. Zij voegt daar-
aan toe dat het gebruik van instrumenten die
stress signaleren en analyseren bijde ontwik-
keling van scholing bevorderd dient te wor-
den. Deze Stichting is ook van mening dat de
scholing zich niet teveelop alleen de werkne-
mer moet richten, vanwege het risico van'vic-
tim blaming'.

Loodspersoneel
Er zijn nog weinig ideeën over scholing op het
gebied van werkstress voor het loodsperso-
neel. De Vervoersbond FNV wijst erop dat
scholing niet het eerst aangewezen middelis
om de werkstressproblematiek van het loods-
personeel te verminderen. Primaire preventie
(het aanpassen van taken) verdient prioriteit,
zo wordt gesteld.
De EVO en de Stichting Vakopleiding Weg-
vervoer richten zich alwel op deze doelgroep,
waarbij zij vinden dat aspecten van veiligheid,
gezondheid en welzijn integraal deel zouden
moeten uitmaken van de opleiding. De EVO
verbindt daaraan de voorwaarde dat de leer-
stoÍ een wettelijke basis zou moeten hebben,
bijvoorbeeld in P-bladen..

Planners
Unaniem is men van mening dat planners ge-
schoold moeten worden. 'Een slechte plan-
ning kan immers tot stress aanleiding geven'.
Door bij het plannen meer rekening te houden
met 'de menselijke Íactor'kan een aanzienlijk
gedeelte van de stressproblematiek voorko-
men worden, zo wordt gesteld.

P-bladen zijn publicatiebladen van de Arbeidsinspectie waarin wettelijke regelingen worden
toegelicht.

23



De Vervoersbond FNV benadrukt het meest
uitgesproken dat scholing op het terrein van
werkstress niet aan planners aÍzonderlijk zou
moeten worden aangeboden. Het belang van
een cursus voor planners, die zich tegelijker-
tijd ook op chauÍÍeurs richt, wordt onder-
streept, waarbij het onderwerp van scholing
'humane logistiek' zou moeten zijn.
Voor anderen (Stichting BGZ Wegvervoer,
SAGB, NEA, Stichting Vakopleiding en Leer-
lingwezen) vormt vergroting van de communi-
catieve en sociale vaardigheden van planners
onderwerp van scholing. De eerste drie ge-
noemden zien deze aanpak vooral als onder-
deel van een bedríjfsgewijze aanpak van
werkstressproble matiek.
Volgens De Stichting Vakopleiding en de
Stichting Leerlingwezen zalde scholing bij
planners (en ook bij leidinggevenden) vooral
moeten gaan over mogelijkheden om slress
te signaleren en te bestrijden. ln alle gevallen
kan de Arbowet naar zeggen van de deskun-
digen een waardevolle kapstok zijn.

Leldinggevenden
Naar het inzicht van enkele deskundigen
(NEA, de Stichting Leerlingwezen en de
Stichting Vakopleiding) verdient een'top-
down'benadering in de bedrijÍstak de voor-
keur. Benadrukt werd in de eerste plaats dat
het noodzakelijk is leidinggevenden te scho-
len (oÍ de planners), waarbijde scholingsbe-
hoeÍten mede bepaald worden door de
voorwaarden die het bedrijÍ stelt (EVO). Het
NEA en de Stichting BGZ Wegvervoer beto-
nen zich voorslanders van het scholen van
het leidinggevend kader in de bedrijÍstak, bij-
voorbeeld via de patroonsopleidingen. Het
CVO benadrukt vooral een verzwaring van de
patroonsopleiding o.a. door het toevoegen
van aspecten van sociaal beleid en arbo-be-
leid aan de bestaande opleidingen. Ook het
FNV en de Stichting Vakopleiding Wegver-
voer zijn van mening dat scholing als bijdrage
aan het bestrijden van werkstress zich in eer-
ste instanlie moet richten op leidinggevenden.
De Stichting Leerlingwezen onderslreept dit
door de uitspraak: "het bedrijÍ moet de chauf-

Íeurs opvoeden". De EVO neemt dit stand-
punt niet in.

Het bedrlif
De SAGB en het NEA zijn voorstander van
werkstress-scholing binnen het bedrijÍ zelÍ.
Daarbij kunnen alle lagen van het bedrijÍ tege-
lijk worden geschoold (dus met vertegenwoor-
digers uit alle beroeps- en Íunctiegroepen in

één cursusgroep). De SAGB stelt expliciet dat
nadere analyse van de stressproblematiek
aan de scholing vooraÍ zal moeten gaan om
voldoende bedrijÍsspeciÍiek te kunnen wer-
ken. De Stichting BGZ Wegvervoer is van
mening dat de verschillende beroeps- oÍ Íunc-
tiegroepen, weliswaar zoveel mogeli.ik uit een-
zelÍde bedrijÍ, in eerste instantie apart zouden
moeten worden geschoold. ln een later sta-
dium zou de aansluiting en samenwerking
tussen deze groepen bij de aanpak van de
problematiek ku nnen worden bewerkstelligd.

Werkvormen
De 'scholers' hebben tevens opmerkingen ge-
maakt over de werkvormen die in de bedoel-
de scholing gehanteerd zouden kunnen
worden. Meestal gaat de voorkeur uit naar
een concrete probleemgeoriënteerde aanpak
met interactie tussen de docent en de cursis-
ten en tussen de cursisten onderling. Hiermee
wordt bedoeld dat in de cursus praktijkproble-
men aan de orde moeten komen en dat ge-
leerd wordt hoe deze problemen aangepakt
kunnen worden. Tijdens de 'lessen'worden
voorbeelden uit de praktijk besproken met do-
centen en door cursisten onderling. Het on-
derwijs moet zoveel mogelijk een praktisch
karakter hebben en zo min mogelijk theore-
tisch zijn.

3.7 Kan aangesloten worden bij
bestaande opleldlngen?

De meeste deskundigen zijn voorstander van
het scholen op het gebied van werkstress als
onderdeelvan bestaande opleidingen. Op dit
moment biedt dat naar hun zeggen de meeste
kans van slagen. Welvinden de deskundigen
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dat werkstress geplaatst moet worden in het
bredere kader van arbeid en gezondheid. De

eerder genoemde 'scholers' ( zie 3.6) zijn en-
thousiast over aansluiting bij bestaande oplei-
dingen en spreken het voornemen uit op korte
termijn initatieven te nemen. De 'niet-scholers'
hebben een minder uitgesproken mening
maar zien welvolop mogelijkheden tot aan-
sluiting.
De meeste deskundigen wijzen erop dat het
vinden van aansluiting bij bestaande opleiding-
en geen uitkomst biedt voor de zittende doel-
groepen: ervaren en oudere chauÍÍeurs, plan-

ners en leidinggevenden. Het NEA is, zoals
eerder vermeld, ingegaan op een vezoek tot
het vezorgen van een cursus 'management
vaardigheden'. Het EVO heeÍt een dergelijk
verzoek niet bereikt, maar zij zaldat zeker ho-
noreren.
Enkele deskundigen zijn, zoals gemeld, daar-
naast voorstander van een bedrijÍs-gewijze
scholing omtrent werkstressproblematiek in

een bedrijÍ. BedrijÍsgerichte oÍ'in-company'
trainingen lijken het meest eÍÍectieÍ, mits vol-
daan wordt aan een aantal randvoorwaarden,
zoals de bereidheid tot veranderen bijde or-
ganisatie en de bereidheid tot het evalueren
van het eÍÍect van de scholing en andere in-
tervenlies. Deze mening wordt vooral verkon-
digd door het NEA, de DGV, de EVO, de
Stichting BGZ Wegvervoer en de SAGB.
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4. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

4.1 lnleidlng

Aan vertegenwoordigers van de bedrijÍstak
beroepsgoederenvervoer over de weg zijn
zes vragen voorgelegd:vindt de bedrijÍstak
werkstress een probleem?;wat doet de be-
drijÍstak tegen werkstress?; wat doet de be-
drijÍstak aan scholing, meer in het bijzonder
op het terrein van werkstress?; bestaat er be-
hoeÍte aan meer scholing tegen werkstress?;
zo ja, voor wie, met welke inhoud, welke voor-
waarden en beperkingen zijn relevant?; en
tenslotte: kan aansluiting gevonden worden
bij bestaande opleidingen?
Niet alle voor dit onderzoek benaderde des-
kundigen hebben deelgenomen. Zoals eerder
vermeld vond dit zijn oorzaak in het Íeit dat
enkele deskundigen participeren in de Stich-
ting BGZ Wegvervoer waarvan zij de beleids-
plannen onderschrijven. Gesteld werd dat
deze stichting de gewenste inÍormatie desge-
wenst kon geven en dat een aÍzonderlijk inter-
view daarom niet noodzakelijk was (NOB,
KNV en Vervoersbond CNV). Verondersteld
wordt dan ook dat de uitkomsten van dit on-
derzoek niet zouden aÍwijken als deze instel-
lingen wel geïnterviewd zouden zijn.
ln dit hoofdstuk worden de conclusies (4.2)
geplaatst tegen de achtergrond van de be-
drijÍstak (4.3). De conclusies zijn genummerd
en cursieÍ gedrukt.

4.2 Conclusies

1. De deskundigen zien werkstress als
ee n bed r ijf stak-pro blee m.

De meeste deskundigen denken daarbij in

eerste instantie aan de beroepschauÍÍeurs.
Als risicoÍactoren noemt men vaak dezelÍde
Íacloren als in de literatuur (zie bijlage 1).

Expliciet aandacht voor het loodspersoneel
wordt slechts gevraagd door de Vervoers-
bond FNV en de Stichting BGZ Wegvervoer.
Knelpunten krijgen niet altijd het label 'stress'
maar worden weergegeven in termen van
werk- en rusttijdenproblematiek, plannings-

problematiek, gebrekkig werkoverleg en ergo-
nomische problematiek.

2. De deskundigen noemen een scala van
preventieve maatregelen en
interuenties tegen werkstress in de
bedrijlstak.

Niet altijd worden deze maatregelen vooral
als werkstressmaatregelen gezien. Een on-
derscheid dat in de bedrijÍstak gemaakt wordt
is dat naar werk- en rusttijden, planning, ergo-
nomie, en sociaal beleid, waaronder werko-
verleg. Ook is er aandachl voor verandering-
en in de taak zelÍ, voor de rol van de bedrijÍs-
gezondheidszorg en van de bedrijÍsvereniging.
Maatregelen zijn vooralgericht op de chauÍ-
Íeur. De neiging bestaat in de bedrijÍstak om
problemen bijde bron aan te pakken. De mo-
gelijkheden daartoe zijn echter beperkt (zie
4.3). Maatregelen met betrekking tot de ge-
zondheidsproblematiek van het loodsperso-
neel zijn er nauwelijks.
Enkele op het werk gerichte maatregelen zijn:
versterking van het sociaal beleid, verbetering
van logistiek en planning, betere regelgeving
rond werk- en rusttijden en een verbetering
van het systeem van produktie-opslag-over-
slag en distributie. Maatregelen die op de
werknemer gericht ziin, ziin o.a. scholing en
uitbouw van de bedrijÍsgezondheidzorg.

3. Scholing behoort niet tot de cultuur van
de bedrijfstak.

Dat geldt in het bijzonder voor kleinere bedrij-
ven. De meeste opleidingen ziin taak- en
Íunctiegericht en hebben tot doel de vakbe-
kwaamheid te vergroten. Er zijn opleidingen
en cursussen voor chauÍÍeurs, planners, lei-
dinggevenden en in mindere mate voor loods-
personeel.

De aandacht voor arbo-aspeclen in de diver-
se opleidingen is miniem. Alleen het onder-
werp veiligheid komt in verschillende opleid-
ingsprogramma's aan bod. De deskundigen
achten scholing op het terrein van werkstress
belangrijk. ln de scholingsprakijk vindt men
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dat niet terug. Er zijn vier uitzonderingen: een
door de Stichting BGZ Wegvervoer en de
BV21 ontwikkelde eendaagse cursus (waarbij
het omgaan met werkstress werd geïnte-
greerd met rug/ledemaatproblematiek), een in
ontwikkeling zijnde eendaagse stresscursus
voor planners, een cursus management-vaar-
digheden van het NEA en de stresstaak uit
het takenboek van de chautÍeurs vakoplei-
ding. Deze taak beperkt zich tot het signale-
ren van stressverschijnselen van de persoon.

4. Volgens alle deskundigen, uitgezonderd
de EVO, kan meer scholing een bijdrage
leveren aan het oplossen en voorkomen
van we rkstre ssp roble matie k.

De deskundigen signaleren op dit punt een
toenemende behoeÍte. De meningen lopen
echter uiteen met betrekking tot de vragen
welke Íunctiegroepen prioriteit zouden moe-
ten hebben en wat de inhoud van deze cur-
sussen zou moeten zijn. De EVO ziet niet op
voorhand een rolweggelegd voor scholing.

5. Alle Íuncties die betrokken zijn bijde werk-
stressproblematiek van chauffeu rs en
loodspersoneel (chautfeurs, planners, lei-
dinggevenden en loodspe rso nee l) ko men
volgens de deskundigen in aanmerking
voor scholing op het gebied van werk-
sÍress.

De meningen lopen uiteen waar het gaat om
de vragen wie op welke wijze en op welke as-
pecten geschoold zou moeten worden. De

deskundigen zijn het er over eens dat scho-
ling op dit terrein niet alleen onder de vlag
van'werkstress' zou moeten plaatsvinden.

Eerder dient er een verbreding plaats te vin-
den naar het gehele arbo-terrein oÍ zalde
scholing zich moeten richten op het oplossen
van problemen die ten grondslag liggen aan
werkstress, bijvoorbeeld een plannersoplei-
ding die behalve op de planning zich ook richt
op de chaufÍeur.
Scholing van loodspersoneelop het gebied
van werkstress wordt (te) voorbarig geacht.

Eerst zal het nodig zijn de problematiek van
deze Íunctiegroep nader in kaart te brengen.
Eén van de deskundigen (Vervoersbond FNV)
was echter van mening dat de problematiek
weÍ in kaart gebracht is, maar dat de oplos-
sing vooral in taakverbreding oÍ -verrijking en
niet in eerste instantie in scholing gezocht
moet worden. Sommige deskundigen zijn
voorstander van scholing op het gebied van
werkstress voor combinatiegroepen van plan-
ners en chauÍÍeurs.

6. Aansluiting bij bestaande opleidingen biedt
de beste perspectieven. De eerder ge-
no emde'scholers' (Stichting Vakopleiding
en Leerlingwezen, EVO, NEA) zijn daar-
over meer uitgesproken dan de overigen.

Deze opleidingsinstanties zien voor zichzelÍ
ook mogelijkheden stressondenrerpen en -in
ee n breder perspectieÍ- arbo-ondenrverpen
onder te brengen in het huidige scholingsaan-
bod. De overige deskundigen onderschrijven
de suggestie het lhema werkstress in de be-
staande vakopleidingen op te nemen. Het
CVO is van mening dat 'alles wat met ge-
zondheid te maken heeÍt geconcentreerd
moet worden bij de Stichting BGZ Wegver-
voer'.
Enkele deskundigen zijn daarnaast voorstan-
der van bedrijÍsgewijze scholing, vooraÍge-
gaan door nader ondezoek naar de
werkstressproblematiek in het bedrijÍ.

4.3 Belemmerende en bevorderende
Íactoren

Uit de interviews en uit de bestudeerde litera-
tuur komt een aantal belemmerende en be-
vorderende Íactoren naar voren voor de
aanpak van werkstress in het algemeen en
door middelvan scholing in het bijzonder.

Belemmerende Íactoren.
a. Opvallend is dat arbeidsomstandigheden-

zorg nog te weinig leeÍt bij bedrijven in de
bedrijÍstak. Dit heeÍt waarschijnlijk te ma-
ken met de bedrijÍs(tak)cultuur.
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b. Er is noch op bedrijÍsniveau, noch op be-
drijÍstakniveau een scholingscultuur. Voor
zover er opleidingen zijn, besteden deze
weinig aandacht aan veiligheid, gezond-
heid en welzijn. Als er al enige aandacht
aan wordt besteed, is dat aan veiligheid-
saspecten. Het verbaast dan ook niet dat
voorkoming van stress, één van de aspec-
ten waardoor een goed arbeidsomstandig-
hedenbeleid gekenmerkt wordt, niet een
centraal thema binnen de bedrijÍstak
vormt. Daarop zijn uitzonderingen. Op be-
drijÍstakniveau wijzen vooral de Stichting
BGZ Wegvervoer samen met de 8V21, de

SAGB en de Vervoersbond FNV op het
belang van we rkstresspreventie.

c. De bedrijÍstak bestaat uit veel kleine be-
drijÍjes. Uit onderzoek is bekend dat de
zorg voor de arbeidsomstandigheden in
het midden- en klein bedrijf te wensen
overlaat (Ruebsaet e.a., 1988). De concur-
rentie in de bedrijÍstak is sterk en daardoor
zijn de marges om te investeren in ar-

beidsomstandigheden en te experimente-
ren met oplossingen vrij smal.

d. De deskundigheid om arbo-problemen op
te lossen is niet altijd aanwezig binnen de
bedrijÍstakorganisaties en binnen de on-
dernemingen. Er is weinig ervaring om ex-
terne, daarin gespecialiseerde instellingen
(zoals het NlA, NIPG-TNO) te verzoeken
om ondersteuning bij het opzetten van een
beleid omlrent veiligheid, gezondheid en
welzijn. De Arbowet is ook pas sinds kort
van toepassing op de vervoerssector.

e. Leidinggevende kwaliteiten van de leiding-
gevenden (o.a. het middenkader) zijn vaak
onvoldoende ontwikkeld.

Bevorderende Íactoren.
a. De belangrijkste bevorderende Íactor

wordt gevonden in het Íeit dat alle geïnter-
viewde instanties stressproblematiek in de

bedrijÍstak onderkennen en voornemens
zijn het probleem aan te pakken.

b. Op bedrijÍstakniveau wordt de zorg voor
een goed arbeidsomstandighedenbeleid
vooral gestimuleerd door de enige jaren

geleden opgerichte Stichting BGZ Wegver-
voer. Deze Stichting heeÍt een uitgewekt
beleidsprogramma gepubliceerd (1 990).
lnitiatieven van deze Stichting en de be-
drijÍsvereniging hebben inmiddels geleid
tot een collectieve aansluiting bijgeza-
menlijke bedrijÍsgezondheidsdiensten en
tot een cursus over werkstress. Evenzo
zijn onderzoeksinitiatieven ontplooid om
de gezondheidssituatie van de werkne-
mers in de wegvervoer sector beter in
kaart te brengen teneinde voorstellen voor
gezondheidsbevorderende maatregelen
aan bedrijven te kunnen doen. Bundeling
van kennis en samenwerking van de
meeste betrokkenen in deze stichting lijkt
de Stichting BGZ Wegvervoer bij uitstek
geschikt te maken als platÍorm voor het tot
stand brengen van een opleidingsplan op
het niveau van de bedrijfstak.
Binnen de bedrijÍstak is er een streven
naar kwaliteitsverbetering (o.a. ISO-nor-
mering). Dit streven is onlosmakelijk ver-
bonden met betere arbeidsomstandig-
heden in brede zin. Dit is mede een aanzet
om iets aan arbozorg te doen.
Een met het voorgaande punt samenhan-
gende, bevorderende Íactor is de arbeids-
marktproblematiek van de bedrijÍstak. Het
is vaak moeilijk om geschikt personeelte
vinden, mede omdat naar zeggen het ge-
zondheidsimago van het beroep ongunstig
is. 'ln dit vak wordt je niet oud', is een veel
gebezigde opmerking. Er is de bedrijÍstak
heelwat aan gelegen dit imago te verbete-
ren.

De internationalisering van het vervoer
heeÍt tot gevolg dat aan de chauÍÍeur ho-
gere eisen worden gesteld. Dit bevordert
het instromen van personeel met een ho-
gere vooropleiding (MBO-niveau). Daar-
mee kunnen opleidingen ver-zwaard
worden en verbreed worden naar onder-
werpen die niet alleen te maken hebben
met de vakbekwaamheid, zoals talenken-
nis, inÍormatisering en veiligheids-, ge-
zondheids- en welzijnsaspecten.
De recente aandacht die de Arbeidsln-

d.

e.

t.
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spectie aan de dag heeÍt gelegd voor de
vervoers§ector via een marktverkenning
zal zeker bevorderend werken voor het
onlwikkelen van een arbobeleid bij bedrii-
ven in de bedrijÍstak. HetzelÍde geldt voor
het van toepassing verklaren van de Arbo-
wet op de sector.

30



5 AANBEVELINGEN

5.1 lnleiding

Rekening houdend met de standpunten die in
de bedrijÍstak zijn geformuleerd, de kenmer-
ken van de bedrijÍstak en de in het vorige
hooÍdstuk genoemde beperkende en bevor-
derende Íactoren kunnen nu de mogelijkhe-
den van verdere werkstress-scholing worden
besproken. Daarbij is gebruik gemaakt van
een stapsgewijze methodiek om voor een be-
drijfstak scholing te ontwikkelen (Reiche e.a.
1987) en van de resultaten van een onlangs
gepubliceerde studie naar cursussen op het
gebied van werkstress in Nederland (Hout-
man e.a., 1991).
Eerst worden algemene aanbevelingen ge-
daan. Daarbij komt ook de inhoud van de
scholing aan bod en worden eisen aan de
scholing en de scholers gesteld (5.2). Vervol-
gens worden aanbevelingen gedaan op het
niveau van de bedrijÍstak (5.3) en op het ni-

veau van aÍzonderlijke bedrijven (5.4).

5.2 Algemeneaanbevelingen

1. Plaats de aandacht voor VGW-beleid in
een breder kader.

Omdat arbeidsomstandighedenzorg (nog) niet
echt leeÍt binnen de bedrijÍstak lijkt het niet
verstandig om de bedrijven alleen met een
moreel appèl ('een goed arbeidsomstandighe-
denbeleid is een taak voor elke onderne-
ming') dan wel met een wettelijk appèl
('arbobeleid moet van de Arbowet') te bena-
deren.
De motivering van een in het ondernemings-
beleid geïntegreerd VGW-beleid zou veelbe-
ter kunnen aansluiten bij:
a. De bestaande problemen zoals die door

de bedrijÍstak gedeÍinieerd worden: werk-
en rusttijden, ergonomie, planning, werko-
verleg.

b. Het streven naar kwaliteitsverbetering in

de bedrijÍstak.
c. Het belang om het imago van de bedrijÍs-

tak te verbeteren.
d. Arbeidsmarktproblemen: betere arbeids-

omstandigheden zullen het werk in de be-
drijÍstak voor meer werknemers aantrekke-
lijk maken.

e. De kosten van het ziektevezuim en de ar-
beidsongeschiktheid.

Í. De ontwikkelingen rond de kwaliteitszorg
in de bedrijÍstak.

2. Plaats werkstress-scholing in een breder
kader: aandacht voor arbeid en gezond-
heid.

Scholing op het terrein van werkstress heeÍt
vooral zin als het past binnen een bredere
aandacht voor arbeidsomstandigheden in re-
latie tot gezondheid. Dat bredere kader wordt
geboden door de Arbowet. Belangrijke artike-
len zijn dan o.a. artikel 3, 4, 6, 7, 10 en 12.
Naast de Arbowet geeÍt ook de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) wettelijke basis
aan een beleid voor het voorkomen en bestrij-
den van stressproblematiek in de bedrijven.
Daarnaast zou scholing op dit terrein moeten
passen binnen een meer algemeen scholings-
beleidsplan. Hiertoe zou de Stichting BGZ
Wegvervoer in overleg kunnen treden met de
scholingsinstituten in de bedrijfstak. Voor het

eigen vervoer kan de EVO deze rol vervullen,
de EVO vervult deze rol naar eigen zeggen
reeds.

3. Ontplooi meer activiteiten op het terrein
van we rkstre ss- scho li ng.

Daar zijn vier redenen voor.
a. De bedrijfstak betoont zich immers, zo

blijkt uit deze studie, een voorstander van
meer scholing.

b. Door een bedrijÍstakgewijze aanpak wordt
het niveau van de aÍzonderlijke, elkaar be-
concurrerende ondernemingen overste-
gen.

c. Er is slechts een beperkt aantal in aanmer-
king komende Íuncties: chauÍÍeurs, loods-
personeel, planners, leidinggevenden.

d. Er bestaat een orgaan dat als scholingplat-
form, oÍ als centraaloverlegkader, dienst
kan doen:de Stichting BGZ Wegvervoer.
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De partijen (werkgevers en werknemers)
die zijn betrokken bij de Stichting BGZ
Wegvervoer hebben het beleidsplan van
de Stichting onderschreven, waarin met
zoveelwoorden een inlensivering en ver-
betering van de scholing wordl nage-
streeÍd. Andere overlegkaders met
betrekking tot scholing zijn het CAO-over-
leg en het CCV. Van de drie genoemde
kaders heeft de Stichting BGZ Wegvervoer
de voorkeur omdat de scholing direct gere-

lateerd kan worden aan een breder VGW-
beleid. Voorwaarde is echter weldat de
Stichting beschikt over voldoende onder-
wijskundige ondersteuning om deze taak
te kunnen vervullen.

4. Ontwikkel scholing op maat per
doelgroep.

Gelet op het voorgaande kan voor de ver-
schillende doelgroepen meer speciÍiek wor-
den beschreven waarop de scholing zich zal
moeten richten. Er worden concrete leerdoe-
len gegeven, omdat daarmee de eÍÍecten van
de opleiding oÍ cursus het beste kunnen wor-
den getoetst. Waar mogelijk is een onder-
scheid gemaakt naar scholing als onderdeel
van een vakopleiding (vooropleiding) en scho-
ling nadat de vakopleiding reeds doorlopen is

('na- oÍ bijscholing').

a. Cursussen voor uitvoerenden
(chauÍÍeurs en loodspersoneel)

leerdoelen:
- leren omgaan met de eigen werkslresspro-

blematiek
- leren herkennen van slressverschijnselen

(in het bijzonder voor nascholing)
- leren herkennen van werkstressrisico's

(bijvoorbeeld werktempo, tegenstrijdige
taakeisen, onvoldoende overleg)

- leren Íormuleren van werkstressgebonden
problemen (met name voor nascholing)

- het leren aankaarten van (deze) proble-
men

- inzicht krijgen in een aantal mogelijke op-
lossingen voor de problemen

inzicht krijgen in de eigen bijdrage aan
deze oplossingen.

Cursussen voor planners

leerdoelen:
leren herkennen van werkstress bij zichzelÍ
en bijchauÍÍeurs
leren hanteren van de eigen werkstress-
verschijnselen
leren samen (met chauÍÍeurs en andere
betrokkenen) oplossen van problemen
(stressoren)

leren signaleren van risico's voor werk-
stress
leren plannen vanuit een mensgerichte in-
valshoek.
leren herzien van bestaande planningspro-
cedures (met name voor nascholing)
leren aankaarten van werkstressproble-
men in voor hun praktijk gebruikelijke taal
bij leidinggevenden

Cursussen voor leidinggevenden

leerdoelen:
leren herkennen van stressverschijnselen
(bijhenzelÍ en bijhun medewerkers, zowel
op individueel als op groepsniveau)
leren hanteren van de eigen werkstress-
verschijnselen
leren herkennen van stressrisico's in de ar-
beidssituatie
leren analyseren van werkstressrisico's in
het eigen bedrijÍ (oÍ: leren hanteren van in-
strumenten om werkstressrisico's te analy-
seren)
leren Íormuleren van vragen aan deskundi-
gen, waaronder de bedrijÍsgezondheids-
dienst (in het bijzonder voor nascholing)
leren (doen) opstellen van een interventie-
programma
leren Íormuleren van scholingsbehoeÍten
op het gebied van werkstress (met name
voor nascholing)
vergroten van leidinggevende vaardighe-
den (met name ook voor nascholing)

b.

c.
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- leren houden van eÍÍectieÍ werkoverleg
(met name ook voor nascholing)

Door de aanwezigheid van bedrijÍsgezond-
heidszorg in het beroepsgoederenvervoer en

de tendens tot verdere proÍessionalisering
van het sociaal beleid is het ook aan te beve-
len cursussen voor arbo-deskundigen te
(doen) ontwikkelen.

d. Cursussen voor arbodeskundigen (o.a.
personeelsÍu nctionarissen, bedrijÍsgezond-
heidsdiensten en bedrijÍsvereniging) bin-
nen de bedrijÍstak.

leerdoelen:
- leren herkennen van werkstressverschijn-

selen bij anderen, zowel op indivi-dueel als
op groepsniveau

- leren analyseren van stressrisico's op de
werkplek (oÍ: leren gebruiken van instru-
menten om werkstressrisico's te analyse-
ren)

- leren interpreteren van ziekteverzuim-,
verloop-, en arbeidsongeschiktheidsgege-
VENS.

- leren opstellen en (doen) uitvoeren en
(doen) evalueren van interventie-
programma's voor werkslress.

Door de ontwikkelingen in het beroepsgoede-
renvervoer en de uitbreiding van kennis en
vaardigheden om werkstress te bestrijden
verdient nascholing op dit punt aanbeveling.
Een centrale, initiërende rolzou daarbij weg-
gelegd kunnen zi.in voor de Stichting BGZ
Wegvervoer.

5. Stel eisen aan de scholing en de
scholers.

ls scholing wel een goede maatregelvoor
(eventueel een deel van) het probleem?
ls duidelijk aan welke doelgroep wat wordt
aangeboden?
Zijn er concrete leerdoelen* geÍormuleerd?
ls de cursusinhoud aÍgestemd op de werk-
stressproblematiek van het bedrijÍ oÍ van
de bedrijÍstak?
Wordt er een relatie gelegd tussen stress
en de Arbowet?
Wordt aandacht voor stress en arbeidsom-
standigheden bezien in het kader van het
hele ondernemingsbeleid?
Vindt er een systematische, schriftelijke
evaluatie plaats op het eÍÍect van de cur-
sus?
Wordt er een evaluatieverslag geschreven
en aangeboden aan, oÍ doorgesproken
met het bedrijÍ?

Deze eisen hebben uiteraard ook consequen-
ties voor degenen die deze scholing maken
en aanbieden, de scholers. Het is daarom be-
langrijk dat deze scholers:
- goed thuis zijn in de bedrijÍstak en haar

knelpunten goed kennen
- goed op de hoogte zijn van andere oplei-

dingen in de bedrijÍstak en van wat deze
aan scholing aanbieden

- in staat zijn om instrumenten te (laten)
hanteren om op bedrijÍsniveau risicoÍacto-
ren en risicogroepen te (laten) identiÍiceren

- in staat zijn een systematische, schriÍtelíj-
ke evaluatie van de cursus uit te voeren.

Hoewelde opsomming niet uitputtend is, valt
met deze'checklist'een goed beeld te krijgen
van de betekenis die de cursus voor het be-
drijÍ kan hebben.

Uit onderzoek van Houtman e.a. (1992) valt
aÍ te leiden welke eisen aan de scholing op
het terrein van werkstress moeten worden ge-

steld. De belangrijkste punten waarop gelet
moet worden zijn:

' Concrete leerdoelen zijn concrete beschrijvingen van kennis, inzichten en vaardigheden die b'rj

de deelnemers verwacht mogen worden na het doorlopen hebben van de cursus.

33



5.3 Aanbevellngen voor de bedrljÍstak

6. Sluit aan bijbestaande opleidingen in
de bedrijÍstak.

Het is aan te bevelen om'nieuwe scholings-
onderwerpen' onder te brengen bij bestaande
opleidingen in de bedrijÍstak, zowelvoor lei-
dinggevenden, planners, chauÍÍeurs en loods-
personeel.

7. Overwogen kan worden om eerst de
'scholers te scholen'.

Vanwege de onbekendheid die de huidige
scholingsinstituten hebben met Arbowet- as-
pecten in het algemeen en werkstress in het
bijzonder is het gewenst vooraf de onderwijs-
ontwikkelaars (dat wil zeggen, degenen die
vakopleidingen verzorgen) bij te scholen.
Aldus zouden de bestaande vakopleidingen
met behulp van een 'Arbo-cursus' ingevoerd
kunnen raken in vraagstukken van arbeids-
omstandigheden(beleid) en van werkstress.
Een dergelijk initiatieÍ hiertoe zou uit kunnen
gaan van de Stichting BGZ Wegvervoer.
Een vergelijkbaar'scholing van de scholers'-
initiatieÍ is recent uitgevoerd in de hout- en
meubelindustrie (Maandblad voor Arbeidsom-
standigheden, 1991).

8. Doe ook wat aan'achterstallig
onderhoud'.

Niet alleen nieuwe, jonge, chauÍÍeurs zijn ge-

baat bij meer scholing. Scholing kan ook zin
hebben voor oudere chautÍeurs. Er is, met an-
dere woorden, nogalwat achterstallig onder-
houd. Het verdient daarom aanbeveling om
korte, praktische cursussen te stimuleren. Dit
geldt overigens niet alleen voor chauÍÍeurs,
maar deze doelgroep is in omvang nog welde
grootste risicogroep in de bedrijÍstak.

9. Verzamel'scholingsgegevens'.

Het is aan te bevelen op het niveau van de
bedriiÍstak evaluatiegegevens van opleidingen
te verzamelen en beschikbaar te laten zijn

voor de aÍzonderlijke bedrijven. De Stichting
BGZ Wegvervoer zou zo'nverzamelpunt kun-
nen zijn.

5.4 Aanbevellngen vooraÍzonderlljke
bedrljven

í0. Ontwikkel preventieprogramma's voor
atzo nderlijke bedrijve n.

Naast scholing gebaseerd op een bedrijÍstak-
benadering valt te oveMegen een stress-pre-
ventieprogramma te ontwikkelen voor aÍzon-
derlijke bedrijven. Als uitgangspunt kan Íun-
geren de stapsgewijze aanpak van werk-
stress, conÍorm het Handboek Werkstress
(Kompier en Marcelissen, 1990). Aldus kan
een'stress-doorlichting' en een integrale aan-
pak van werkstress plaatsvinden, waarin
scholing een (belangrijke) rolkan spelen. De
scholing kan dan enerzijds betrekking hebben
op het aanleren van de eerder genoemde
systematiek. Andezijds kan scholing een rol
spelen in het leren omgaan met de eigen
stressproblematiek.

34



LITERATUUR

ALPHEN, A. VAN & F.J.N. NIJHUIS. Gezond- REICHE, H.M.J.K.|. et al. Meer en betere
heid en welzijn van werknemers in het ver- scholing; een handreiking voor intensivering
voer. Studies bedrijÍsgezondheidszorg nr. 3, van scholing op bedriiÍstakniveau. Den Haag,
Maastricht,RijksuniversiteitLimburg,lg8g. COB/SER,1987.

ALPHEN, A. VAN & F.J.N. NIJHUIS. KWAIitEit RUEBSAET, T.J.M., P.A.M, DEN BOER,
van arbeid Ín loodsen en distributiecenlra. P.C.J. SWEERE & H.J.M. VAN DEN TIL-
Studies BedrijÍsgezondheidszorg nr. 5, Maas- LAART: de Arbowet in uitvoering; een onder-
tricht, Rijksuniversiteit Limburg, 1990. zoek naar ervaringen in de praktijk. Den

Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
CATZ, F. Werken in de loods. Ondenrueg- gelegenheid, Í988.
reeks 4, Utrecht, Vervoersbond F.N.V., 1990.

SCHNEIDERS, H. Stichting Hout & Meubel
FINTELMAN, L.F.J. & M.A.J. KOMPIER. De timmert met VGW-lespakket aan de weg.
opsporing van bedrijÍs- en beroepsgebonden Maandblad Arbeidsomstandigheden 67
risicogroepen met betrekking tot werkstress. (1991) nr. 5,303-306
Deel 1: Werkstress: RisicoÍactoren en risico-
groepen in het wegvervoer. Leiden, NIPG- SMULDERS, P.G.W. & A. BLOEMHOFF. Ar-
TNO, 1990. (Pub|.nr.90.068) beid, Gezondheid en Welzijn in de toekomst.

Toekomstscenario's arbeid en gezondheid,
HOUTMAN, l.L,D., J. DAM, P.A.W. VAN Utrecht/Antwerpen, Bohn Scheltema Holke-
HESSEN, S.G. VAN DEN HEUVEL & M.A.J. MA, 1991 .

KOMPIER. Scholing op het gebied van werk-
stress;inventarisatie van het scholingsaan- STICHTING BGZ WEGVERVOER. Beleids-
bod. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken plan 1990-1993, Gouda, oktober 1990.
en Werkgelegenheid, Directoraat Generaal
van de Arbeid, 1992. (S-139)

KOMPIER, M.A.J. & F.H.G. MARCELISSEN.
Handboek Werkstress. Amsterdam, NlA,
1990.

KOOISTRA, S. Nieuwe wegen, over chauÍ-
Íeurs en nieuwe technologie. Amsterdam,
F.N.V. Steunpunt Technologie, 1989.

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENH El D. (concept) Marktver-
kenning Wegvervoer. Den Haag, Directoraat
Generaalvan de Arbeid, 1990.

oFFERMANS, X.J.M.W. er at. BedrijÍsge-
zondheidszorg voor het vervoerswezen in Ne-
derland. Gezondheidsrisico's, structuur en
inhoud. Den Haag, Directoraat Generaalvan
de Arbeid, 1988.

35



36



BIJLAGEN

BIJLAGE 1

BIJLAGE 2
Beknopt overzicht van oorzaken van werkstress
Stresstaak Stichting Vakopleiding Wegvervoer

39
43

37



38



BIJLAGE 1

Beknopt overzicht van oozaken van werkstress
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Biilage 1 Beknopt overzicht van - eenvoudige, machinegebonden arbeid (2,

oorzaken van werkstress 3).

lnlelding
Over de gezondheid van de medewerkers in Arbeldsomstandlgheden
relatie tot hun arbeid in de bedrijÍstak zijn be- Voor de chauÍÍeur geldt:
trekkelijk veel, vooral recente onderzoeksge- - onvoldoende ergonomie van de cabine (1,
gevens voorhanden (zie o.a. overzichten van 4 en 6);
Van Alphen en Nijhuis, 1989; Fintelman en - Írequent zwaÍe voorwerpen tillen en grote
Kompier, 1990). De kwaliteit van de gegevens krachten uitoeÍenen bij met name laad- en
is nogal wisselend. Over enkele sectoren in lossituaties (1 , 4 en 6);
het beroepsgoederenvervoer is weinig be- - onveiligheid bij laden en lossen (1, 4, 5 en
kend, zoals over het eigen vervoer en het ver- 6);
voer van 'gevaarlijke stoÍÍen'. Over het - werken in weer en wind (1 en 5).
loodspersoneel is slechts een enkele studie
bekend (Van Alphen en Nijhuis, 1990). Voor het loodspersoneel geldt (2,3):

- veelÍysieke en Íysische stressoren (o.a.
De resultaten uit de literatuur worden hieron- lawaai, tocht);
der samengevat. Oorzaken van werkstress - Írequent zwarc voorwerpen tillen en grote
(stressoren) worden daarbij onderscheiden krachten uitoeÍenen bij met name laad- en
naar de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandig- lossituaties (1 , 4 en 6);
heden, de arbeidsvoorwaarden, en de ar- - ongunstige werkhouding;
beidsverhoudingen. Ook aan de aanwezig- - gevaarlijke situaties.
heid van voldoende regelmogelijkheden wordt
aandacht besteed. De cijÍers tussen haakjes Arbeldsvoonvaarden
venrvijzen naar de betreÍÍende literatuur. Deze Als belangrijkste knelpunten voor de chauÍ-
staat weergegeven in de literatuurlijst bij deze Íeurs komen naar voren:
studie. - lange wed<dagen en werkweken (4 en 5);

- ongunstige werk- en rusttijden; (dubbele)
Arbeidsinhoud onregelmatigheid (1,4,5 en 6);
Als belangrijkste knelpunten in het werk van - geringe loopbaan- en scholingsmogelijkhe-
de chauÍÍeur worden genoemd: den (4, 5 en 6);
- intensivering van het werk; te veel werk; - gering basisloon; stuk- en premieloon (1,

tijdsdruk (1, 4, 5 en 6); 4, 5 en 6).
- te hoog tempo (1);
- tegenstrijdige taakeisen; snel en veilig; Over het loodspersoneel zijn de volgende

omgangmettoenemendeverkeersintensi- knelpuntenbekend:
teit in relatie tot veilig rijden (4, 5 en 6); - geringe beloning, laag scholingsniveau;

- geringere handelingsvrijheid; geringere - Ílexibilisering van arbeid: veelt'rjdelijk per-
taakvariatie en zelfstandigheid als gevolg soneel, onregelmatige werktijden en ploe-
van nieuwe technologie (1, 5 en 6); gendienst (2, 3).

- het omgaan met onbekende (soms ge-
vaarlijke) lading (6). Arbeldsverhoudingen

Ten aanzien van chauÍÍeurs zijn de belang-
Voor het loodspersoneel komen als belang- rijkste knelpunten:
rijkste knelpunten naar voren: - er wordt onvoldoende rekening gehouden
- hoge werkdruk; hoog werktempo (2, 3); met de chauÍÍeurs;geringe zeggenschap
- omgang met nieuwe technologie door ge- (1 en 4);

automatiseerde logistiek (2, 3) ;
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- er is weinig gestructureerd overleg (6);
- toenemend toezicht op het werk door tech-

nologie (black box) (5);
- ondervertegenwoordiging van chauÍÍeurs

in O.R. (5).
Voor het loodspersoneel geldt:
- gebrek aan inÍormatie van leiding; er wordt

onvoldoende geluisterd naar het personeel

(2,3);
- er is geen oÍ niet goed Íunctionerend werk-

overleg (2,3).

Regelmogelljkheden
Alleen de studie van Fintelman en Kompier
(1990)gaat expliciet in op de regelmogelijk-
heden bijchauÍÍeurs.
Ten aanzien van de verschillende sectoren in
het beroepsgoederenvervoer komen zi.itot de
volgende bevindingen:
- Beroepsgoederenvervoer binnenland; de

chauÍÍeurs hebben weinig mogelijkheden
problemen in het werk zelÍ op te lossen.
Over het opnemen van vrije dagen bestaat
vaak onzekerheid. De toegenomen ver-
keersintensiteit beperkt de chauÍÍeur in de
mogelijkheid op tijd te rijden. Routes wor-
den strakker gepland, waarbij ook de volg-
orde van tevoren vastligt.

- Beroepsgoederenvervoer buitenland; in

grote lijnen vergeli,ikbaar met binnenland.
- Eigen vervoer; dit liikt op de meeste pun-

ten vergelijkbaar met het beroepsgoede-
renvervoer.
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Bij lage

TAAK: Goederenvervoer Nationaal 42 C0DE: GVN-42

LEERLING:

ONDERWERP: Stress.

BENOOIGDE LEERI4ÏDDELEN :

- Woordenboek Nederlandse taa1.



1. Inleidinq

Ook in de bedrijfstak beroepsgoederenvervoer over de weg
komen we rrstress-gevallenrr tegen.

Denk maar eens aan overspannen chauffeurs. In advertenties
waarin planners gevraagd worden, kunnen we zelfs
tegenkomen dat d,e gevraagde man of vroulÍ rrstress-
bestendigtt moet zí)n.

Wat is nu eigenlijk stress? '
Ííat kunnen de oorzaken en gevolgen zí1n?
!{at kunnen we er tegen doen?

Op deze vragen hopen we in deze taak een antwoord te
geven.

2. !{at is dat: stress

Stress is het Engelse woord voor inspanning of druk.

Eigenlijk is stress niets anders dan de manier $raarop ons
lichaam reageert op bepaalde dingen om ons heen.
Wat wij stress noemen is eigenlijk niets anders dan dat
ons lichaam zich voorbereid op actie.

GVN-42 .01

88.01 oq



Bepaalde Itonderdelenrr worden op scherp gezeEl andere za-
ken worden op rrnult, gezet.

Zo zorgen onze hersens ervoor dat:

a. de stofwisseling sneller gaat = voldoende brandstof
aanwezig;

b. de ademharing sterker wordt = vordoende zuurstof aanr^re-
zíg;

c. de bloeddruk stijgt = brandstof en zuurstof worden snel
naar de plaats van bestemming (= de spieren) gebracht;

d. het hart klopt harder = daardoor kan de broeddruk stij-
gen.

Maar tegelijkertijd wordt:

a. het hongergevoel onderdrukt = geen reactie-tijd ver-
lies;

b. de afweer tegen ziektekiemen vermi-nderd;

c. de slaap verdrongen.

Door allerlei oorzaken gaat
op actie (zíe paragraaf 3 ) . "r,= lichaam zich zo instellen

Op zíc}:. is dit een gezond ge-
beuren

Zo kunnen we reageren op bijvoorbeeld hitte. SteI, je moet
een gedeelte van een uitlaat vervangen. Je weet echter
niet, dat de wagen net binnen is gekomen: de pijp is heetl
Zo gauw je de hitte bemerkt, reageert je lichaam: je trekt
snel je hand terug.

IIet probleem is dat het lichaam ook weer moet kunnen ont-
spannen om weer klaar te kunnen zí1rr voor een nieuwe
actie: een gespannen veer moet eerst ontspannen worden
voordat hij weer flopgewonden" kan worden.

Een opeenstapeling van trstress-momentenr zonder ontspan-
ning/afreageren zorgt ervoor dat iemand constant inrralarmtoestand" verkeert. Dit laatste veroorzaakt klach-
ten: slapeloosheid, pijntjes, zenuwachtigheid, soms hart-
klachten, agressie.

En dan heb je last van stress.

Stress kan positief en negatief werken; plezierig of
vervelend zí1n.

cvN-4 2.02
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Bijvoorbeeld:

Leo Eerling en Simon Cholier moeten allebei examen doen.
Natuurlijk zí1n ze alletwee gespannen.

Voor Eerling werkt de spanning (de stress) positief: hij
gaat er eens rrextra tegenaan'r en probeert zo hoog
mogelijke cijfers te behalen.

Voor Cholier werkt de spanning (de stress) negatief: hij
kan de druk niet aan en laat de moed zakken. De examenstof
krijgt hij niet in zí3rr hoofd,; hij is chagrijnig en op de
dag van het examen is hij misselijk en ziek.

Alleen de onplezierige stress levert dus klachten op. Uit
de voorbeelden blijkt ook dat niet iedereen gelijk
reageert op spanningen.

Eigenlijk hebben we a1lemaa1 een zekere stress nodig. Dit
zotgx ervoor dat we ons aan kunnen passen aan aIle
mogelijke prikkels van buitenaf.
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Nadat de lat weer 10 cm hoger is gelegd, voelt hij de
spanning/moet hij zich weei opnieiw iisiannen om over d,ie
hoogte te springen.

Vanuit een rustsituatie krijgen we dus prikkels
iets te gaan doen. De normale stress maakt, dat
staan om Í^reer iets te gaan doen.

om
IíE

vreer
klaar

Denk maar eens aan het wachten voor een rood
verkeersricht. Je zit gespannen te wachten op het groenelicht.
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Opdraeht 42.1

Ourschrijf met eigen woorden wat stress is.

Opdracht 42.2

Ook jij staat regelmatig onder dtuk.
Noem 2 gevallen, waarbij je onder druk moet werken.
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Oodracht 42.3

Geef een voorbeeld van positief werkende ("plezierigetr)
stress, waarmee je in je werk te maken hebt.

Opdracht 42.4 ,
Geef een voorbeeld van negatief werkende ('ronplezierige")
stress, Ídaarmee je in je werk t,e maken hebt,
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3. De oorzaken van stress

We kunnen bemerken, dat zodra we op iets gereageerd
hebben, de spanning van ons afvalt.
Àls je aI je rijbewijs hebt, dan weet je dir al.
Het lucht enorm op, als je hoort, dat je geslaagd bent: de
spanning (de stress) valt van je af.
HeÈ wordt pas ernstig, als de spanning niet meer wegvalt,
a1s je constant onder druk staat. Kortom: als je je niet
meer ontspannen kunt.

Dit komt het meest voor, lranneer je voortdurend met verve-
lende zaken te maken krijgt.
Die vervelende prikkels zorgen voor niet-prettige stress.
!{e kunnen 3 oorzaken voor die onplezierige (ziekmakende)
stress onderscheiden:

A) prikkels uit de omgeving

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld lawaai, koude, schokken
en trillingen, slaaptekort enz.
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B) geestelijke druk

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld eentonig werk,
voortdurend bezig zí1n met het halen van goede cijfers in
9en opleiding die.glggnrijk veel te moeilijr voor-je is,het nemen van moeilijke beslissingen enz.

C) sociale druk

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld sterfgevallen,
geldproblemen, werkloosheid eni.

Opdracht 42.5

onprezierige stress wordt veroorzaakt door 3 soortenprikkels.

Bij welke soort horen de volgende zaken:

À) lang achter elkaar ingespannen aan iets werken;
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B) zuurstofgebrek;

C) geen werk kunnen vinden.

4. De qevolqen van stress

Stel, )e rijdt op een drukke weg.
Links en rechts passeren autors.
Je moet voortdurend opletten en bent dus voortdurend
ingespannen bezig.

rs Avonds thuis tintelt en prikkelt alles en ben je
doodop. Het komt voor, dat iemand ter,wijl hij slaaptr ro9
steeds denkt op weg te zijn en dus stuurbewegingen maakt
en met zijn voeten ligt te trappen, alsof hij de pedalen
bedient.

Normaal gesproken ontspannen wij ons na zotn dag.

Maar als je elke dag weer zotn rit maakt, dan is er soms
geen of te weinig tijd voor ontspanning. Je kan in een
toestand van stress komen.
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Bij de geringste lichamelijke inspanning raak je al
vermoeid; je slaapt slecht, krijgt last van hoófdpijn of
benauwdheid (soms zelfs hartklachten) en volstrekle-tegen_
zín (of zelfs angst) om je werk te doen. Het kan
uitdraaien op een complete instorting.
rn zorn situatie spreken van (zwaar) overspannenheid.

Natuurlijk beïnvloedt dit
zeker bij ehauffeurs zeer

5, Het voorkomen van stress

ook je reactie-snelheid wat
gevaarlijk is.

Niet iedereen reageert gelijk op stress

De één zal. om problemen lachen en ze proberen op te
lossen; de ander zal. direct in zak en as zitten.
Àls mensen langdurig onder stress staan is de mogelijkheid
aanwezig dat ze diep wegzakken. ze kunnen erg onrustíg en
angstig worden en bij langdurige stress vaak ook
depressief worden. Dikwijls raken ze zodanig in de put dat
ze pas na 2 tot 5 jaar herstellen. Een enkele keer iaakt
iemand zodanig overspannen dat,het nooit meer goed komt.
welnu, bij de behandeling van stress is het belangrijk
eerst de oorzaak te achterhalen.

RoI van medicijnen:

rn bepaalde gevallen zullen de genoemde maaÈregeren
aangevuld moeten worden met medicijnen. veel gébruikte me-dicijnen bij stress zijn middelen om de onrusÈ overdag watte beperken, o.a. Valium, Librium, Temesta, Seresta,
Unacalm.
Àlleen het gebruik van medicijnen is echter onvoldoende
omdat zoals gezegd dikwijls ook de situatie moeÈ
veranderen. voor ernstig depressieve mensen komen ook
anti-depressiva in aanmerking om hen uit de put te halen.

samenvattend kan men stellen dat ieder mens onder druk
staat. Een gezonde druk leidt tot gezonde reactie.
overmatige druk tot stress. En daarbij zar men altijd in
het achterhoofd moeten hebben d,at de draagrast en diaag-
kracht van nj-et ieder mens dezelfde, zijn.
Àangezien we allemaal onder druk staan is stress eigenlijk
niet te voorkomen.

wer kunnen ere de gevolgen van overrnatige stress tegengaan.

Niet door alcohol, drugs of veel eten; maar door je na een
inspannende bezigheid goed te ontspannen.
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Goed ontspannen wi1 niet zeggen onderuit voor de t.v.
zakken, maar je eens goed uitleven in bijvoorbeeld sportof muziek.
Kortom: eens iets heer anders gaan doen. ontspanning door
inspanning dus. Dit bevordert je conditie waaidoor je weerbeter bestand raakt tegen overmatige belastingen.

Daarnaast kun je proberen de oorzaak van je stress aan te
pakken.

Opdracht 42.6

Zoek in een woordenboek de betekenis op van:

À) depressief

B) anti-depressiva

Opdracht 42.7

Verklaar, waarom je je beter kunt ontspannen door aan
sport te doen.
Dit is immers toch inspannend?
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Opdracht 42.8

Schrijf eens opr hoe jij je ontspant.
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