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Geachte heer Van de Puttc,

Bij deze biedt de CARGO u haar ann*roord a:rn op de adviesaanvrage van uw voorganger Mevrouw

Drs. EJ. Mulock Houwer van 19 norrember 1992, met als kenmerk DGA/"ABBArc3V.
Met dit advies hoopt de CARGO een antnroord te hebben gegeven op het verzoek om een

srategische vertenning uit te voeren en te adviseren over de rol van de overheid en andere

betrokken actoÍ€n.

Gelet op de brede vrdagstetting en de beschikbare tijd trceft de CARGO zich, in overleg met DGA,

beperkt tot de hoofdlijnen van de tweedetijns infrasrucour. In de neactie van het departement op

het interimadvies (DGA/FAB793/06188) heeft de CARGO kunnen lezen dat een politiek sumdpunt

over het advies en de in tc zetten koers zal worden voorgelegd aan de SER. Vanwege het maat-

schappelifi belang van de aanbevelingen en de wezenli.yke rol van de verschillende actoren bd de

realisatie daarvan wordt dit van hrte dmr de CARGO ondersteund. Daarnaast zijn volgens de

CARGO ook buiten de SER discussies nodig met andere actoÍ€n over de aanbevelingen, daarbij

dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan arbodiensten en beroepsvereniglngen. Door de aard van

het ten behoeve van de overheid uitgevoerde adviespoces is het werk van de CARGO intem

gericht geweest en hebben dergeli;ke discussies nog niet plaats kunnen vinden. De CARGO hoopt

dat met dit eindadvies het veld bij de discussie over de infrastructuur betrokken wordl
Zowel het voorlqig oordeel van de DG met berelting tot de financiering ats de recente reactie

van de Staatssecretarissen Wallage en Simons (DGA/G/93/O5132) op de conclusies van de

conferentie "arlsen en arbeidsongeschiktheid", waarin wordt aangegeven dat de overheid aanspreek-

baar blijft op het bevorderen van een adequate infrastructuur voor opleiding en onderzoek op het

gebied 'arbeid en gezondheid", stemmen de CARGO hoopvol.

Bij de rcalisering van de aanbevelingen vervult het Ministerie van SZIY volgens de CARGO een

sleutelrol en uiteraard is de CARGO bereid u -ÍraaÍ vermogen- van dienst te zijn bij de verdere

uinverking.
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De Directeur Genoraal van de Arbeid heeÍt dE

CARGO verzocht om op basis van een strategi-
sche verkenning te adviseren over de rol van de
overheid en andere betrokken actoren bij de
progíammsÍing en aansturing van opleiding,
onderzoek, onlwikkeling en overdracht van
kennis mel betrekking tot arbeid en gezondheid,

veiligheid en welzijn (inclusieÍ kwaliteits-
bewaking, normonlwikkeling en sociaal medische
begeleiding).

Met als achtergrond de lage participatiegraad in

NedErland met negatieve gevolgen voor onder
meer de concurrenliepositie op de wereldmarkt
en discussies ovsr de kerntaken van dg centrale
overheid, heeít de CARGO zich bezig gehouden

met de vraag welke veranderingen in de inÍra-
strucluur en de rol van acloren kunnen lEiden tot
een duurzame samenleving, waarin burgers
gezonder kunnen leven en werken. Markt-
mechanismen zullen slechts een beperkte rol
spelen bil het realiseren van arbo-preventie en

daarmee verbonden kennisontwikkeling en
-loepassing.

Een van de oplossingsrichtingen die de CARGO
ziet is een verbetering van de gIggIAE-EgIigg.

Met dezelíde middelen is bij programmering meer
rendement mogelijk dan bij een íaciliterEnde
sturing van kennisproduktie en -toepassing op
het arboveld. Tevens is een betere kwaliteits-
toetsing mogelijk en is overlap te voorkomen.
Meerjaren-program mering leidt tenslotte tot
eííiciency-winst door beperking van disconti-
nuiïeit in de uitvoering en verlies aan expertise.
Er is al verbetering van de programmering te
berEiken door concentratie van activileiten. Voor
de verderE verbetering van dE programmering

beveelt de CARGO aan een apart programma-
bureau in ts stellsn in het geval dat het vak-
ministerie SZW (delen van) zijn verantwoordeliik-
heid voor programmering en sturing niet wEnst te
continueren.

De tweede oplossingsrichting is gelegen in een

verbetering van de inírastructuur. Door bundeling
van buiten-universitaire expertise in een centrale
inírastructuur onlstaat een lwEedelijns-instelling
die ten behoeve van arbodienston ee arbeids-
organisaties kennis op hel terrein van arbo-
risicobeheersing kan ontsluiten en produceren.

Tevens zorgt deze instelling voor kennis-

toepassing, overdracht en opleidingen op
arbogebied. Uitgaande van dezelíde Íinanciöle
middelen als momenteel besteed worden, is een

beter produkt mogelijk omdat het gehele lraject
van kennisproduktie en -to€passing nu in óón

arbobreed tweedelijns centrum geconcentreerd

is.

DE universitaire inírastructuur op arboterrein is,

hoewel in zijn totaliteit omvangrijk, versnipperd
ovsr vEel verschillende vakgroepen en universi-
teiten. Die spreiding van kennis heeíl ook voorde-
len; bijvoorbeeld ten aanzien van de arbo-
component in diverse opleidingen. Door verder-
gaande bezuinigingen en het speciíieke karakter
van dE arbogerichte expertise staat de inírastruc-
tuur bij universiteiten echter veelal onder sterke
druk. De CARGO is van mening dat overleg
geboden is lussen de direct betrokken actoren.
De oplossingen waaraan CARGO denkt zijn: een

slimuleringsprogramma, deelneming aan de
programmering, een onderzoeksschool oÍ het

instellen van inler-universitaire zwaartepunlen.

Aan de verschillende betrokken actoren als
Ministeries van SZW, O&W, EZ, WVC, VROM,
sociale partners, arbodiensten, de Arbeidson-
geschiktheidsÍondsen, NIVO en het Praeventie-
Íonds wordt aanbevolen hoe zij een bijdrage
kunnen leveren die leidt tot €sn verbetering van
de programmering van de tweedelijns inÍrastruc-
luur waardoor haar maatschappelijk rendement
wordt vergroot.





De ontwikkeling van de concurrentieposilie van

Nederland op de wereldmarkt geeít reden tol
bezorgdheid. Voor zowel overheid als sociale
partnsrs is dit éón van de centrale thema's in de

hedendaagse discussies. De kosten per eenheid
produkt dreigen ons uit de markt te priizen.

Daaraan is het lange bruto-netto traject door de

omvang van de sociale lasten mede debet. Ds

grootte van de 'wig' wordl bepaald door de

uitkeringshoogte en het aantal ontvangers daar-
van. De algelopen jaren is het niveau van de

uitkeringen verlaagd. Hel aanlal inactieven is

echtEr nog niet in belangrijke mate aÍgenomen.
De instroom in het arbeidsproces is onder andere
te vergroten met meer scholing, door banen beter
toegankelilk te maken voor moeilijke groepen op

de arbeidsmarkt en door middel van reïntegratie
en revalidatie. Tevens kan men de uitstroom

beperken door middel van eíÍectieve preventie en

het aanbieden van aangepast werk. Ongeveer
4Oo/" van recent in de WAO aÍgevloeide werkne-
m€rs zou op basis van het oordeel van deskundi-
gen van de uitvoeringsorganisaties, nog gewerkt

hebben als er aanpassingen aan hun werkplek
zouden zijn aangebracht oÍ als er ander werk
beschikbaar zou zijn gsweest.
Voor de CABGO is vergroting van de arbeids-
participatie een thema dat nauw verbonden is

met preventie en de beschikbaarheid van pas-

sende arbeid voor individuen met tijdelilke oí

blijvende beperkingen.

Een tweede discussiethema is de duurzaamheid
van de samenleving. Momenteel is men er

algemeen van overtuigd dat zuinig met grondstoÍ-
ísn en energie moet worden omgesprongen, dat
de vervuiler dient te betalen en dat menselijk
handelen geen onherstelbare gevolgen mag

hebben. Duurzaamheid stelt randvoorwaarden
aan de inrichting van onze samenleving. Het

ontwerpen van veilige en duurzame produktiepro-
cessen door een aígewogen keuze en onlwikke-
ling van technologieön is daarvoor noodzakelijk.

Voor de produktieíactor arbeid heeÍt de discussie
over duurzaamheid echter nog niet geleid tot esn
verantwoord gebruik van 'human resourcEs'. Dil
blijkt bijvoorbeeld uit het hoge ziekteverzuim, de

vele WAO-ers sn de lage arbeidsparticipatie van

m.n. oudere werknemsrs, gehandicapten En

chronisch zieken. De íactor arbeid is echtEr

wezenlijk voor onze concurrenliekracht. Ten

opzichte van de zogenaamde lage-lonen-landen

zullen we moeten concurrsren met onz€ kennis,
arbeidsprodukliviteit en door een optimaal ge-

bruik van onze 'resources'. Versterking van de

íactor arbeid is nodig door middel van investering
in ons kennispotentieel en in de kwaliteit van de

produktie en dienstverlening, zoals ook door EZ

en de EU wordt onderkend.

Voor de CARGO is een doelmatige (niet con-

sumptievs) benutting van de Íactor arbeid een

essentieel onderdeel van esn duurzame samen-
leving.

Als derde belangrijk discussiethema is het

terugtreden van de centrale overheid te noem€n.

Deze beraadt zich momenteel ovsr het beperken
van haar activiteiten tot een aantal (veelal nog

nader te speciÍiceren) kerntak€n. Bil het ministe-

rie van SZW leidt dit op het terrein van arbeid tot
een organisatorische loskoppeling van beleid en

uitvoering. Daarnaast wordt gestreeÍd naar een

overdracht van verantwoordelijkheden naar
sociale partnsrs en naar bijvoorbeeld
arbodiensten en opleidingsinstellingen. De

centrale overheid geeít de kaders aan sn stelt dE

spelregels op. Daarbinnen moeten de direct
betrokken partijen onderling tot aíspraken komen,
mat meer aansturing door de markt en minder
door de overheid.

Een dergelijke opstelling van de centrale over-
heid kan ook wezenlijke gevolgen hebben voor de

rol en de verantwoordelijkheid van het betrokken
vakdepartemenl voor (stralegische) kennis-
produktie en -toepassing op zijn terrein. Voor het

onderwerp volksgezondheid heeít WVC



aangegevon te willen terugtredren en de veÍani-

woordeliikheid voor het stratogisch gezondheids-

onderzoek te willsn overdragen aan nog in te

stellen structuren als een Medical Research

GounciloÍ een ZorgÍonds. Over de voorlzetting

van de aan hem tóebedeelde verantwoordoliik-

heid met betrskking lot hst stratogisch onderzoek

voor arbs.risicobeheersing heeÍt hel mini§teÍie

van SZW zich nog niot duideliik uitgesproken. Dit

advieg kan daarloe meds een aanleiding vormen.



ln de context van bovenstaande maatschappe-

lijke ontwikkelingen is de CARGO begonnen met

de beantwoording van de op 19 november 1992

gedateerde adviesaanvrage van de Directeur

Generaal van de Arbeid. Deze verzoekt de

CABGO om op basis van een strategische

verkenning te adviseren over de rol van de

overhEid gn andere betrokken actoren bii de

programmering en aansturing van opleiding,

onderzoek, ontwikkeling en overdracht van

kennis met betrekking tot arbeid en gezondheid,

veiligheid en welzijn (inclusieÍ kwaliteits-
bewaking, normontwikkeling en sociaal medische
begeleiding). De adviesaanvrage is toegevoegd

als bijlage 1. Het verzoek is om binnen één jaar

te adviseren.

ln verband met de lopende interdepartementale

discussies over de brede analyse van de Raad

voor het Gezondheidsonderzoek is voor de zomer

van 1993 door de CARGO een interimadvies aan

DGA uitgebracht. De onderbouwende hooÍdstuk-
ken daarvoor zijn toegevoegd als bijlage 2. De in

dit rapport gebruikte begrippen worden gedeíini-
eerd in paragraaÍ 2.2 van biilage 2. Daarbij was

het de CARGO duidelijk dat in dit stadium nog

veel vragen onbeantwoord zijn, dat nadere

advisering daarover pas zinvol zou zijn als de

beleidsontwikkeling verdEr zou zijn uitgekristalli-
seerd en de GABGO overleg gevoerd zou hebben
mst aen aantal belangrijke actoren. Het antwoord
van de DG op het interimadvies is als bijlage 3

opgenomen bii dit advies.

Voordat de CARGO tot dit eindadvies gekomen

is, heeÍt zij in de zomerperiode inÍormele ge-

sprekken gevoerd mst een aantal belangheb-
bende en stursnde actoren. Daarbij is gesproken

met beleidsverantwoordeliike personen aíkomstig
uit vakbeweging, werkg everskri ng, arbodiensten,
bedriiÍsverenigingen en ministeries van EZ en

WVC. Deze gesprekken hebben als een iníormele
toets van de ideeön van de CARGO geÍungeerd.

Van de kant van de CARGO zijn deze gesprekken

als zegr waardevol ervaren. De CARGO is zich
ervan bewust dat dit eindadvies een momentop-
name weergeeÍt in een proces gericht op het

creëren van €en opiimale structuur leidend tot
oen groter maatschappelijk rendement van
onderzoek, onlwikkeling, opleiding en overdracht
op het terrein van Veiligheid, Gezondheid en

Welzijn bij de arbeid. Zij is dan ook gaarne bereid
om in samenwerking met actoren te komsn tot
een verdere uitwerking.

Veranderingen in de inírastructuur en in de rol
van de actoren zullen moslen leiden tot een
grot€re arbeidsparticipatie sn sen duurzame

samenleving waarin burgers met minder regels
beler voor zichzell kunnen zorgen, gezonder
kunnen leven en werken. De vraag is oÍ en hoe

deze oplossingen bereikt kunnen worden uit-
gaande van een grot€re rol van de markt €n e€n

kleinere rol van de centrale overheid.





Zoals in bijlage 2 bij dil advies wordt uilgewerkt,
is een eííectieve werking van het marktmecha-

nisme voor arbopreventie beperkt tot die deel-
terreinsn van het arboveld waarbij de individuele
arbeidsorganisatie - economisch gesproken - een

(direct) positieÍ rendsment kan verwachten en

voor die overblijvende delen van de taak van de

centrale overheid waarvoor deze als marktpartij
optreedt. ln een drietal belangrijke gevallen werkt
het marktmechanisme niet voor de sturing van
preventie-activiteiten: wanneer deze activiteiten
niet individualiseerbaar zijn, wanneer de kosten
van preventie voor de individuele aÍnemers niet
gelijk zijn aan de sociale kosten en baten en

wanneer er nog geen concrsle vraag is.

Met betrekking tol dit laatste is een recente
steekproeí uit het Nederlandse bedrijÍsleven
illustratieÍ. lets mesr dan de helít van de werk-
gevers was van mening dat we in Nederland
belangrijke arboproblemen hebben, slechts 3%

van hen was van mening dat dit ook voor hun

eigen bedrijÍ gold.

Een andere illustratie van de gebrekkige vraag is
te vinden in de zichtbare resultaten van de

zellwerkzaamheid van arbeidsorganisaties, een

centraal thema in het overheidsbeleid van de

aÍgelopen jaren. Sinds januari 1991 is er de

wettelilke verplichting voor bedrijven met meer
dan honderd werknemers om hun arbobeleid in
een jaarplan vast te leggen, zodat het controleer-
baar wordt. Eind 1993 ontbreekt in de overgrote
meerderheid van de bedrijven een dergelilk plan

nog steeds. Dit voorbeeld geeÍt aan dal een
controleerbaar arbobeleid niet vanzElÍ vanuit de
markt tot stand komt. Zelís niel wanneer het,

zoals in dit geval, ook nog eens ondersteund
wordt door een wettelijke verplichting. De poten-
tiële marktvraag is beperkt tot die arbeids-
organisaties die menen arboproblemen te hebben

waarvoor ze oplossingen willen.
De CARGO concludeert dai een stuwende kracht
op dit terrein nodig blijÍt om arbo-risico-
beheersing tot onderdeel van het bedrijÍsbeleid te
krilgen.

Ook voor een belendend terrein als dat van de

volksgezondheid is de markt niet het ideale

sturende mechanisme. De Nalionale Raad voor
de Volksgezondheid gaÍ begin dit jaar in sen
advies naar aanleiding van de Beleidsnotitie
'Preventiebeleid voor de Volksgezondheid" aan

dat er zijns inziens behoeíte bestaat aan een

landelijke sturing en regie ten aanzien van
prevenlie. De raad bstwijÍelt oí het toekomstige
sturingsinstrument van e€n verzekeringsstElsel
zich leent voor hel sluitend regelen van de

noodzakelijk geachte preventie, gezien hei
individu gebonden karakter van dit instrumenta-

rium.

Buitenlandse voorbeelden ondersteunen volgens
de CARGO het standpunt van de Raad. ln de

Verenigde Staten bEstaat een ver doorgevoerde

marktordening van de gezondheidszorg, met als

rssullaat een onbetaalbaar stelsel waarbij een

belangrijk deel van de bevolking verstoken is van

adequate medische zorg.

Het buitenland geeÍt ons ook voorbeelden van de

gevolgen van de marktordening voor de

tweedelijns iníraslructuur van kennisproduktie en

-toepassing voor het arboveld. ln landen waarbij

dit volledig aan de markt wordt overgelaten zoals
biivoorbeeld Porlugal, Belgiö en Griekenland

ontbreekt een dergelijke inÍrastructuur. ln de

DuitsE Bondsrepubliek en Frankrijk is, via een

koppeling van de uitgaven voor preventie aan

sociale zekerheidsÍondsen, een (behoorlijke)
tweedelijns inírastructuur ontstaan. ln Zweden en
Finland is er een link met een omvangrijk
Arbeidsomstandighedeníonds dat zorgt voor het

bsstaan van sterke nationale instituten. ln landen
als de VS en Groot-Brittaniö is er een directe
relatie met de overheid. Daarbij nemen de over-
heidsdiensten als respectievelijk de National
lnstitute oí Occupational Saíety and Heallh
(NIOSH) en de Health and SaÍety Executive
(HSE) een behoorlijk stuk van ondErzoek, ontwik-
keling, ovsrdracht en soms ook opleidinS (VS)



voor hun rokening. ln het verslag van de CARGO'

workshop uit 1991 is hierover de nodige getals-

matige inÍormatie te vinden.

Uit het bovenstaande en de onderbouwende

biilage 2 concludeert de CARGO dat onderzoek,

ontwikkeling, overdracht en opleiding op hel

terrein van arbo in beperkte en uiteenlopende

mats via een marktmechanisme tot stand komsn-

Oplossingen voor mel name problemen die de

belangen van individuele arbeidsorganisaties,

arbodiensten en branches overstiigen zullen naar

verwachting niet via de markt gerealiseerd

worden.

Een tweede conclusie van de CABGO is dat een

organisatiestructuur voor de aansturing en

programmering van kennisproduktie en -lospas-

sing voor arborisicobeheersing momenteel in

Nederland ontbrEekt en dat niet te verwachten is

dat deze vanzelÍ via de maÍkt tot stand zal

komen.



Voor de strucluur van de programmering van
kennisproduktie en -toepassing op het arboterrsin
heeÍt de GARGO hel zinvol geacht zich te oriön-
tersn hoe dit proces op andere maatschappelijk

relevante tsrreinen is georganiseerd. Kennis-
produktie en -toepassing met andere woorden

'technologie-ontwikkeling en -transÍer' is ook

elders gesn proces dat automatisch via de markt

tot het gewenste resultaal leidt. Daarom heeÍt de

overheid innovatie gerichte programma's voor
technologie-ontwikkeling opgezet, m€t een

middellange termijn van vier tot acht jaar.

Met betrekking tot energiebesparing zijn er

speciale programma's geíinancierd door de

centrale overheid (EZ, VROM) om de veelal
algemeen geÍormuleerde doelen ook in de prak-

tijk te bereiken. Ondanks het brEde maalschap-
pelijke draagvlak blijken de gestelde doelen niet
gehaald te worden als het proces alleen aan de

actoren en de markt wordt overgelaten. Op dit
terrein is een uitvoeringsorganisatie als de

NOVEM belast met de vertaling van meerjaren-
aÍspraken en convenanten in programma's. Via

stappen als marktanalyse, onderzoek, ontwikke-
ling en demonstratieprojecten moeten die
programma's leiden tot marktintroductie.

Technologie-ontwikkeling en -transÍer is slechts
onder speciíieke condities succesvol, vandaar
ook dat veel transíerprocessen mislukken. Voor
esn succesvolle overdracht moet een aantal
essentiöle randvoorwaarden vervuld zijn. Deze

hebben betrekking op de kennisproduktie, de
ontvangende organisalíe en de opleiding en

training van de mensen die ermee moelen wsr-
ken. De ervaring die op andere terreinen met

lechnologie-transÍer is opgebouwd dient vertaald
te worden in de werkwijze van de tweedelijns
instellingen. Dit betekent dat het "veld' structu-
reel betrokken dient ts worden bij de programme-
ring. ln de Duitse Bondsrepubliek hebben in het
verleden de wetenschappelijke rapporten van het
programma "Humanisierung des Arbeitslebens" in

de praktijk een beperkte doorwerking gehad.

Daarom is men zich na enige jaren gaan bezig
gehouden met de 'UmsetzungsÍrage', om zo het

maalschappelijk rendement van het onderzoek te

vergroten. Dil heeÍt geleid tot osn aangepast

vervolg. Het daarop volgende programma 'Arbeit
und Technik' wordl gezamenlijk geÍinancierd door
de Duitse ministeries voor É2, O&W en SZW.

Naast onderzoek heeÍt het ook tot doelstelling
gekregen het test€n en ontwikkelen van technolo-
gieön en van arbeidsorganisaties en de kwaliíica-
tie van werknemers. Buitenlandse en Neder-
landse ervaringen wijzen uit dat toepassing ook
expliciet als doel geÍormuleerd moet worden voor
onder-zoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

ln Nederland zijn in het verleden diverse succes-
volle projecten van kennisontwikkeling en loepas-
sing geweest die op hEt arboterrein een maat-

schappelijke bijdrage hebben geleverd.

Daarbil valt vooral te denken aan toxische
stoÍÍen. De aÍgelopen decennia is de blootstelling
aan gevaarlijke dampen en stoÍÍen tijdens het

werk in het algemeen sleeds lager geworden.

Daarom zijn bijvoorbeeld nieuwe gevallen van de

klassieke loodvergiÍtiging en stoÍlongen tsgen-
woordig zeldzaam. Op andere terreinen als
bijvoorbeeld de lawaaibestrijding is genoeg

kennis ontwikkeld om nadelige eíÍecten le voor-
komen. De praktische toepassing van deze
kennis blijÍt echter vooral aíhankelijk van ds
economische mogelijkheden van bedrijven.

De onderzoekslilnen waarmee dergelijke kennis
ontwikkeld is, hebben noodzakelijkerwijs een

meeriarenkarakter gehad. Daarbij heeít de
overheid in het verleden stssds een belangrijke
sturende en ÍinancierendE rol vervuld oí vervult
deze momenteel nog. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij het onderzoekprogramma chemische
arbeidsomstandigheden van het MBL in het kader
van de TNO-doelsubsidie. Het budget van de

overheid voor onderzoek loopt terug. Daarnaast
heeÍt gedurende de aígelopen jaren een ver-



schuiving plaatsgevonden naar íinanciering van

op korte termiin gerichte en direct beleids'

ondersteunende projecten. Voor de actuele

arboproblemen als str€ss en aandoeningen van

het bewegingsapparaat zijn er geen vergeliikbare

meeriarenprogramma's van de grond gekomen.

ln hot algemeen komt de íinanciering van arbo'
projecten momenteel moeizaam tot stand, is

veelal kortlopend en Íaciliterend van karakter.

De andere íinancierende actoren, dan de over-

heid, beoordelen per aangeboden proiect oÍ dit

binnen hun (breed geÍormuleerde) doelstellingen
past. Dil leidt tot een gebrekkige aansluiting in

Nederland tusssn de praktische arboproblemen in

het veld en onderzoek En ontwikkeling. Voor de

oplossing van maatschappeliike vragen wordt

men bii een Íaciliterende sturing aíhankelijk van

de 'creatieve ideeön' van de indieners. ln een

dergelijke íaciliterende situatie is een direclE

relatie met in het veld levende problemen niet

gegarandeerd. Er is geen sprake van esn ondsr'
linge aíweging van projecten die leidt tot een

zekere prioriteitstelling.

De omvang van de maatschappeliike problemen

is onderkend in het najaarsaccoord van 1990.

Op macro niveau is er wel degelijk behoeÍte aan

andere preventie activiteiten dan die via de markt

tot stand komen. De problemen van arbo sn

sociale zekerheid ziln echter dusdanig complex

dat, in plaats van een sturing door een

Íaciliterende Íinanciering, volgens de CARGO een

strategische programmering door een daartoe

geöquipeerde strucluur nodig is. Mel programme-

ring ontstaat de mogelijkheid om de momenteel

sterk versnipperd ingezettE íondsen te bundelen.

Daarmse wordt een'multiplier'-eÍÍect bewerkstel'
ligd. Met dezelÍde investeringen is een grotEr

maatschappelijk rendement mogelijk. Verder is in

een dergeliike structuur een beterE kwaliteits-
toetsing (vooraÍ en achteraÍ) mogelijk. Tevens

wordt overlap en dubbel werk voorkomen en is de

aÍstemming tusssn de verschillende uitvoerende

actoren boter te garanderen. Door een progÍam'

merende (meerlaren)sluring is tenslotle eííi-

ciency-winst te behalen door een beperking van

de discontinuiïeit in de uitvoering en van vetlies

aan expertise. ook door concentratie van activi-

teitsn is al een verbetering in de programmering

te bewerkstelligen. Dit wordt in het hooídstuk

over de tweedelijns inÍrastructuur verder uitge'

werki.
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Ten behoeve van de infrastructuur heEít de

CARGO, in navolging van bijvoorbeeld de RGO in

zijn 'Brede Analyse', een onderscheid gemaakt

tussen het buiten-universitaire en het universi-

taire circuit. Voor een Eííiciënle kennisproduktie

en -toepassing zijn onderlinge samenwerkings-

relaties gewensl tusssn buiten-universitaire
centra van expertise. Te noemen vallen bijvoor-
beeld TNO, NlA, Landelijk Centrum GVO, IRV en

arbodiensten. Anderziids dient ook nauw samen-

werkt te wordsn met de relevanle universitaire
vakgroepen of zwaartepunten zoals onderzoeks-

scholen. Joint-ventures en gezamenlijk ontwikkel-
trajecten verdienen stimulering.

5.1 Buiten-universitaire
infrastnrctuur

Overdracht van de resultaten van onderzoek en

onlwikkeling naar concrete toepassingen in

arbeidsorganisaties is in de huidige siluatie een

probleem. Dil is recent nog eens geconcludeerd

tijdens een coníerentie over Artsen en Arbeidson-
geschiktheid. Daarom stelt de CARGO voor een

buiten-universitaire arbobundeling tot stand te

brengen gericht op ondersteuning van

arbodiensten en arbeidsorganisaties die tot taak
krijgt:
- op het terrsin van arbo-risicobeheersing

toegepast ondsrzoek, ontwikkeling, post-

initiöle opleiding en op overdracht gerichte

activiteiten uit le voeren;
- methoden en instrumenlen te ontwikkelen;
- kennis le verzamelen en toegankelijk te

maken;
- bestaande inslrument€n te standaardiseren en

evalueren en

- betaalde opdrachten uit te voeren.
De kern van een dergelijke inÍrastructuur kan
gevormd worden door een strategische alliantie
van het NIA en onderdelen van TNO. AÍhankelijk
van het teruglreden van dE centrale overheid kan

deze inÍrastructuur nog bepaalde taken ovsrns-

men ter ondersteuning van hel overheidsbeleid.
Een dergelijke inÍrastructuur kan tot bstere
programmering leiden in dE zin van zowel kwali-
teit als omvang.

Vanuit de beoogde cenlrale inírastructuur dient
een arbobrede (tweedelijns) ondersteuning te
kunnen worden geboden aan arbodienslen en

aan arbeidsorganisaties. Dit betekent dat op
ondersteunend niveau arbobrEde expertise
aanwezig dient te zijn. Uiteraard houdt dit niet in
dat alle specialistische expertise in zijn volle
uitgebreidheid in de centrale infrastructuur
aanwezig moet zijn. Op projectbasis oí meer
permanent kan deze expertise betrokken worden
vanuit andere instellingen oÍ universiteiten. Qua
uilstraling dient een centrale inírastructuur een

klantgerichte houding te hebben. Voor een

adequate arbobrede ondersteuning van de eerste
lijn zullen in de in te stellen inÍrastructuur onder-
zoekers, adviseurs, opleiders, een bibliotheek en

documentatiecentrum nodig zijn. Voor zover er
sen markl is voor deze activiteiten dienen ze uit
de markt te worden betaald. Financiering van het

strategisch onderzoek en andere activiteiten van
de centrale inírastructuur die niet via de markt
betaald worden, zoals bijvoorbeeld de coördinatie
van opleidingen en documentatie, dient te ge-

schieden op basis van outputíinanciering. Uit-
gaande van de beslaands omvang en íinanciering
van het NIA en NIPG zal hiermee een bedrag
gemoeid zijn van ca.12 miljoen per laar. Daarvan
wordt vooralsnog een belangrijk deel betaald
door SZW. De niet uil de markt te íinancieren
activiteiten van het NIA worden door SZW en de

arbeidsongeschiktheidsÍondssn op íiÍty-íiÍty basis
geíinancierd. De CARGO stelt voor de bestaande
middelen om te zetlen in een inírastructurele
outputÍinanciering.

Essentieel voor het welslagen van de beoogde
centrale inírastructuur is sen proíessionele
aansturing msl sen integrale managemenl-
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verantwoordeliikheid voor programma, personeel

en Íinanciön.
De programmatische aansturing van ds proíes-

sionele dienstverlenende (onderzoeks) organisa'

tie, die de centrale inlrastructuur in wezen is, kan

mede vanuit de íinancierende instanties gebeu'

ren. Daarmee koml ook het verschil in positie

tussen het universitaire en buiien-universitaire
onderzoek duideliik naar voren. Bii het buiten-

universitaire onderzoek wordt het sterk risico'
dragende karakter van toegspasl onderzoek
tegemoel getreden m€t een evenwichtige kennis-

porteÍeui lle. Door risicospreid ing wordt co nti nuï'
teit in de dienstverlening nagostreeíd.

Een deel van de Íinanciering van de activiteiten

van de centrale inírastructuur komt niet via de

markt tot stand. Voor dergelijke activiteilen
dienen SZW en andEre ÍinanciErs garanties te
gev€n op middellange termijn. Ook in de inciden-

tele aanloopkosten van een cEntrale inÍrastruc-
luur dient voorzien te worden. Gelet op de

maatschappelijke íunctie van esn dergeliike
inÍrastructuur en de r€cent door de staatssecrsla'
rissen Simons en Wallage uitgesproken opvatting

dat de overheid het tot haar taak rekenl om te

voorkomen dat bronnen van kennis opdrogen,

onderzoeksexpertise verloren gaat en internatio-

nale aansluiting wordt gemist, heeít de CARGO

vgrtrouwen in het tot stand komen van sen

centrale inÍrastructuur.

5.2 Universitaire infrastnrctuur

Voor onderzoek met een strategisch en íunda-

menteel karakter is vaak meer specialistische
kennis nodig. Daarbijdient maximaal proÍijt te

worden getrokken van verwante kennisgebieden

die niet primair arbo georiönteerd zijn. Hiervoor

en voor innovatieve vormen van inlerdisciplinair

onderzoek is een universitaire omgeving zeer

geschikt. Onderzoek dat dE grenzen verlegt van

theorieön en methoden past bij uitstek in de

universitaire missie. Dergelijk onderzoek kan ook

mede loepassingsgericht zijn €n zo aanknopings-

punten bieden voor het arboveld. De opleidings-

Íunctie van universiteiten voor ondsrzoEkers en

eerste- en tweedelilns arbodienstverleners koml

met dergelijk onderzoek tot haar recht. De

opleiding van voldoende gekwaliíiceerde deskun-

digen is immers essentieel om uiteindeliik in de

praktijk een goede overdracht tot stand te laten

komen. Een belangrijk deel van het Nederlandse

arbo-onderzoek (ongeveer de helÍt) vindi plaats

bij universiteiten. Dit onderzoek vindt echter sterk

versnipperd plaats over tientallen vakgroepen

met €en soms hsel bescheiden omvang, die

verspreid zijn over geheel Nederland. Ér ziin
echter belangriike kernen te onderscheiden van

groepen die ook arbodeskundigen opleiden in de

ssÍste íase, dan wel bindingen hebben met een

postdoctorale beroeps- alsook de AlO-opleiding.

Deze kernen zijn voor bedrijísartsen: GORVU en

KUN, voor arbeidshygiöne: LUW en voor veilig-

heidskunde: TUD.

De onderzoeksíunctie van universiteiten staal

momenteel bovendien onder grote druk door

bezuinigingen op de eeÍste en tweede geld-

stroom. Mede daardoor komsn universitaire

concentraties (nog) beperkt tot ontwikkeling.

Derde-geldstroom-íinanciering van groters

universilaire proiscten is overigens van belang

om de rslatie van onderzoek met de actualiteit en

het veld te garanderen. Derde-geldstroom'

íinanciering, althans een belangrijk deel daarvan,

zou uitstekend aangestuurd kunnen worden door

sen programma van strategisch onderzoek.

Hoewelde kreet 'small is beautiíul' in het alge-

meen voor de universitaire vakgroepen opgaat,

dreigt de benodigde 'kritische massa' bij een

grool aantalvakgroepen te verdwijnen. VerdEr

ontbreekt veelal een duidelijke proÍilering in de

vorm van leerstoelen. Dil betreÍt met name

expertise op het terrein van innoverend onder-

zoek en vaak hoogwaardige specialismen. Hel

wegvallen van de arbo-deskundigheid bii univer'

siteiten heeít ook veel bredere negatieve gevol-
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gen. Daarmee zal de nu nog marginaal aanwe-

zige arbocompon€nl in de opleiding van niet-arbo
proÍessionals als artssn, technici en sociale
wetenschappers etc. helemaal in het gedrang

komen.

Het ontstaan van universitaire zwaartepunten is
tot op belangrijke hoogte een wEtenschaps-inÍern
georiönteerd proces. Het Arbo-onderzoek is

echter veelal multidisciplinair en meer praktijk-
gericht dan veel andere universitaire disciplines.
Volgens wetenschap s- intern e criteria scoort het

soms minder hoog dan andere academische
specialismen. Daarom zal het noodzakelijke
Íundamentele en strategische onderzoek op het
wetenschaps-externe arboveld bij universiteiten
niet vanzelÍ lEiden tot de noodzakelijke concEn-

tratie van experlise en middelen. Vandaar dat de

CARGO van mening is dat de MinistEries van

O&W, SZW en de relevante universitaire actoren

zouden dienen le overleggen over de geschetste
problematiek en mogelijke oplossingen. De

CARGO denkt daarbij aan een drietal oplossings-
richtingen die ieder op hun msrites beoordeeld
zouden moelen worden:
- esn stimuleringsprogramma om het arbo-

terrein vsrder te ontwikkelen (bijvoorbeeld te
vergelijken het stim uleringsprogramma

Ontwikkelingsgeneeskunde. Ook de Overleg-

commissie Verkenningen (OCV) van O&W
heeÍl het terrein van Arbeid, gezondheid en

sociale zekerheid prioritair genoemd);
- deelname van het vakdepartement van O&W

in het meerjarenprogramma van het
programmabureau, zodat ondersteuning van
universitair onderzoek mogelijk wordt;

- de instelling te slimulsren van inter-universi-
taire zwaartepunten dan wel van een nieuwe
onderzoEksschool naast de rEeds bestaande.
ln de nieuwe onderzoeksschool op bijvoor-
beeld het veld 'Arbo-risicobeheersing en
preventie' zouden naasl VGW ook revalidatie
en reïnlegratie aan bod moeten kunnen
komen.

Met een bedrag van 8 miljoen kunnen 50 à 60

mensjaren aan universitair onderzoek worden

verricht bij de verschillende vakgroepen. Gelet op

de kleine omvang van de vele universitaire
onderzoeksgroepen kan met een dergelijk bedrag

een relatieÍ groot eÍíect bereikt worden.

Als bii genoemde onderzoekschool per jaar 20 à
25 assistenten in opleiding gaan werkEn, zullen
per jaar uiteindelijk ongsveer 70 mensjaren
onderzoek kunnen worden verricht. Jaarlijks
brengt dit ongeveer 7 miljoen aan kosten met

zich mee.

5.3 Prograrnmabureau

Kennisproduktie op het arboveld gericht op het

verleggen van grenzen van methoden en lheo-
rieën binnen de verschillende specialismEn, vindt
voornamelijk plaats bij universiteiten. HEt buiien-
universitaire circuit is in hel algemeen meer
loepassingsgericht. Vanuit beide genoemde

invalshoeken is er daarnaast op het terrein van

strategisch onderzoek sprake van esn mogelijke
overlap. Zoals al eerder in 5.1 en 5.2 is opge-
merkt is met onderlinge samenwerking, aÍstem-

ming en benutting van ieders speciÍieke expertise
het maatschappelijk rendemenl van beide circuits
te vergroten. De bestaande sturingsmechanismen
zijn daarvoor niet geschikt omdat ze enerzijds
sterk verschillen en anderzijds slechts een

beperkle uitwerking hebben. Bij buiten-universi-
taira instellingen als TNO is er voor de ovErheid
een zekere sluring mogelijk via doelsubsidies. Bij

de universitaire instellingen is er door de

universiteitsbesturen esn zekere sturing via de

eersts geldstroom en door NWO via de tweede
geldstroom. Een veel direclere sturing vindt bij
beidE circuits echter plaats via de íinanciöle
middelen van de derde geldstroom. Vandaar dat
de CARGO aanbeveelt de programmering van
(samenwerkings)projecten van zowel het buiten-
universitaire als universitaire circuit te laten
verlopen via één regelkring.



Deze regelkring heeÍt als taak:
- een vertaling uit te (laten) voeren van beleids'

vragen en onderzoekswEnsen van acloren in

meerjarenprogramma's van kennisproduktie

en -toepassing;
- de beoogde programma's uit te zelten;
- de projecten en programma's te (laten) eva'

lueren op hun kwaliteit en eííectiviteit en op

grond daarvan tot biisturing over te gaan.

Tot op heden is de uitvoering van dergeliike

laken steeds de vsrantwoordeliikheid van het

vakdepartement SZW gewesst. Daarbiiwerd de

CARGO geacht te adviseren ovsr de programma'

tische lijnen. Als echter duidelijk wordt dat het

ministerie van SZW (delen van) ziin verantwoor-

delijkheid niet wil continueren, dient de overheid

ervoor zorg te dragen genoemde taken toch

verricht worden. Daarvoor dient een geschikte

structuur te wordsn geschapen. Deze is in staat

de programmering van strategisch onderzoek,

ontwikkelingsacliviteiten en het proces van

kennisoverdracht over te nemen. De CARGO

beveelt aan daarvoor e€n -qua Íormatie beperkt-
programmaburEau in te stellen. Via adviesraden

dient het 'veld' structureel betrokken te worden

bij de activiteilen van het programmabureau.

ln het midden van de jaren tachtig, biivoorbeeld

in 1987, gaÍ het Ministerie van SZW ruim 25

miljoen uit aan (slrategisch) onderzoek/ontwikke'
ling en programma's voor arbeidsplaats-
verbetering. ln dit bedrag zijn subsidies aan wat

later hel NIA zou worden nog niet verdisconteerd.

De bezuinigingen van de aÍgelopen jaren en

verschuivingsn van begrotingsposten hebben de

door SZW zelÍ te bestemmen budgettaire ruimte

voor onderzoeksprogramma's stsrk t€ruggs'
bracht. ln lijn met de overdracht van een deel van

de verantwoordelijkheid naar ds sociale partners

zou volgens de CARGO een gemengde íinancie-
ring door overheid, Arbeidsongeschiktheids-
Íondsen en hel Praeventieíondsen hiervoor een

oplossing kunnen bíeden. Financiering van

meerjarenprogramma's voor ssctor- en branche

overschrijdende onderweÍpen past binnen de

alspraken in het najaarsaccoord 1990. Bij de

overheid dient daatbii nist alleen aan SZW

gedacht te worden. Ook nu alvindt bij het

arbogerichle gezondheidsonderzoek mede-

Íinanciering plaats vanuit WVC. Uit het oogpunt

van vernieuwing van het bedrijÍsleven zou mede-

íinanciering door EZ van op arbo-risicobeheer-

sing en innovatie gerichte programma's logisch

zijn. ln het verleden heeít EZ al bepaalde arbo-

gerelateerde programma's geÍinancierd zoals

'technologie, arbeid en organisatie'.

Ten opzichle van andere maatschappeliike

problemen worden aan 'Arbo' relatiel beperkte

bedragen uitgegeven. Ongeveer 1,2 promille van

de maatschappeliike kosten van verkeersveilig-

heid worden door de centrale overheid besteed

aan onderzoek en ontwikkeling, te weten ruim 10

miljoen per jaar. Bij de gezondheidszorg zal

binnenkort ongeveer 3,6 promille van de omzgt

worden uitgegeven aan stratogisch zorg-

onderzoek en experimenten en projecten uit het

in te stellen zorgÍonds. Dit betreÍt zo'n 200

miljoen per jaar. Het DirEctoraat-Generaal van

Milieubeheer bestEedt in 1993 ruim 170 miljoen

aan onderzoek en ontwikkeling. De uitgaven voor

milieukosten en -investeringen bedragen nu

ongeveer 10 millard per jaar en zullen begin

volgende esuw naar verwachting stijgen tot ca.

20 miljard. Uitgaande van de uiterst voorzichtige

schatting dat éón derde van het ziekteverzuim en

de arbeidsongeschiktheid arbeidsgebonden is,

kan berekend worden dat jaarliiks 8 miliard aan

arbeidsongeschiktheids-uitkeringen wordt be-

steed. Ongeveer een evsn groot bedrag wordt

uitgegeven aan maatschappeliike kosten van het

ziekteverzuim. ln deze bedragen zijn allerlei

indirecte kosten van arbeidsongevallen, beroeps-

zieklen, arbeidsgebonden aandoeningen en

voortijdig verloop nog niet opgenomen. ln dal

licht bezien lijkt een bedrag van 14 miljoen voor

strategische programma's van kennisproduktie en

-toepassing voor arbo zelís aan de lage kant. Een

aanmerkelilk deel van een dergeliik bedrag wordt

overigens door de verschillende belanghebbende

actoÍen nu al uitgegeven oí is met verschuivingen

vriite maken.
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Daartoe uitgenodigd door de adviesaanvrage
heeít de CARGO voor de verschillende actoren

en hun betrokkenheid bij de vormgeving van de

programmering van de tweedelijns inírastructuur
de volgende aanbevelingen:

Hel vakdepartement SZW wordt gevraagd ziin
regieÍunctie op dit terrein uit te oeíenen: de

weltelijke kaders aan te gevsn en te zorgen dat
partijen zich houden aan de overeengekomen
spelregels. Vanuit ziin regieÍunctie wordt het

vakdepaíement van SZW verzocht een coördine-
rende rol te vervullen ten aanzien van de Íinan-
ciering en programmering van strategische
programma's gericht op kennisproduktie en
-toepassing bil de arborisicobeheersing. Het

minislerie van SZW heeít in de ogen van de

CABGO een primaire verantwoordelijkheid bij de

realisatie van dit advies.
SZW wordt uitgenodigd mee te werken aan het

tot standkomsn van de beoogde centrale iníra-
structuur. ln het geval dat SZW (delen van) zijn
vsranlwoordelijkheid voor programmering, Íinan-
ciering en sturing van de kennisontwikkeling en
-toepassing gericht op arbo-risicobeheersing niet
wenst te conlinueren dient SZW ervoor le zorgen
dat deze in een daarloe goed geöquipeerde

structuur, bij voorkeur een programmabureau,

wordt ondergebracht. lndien besloten wordt tot
hel instellen van een programmabureau is daar-
toe sen aanloopÍinanciering nodig. Door de

overdrachl van ziin bestaande verantwoordelijk-
heid voor (strategische) programmering kan SZW
zich beter concentreren op zijn kerntaken. De

integrale uitvoering van dit CARGO-advies
verb€terl de structuur van de tweede lijn. Tegen
lagere relatieve investeringen dan op terreinen
als gezondheid en milieu leidt dit tot een v€rgro-
ting van het maatschappelijk rendement op het

arboveld.

Een meer uitgewerkte koppeling van
arbopreventie aan sociale zekerheid zal op

termijn leiden tot minder loonderving wegens
ziekte oÍ handicap; als voorbeeld daarvoor kan

dE situatie in dE Duitse Bondsrepubliek dienen.
Daarom wordt aan de Arbeidsonoeschiktheids-
Íondsen gevraagd hun interne richtlijnen zodanig

te verruimEn dat ook meerjarige kennisonlwikke-
lings en -toepassings gerichte arbopreventie
programma's geíinancierd kunnen worden voor

onderwerpen die het belang van individuele

arbeidsorganisaties en branches overstijgen.
Door binnen hun bestuurlijke randvoorwaarden

deel te nemsn aan de activiteiten van het

programmabureau kunnen de Arbeidsongeschikt-
heidsÍondsen hun middelen eÍíiciönt besteden en

een kwalitatieí beter produkl tegemoel zien.
Tevens wordt de íondsen gevraagd mee te
werken aan de totstandkoming en Íinanciering
van de beoogde centrale inírastructuur. De

CARGO verzoekl de besturen van de Íondsen le
welen: de overheid (SZW) en de sociale partners,

de daarvoor benodigde beslissingen te willen
ngmen.

Aan de sociale oaíners op centraal niveau wordt
gevraagd me€ te werken aan de verdere bestuur-
lijke uitwerking van dit CARGO-advies. Met name

vanwege de veranderingen die de CARGO

voorstelt in de bestuurlijke randvoorwaarden (van

bijvoorbeeld Arbeidsongeschiktheidsíondsen
en PrasvenlieÍonds) die tot een aanzienlijke
verbetering van de werking van de lweedelijns
arbo-inlrastructuur zullen leiden, wordt hun

gevraagd op een crealieve wiize mee te denken.
Zo ontstaat tevens een nieuwe stimulans voor de

uitvoering van het najaarsaccoord van 1990.

Ook op de-centraal niveau valt er voor de socialE
parlners een aanzienlijke eÍliciency-winst te
behalen door de gemeenschappelijke onderdelen
te bundelen van de nu nog over verschillende
branches versnipperde prevenlie acliviteiten.
Door voor branche overschriidende zaken van

onderzoek en ontwikkeling aan te sluiten bij en
gebruik te maken van de tweedelijns inÍrastruc-



tuur wordt de operationalisatiE bevorderd, dubbel

werk voorkomen en worden dergelilke activiteilEn

meer inzichtelijk en minder kostbaar voor hel

bedrijÍsleven.

Het is duidelijk dat de afb,gslie.0slg.0. als eerste'
lijns voorziening en de tweedelijns instellingen

nauw met elkaar dienen samen te werken.

Arbodiensten Íunctioneren daarbij zowel als

opdrachtgevers, aínemers en als partners. Vooral

de laatste relatie verdient meer aandacht.

ArbodienstEn ziin belangrilke partners voor

onderzoek, ontwikkeling, opleidingen en kenniso'

verdracht. ln veel gevallen hebbEn zii een inter'
mediaire positie tussen arbeidsorganisaties en

tweedelijns struclursn. Hetzelíde geldt ook voor

arbo-sector organisaties zoals de Stichting
Arbouw, Sligas, elc. De CARGO roept arbo-

diensten en arbo-sectororganisaties op actiel de

kennisproduktie en -loepassing te bevorderen

middels een gezonde tweedeliins inírastrucluur

en bii te dragen aan de íinanciering van de

noodzakelijke activiteiten.

Het Praeveniieíonds (oí toekomstige zorgíonds)

wordt opgero€pen zijn íinancieringsvoorwaarden
weer in overeenstemming ie brengen met de

oorspronkelijke opzet van dit íonds. Een kwart

van de gelden van dit Íonds werd oorspronkelijk
aan op arbeid gerichte preventie-activiteiten

besteed door het (voor-oorlogse) Prophylaxe-

íonds, dat in 1952 in het Praeventieíonds werd

oP9enomen.

CARGO vraagt de betreÍíende actoren in het

bestuur van hel Paeventieíonds, vanuit de

overheid (WVC) en de sociale partners, besluiten

le nemen ten aanzien van de íinancierings-

voorwaarden van op arbeid gerichte preventie'

activiteiten en een jaarlilkse bijdrage te levEren

aan de kennisontwikkeling en -to€passing t.b.v.

arbopreventie. De aanzienlijke omvang van

arbeidsgebonden aandoeningen leidt tot esn

onnodige verhoging van de kosten van de ge-

zondheidszorg. Omdat naasl hel Praeventisíonds

momenteel geen enkel ander Íonds preventie als

exclusieve doelstelling heeít, voorziet de CARGO

de noodzaak dat arbo-gerichte preventie en

interventie-activiteilen kernthema's van hel

Praevenlieíonds worden.

Het MiniSleIieJA!-Q§-U[ wordt gevraagd te

overleggen met SZW en de betrokken univetsi-

taire instellingen ovsr de geschetste problematiek

van de universitaire inÍrastructuur. ln dal overleg

dient gezocht te worden naar oplossingen in de

vorm van een stimuleringsprogramma, deelne-

ming aan het programmabureau, hst instellen van

een onderzoeksschool oÍ in te stellen inter'
universitaire zwaartepunten. Vanwege de alge-

msne universitaire opleidingen heeÍt arbo-

expertise bij universiteiten een veel grolere

invloed dan blijkt uit de aantallen opgeleide arbo

proÍessionals. HoewEl de doorwerking naar

andere disciplines momenteel zeker nog niet

oplimaal is, zal hel wegvallen van universitaire

arbo-expertise negatieÍ uitpakken.

Het Ministerie van WVC wordt gevraagd deelte
nemen aan het strategisch onderzoek en ontwik'
kelingswerk van het programmabureau respectie'

velilk de centrale inírastrucluur. zoals nu bijvoor'

beeld ook al op bescheidEn schaal gebeurt met

betrekking tot strsss en de problemaliek van het

bewegingsapparaat.

Daarnaasl wordt hEt Ministerie gevraagd ziin

invloed in hel bestuur van het PraeventieÍonds

aan te wsnden om de op arbeid gerichte preven'

tie weer tot een van de speerpunten van het

íonds te maken. De overheid lreÍt volgens de

Grondwet maatregelen ter bevordering van de

volksgezondheid. Arbeid werkt bevorderend op

gezondheid en welziin. Eventuele negatieve bii'
eÍíectEn van arbeid zijn voor een belangriik deel

te voorkomEn.

Het MinisledeJgnlz wordt uilgenodigd te

participeren in stralsgische programmering

respectieveliik de centralE inÍrastructuur. Verder
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wordt EZ gevraagd om in zijn and€re op innovatie
georiönteerde technologische programma's

gericht aandacht te besteden aan de gevolgen

daarvan voor veiligheid en kwaliteit van de

arbeid. Zo kunnen toekomstige ongewenste

neveneíÍecten van nieuwe technologische ontwik-

kelingen al in een vroeg stadium worden voorko-
men.

Door de relaties die enerzijds bestaan lussen

interne en externe veiligheid en anderzijds tussen

het externe milieu, energiebesparing en de

kwaliteil van de binnenlucht lijkt het de CARGO

zinvol als het Ministerie van VROM en de

NOVEM deelnemen aan programma's en inÍra-

struclursn voor kennisontwikkeling en -loepas-
sing op bovengenoemde aspecten.

Aan de NIAí9wordt nadrukkelijk gevraagd ruimte

tE creören voor multidisciplinair onderzoek ter
ondersteuning van het arboveld, gericht op

ontwikkeling en evaluatie van methoden en

theorieön, m€etinstrumenlen en preventieve

maatregelen. Vanwege het karakter van het

arboveld dienl met name toepassingsgerichl
onderzoek meer door de NWO gehonoreerd te

worden. Hel bevorderen van toepassingsgericht
onderzoek hooí in principe ook tot de missie van

de NWO. Daarnaast wordt de NWO verzocht de

nodige organisatorische aanpassingen te verrich-
ten zodat arbo-brede projecten over de be-

staande grenzen van gebiedsraden heen kunnen
worden geÍinancierd; bijvoorbeeld op het terrein
van maalschappij- en gedragswetenschappen,

medische wetenschappen en technische welen-
schappen.

Met de bovenbeschreven drieslag van aanbeve-
lingen gericht op het universitaire circuit, de

buiten-universitaire inírastructuur en een regel-
kring in de vorm van een programmabureau denkt
de CARGO dat er een aantal stappsn in de goede

richting wordt gezet om het maatschappsliik

rendemenl van de kennisontwikkeling sn -loepas-

sing in het arboveld te vermeerderen, de arbeids-
participatie tE bsvorderen door de instroom te
vergroten en de uitstroom te verkleinEn. Uiteinde-

lijk wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de
gezondheid, de veiligheid en het welbevinden van
de beroepsbevolking en het beheerssn van de

collectieve sociale premies; resultaal hiervan is
een vergroting van de concurrentiekracht van het

Nederlandse bedrijísleven.
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Atn: dr voorzi!Èèr v8R dr CARCO,
dr Eecr A.G.J.da Konilgh. beririjfsrrts.
Porrbus 124.
2300 AC Leidco.

t,' b.id

OÉrrp
advie!arnvr!g!

1. tn novrBber 1989 he:ft de CABGo advies uitgebracht over de
hoofdlijn:n van hrt arb:idsgezondhaidskuudig ondcrzock. nat als ti.rcl
'zorgrn voor d! arbcidsoaatandighedcn v8a oorg.['. 8tj de in
oBEvsnBstDeEin8 is destijds al gercz:n op het grote belang vas de
door dc CABGO srngcgcvcn ondarzockrlijnan op hct scrreia vea dc
arbcidsgczondblidlkuldG. ScdeEdien is cco fotaclc rrrcti! op diÈ
edvias echÈrr uitgcblavcn. tlletteuia hcbt u kunnen vaststetlen. drt
'rr edvicr zonrl biJ de voorbcr:iding vrn h.t Intlgrttl Bclriítsglln
AablidsorEÈsndlghcdea (l8A) als bij dc oBdcrzorkspEogElGtrring biancn
dr dl,rectia Gezondbaid ia dc cugrrnliggcadc plriodG ecn bclangr:jkc
rol hccft gcrpcrld. Eirr nc is da ralcvanrie van wr rdvisering
duidelijk ond.rsErlrpÈ. Dc dircctcua c.zondhlid zal hisrop in ecu
efzonrierlijk schrijvln uD u nog tlrugkooln.
Saderr hct cijdstip vrn uR, edvics is ar ecbtcr ook ecn ancier perspcc-
cieí :roor het overhcidsb:Ieid grgrolid. Hiarop uil ik in hes
ondcrstatndc natier iagaro.

2. In'xr rdviscai[g vso 1989 hcbt u E!€ds getrzln op de wenselijkb:j.d
dr grrnzcn vrn hsg arbcidsg:zoadbeidrlcundig oaderzock ce ovrrschrij-
dcn. Dic slooÈ arn bij dr D.oing3voEEing dl! blon:n tlijn dir!cE,orr,t!,-
genlrarl hccft plarrsgcvondln. 0p gEond hiarvan htb ik u, zowel
sehrifttliJk al,s ia nijn ovtrlcg E.t u op 25 slPtlober j.1.. gcrrzea
op óc rrensclijkc v:rbrcding ven dc advigcrcade rol van de CA8,GO ovcr
hct rotele onderzoaksgebiad ven het dlrectoralt-geBcrarl vrn dE
Arbcid. Arrr d! rcatiscriug hicnraa rord! thlns ger.rkÈ.

3. Sinds 1989 zijn er op hct Èerraia van de l§ttll,Èeit van dc arbeid.
aedc :n rlltÈie roÈ h.È ond.rzoeksbrlcid. vcrschillende onttrikke-
liagau rc signalerrn.
Bianen het deprrtrnrnr vla Socials ZeLen en llerkgelegenh.id h.!ft erB
discussie plart3gcvondea ov.r de kcrleakca van dc overheid. Dezc
discussie hecf! vcrd:r! uiÈ!,rrkj.n8 gÉkr:gcn iÍr hrt IBA. DiÈ i-E-
Pliceert drt bianca hrt k8d.r vra d! elgehele verentwoordelijkheid
vrn da overhaid voor dc kt rliÈeiÈ vra da arbeid gestracfd wordt ulrr
ccn belej,dsvlrÍrieuring. D:zs valt È! ksrakÈlrisrrln DGE encrzijds ecn
s!,r!vco m.r accr saocahrng biairn hct arbeidsoastandighcdcnbeleid en
!u!3Gn het arbcidrorÈradlgbrdGnbakid en Endcr: bel:idsvcldsa,
aoderz:jds ero herbezilnlag 'raa da rol van de ov:rheid tea opzichte
ven die van de eadcra rcÈorln op dÍt Èer!!isl. Beicie elernrntcn zijn
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iaoiddatg B.rug Èe viadrn in de wiJzc rraroP i.oPl.E.nBrlie ven da EG-

rcgclgcving. in het blJzonder va! d! k8d.rrichÈlijn voor veiligheid
eB g!;ordh!id, ia de Ned:rlandse wctgrving PltrtsvindÈ'
?egcliJkcrtljd viadc cr al enige Èljd discusiic plerts (o'E' narr
ernletdiag vr! hrÈ iD 1991 uitgcbrachte advies veo da Advirsr8rd voor
hot tÍctgaschtPr- rn Techaologicbtlcid) ovcr da fiarlcieriags- eu

u1Èrocriagt rGrucruur vea hcr arb.idtg.zondhcidlkundig ondcrzock c. q.
ovrr dc otrdtEzoaksstrucluur oP hlt gabhd vea dc l$rllteit vea da

erbcid. Bovcudiaa velÈ rc.coBrrrÈ.rrn, drt ool 8cÈorln op dit gcbicd.
zorrl in bat krdcr vra hcÈ ondcrzork elg in dr cfr:r vea oplcidiag cn

tdvirarisg. zicb oalënreran op aogcllJk; vorEao vlo slaetlïerkiag cn
buadrltog vrrr rcÈlviÈelÈ.[.

tÍrD8..r beldc oBErrikkelhg3lijnen blJ elkarr wordcn gebracht krn de

vrug uordra grrtrld illr !!a rdsqurÈr vomgcving v-en dc structusr
,aa àr dirarwcrlasiag op hGÈ tlrrri[ vaa dc arbcidroutrndlgbldca
c.q. dc ls.rlltliÈ vrn d! arbcid. Eacraijds ligt hirr era vErlg Ett
ucirrl1lag Èot dr ro1 v8D dc overhcid: elg ectivitciÈsn ni't (n'rr)
Èot dc kcàrakcn v8B dG ovlrhcid gcrekcnd ku1tlcn wordca en het wordt
toch vra b.lrng gclcht drÈ drza nordra uitgcvocrd, door t'ie (!tr ho')
ooar drt dru ré1 8rb.ur!n? A.Bdrrzijdr kan dc vraeg gart:Id rordan
trarr rGB dilo8Èvcalcning op EAIÈ vooE ra door dE actorGn oP dit
È!rrri!! lr.Ika c@blnrÈiet kusGn zicht birdan op dc totstaadkoiug
vlB .Gn wrr&brre isfrrttructuur op trrrcincn als oplridlag' onderzosk
ca adviscristt lttÈ dczc vrarg:trlliag richs 1k nij eot dt CABGo.

ïn colcrrto earzoak iL u. og brrig vra cca straccgische vrrkenniag
dlanuaguada. eij Èc edvisrr:n @ÈrrnÈ dc rot vrn dl ovcrbcld cn
ruderc Értrokkrn tctoarn blJ dc progrrucrlag en untÈuriag vrn
oghidlag,, ondrrzorl. onenikkcliag cn ovcrdrlchÈ vrn klnais act
Uàrrctkiag Eor, rEbGid cn grzondhcid. eriltgbcid en mlzijn (tgcturilf
l§nlittita blrrklag. noraoatïikk.Iing cn sociul-ocdischc brgelei-
ding). BIJ hrt norocn vla "endcrG bttrohkcn tcÈorln' drnk ik dcrhrlvc
prtarir 8.a in diÈ krd.r bclangriJkr in:tcllilgca op hrt gcbied vea
àaderzock. (norE-) oatrikkaling. oplaidiog en krnnisovctdrschÈ (lncl.
rdvis.riDg on voorlichting).
tk bca uij anfln bcrnrlt. drt hGÈ h&r gaet oE "n bredc vrargrell-
Iiag. dic b.t ÈrrrliB vea hct dircctorart-gcnlrael vrn dr Arbci.d kra
ovcirtiJgen. Iadlca htt la d! sdvit.riag ven bclaag rordt gcecht
daerbiJ oot arPrctln vm andcrc belclóltcrrcincn È! bctrckhca.
bcbocft drG .vrrr.l gara probleco tr ziJn. Ik het baÈ uo ur
broordlliÀg ovrr' indicn etB utt krat dc bchocft: bGtÈart aI dan nirt
op ad boc-brrir aodcrc .xPcrtisc dla ln dc CABGo vlralgctiloordigd bij
rnr uerkzreohrdan Èa brtratkcn. voortr sluit ik nioÈ uiÈ' drÈ
urnrziJdr biJ iaforrutiavorzescling urt batrckking Bot bcpuJ'dc
oBdlrÍtrpln gekoan wordt Èot 3lorÍrtrking ost derd:n.
IL vcrzock u cij biurcn dc periode vrn éÓn j8rr È! edviscrcn ovlr
boveng:uocdt vrlegrtrlllag. lrngczicn d: ontrrikkclingen zorb
grlchaBsc ia dczc pcriod: ongtEt ijftld vardcr zullen voortBlan rtl
óoh cm rucri. vra do ovcrhàid zullen vragrrr lijkt turrcntiJdr
ovcrtcg ocr. oedlnrkarS vta olJn dlrcctortat-g'nrr!Àl gcrrost' IL
hoop dir u iD heÈ advircriogstia5ect dar*a rekeniog zult willen
houl:n.

o*^- -_- - f
d{r.'t.J.ltrlocL Eouurr,
D,8,ECÍEI'B-GEIE8AAI. VÀtiI DE AASEID.
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Deze bijlage wordt gevormd door een geactuali-

seerde versie van de onderbouwende hooÍdstuk-

ken 1 t/m 5 uit het in junivan 1993 door de

CARGO aan DGA uitgebrachte interimadvies.

1. }YOORD VOORAF

Het onderwerp van dit advies: aansluring en

programmering van opleiding, onderzoek, ontwik-
keling en overdracht van kennis met betrekking

tot arbeid en gezondheid, veiligheid en welziln

(inclusiel kwaliteitsbewaking, normontwikkeling

en sociaal-medische begeleiding) heeÍt raakvlak-

ken met een aantal lopende ontwikkelingen.
Zo zijn er momanteel discussies gaande over de

kerntaken van de centrale overheid. Verder is bij
de centrale overheid een grote eíÍiciency-operatie
in uitvoering. Er zijn recent beleidsnota's ver-
schenen van het DGA ('lntegraal beleidsplan

arbeidsomstandigheden') en van WVC ('Gezond-

heid mel beleid', 'Preventiebeleid voor de volks-
gezondheid'). Tevens vindt er een grote wet-
gevende activiteit plaats (wilziging Arbowet,

certiíicering van deskundigheden, terugdringing

ziekteverzuim, terugdringing arbeidsongeschikt-
heidsvolume, terugdringing beroep op arbeids-

ongeschiktheidsregelingen). Ook met de

advisering door dE RGO ('Brede analyse') en die
door AWT en OCV heeÍt de CARGO rekening

trachten te houden.

ln verband met de lopende interdepartementale
discussies over het RGO deeladvies over het

buiten-universitaire gezond heidsonderzoek is in
juni 1993 door de CARGO aan hel Directoraat-
Generaal van de Arbeid een interimadvies uitge-
brachr. Daarbij was her de cARGo duidelijk dat
in dit stadium nog veel vragen onbeantwoord ziln,
maar dal verdere advisering daarovsr pas zinvol
zou ziin als beleidsmatig vanuit het Ministerie van
SZW meer duidelijkheid geboden kan worden.

Daarbij ging het in het interimadvies om de vol-
gende vijí hooídvragen:
- is er ondersteuning vanuit SZW voor een

centrale inlrastructuur?
- wordt de geschetste bestuurlijke en inhoude-

lijke uitwerking onderschreven?
- wordt de loskoppeling van programmering en

uilvoering gssteund?
- wordt de gedachte gedeeld om belangheb-

bende actoren programmatisch en Íinancieel bij

de programmering te bEirekken?
- wil SZW een voortrekkersrol vervullsn, leidend

tot de geschetste inírastructuur?
Het antwoord van de DG op deze vragen is als

biilage 3 opgenomen in dit rapport.

Voordat de CARGO tot dil eindadvies gekomen is

heeít zij iníormEle gesprekken gevoerd met esn
aantal belanghebbende en slurende actoren.

Daarbij is gesproken met beleidsverantwoordelijke
psrsonen aÍkomstig uit de vakbeweging,

werkgeverskring, de eerstelijns arbodiensten, de

bedrijísverenigingen en de ministeries van econo-

mische zaken en welziln, volksgezondheid en

cultuur. Deze gesprekken hebben als een iníor-
mele toets van de ideeèn van de CARGO geÍun-

geerd. Van de kant van de CARGO zijn deze
gesprekken als zeer waardevol ervaren en de

CARGO wil de betrokken actoren daarvoor gaarne

bedanken. De CARGO is zich ervan bewust dat
ook dit eindadvies een momentopname weergeeít
in een proces gericht op een optimale strucluur
die leidt tot esn groter maatschappelijk rendement
van onderzoek, ontwikkeling, opleiding on over-
dracht op het lerrein van Veiligheid, Gezondheid

en Welzijn bij de arbeid . Zij is dan ook gaarne

bereid om in samenwerking met actoren te komen
iot sen verdere uitwerking.
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2 AAI.IPAI(

2.1 Methode

De CABGO is bij haar aanpak uitgegaan van de

gebruikelijke melhode om te komen tol verbete'

ringen: Wat bestaat er? Wal is er gewenst? Wat

zijn de discrepanties en knelpunlen? Wat voor

plan volgt daaruit?

De vraagstelling van de DG is heel breed, van'

daar dat in 2.3 enige uitgangspunten ziin geÍor-

muleerd die leiden tot een zekers aíperking. Een

aantal begrippen woÍdt in 2.2 nader omschreven.

De vraagstelling aan de CARGO bEtreít aan'

sturing sn programmering. Dii betekent enerziids

aandacht voor de structuren en process€n

(aansturing), anderzijds ook aandacht voor de

inhoud (programmering). Beide elemonlen

hebban ook een onderlinge relatie.

2.2 Begrippen

ln dit advies wordt uitgegaan van de volgende

begrippen:

D e eÈglisicAbe.h99Ísi.0.g ( a rbo p re v e nt i e ) vo rm t

sen ondsrdeel van het kwaliteitsproc€s in en door

arbeidsorganisaties gericht op het beheErsen van

potentiöls risico's op het terrein van veiligheid,
gezondheid, welziin en arbeidsongeschiklheid'

De klassieke gezondheidskundige deÍinilies van

preventie betreííen vooral de gevolgen van het

risico: Primaire preventie is het voorkomen van

het ontstaan van ziEkten en aÍwijkingen, secun-

daire preventie is het tot stilstand brengen oÍ

vertragsn van de voortgang van een ziekte oí

haar complicatiss, l€rtiaire preventie is het

voorkomen dat een ziekte tot een chronisch lijden

wordt En uiteindeliik bliivende invaliditeit tot

gevolg heelt.

BeterE aansluiting bii de Nederlandse en

Europese arbowetgeving is te vinden door pre'

venlie iets anders op ts vatten En vooral te

richten op het beschermen en bevorderen van

veiligheid, gezondheid en welzijn van werkne-

mers vandaar hst begrip aÈglteye$ig. Belang'

rijke activiteiten in de arbo-risicobeheersing zijn:

anticiperen voordat risico's ontstaan; interveniö'

ren in risicovolle situatiss en reïntegreren in het

arbeidsproces als zich (tijdeliik) beperkingen

voordoen in het íunctioneren als gevolg van een

ziekte, gebrek oÍ ongeval.

Arbozoro is de georganiseerde Planmatige
verbetering van het kwaliteitszorgsyslesm (VGW)

in en door arbeidsorganisaties (in de IBA-nota

zelÍwerkzaamheid genoemd). Onder Arbo wordt

naast veiligheid, gezondheid en welzijn ook de

sociaal medische begeleiding bii problemen en

ziekte verstaan.

Arbozoroverlenino is de ondersteuning door

eersteliins arbodeskundigen die de betrokkenen

in de arbeidsorganisalie krijgen bij het handha-

ven en verbeteren van de kwaliteit van het werk

en de aístemming op de capaciteiten van de

werkenden. Biivoorbeeld door de verbetering van

de kwaliteit van de arbeid in de vorm van risico-

invenlarisatie en -evaluatie, ziekleverzuim'

begeleiding, arbeidgezondheidskundig onder-

zoek, ondersleuning bij de uitvoering van beleid

waaronder gerichle keuringen, adviezen over

oniwerp, lay out en organisatie, voorlichting,

opleiding en training (dit vindt in de eglSle-liiO
plaats, met name door arbodienstsn). Het proces

van arbozorgverlening wordt behalve door een

integrale aanpak ook gekenmerkt door continuï'

teil. Als dit proces zich echter beperkt tot be-

paalde onderdelen ol in de tijd begrensd is, is het

beter om te spreken van Al!,9llieJl§lygllglliÍlg.
De lUegdetii!§ arbozorg is de beantwoording van

openstaande vragen door onderzoek, ontwikke-

ling van produklen en methoden, overdracht van

kennis en inÍormatie en opleiding die essentieel

is voor een adequate arbozorg (deze vindl plaats

in de 0-0-0-0-instellingen).
De@wordtgevormd door

alls instellingen die betrokken ziin de levering

van de tweedeliinsarbozorg.
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Flguur 1 Vereenvoudlgd schema van de vooÍnaamste actoren en hun prlmalre lnvalshoeken
bll de eerstelUns en tweedelllns arbozorg ten behoeve van arbeldsorganlsatles

1c liJar

2c llja:

prlnaLro
luvalgbock

cl'aÍo- |
booordcllag I

,
I

DrcvcDtlc
roclaal ncdlecbc bcgclcÍdLag
noaLtorlug

! Èakcn
I ccncralc
r overhciö

Schematisch zijn in íiguur 1 de voornaamste
actoren En hun primaire invalshoeken bij de

arbozorg weergegEv6n.

Het schema van íiguur| is in werkelijkheid

aanzienlijk complexer, doordat soms een overlap
plaatsvindt van de verschillenda taken. Er zijn
bijvoorbeeld arbeidsorganisaties mst esn interne

dienst, waarbij de eersteli,ns arbodienst dus deel

uitmaakt van ds arbeidsorganisatie. De sociaal-
mEdische begeleiding gedurende de eerste twee
tot zes weken is anders georganiseerd dan die
gedurende de rest van het ziekteverzuimtraject.
Er ziin ook arbeidsorganisaties waar claim-
beoordeling sn sociaal medische begeleiding
door dezelÍde eerstelijns organisatie plaatsvindt.
Soms is er overlap met de tweede lijn doordat
arbodiensten onderzoek uitvoeren, etc. Er is een

aanzienlijk verschil in de mate waarin taksn met

betrekking tot arbozorgverlening door het lijn-
management van de arbeidsorganisaties worden
uitgevoerd. Voor dit advies worden de relaties
tussen arbeidsorganisaties en de eerste lijn
evenwel als eEn niet nader te bespreken geg€v€n

beschouwd.

Met belrskking tot onderzoek worden de vol-
gende deíinities gehanieerd:
Toeoepast onderzoek. is onderzoek waarvan de

resultaten direct toepasbaar zijn in de praktijk ten
behoEve van de oplossing van een probleem oÍ
de beantwoording van een vraag.

Beleidsonderbouwend onderzoek is toegepast
onderzoek, speciÍiek gericht op de voorbereiding

en onderbouwing van concroet beleid. Ook
evaluatie-onderzoek valt in deze categorie.
Toegepast onderzosk tendeert naar routinematig
verzamslen sn ordenen van gegevens en is
gerichl op uitbreiding van de kennis mst oog op
mogelilke toepassing.
Strateoisch onderzoek. is onderzoek gericht op
het verkrijgen van kennis en know-how die mede

kunnen dienen om vraagslukken van maatschap-
pelijk belang op te lossen. Strategisch onderzoek
richt zich op langere termijn problemen en be-
weegt zich tussen het íundamenteel en to€gspast
onderzoek in. Strategisch onderzoek houdt het

kennispotentiosl op peil. Voor het arboveld valt
dit onderzoek momenteel onder verantwoordelijk-
heid van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

0-0-0-0 LB.ÈollLag.a
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Bij íundamenteel onderzoek staat doorgaans de

wetenschappeliike vraagstelling centraal. Uitbrei-

ding van wetenschappelijke kennis zonder een

bepaalde toepassing daarvan op het oog te

hebben is het kenmerk van fundamenteel onder-

zoek. Dergelijk onderzoek valt onder de veÍant-
woordelijkheid van het Ministerie van O&W.

Het verlenen van adequate arbozorg is aÍhanke-

lijk van de beschikbaarheid van gestandaardis'

eerde en lieíst gevalideerde instrumenten,

veranderings- en behandelingsmethodieken,
producten en voorzieningen. Hiervoor wordt de

te rm e.oluikIgliog g ebru i kt.

Met de term g.ygldÍ3§hl wordt het pÍoces aange-

duid dat de ontwikkelde kennis, instrumenten en

producten overdraagt aan de eerstsliins
arbodeskundigen en anderen in arbeids-

organisaties zodat een eííectieve arbozorg

verleend kan worden. Overdracht kan, aíhankeliik
van concrete behoeÍten activiteiten omvatten

zoals participatieve experimenten op praklijk-

schaal, voorlichting, advisering, opleiding en

training.

Onder adviserino wordl verstaan het ler beschik-

king stellen van kennis en vaardigheden voor

speciíieke bed rijÍs- en organ isal ieprobleme n.

Ook het begrip gglglverdient esn nadere uitwer-

king. ln dit advies op hooídlijnen wordl vooral

gekeken naar contractuele relaties lussen par-

tijen. Dit betekent dat aandacht besteed wordt

aan:
- aínemende actoren; als arbeidsorganisaties,

arbodiensten, bedrijÍsverenigingen en over-

koepelende organisaties als sector- en

branche-organisaties, etc.
- uitvoerende actoren; als universiteiten, TNO,

andere onderzoekinstelling en arbodiensten

- sturende acloÍen; als ministeries, EU, NWO

en íondsen die het 0-0-0-0-veld mede-

Íinancieren, sociale partners, verzekeraars en

beroepsverenigingen.

De male van abstractie maakt dat op zich rele-

vante detaillering soms niet zichtbaar wordt. Het

universitaire onderzoek wordt meestal gepland en

uitgevoerd door individuele vakgroepen. De

conlracten worden echter gesloten met de univer-

siteit. ln arbeidsorganisaties ziin werknemers

geen directe partii tussen overeenkomslen van

arbodiensten met arbeidsorganisaties. Het

speelveld en de spelregels daarbii worden

bepaald door arbeidsorganisaties en de CAO-

partijen. Werknemers dienen als klanten van

arbozorg natuurlijk wel een belangriike rolte
spelen bii het kwaliteitsoordeel ovsr de arbozorg

van de gebruikerskant. ln dit advies wordt de

situatie in de arbeidsorganisatie evenals die in de

universiteit, TNO en NWO, etc., opgevat als een

'black box'.

Het is moeilijk de uiteindeliik toegevoegde

waarde van onderzoek en ontwikkeling op de

arbeidssituatie aan te gsven. In íiguur 2 wordt

deze invloed de 'impact'genoemd. Het is veel

eenvoudiger om dE hoeveelheid 'outPul'van een

activiteit te melen, bijv. het aantal rapporten. Ook

is vaak nog vast te stellen oÍ de output inderdaad

tot het gswenste eííect kàn leiden, dus in principe

eÍÍectieÍ is. Dit laatsts zegt echter nog niets over

hetuiteindeliik@,
aangezien er in de praktijk allerlei redenen

kunnen ziin om al dan niet lot toepassing over ts
gaan.
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PRODUCTIVITY

ADEQUACY g,

Flguur 2 Algemene opzel van onderzoeksevaluatle (Rantanen, 1992)

R3

I

RI - SCIENTIFIC RELEVANCE
R2 . PFACT|CAT RELEVANCE
Fg . SOCIETIT FELEVANCE

Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie (R1 ),

zijn namelijk niet synoniem met de praktische
relevantie (R2). De praktische relevantie staat
nog niet garanl voor inwerking in de praktijk (83).
Een doelmatige beïnvloeding van de praktijk in

arbeidsorganisaties staat voorop voor SZW. Het
is typisch te moelen constateren uit Íiguur 2 dat
er ook in het Engels nog geen term bestaat die
de mate kan beschrijven waarin deze inwerking
in de praktijk optreedt. Door de CARGO wordt
gesuggerserd om hierbij le spreken van het

maatschappelijk rendement. De doelstellingen
van SZW liggen veelal meer op het niveau R3,

terwijl de doelstellingen van universileiten me€r
liggen op het niveau R'1, waarbij zij uiteraard
geïnteresseerd kunnen zijn in R2 en R3.

De verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk
rendsment ligl niet bij de arbodeskundige maar
bij de arbeidsorganisatie.

Verschillende kwaliteitsasp€cten van onderzoek
(wetenschappelijke oí cognitieve aspecten, de
maatschappelijke oÍ sociale aspecten en de
gebruikersaspecten) dienen onderscheíden ts
worden. De vakgroep Wetenschaps Dynamica

@

van de Universiteit van Amsterdam is bezig met

een synlhese van dimensies van kwaliteit van
wetenschappelijk en technologisch onderzoek
voor de Commissie Overleg Sectorraden (COS).

Een outpulcertiíicatie kan in de loekomst wellicht
inzichl opleveren in het maatschappelijk rende-
ment.

OutputÍinancierino is de Íinanciöle ondersteuning
van een instelling waarvoor een aÍgesproken
output (zoals produklen, diensten oí kennis-
potentieel etc.) wordt geleverd. De eerste oeld-
stroom waaronder de direcle íinanciering van
universiteiten door het Ministerie van O&W wordt
verstaan, zou als een vorm van output Íinancie-
ring kunnen worden opgevat omdat daarmes een
bepaald aantal studenten een wstsnschappelijke
opleiding krijgt. De doelsubsidie van TNO is ook
op te vattsn als outputÍinanciering omdat daar-
mes ssn bepaald kennispotentieel wordt ontwik-
keld en in stand gehouden. De tweede oeld-
stroom van universiteiten omvat de Íinanciering
van ondErzoeksprojecten door NWO. Door de
onderzoeksresultaten diE dit oplevert is ook dit
op te vatlen als een vorm van outputÍinanciering.
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Het strategisch onderzoek van het Ministerie van

SZW is in zekere zin te vergeliiken met het

tweede geldslroom onderzoek. Bii universiteiten

wordt het opdrachten-onderzoek len behoevs van

marktpartijen (waaronder vakministeries) de

derde aeldstroom genoemd. Ook bij buiten-

universitaire instellingen speelt dergelijk onder'

zosk esn essentiöle rol om het budget kloppend

te kriigen. Als marktpartij besteedt SZW vrij veel

toegepast (en tot in het recente verleden ook

strategisch) onderzoek uit aan buiten'universi'
taiÍe en universitaire instellingen.

2.8 Uitgangppnnten

Met het verschiinen van het 'lntegraal Beleids'

plan Arbeidsomstandigheden' heeít het DGA van

SZW voor zichzelÍ vier kerntaken geíormuleerd:

bevordering zelÍwerkzaamheid, normstelling,

handhaving en monitoring. lnhoudeliik ziin deze

vier kerntaken nog ni6t erg uilgewerkt, wellicht

dat dit advies daaraan een bijdrage kan leveren.

Uitgangspunl van de centrale overheid is dat men

zich op kerntaken terugtrekt. Dit uitgangspunt

houdt in dat de consequenties van €En lsrugtre'

dende overheid voor hel onderwerp van dit

advies worden doordacht en dat door de CARGO

randvoorwaardEn worden aangegsven waaronder

essentiöle processen ten dienste van de handha-

ving en bevordering van de kwaliteit van het

arbozorgsysteem voortgang kunnen vinden.

Een tweede uitgangspunt van de CARGO is dat

er in alle arbeidsorganisaties sprake is van

arbozorg op maat. De CARGO gaat in dit advies

niet in op het tot standkomen van arbozorg'

verlening in arbeidsorganisaties en de daarvoor

noodzakelijke randvoorwaarden.

H6t advies beperkt zich tot de tweedeliins

arbozorg. Daartoe wordt natuurlijk wel gekeken

naar de eersteliins arbozorgverlening in arbeids'

organisaties sn, d€ daar levende behoeíten. Van

belang zijn voorts de gevolgen voor de organisa-

ties die momenteel onderzoek, ontwakkeling,

overdracht en opleidingen v€ÍzoÍgen. Daarbii is

de CARGO ervan uitgegaan dat wat via de markt

tot stand kan worden gebracht, ook langs die weg

dient te worden gerealiseerd. Dit advies concen-

treert zich daarom op de voor de zorgverlening

essentiële onderdelen die niet via de maÍkt tot

stand komen.
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3.

Centraal staat het begrip "markt" met de mecha-

nismen voor vraag en aanbod. Daarbij kan een

onderscheid gemaakt worden in de aanbieders
van zorg, de aínemErs van zorg, de Íinanciers en

de belanghebbenden.

Bij de eerstelijns arbozorg zijn de aanbieders de

arbodiensten en dg aÍnemers (en tevens Íinan-
ciers en belanghebbenden in deze) zijn de

arbeidsorganisaties.

Bii de tweedelijns arbozorg is het plaatje com-
plexer. Aanbieders ziln het 0-0-0-0-veld -en voor

een klein deel (ca. 5%) de arbodiensten. Aíne-

mers zijn arbeidsorganisaties, arbodiensten en

ook de overheid. Financiers voor de langjarige en

structurele Íinanciering, die voor onderzoek en

ontwikkelingswerk Essentieel is, zijn tot op heden

hierbijde centrale overheid (Ministerie van SZW)

sn voor een kleiner dEel de Arbeidsongeschikt-
heidsÍondsen. Als belanghebbenden zijn, naast
de aínemers, de overheid, sector- en branche-

organisaties, vErzekeraars, sociale partners en

beroepsverenigingen (de proÍessionals) te
noemen.

De rol van de overheid verandert en de betrok-

kenheid wordt meer aÍstandelijk. De impliciete
vooronderstelling is dat de Íinanciële rol van de

ovErheid door andere belanghebbende actoren
zal worden overggnomen. Terugtreden van de

overheid zonder een goed geregelde overnamer
houdt echter het grole risico in, dat belangrijke
delen van de opgebouwde inlrastructuur voor
onderzoek en ontwikkeling zullen verdwijnen.
Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren

heeít dit proces zich al ingezet.

ln een dergelijke situatie is cle belangstelling voor
programmering en aansturing gering. Een over-
heid met een Íinanciersrol heeít immers belang
bij een goede programmering van de beschikbare
gelden en een goede aansturing van het veld.
Wanneer individuele arbeidsorganisaties aÍnE-

mers zijn, vindt die programmering en aansturing
via de "markl" plaats. De daarbijoptredende

íricties als versnippering, dubbel werk, gebrek

aan eíÍiciöntie en de onmogelijkheid bepaalde
preventie via dE markt tot stand te laten komen,
wordEn niet oÍ slechts ten dele als hun probleem

ervaren.

De marktwerking is beperkt tot diE deelterreinen

van het arbovald waarbij de arbeidsorganisatie
-economisch gesproken- een (direct) rendement

kan verwachlsn, en natuurlijk voor die overblij-
vende delen van de taken van de centrale over-
heid waarvoor deze als marklpartij oplreedt.

Door Davidse, Kastelein en Van de Water is in
1991 in opdracht van de sluurgroep Toekomst-

scenario's Gezondheidszorg de marktwerking
voor de prevenlieve gezondheidszorg in kaart
gebracht in het rapport 'Preventieve gezond-

heidszorg in de toekomst'. Zij komEn tot de

conclusie dat de markt voor preventie alleen
werkt als produkten individualiseerbaar zijn. Dat

wil zeggen dat activiteiten kunnen worden ge-

splitst in eenheden die aan individuele aÍnemers
(arbeidsorganisaties, eerstelijns zorgverleners)
ziln aan te bieden. Verder werkl ds markt alleen
als de baten groter ziln dan de koslen. Voor
bedrijÍseconomische aÍwegingen is hst belangrijk
dat preventie, als een element van risico-
beheersing en aansprakelijkheidsvoorkoming
gezien wordt, als Een investering, die moEt

concurreren met de andere investerings-
beslissingen. Daarbij dient men rekening te
houden met de 'pay-oÍÍ lime'en de beperkte

bedrijfseconomische horizon. De tijdschaal
waarop veel gezondheidsklachten optreden (denk

aan gehoorverlies) maakt daarom dat veel
maatschappelilk zinnige preventie voor het

individuele bedrijí louter economisch bezien geen

verantwoorde investering is.

In een aantal gevallen kunnen prevsntieve
programma's niet oÍ slecht door de markt ver-
werkt worden. Dit is het geval in drie situaties:
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ln de eerste plaats wanneer preventieve activitei'
tsn een collectieí oí quasi-collectieí karakler

hebben. Deze activiteiten ziln niet oÍ moeilijk

individualiseerbaar, zodat er geen evenwichts'
priis op de markt kan ontstaan. Voorbeelden ziin

schoon drinkwater, riolering oÍ dijken. De íinan-

ciering van dergelijke activiteiten gebeurl over

het algemeen door de overheid oÍ doordat aÍne-

mers een gemiddelde biidrage belalen. Het

bestaan van een documentatiecentrum bij het

NlA, medE gelinancierd uit subsidies van SZW en

de Arbeidsongeschiktheidsfondsen is een voor-

beeld van een dergelijke activiteit.

ln de tweede plaats werkt de markl niet wanneer

er zogenaamde exlerne eíÍecten bestaan. Dit is

het geval als de kosten voor de individuele

aÍnemer niet gelijk zijn aan de sociale kosten en

baten.

Onderzoek naar noÍmslelling van íysieke belas'

ting sn naar het werkingsmechanisme van óón

van de vele tienduizenden in algemeen gebruik

zijnde chemische sloÍÍen is niet alleen van belang

voor de eventuele opdrachtgever maar voor de

gehele maatschappij. Zo heeít de overheid enige

jaren geleden ruim / 1,5 miljoen uitgetrokken

voor een project om de in de verschillende

bedrijÍstakken voorkomende laswerkzaam heden

in kaart te brengen en uil te laten zoeken hoe

deze veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd.

ln de daaraan vooraígaande dscennia was een

dergelijk project, ondanks de soms problemati'

sche gezondheidssituatie van lassers, niet vanuit

het bedrijísleven tot stand gekomen.

ln de derde plaats werkt de maftt niet als er nog

geen concÍete vÍaag is. Voorbeelden ziin het

verzamelen van epidemiologische inÍormatie en

de situatie waarbij potentiöle aínemers ondanks

een groot verloop en hoog ziekleverzuim geen

arbo-problemen menen te hebben. Arbeids'

organisaties, arbodiensten, belangen-

verenigingen en verzekeraars ziin meestal niet

bereid voor iets te betalon waarvoor zij de baten

niet oí alleen gedeelteliik ontvangen.

Een illustratie hiervan wordt geboden door de

uitkomst van een recente enqu6te onder een

representatieve steekproeí van het Nederlandse

bedrijísleven in het kader van het 'Europees laar
voor Veiligheid en Gezondheid op het werk'.

Daarbij werd de risicoperceptie van veiligheid en

gezondheid op het werk ondsrzocht voor rsspec'

tievelijk werkgevers en werknemers.
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Flguur 3

Opvallend in Íiguur 3 is niet alleen hEt verschil in

risicoperceptie tusssn werkgevers en werkne-
msrs, maar juist het íeit dat hoewel 52o/" van de

werkgevers van mening was dat in Nederland
beroepsziekten en bedrijísongevallen (zeer) vaak
voorkomen, slechts 3% vond dat dit ook in het

eigen bedrijí het geval was. De problemen zitten
kennelilk altijd bij de buurman. De potentiële

marktvraag is beperkt tot die Íractie van de

bedrijven die vindt dal er in principe arbo-
problemen bestaan in het eigen bedrilí. Een

andere illustratie van de gebrekkige vraag is te
vinden in de zichtbare resultalsn van de zelÍwErk-
zaamheid van arbeidsorganisaties, een cenlraal
thema in het overheidsbeleid van de aÍgelopen
jaren. Sinds januari 1991 is er de wettelijke
verplichting voor bedrijven met meer dan honderd
werknemers om hun arbobeleid in een jaarplan

vast le leggen, zodar het controleerbaar wordt.
Eind 1993 ontbreekt, volgens een steekproeÍ
onder alle districtEn van de arbeidsinspectie
gepubliceerd in hel septembernummsr van
Arbomagazine, in de overgrote mEerderheid van
de bedrijven een dergelijk plan nog steeds. Dit
voorbeeld geeít aan dat een controleerbaar

80

50

4o

Rlslcoperceptle ton aanzlen van Velllgheld en Gezondheld op het werk: wsrk-
gevars en werknemers (Ult: BloemhoÍí, Lourijssen, Smuldars en De Gler, 1gg3)

7" beÍoepsziekten en bedriirsongevallen komen (zeeí) vaak vooí

in Ned€íland in eigen bedriií

I weíl(oeveÍs Í-l weíknemeÍs
IrueaeÍano I lNeoertano

arbobeleid niet vanzelÍ vanuit de markt tot stand
komt. ZelÍs niet waneer het, zoals in dit geval,

ook nog eens ondersteund wordt door een

wettelijke verplichting. Voor de CARGO is dit een
signaal dat binnen arbeidsorganisaties het thEma
arbo niet hoog scoort t.o.v. de andere problemen
waarmee het bedrijÍsleven geconÍronteerd wordt
bij het bereiken van zijn ondernemings-
doelstellingen. Het onlbreken van een concrste
marktvraag leidt ertoe dat andere organisaties
zich aÍvragen oí men Uberhaupt aan onderzoek
en ontwikkeling moel doen. Zo heeíl bijvoorbeeld
de Raad van Besluur van TNO in 1992 in een

open brieí aan de Tweede Kamer aangegevsn
zich le zullen terugtrekken uit hEt gezondheids-
onderzoek als dit niet kostendekkend kan gebeu-

rsn.

Door niet vanuit de individuele arbeids-
organisaties te redeneren maar vanuit sector- oí
brancheorganisaties, verandert sr met belrekking
tol de markt principieel niet zoveel. Op een
aantal terreinen ziin ontwikkelingen gaande,

bijvoorbeeld bilde bouw met de Stichting Arbouw
en in het w€gvervosr met de Stichting BedrijÍs-
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gEzondheidszorg Wegvervosr. Op het Punt van

de beheersing van risico's kan bij de vertaling

van de algemene regels naar de concrele situatie

in de betreÍÍende branche en instrument'

ontwikkeling t.b.v. ds sector nu wel een beperkte

maÍkt ontstaan. De voor de arbeidsorganisaties

en sector oorspronkeliik aanwezige collectieve

problemen worden dan individualiseerbaar naar

de sectororganisatie. De markt gaat natuurlilk
.pas werken als de balen voor de sector tegen de

koslen opw€gsn. Dit geldt meestal niet bij chroni'

sche problemsn waarvoor de kosten worden

aígewenteld op biivoorbeeld verzekerings-

systemen en bij ziekten die zelden arbeidsonge'

schiktheid veroorzaken zoals bijvoorbeeld

gehoorverlies door lawaai, dan wel pas optreden

na de pensionering.

Ds aansturing van het bovenstaande met betrek-

king tot de *markt" vErandert door regelgeving.

Biivoorbeeld mot belrekking tot bsstriidings-

middelen en nieuwe sioÍÍen is door ovErheids'

regels in de Wet Milieugevaarliik StoÍíen, die in

de praktiik ook gehandhaaÍd worden, een markt

aan het ontslaan. Daardoor komt inÍormalie oP

gewenst€ terrsinen beschikbaar an ontstaat er

een marktvraag naar onderzoek. Dit liikt de

CARGO een belangrijk inslrument voor een

overheid die de marktwerking zou willen bevorde-

rsn. Aan de anders kant geven de ervaring en

met de gebrekkige uitvoering van de WAGW en

mel h€t verwsrpen van de 'malus' door het

bedrijlsleven aan dat hel voor dE elíectiviteit van

dergeliike regelingen gewensl is dat deze aan-

sluiten bii algemeen als uitvosrbaar en billiik

€Ívarsn regels in het maalschappeliik verkeer.

Een vraag zal er wel zijn voor advieswerk en

implementalie van Praktisch wsrkzaam gebleken

toepassingen in concrete bedriiÍsitualiss waarvan

de baten groter ziin dan de kosten. ln algemene

zin is er een markt voor eersteliins arbozorg.

Arbeidsorganisaties besteden ondersteunende

diensten meer en mesr uit ('back to basics'), ook

staÍdiensten worden ingeperkt. De arbeids-

organisatie wil vervolgens betalen voor dienslver'

lening op maat met praktische oplossingen vooÍ

problemen die door de arbeidsorganisatie gesig'

naleerd worden. Arbozorg gaat een rol spelen bij

het werven van medewerkers door het vergroten

van de aantrekkeliikheid van het bedrijÍ op de

arbeidsmarkt. Arbozorg kan op basis van zijn

Economische spin-olí verkocht worden' voolal bii

ssn geïntegreerde benadering met zorg voor

milieuproblemen en kwaliteitsaspscten van de

produktie.

ln hoeverre de eerstelijns arbozorgverleners een

markt voor onderzoek en ontwikkelingswerk

zullen creören moet aígewacht worden. De

Arboraad heeÍt geschat dat in 1990 ongeveer

/ 58 miljoen uit de opsnbare middelen is besteed

aan het door de Raad toen zeer breed uitgelegde

begrip preventie-activiteitsn dat liep van onder'

zoek tot en met experimenten in de uitvoerings'

organisatie van de sociale zekerheid. Een derge-

lijk bedrag is in het verleden niet door deze

e€Ísteliins organisaties opgebracht. Ook in de

toekomst zal dit niet door arbodienstEn ziin op te

brengen, omdat o.m. door wetswijzigingen de

onderlinge concurrenlie is bevorderd. Het is in

het bedrijÍslEven niet gebruikeliik voor concurren-

ten om gezamenliik onderzoek le laten doen op

het terrein van hun 'core'business'. Uitzondering

daarop is de Stichting Kwaliteits Bevordering

BedrijÍsgezondheidszorg (SKB), die voor een

d€slbotaald wordt door de deelnemende

arbodiensten. Hun gezamenliike biidrage is

echter laag en veEl kleiner dan voor een derge'

lijke sectororganisatie dient tE worden besteed

aan onderzosk, ontwikkeling en overdracht. De

omzet van de eerstelijns arbodiensten kan de

aígelopen iaren geschat worden op 250 à 350

miljoen per jaar. Als dezE sectoí, zoals gemid'

dsld in Nederland, 2o/oYàn zijn omzet besleedt

aan onderzoek en ontwikkeling, zou er lheore-
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lisch jaarlijks 5 à 7 miljoen uitgegeven worden.

ln eerstE instantie zullen deze onderzoeks- en

ontwikkelingsgelden bestEed worden aan interne

activiteiton, zoals gebruikelijk in het bedrijÍsle-
vEn. Slechts voor de niet intern aanwezige

expertise is externe aanbesteding van onderzoek
en ontwikkeling te verwachtEn. Dit extern te
besteden bedrag zal aanzienlijk lager uitvallen,

en absoluut onvoldoende zijn om de noodzake-

lijke onderzoeks- en ontwikkelingsactivileiten op

het arbovlak aan te sturen en de (tweedelijns)

inírastructuur in stand te houden.

Ook voor een belendend terrein als dat van dE

volksgezondheid is de markt niet het ideale
sturende mechanisme. De Nationale Raad voor

de Volksgezondheid concludeerds in maart van

dit jaar in een 'Advies over de beleidsnotitie
preventiebeleid voor de Volksgezondheid"
(Zoetermeer, 1993) dat er zijns inziens behoefte

bestaat aan een landelilke sturing en regie ten

aanzien van prEventie. De raad betwijleli ol het

toekomstige sturingsinstrument van esn

verzekeringsstelsel zich leent voor hEt sluitend
regelen van de noodzakelijk geachte preventie,

gezien het individu gebonden karakler van dit
instrumentarium.

Buitenlandse voorbeelden ondersteunen volgens

de CARGO het slandpunt van de Raad. ln de

Verenigde Staten bestaat een ver doorgevoerde

marktordening van de gezondheidszorg, met als
resultaat een onbstaalbaar stelsel waarbij een

belangrijk deel van de bevolking verstoken is van
adequate medische zorg.

Ook mEt betrekking tot de ordening van hel
tweedeliins arbozorgveld als gevolg van dE markt
hoeít dE blik nist beperkt te blijven tot Nederland.
ln landen waarbij dii veld volledig aan de markt is

overgelaten zoals biivoorbeeld Griekenland,
België en Portugal ontbreekt (mede) dientenge-
volge een infrastructuur. ln de DuitsE Bondsrepu-
bliek en in Frankriik is via de koppeling van het

0-0-0-0-veld aan de sociale zekerheid een

(behoorlijke) tweedelijns inírastructuur ontstaan.

ln Zweden en Finland is er een link met een

arbeidsomstandighedenÍonds en dit zorgt voor

het bestaan van sterke nalionale instituten. ln

landen als de Verenigde Staten en Engeland zien
we een directe relatie met de overheid, waarbij

respectievelijk hel National lnstitute oí

Occupalional Saíety and Health (NIOSH) en de

Health and Saíety Exsculive (HSE) als overheids-

diensten een behoorlijk deel van onderzoek,

ontwikkeling, overdracht en soms ook opleiding
(V.S.) voor hun rekening nemen. ln het verslag

van de CARGO-workshop (1991) is hierover de

nodige getalsmatige iníormatie te vinden.

De CARGO concludeert dat onderzoek, ontwikke-
ling, overdracht en opleiding op het terrein van

arbo maar in zeer beperkte mate via markt-

mechanismen tot standkomen. Oplossingen voor

met namE problemen die de belangen van indivi-
duele arbeidsorganisaties, eerstelijns
arbozorgverleners, sector en branche overstijgen
zullen naar verwacht niel via het marktmecha-

nisme tot stand komen.

Een tweede conclusie van de CARGO is dat een

organisatiestructuur voor aansluring en program-

mering niet vanzelÍ via de markt tot stand zal

komen. Om hieraan inhoudelijk meer uitwerking

te geven wordl in het volgende hooídstuk de

bestaande situatie geschetst.
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4. BESTAAhÏDE SITUATIE

4.1 Onderzoek en ontwikkeling

Een overzicht van het gezondheidsdeel van het

arbogebied met betÍekking tot onderzoek in

Nederland is te vinden in de door de CARGO in

1990 uitgevoerde inventarisatiE van'zwaartepun-

ten van arbeidgezondheidskundig onderzoek in

Nederland'. De CARGO hEeÍt vervolgens iníorma-

lie verzameld over ondErzoeks' en ontwikkelings-

activiteiten op het lerrein van veiligheid, gezond-

heid en welziin in Een aantal andere landen in

verband met de internationale organisatie van het

onderzoek (1992).

Toepassingsgericht onderzoek en daarop aan-

sluitende ontwikkeling doorlopen een probleem'

oplossende cyclus. Voor de veiligheidskunde is

die uitgewerkt door Hale e.a. (1991). De cyclus

beslaat uit de probleemherkenning, de analyse'

criteria voor het oplossen, het loekennen van

prioriteiten, het zoeken van algemene oplossin'

gen, het maken van €en keuze, de implementatie,

de monitoring en evaluatie en tenslotie de plan'

ning voor onvsrwachte gebeurtenissen. ln essan-

tie is deze cyclus te vergeliiken met de

regulatieve cyclus van Van Strien, het íasen-

modelvan de GVO-onlwikkeling en -onderzoek

en de aanpak die gevolgd wordt in de 'manage'

ment consulting'.

Bii veelonderzoek sn ontwikkelingswerk wordt de

lase van evalualie overgeslagen. Dit geldt ook

voor veel experimenten op het terrein van so'

ciaal-medische begeleiding. Opdrachtgevers

gaan er ten onrschte van uit dat de evaluatie een

overbodige Íase is. Aangezien vrijwel alle toepas-

singen maatwerk zijn omdat randvoorwaarden

verschillend zijn, kan de eÍíectiviteil van Een

oplossing niet in alle gevallen gegarandeerd

worden. Bij experimenten is er door de aard van

de activiteit al heel weinig vooraÍ met zekerheid

te stEllen, laat staan dat achteraÍ een oordeel te

geven is over het eÍÍect van de intErventie zonder

een grondige evaluatie. ln de praktijk bliiken er in

bepaalde gevallen onverwachte uitkomsten oP le

treden (biivoorbeeld meer begeleiding leidt soms

tot meer verzuim), zonder dat daaruit geconsta'

teerd kan worden dat sociaal'medische begelei'

ding ziekmakend is, oí op zich geen gswenste

Eííecten zou hebben. De randvoorwaarden

waaronder in de arbeidsorganisaties gewerkt

wordt zijn niel stationair en ook de wetenschap'

peliike kennis evolueert. Dit ziin beide redEnen

om regelmatige evaluaties uit le laten vo€íen.

Ondanks deze argumentatie betaalt de markt

momenteel weinig evaluatieonderzoek.

Onderzoek naar de eííectiviteit en eíÍiciöntie van

zorgsystemen op uitvoerend niveau en naar de

regulering van zorgsyst€men om de eÍíectiviteit

eÍvan te kunnsn garanderen, is een onderontwik'

keld terrein. Beide aspecten zijn als het ware

twee hogere echelons uit de eerder geschetste

probleemoplossende cyclus. Beide komen biide
huidige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

onvoldoende uit de verí.

Ook de rol van hel ontwerp zou cenlraleÍ moelsn.

ln proces- en produktontwerp begint eÍ een

'markt' te ontstaan, waardoor universiteiten deze

onderwerpen nadrukkelijker in hun opleidingen

integreren. De arbodeskundigheid zou meer bij

het ontwerp en het ontweípproces betrokken

moetsn worden. Op langere termijn is het ontwer'

pen van een veiliger en gezondere technologie,

net als bij milieu en schone technologie, het

anlwoord op veel problemen. Onderzoek is nodig

naar het integreren van VGW'eisen in technolo'

gisch ontwerp en ontwikkeling. Overdracht van

kennis van VGW bij de arbeid naar onlw€ÍpeÍs en

ontwikkelaars tijdens hun opleiding (en ook naar

managers en beslissers in het bedriilsleven) is

een cruciale taak. Het ontweÍpen van de iuiste
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technologie in samenwerking met de ontwikkeling is hEt onderzoek voor directe marktpartijen heel
van arbeidsorganisaties is ook gunstig voor de summier gemodelleerd.

concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijÍs- ln figuur 4 worden in navolging van de CARGO-

leven. inventarisalie in grote lijnen vier clusters onder-

scheiden:

Daar waar het marktmechanisme werkt ten
behoeve van onderzoek en ontwikkelingswerk
dient dit als sturingsmechanisme gebruikt te
worden. De derde geldstroom betaalt een deel

van het universitaire onderzoek en opdrachten-
onderzoek maakl ook een deel uit van de aclivi-
teiten van TNO en NlA. Verder kunnen EU en

andere internationals actoren als opdrachtgever
Íungeren.

In Íiguur 4 is een ruwe schsts gemaakt van de

structuur van het netwerk van actoron bij onder-

zosk en onlwikkeling mEt betrekking tot veilig-
heid, gezondheid en welzijn bij de arbeid. Daarbij

Arbodiensten ( u itvoerin g eerstelij ns arbozorg,

en daarnaast vsrantwoordelijk vooÍ ongeve€r

57" van het tweedelijns arbo-onderzoek en

onlwikkEling);

Universiteiten (zij verrichten iets minder dan

de helít van het tweedelijns arbo-onderzoek
en ontwikkeling);
TNO-inslituten (zij verrichten ongeveer óón

derde van het tweedelijns arbo-onderzoek en

onrwikkeling );
overige institulen (zij verrichlen ongeveer óón

zesde van het tweedelijns arbo-ondsrzoek en

ontwikkeling).
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Flguur 4 Structuur van nstwerk van actoren bU VGW onderzoek en ontwlkkellng
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Alleen de universiteiten genereren algemeen
toegankelijke kennis. De andEre clusters van

organisaties leveren doorgaans beperkt toegan-
kelijke kennis op. Hoewel sommige delen van

deze kennis nu nog wel algemeen toegankelijk
ziin, zal de toegankelijkheid verminderen als
deze cluslers mesr voor de markt zullen gaan

werkEn.

ln Íiguur 4 zijn de lijnen van langjarige íinancie-
ring getekend. PersonelE lijnen via besturen
geven een mogelijke invloed op de sturing van
dergelijke gelden aan.

Aansturino

Constateringen van de CARGO met belrekking
tot aansturing van wetenschappelijk ondErzoEk
en ontwikkoling:
- er is, behalve de onderzoeksprogrammering

chemische omstandighedsn van het MBL in

het kader van de TNO-doelsubsidie, geen

aansturing via meerjarige programma's;
- universitair onderzoek komt zeer decentraal

tot stand. De actor is de universiteit maar de

uitvoering en de planning gebeurt bil een

vakgroep. Veel onderzoek wordt uitgevoerd
door tijdelijke medewerkers;

- sturing van lwEede-geldstroom-onderzoek

loopt via NWO en is zeer beperkt van omvang
(toelsing sx-ante, zeer geringe kans op
honorering projectvoorstellen, sterk discipline
georiönteerd, gericht op sen wetenschappe-
lijke vraagstelling, weinig integratie van
opgebouwde expertise in eigen organisatie,
beperkte programm"'tische samenwerking en

sturing),
- bij sturing door andere groepen

(PraeventieÍonds, Arbeidsongeschiktheids-
íondsen) staan ds eigen doelstellingen van de

Íondsen voorop bij de íinanciering van onder-
zoek. HEt PraEvenlieíonds biivoorbeeld,
beperkt zich tot projecten met een gezond-

heidszorg component en waarbij tevens
interventie plaatsvindt. Hel Prasventieíonds

beschouwt bijvoorbeeld het Nederlands

CEntrum voor Beroepszieklen als een initiatieí
dat gedragen moel worden door het 'bedrijÍs-
leven', terwijl esn dergeliik initialieÍ op grond

van de voorwaarden wel door het

PraeventieÍonds geíinancierd had kunnen
worden. Het bedrijísleven, veÍtegenwoordigd
in de Arbeidsongeschiktheidsíondsen is

evenwel (nog) niet bereid een dergelijke
structurele Íinanciering te bieden;
de doelsubsidie van de overheid gaal ko-
mende jaren mogelijk verminderen. De aígelo-
pen viií jaar ziin de middelen voor meerlaren-
projeclen sterk algenomen. De opbouw van
noodzakelijke kennis en methodiek-ontwikks-
ling is in de knel gekomen €n dreigl nog

verdsr te verminderen. Dergelijke activiteiten
zullen niet gecompsnseerd worden door
opdrachten uit dE markt;

er is geen cenlraal adres dat als nationale en

internationale postbus kan Íungeren en

coördinatie kan verzorgen;
onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties
worden in veel gevallen niet aangestuurd uit
de eerste lijn (m.u.v. SKB);
er is geen duidelijke aansturing vanuit sociale

zekerheid (zoals die voor een belangrijk deel
plaatsvindt in de Duitse Bondsrepubliek en

Frankrijk), een eigen Íonds (zoals in Zweden)

oí vanuit de overheid (zoals in Engeland en

Verenigde Staten);
er is een beperkte aansturing uit sector- en

branche-organisaties. Al begint zich een

ontwikkeling aí te tekenen op sommige velden
(Arbouw, Vervoer, Stigas, bijv), die echter nog

niet heeít geleid tot een structurele, meer-
jarige íinanciöle aansturing van ondErzoeks.
en ontwikkelingsorganisaties ;

br zijn geen íondsen voor arbopreventie, die
bEschikken over slructureel grote bedragen,
zoals bijvoorbeeld de Hartstichting die 23

miljoen per jaar te besteden heeít aan onder-
zoek en 1 1 miljoen aan voorlichting.
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Proorammgrino

ConstateÍingen van de CARGO mst betrekking

tot pÍogrammering van onderzoek en ontwikke'

ling:
- programmering is in de huidige situatie lastig

door het ontbreken van middelen en door de

discrepantie in de tijdschaal van de Íinancie-

rsnde overheid (veelal minder dan 1 jaar) en

de daadwerkeliike uitvoering (meerjarig).

Onderzoek en ontwikkeling duurt meestal

aanmerkelijk langer (expertise-opbouw,

planning, uitvoering) dan de begrotings-

horizon;
- er is geen programmering (volgens CARGO-

deíinitie: doelstellingen, relatie met leemlen,

logische samenhang, toetsbaar) voorzien van

een meerjarig budget en gekoppeld aan

voortgangsbewaking;
- ondErzoek en ontwikkeling vinden vaak plaats

ver verwijderd van de praktilkvragen. Vragen

van welenschappelijke instellingen zijn soms

anders georiönteerd dan de problemen van de

praktijk, arbeidsorganisaties en eerstelijns

arbozorgverleners;
- systematischg onderzoekprogramma's naar de

eííectiviteit van handelen (overheid, eersle'
lijns arbozorg, arbeidsorganisaties, etc.)

worden nog niet ontwikkeld en uitgevoerd;

- qua onderwerpen bliiven reeds eerder door de

CARGO aangegeven lerreínen nog steeds

relevant: toegankelijkheid van de arbeid,

systemen van zslÍwerkzaamheid,
arbozorgsystemen, preventie- en ontwerp

methodieken, stress, bewegingsapparaat,

biologische agentia en klassieke arbo'proble-

men zoals veiligheid en loxische sloíÍen;
- programma's van evaluatie-onderzoek gekop'

peld aan ontwikkeling vinden nog niet syste-

matisch plaats. Vergelijk biivoorbeeld de

strengo regels waaÍaan nieuwe geneesmidde-

len moeten voldoen met de situalie op leÍrein

arbeid en gezondheid waar iedere kwaliteits'

eis onlbreekt;

- ondErzoeksprolecten via NWO zijn de íacto

weinig multidisciplinair en qua omvang zeer

beperkt;
- onderzoeksprojecten via het Praeventieíonds

zijn beperkt tot gezondheidszorgcomponsnt,

andsre interventie proiecten komen niet in

aanmerking;
- colleclebusÍondsen íinancieren wel kort'

durende projecten maar geen omvangrijke

projeclen oÍ programma's.

4.2. OPleiding

Opleiding is nodig om voldoende deskundigen te

hebben om de zorg in de eersts lijn te kunnen

uitvoeren, om mensen lo vormen die geschikt zijn

om de tweedelijns zorg voor hun rekening te

kunnen nsmen, on om €en maatschappeliike

omgeving te creören die ontvankelijk is om delen

van de problematiek van arbeid en gezondheid

die op hun expertisegebied ligt op le pakken. De

CABGO constatsort dat er in Nederland aan de

universiteiten weinig leerstoelen ziin voor een

adequate opleiding van voldoende

arbodeskundigen. Daarnaasl ontbreekt een

goede integratie van aan kwaliteit van de arbEid

gerelateerde problemen in de opleiding van de

verschillende deskundigen die later in hun íunctie

met arboproblemen te maken kunnen krijgen

zoals biivoorbeeld huisartsen, technologen'

managers, Etc. Ook kennis over de expertise van

anders arbo-gerelateerde disciplines ontbreekt

grolendeels. MEt betrekking tot veiligheid ziin

bovengenoemde zaken in het verleden bijvoor'

beeld door de Arboraad gesignaleerd in ziin

reactie aan de Directeur Generaal van de Arbeid'

gedateerd 19 íebruari 1990 op het rapport:

'Veiligheid, part noch deel".

De opleidingen aan een aantal universiteiten

hebben een smalle basis omdal deze gebonden

zijn aan de íormulering van een leerstoel'

opdrachl. Dil houdt een groot risico voor het veld

in.
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Breed opgezette posl-doctorale beroeps-
opleidingen voor arbodeskundigen zoals de

recent gestarte maslersopleiding VGWA aan de

Universiteit van Amstredam mel deelname van

andere instellingen, zijn een nieuwe ontwikkeling.
Gewerkt wordt aan een postdoctorale opleiding
voor €Ígonomen sn voor arbeid en organisatie
arbodeskundigen. ln brede zin wordt ook gewerkt

aan bijscholingsprogrammma's. Mogelijk nieuwe
ontwikkelingen zijn íunctiegerichte opleidingen
voor het vakgebied arbeidshygiöne, chemische
arbeidsveiligheid en milieu (ACAM) en het werk-
gebied arbocoördinator (Arboc. )

Op het terrein van op werknemErs en op beroeps-
onderwijs gerichte opleidingen worden m.n. door
het NIA activiteiten ondernomen. Deze activitei-
ten zijn grotendeels als tweedelijns te betitelen;
bijvoorbeeld voor op de opleiders in het leerling-
wezen En het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs
(KMB) met op termijn uitbreiding naar HBO. Ook
voor medezeggenschapsorganen zijn er activitei-
ten gericht op het bijscholen van cursusleiders.
Deelname van groepen uit het MKB blijÍt achler,
omdat zij de tarieven van het praktijkcsntrum van
hot NIA niet kunnen opbrengen.

ln Íiguur 5 wordt een overzicht gegeven van

actoren en structuur op het terrein van HBO en

Universiteiten, post-HBO-/post-doctoraal/post-
academische opleidingen. Uitgangspunten zijn
enerzijds de vier deskundigheden genoemd in

AMvB "Arbodiensten'uit 1993 en anderzijds de

overige deskundigheden geïnventariseerd in de
CARGO inventarisatie 1990.

Er zijn zo'n 180 bedrijísgezondheidsdiensten. ln
de bedrijísgezondheidszorg in Nederland werken
ong€veer 1100 artsen. Daarnaast ziln er ruim
1 000 vErzekeringsgeneeskundigen en de Neder-
landse Vereniging voor Bedrijísverpleegkundigen
telt ruim 500 leden die werkzaam ziln in de

bedriiísgezondheidszorg. Er zijn ongeveer 250
arbeidshygiönisten aangesloten bii de Neder-

landse Vereniging voor Arbeidshygiöne. Neder-
land telt ongeveer 660 arbeids- en organisatie
psychologen, waarvan overigens maar esn
beperkt aantal werkzaam is in bedrijís-
gezondheidsdiensten. De Nederlandse Vereni-
ging van Personeelsbeleid heeít een sectig
arbeidsomstandigheden m€t ongeveer 400 leden.
Er zijn ongeveer 600 mensen lid van de Neder-
landse Vereniging voor Ergonomie, waarvan een
groot gedeelte zich niet met arbeidsvraagslukken
bezighoudt. ln het Tijdschriíl voor BedrijÍs- en

Verzekeringsgeneeskunde van juni 1993 wordt
door Van Pulten e.a. (1993) een overzicht gebo-

den van het aantal deskundigen en het berEik
van bedrijÍsgezondheidsdienstEn in Nederland in
1 992.

Aansturino

Constateringen van de CARGO met b€trekking
tol aansturing van opleidingen:
- kosten van het eerste ÍasE universitair onder-

wijs worden voornamelijk gedragen door het
Ministerie van O&W;

- de inhoudelijke aansturing van dergelijke
eersle-Íase-opleidingen vindt niel plaats door
dE Íinancier en niet door hEt latere werkveld
van de deskundigen;

- kosten van post-HBO opleidingen op terrein
van veiligheid en post-doctorale opleidingen
(tweede íase universitair) worden voornamelijk
opgebracht door de werkgevers van de deel-
nemers (enige tienduizendan guldens per

cursus), de aansturing van de inhoud en de
toetsing van de kwaliteit loopt via korte lijnen.
De ontwikkelkosten van opleidingen zijn niet
via de markt op te brengen. Tot nu toe zijn
nieuwe opleidingen steeds tot stand gekomen
met aparle starlsubsidies;

- 'er is een begin gemaakt met de coördinatie
tussen de post-HBO en post-doctorale oplei-
dingen in het Overleg Arbo-Opleidingen. De

coördinatie van opleidingen wordt echter niet
vergoed via de markt.
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Proorammerino

Constateringen van de CARGO met betrekking

tot programmering van opleidingen:
- in de opleiding voor de curatieve sector is

geen tot weinig aandacht voor arbeid en

gezondheid;
- in de opleiding van ontweÍpers van arbeids'

organisaties en industriöle systemen is geen

tot weinig systematische aandacht voor

arbeid, veiligheid en gozondheid;

- er is geen zellstandige aÍstudeerrichting voor

ergonomen in Nederland;
- er is gecn zelíslandige aÍstudeerrichting voor

aóeid en organisatie arbodeskundigen;

- tol op heden is nog geen enkele opleiding van

arbodeskundigen gecertiÍiceerd ;

- samenhangende probleemaanpak tiidens de

opleiding als voorbereiding voor ds latere

multidisciptinaire beroepspraktiik ontbreekt
vrijwel overal (mel uitzondering van een

studie-onderdeel bij de mastersopleiding

Veiligheid, Gezondheid en Welziin biide
Arbeid (VGWA), de CORVU-bedriilsartsen'

opleiding en Management oí Occupational

Saíeiy Health and Environmenl (MOSHE).
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Flguur 5 Actoron betrokken bll de opleldlng van deskundlgen op HBO nlveau en hoger met
betrekklng tot kwatltólt vari de arb-eld

discipline v.d.
deskundige

HBO doctoraal/
1e fase

specialisatie/
2e íase opleidingen

Pnmalr9
arbodienst
verlening

bedrijÍsarts-

verzekerings-
geneeskundige

arb.+ organisatie
arb. hygiöne

veiligheidskundige

?-
Breda LUW
Deventer
ACAM/Arboc(NlA)

Breda
NIA

NIPG, KUN, CORVU

ssc (NSPH), NtPG

NIPG,NIA,KUN,RUL,UvA
ond.school Milieuchemie
en lox.

MOSHE (TUD) post
Hog.Onderw. Veiligh.k.,
(NlA + HTS-en)

VGWA (UvA)

KUN, VU, RL

univ. SMBWO
LUW, RUL, EUR ond.school

GezondhEidswetensch.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
UvA, KUN

master OHSW

bedrijísverpleeg- Nijmegen
kundigen
gezondh. wetensch.

andere toxicologie
arbo-deskun- epidemiologie
digen vnl
betrokken bii chemie
onderzoek biochemie

biologie
sociologíe
psychologie
psych.v.arb. en gez.heid
ergonomie UT, TUD, VU
bedrijÍskunde, bestuurskundige, ing. UT, TUD, TUE
voorlichtingsku ndige, GVO/preventierunct. RL

Legenda:
arb + organisatie
arb. hygiöne
gezondh. wetensch.

ioxicologie
epidemiologie
chemie
biochemie
biologie
sociologie

psychologie

ergonomie
tn9.

onderz.school
univ.
gvo
lunct.

= arbeid en organisatie, arbodeskundige
- arbeidshygiöne, milieuhygiöne
= beweg ingswetenschappen, gezondheidswetenschappen,

biomechanica, (arbeids)Íysiologie,íysiotherapie, Íunctionele anatomie, GVO
consultant, verplegingswetenschappen

- (moleculaire) toxicologie, íarmacie, pulmunologie
- epidemiologie, (bio)statistiek, (bio)inÍormatica, programmeuÍ
= (analytisch) chemici, chemisch technologen, Íysisch chemici
- biochemie, moleculaire wetenschappen, immunologie, klinisch genetici
= (medische) biologie, diergeneeskunde, biologisch ingenieur
= (medische) sociologie, arbeids en organisatie sociologie, andragogie,

onderwiiskunde, jurist,bedrijÍskundigs, econoom, sociale geograíie, taal
kunde, perswetenschap

= klinische) psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, soc. psychologie,
Íysiologische psychologie, organisatiedeskundige, geneesk. psych.

= (technisch) ergonomen, bioÍysica, inÍormatica ergonomie
= ingsnieurswetenschappen, werktuigbouwkunde electrotschniek, bouwkunde,

naluurkunde, íysica
= onderzoeksschool
= de verschillende nederlandse universiteiten
- gezondheidsvoorlichting en opvoeding
- íunctionaris

AÍkortingen zie bijlage 4.
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4.8 0verdracht

De gebrekkige aansluiting in Nederland tussen

praktische arboproblemen in het veld en onder'

zoek en onlwikkeling is zoals in paragraal 4.4 zal

worden uitgewerkt voor son deel gelegen in de

wijze van Íinanciering. Voor een ander gedeelte

is het proces van overdracht een veld met eigen

randvoorwaarden die een succesvolle toepassing

bepalen. Ook op andere terrein dan Arbo is dit

het geval. Kennisprodukiie en -toepassing met

andere woorden 'technologie transÍer' leidt niet

automatisch tot het gewenste resultaat. Daarom

heEít de overheid innovatie gerichte programma's

voor technologie-ontwikkeling oPgezet, mel een

middenlange termiin van vier tot acht laar. Op

andere terreinen zoals bijvoorbeeld met betrek'

king tot energiebesparing zijn speciale

progÍamma's geíinancierd door de centrale

overheid (EZ, VROM) om de breed geíormuleerde

doelen ook in de praktijk te bereiken. Ondanks

het brede maalschappelijke draagvlak voor

dergelijke energiebesparingsprogramma's blijken

de gestelde doelen niet gehaald te worden als

het proces geheel aan de actorsn en de markt

wordt overgelaten. Op dit lerrein is een

uilvoeringsorganisatie als de NOVEM belast met

de vertaling van meerjarenaÍspraken en conven'

antEn in pÍogramma's die via stappen als markt-

analyse, onderzoek, ontwikkeling en

demonstratisprojscten leidEn tot m arkti ntrod uctie.

Technologie transíer is slechts onder speciÍieke

condities succesvol, vandaar ook dat veel

transíerproc€ssen mislukken. Voor succesvolle

transíer moetgn essentiële randvoorwaarden

vervuld zijn met betrekking tot kennisproduktie,

met bstrekking tot ds ontvangende organisatie en

de opleiding en training van de mensen die

ermee moeten werken. ln alle vier stadia van

lransÍEr: exploratie, ontwikkeling, teslen en

aanvaarden, uit het lransÍermodel van Souder

e.a. (1990) dat door Senter gehanteerd wordt'

ziin bijvoorbeeld open en persoonlijke interacties

en een aanpasbare transÍer- stralegie essentieel.

ln alle stadia ziin daarnaast transíer als doel van

onderzoek en ontwikkeling, partnership van de

gebruikers daarbii en de vroege betrokkenheid

van ontwikkelaars en gebruikers onmisbaar. De

ervaring die is opgebouwd met lechnologie'

transÍer dient vertaald te worden in de inírastruc'

tuur en de werkwijzg van de tweedeliins instellin'
gen die actieí ziin op dit deel van het arbo'veld-

Het ontbreken daarvan heeÍt in het verleden

uitgewezen dat het maatschappelijke rendemenl

van kostbare onderzoeksactiviteiten gering is

geweest. ln de DuitsE Bondsrepubliek hebben de

vele slrekkende metsrs wetenschappeliike

rapporten van hel programma "Humanisierung

des Arbeitslebens' in de praktiik een zodanig

beperkte doorwerking gehad dat men zich na

enige jaren is gaan bezig gehouden met de

'UmSetzungsÍrage'. Dit heeÍt geleid tot sen

aangepast vervolgprogramma'Arbeit und

Technik'dat in een combinatie van de Duitse

ministeries voor É2, O&W en SZW een andere

doelstelling heeÍt gekregen dan alleen onder'

zoek. Essentieel bii de op toepassing gerichte

kennisontwikkeling is dat de toepassing ook

expliciet als doel geíormuleerd wordt voor de

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Sommigen msn€n dat we eigenliik al genoeg

onderzocht en ontwikkeld hEbben en dat deze

kennis alleen maar geoperationaliseerd hoelt te

worden. Voor delen van de kennis die liggen op

het terrein van lawaai, klimaat En een aantal

toxische stoÍÍen gaat dit grotendeels op. Voor

andere omgevingsÍactoron en vele andere ondsr-

werpen is dit absoluut nog niet hel geval. Daar-

naast dient nist te worden vErgeten dal het niet in

de praklijk tot loepassing komen van bestaande

kennis nog niet betekent dat dEze slecht toegan'

kelilk, moeiliik toepasbaar oí weinig relevant is.

Er kunnen ook economische redenen ziin waar-

door het redelijkerwiis niet van een bedriiÍ ge'

vergd kan wordsn bepaalde voorzieningen te

treíÍen.
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Het proces van ovErdrachi is complex omdat

daarin drie problemen tegelijkertijd een rol

spelen: een distributie probleem, een inhoudelijk
probleem en de randvoorwaarden met betrekking

tot de ontvangende organisatie.

Flguur 6 Vertatlng van preventl. naaÍ praktllk ("Umeetzungeírage")

ACTOR: eeÍsteli,ns oí lweedelijns
intermediaire organisatie, NlA,

TNO, arbodienst en branche-organisatie

Actlvltelt:

universiteit
TNO

onderzoek

ontwikkeling
(in bedriiven)

arbeidsorganisatie
(ondersteund door
arbodienst

Een deelvan het distributieprobleem wordt

veroorzaakt doordat niet bekend is oÍ de ge-

zochtE kennis ergEns (op de wereld) aanwezig is.

Dit is in principe op te lossen door de kanalen
van publikaties (wetenschappelilk, prolessioneel,

oÍíicieel, grijs) en databestanden (literatuur,
gevaÍen, oplossingen, patenten, normen, etc.)
aan t€ boren. Nieuwe ontwikkelingen zijn

oplossingsdatabanken. Het distributieprobleem
komt echter op de meest pregnantE wijze tot
uiting in een vrije-markt-situatie. Daarbij is kennis
s€n commercieel goed geworden. De resultaten

van ondsrzoek en ontwikkeling zijn in die situatie
slechts beperkt toegankelijk, wanl mel het alge-
meen beschikbaar stellen van kennis wordt
immers het concurrentievoordeel te niet gedaan.

Voor toepassingsgerichte kennis is hEt

demonstratie-
proiect t.b.v.
branche,

marktintroductie

(pilot) project in

aídeling/bedrijÍ

distributieprobleem in het algemeen groler dan

voor mEEÍ ÍundamentEle kennis, aangezien de

serstgenoemde kennis veElal slecht vastgelegd

en gedocumenteerd wordt en daarmee voor

anderen niet toegankelijk is.

Ean inhoudelijk probleem ontstaat bij de over-
drachi omdat wetenschappelijk onderzoek veelal
gericht is op het ophelderen van de algemene
principes. Vaak bestaat hEt onldekte "algemene
principe" echter uit zeer beperkte deelkennis en

kan dit pas inwerking hebben in de praktijk als

het vertaald wordl naar een praktische toepas-
sing en wordt uitgeprobeerd onder de heersende

randvoorwaarden. Doordat de randvoorwaarden

soms €xtroem kunnen zijn en moeilijk beïnvloed-

baar kan de overdracht naar een praktische

praklijkexpe-

rimenten in
bedrijven
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toepassing soms e€n riskante onderneming zijn.

ln de chemischE technologie is dit biivoorbeeld al

lang bekend als hel opschalingsprobleem: che'
mie op laboratoriumschaal is iets heel anders dan

een íabrieksmatigs bulkproduklie op grond van

dezelíde chemische reactie.

Ook op het terrein van arbo geldt dat de werk-

zaamheid van een "algemeen principe" in sen

bedriiístak door middel van voorbeeldprojekten

dient te worden gedemonstreerd. leder bedriiÍ is

uniek, zo niet in produktie en organisatie dan wel

in zijn personeelsbestand en dat wil zeggen dat

bedrijlstak- en brancheproiecten iedere keer weer

verlaald moeten worden naar de speciÍieke

bedrijíssituatie door middel van een particiPatisve

aanpak en proeíprojecten ('pilots'). Dit zelÍds
geldt ook voor bijvoorbeeld proeÍplaatsing van

gehandicapten in het kader van revalidatie en

reïntegratie.

Wil er sprake zijn van overdracht dan dient ook

de ontvangende organisatie (zowel de arbeids-

organisatie als de intermediaire eersteliins

organisatie) de bereidheid en de mogelijkheid te

hebben de verkregen iníormatie en methodiEken

te gebruiken. Deze diEnen aan te sluiten bij een

door hen geíormuleerde vraag. Ook hun kennis,

experlise en vaardigheden moelen door middel

van opleiding en training aígestemd zijn op de

activitsitsn die ze moEten ondernemEn. Aan de

hand van een constructiebeschrijving en een

kamer vol onderdelen zullen de meeste mensen

nog niet in staat zijn een werkende auto te

maken. Overdracht en marktintroductie diEnen

doelgroep gericht te ziin. ln de praktiik wordt dit

onderwerp schromelijk onderschat.

Aansturing

Constateringen van de CARGO mst belrekking

tot aansturing van overdrachl:
- ontbreekt in Nederland op landelijk niveau en

vindt gedec€ntraliseerd beperkt plaats.

- het ontsluiten van de nationale en internatio'

nale inÍormatie gericht op overdracht en

opname daarvan in toegankelijke data'
bestanden vindt beperkt plaats en wordt niet

uit de markt geíinancierd.

Proorammerino

Constatering van de CARGO mEl betrekking tot

programmering van overdracht:
- ontbreekt op landelijk niveau in Nederland en

vindt gedecentraliseerd beperkt plaats;

- integrale strategische programma's waarbij de

overdracht onderdEel uitmaakt van het gehele

traject van kennisproduktie en -toepassing

ontbrekEn momenteel;
- íinanciering van dergelijke programma's

speciaal gericht op overdracht naar hel

midden en klein bedriií en werknemers'
groopen komt niet via de markt tot stand.

Er bEstaan in Nederland zo'n 360 adviesbureaus

-wekelijks ontstaan er ook nieuwe'die diensten

lsveren en er zijn ongevssr 240 leveranciers van

(arbo) produkten. Er zijn zo'n 400 (branche)'

organisaties die zich op enigerlei wiize, meer oí

minder diepgaand, met Arbo bezighouden.

Van de ovErdracht van inÍormatie (m.n. trainingen

en (bedrijÍs)-opleidingen tot sn met MBO' niveau)

is geen apart overzicht gemaakt. Trainingen, het

overdragen van direct toepasbare kennis en

informatie om daarmee bepaalde vaardigheden

op te doen, hebben naar wii vermoeden een

dergelijk direct nut dat er op dit terrein een

actieve markt bestaal die hel terrein aÍdekt.

CARGO acht nadere bestudering van de situatie

mel betrEkking tot lraining en opleiding t/m MBO'

niveau gewenst als men op dit gebied meer

duiöelijkheid wil.
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4.4 Financiering als sturend
mechqnisme

Een belangrijke reden voor de huidige gebrekkige
aansluiting tussen de praktische problemen in het

veld en onderzoek en ontwikkeling is gelegen in
de iinanciering (en daarmee de sturing) van
projecten.

Dii wordt veroorzaakt door het íaciliterende
karakler van de Nederlandse íinanciering. Onder-

zoek en ontwikkeling Íinancierende actoren zoals

het PraeventieÍonds, de Arbeidsongeschiktheids-
Íondsen, de Stichting Arbouw, etc. €n sen meor

op onderzoek gerichl íonds als NWO beoordelen
per aangeboden project oÍ het binnen hun eigen

doelstellingen en kaders past. Voor de oplossing

van maatschappelijke vragen wordt msn daarbij
aÍhankelijk van de 'creatieve' ideeön van de

indieners. ln een íaciliterende situatie is een

directe relatie met in het veld levende problemen

niet gegarandeerd, laat staan dat er sprake is
van een onderlinge aÍweging t.a.v. de achter-

liggende maatschappelilke vragen uitmondend in

een zekere prioriteitstelling.

De enige uitzondering op het bovenstaande vormt
een klein aantal programma's van het DGA
(stress, kwaliteit van de arbeid en íysieke belas-

ting) overigens mei een uitermate beperkie
tijdhorizon voor de verschillende projecten. Deze

programma's hebben de aígelopen jaren, door de

bezuinigingen op het ministeriöle onderzoeks-
budget en hun directe koppeling aan het minisle-
rie, te maken gehad met teruglopende budgetlen.

Daarnaast heeít het door het ministerie gehan-

teerde syste€m van de verdeling van budgetten

over verschillende instellingen, met als oogmerk
om op dit vlak enige concurrentie te bewerkstelli-
gen, de onderlinge samenhang van de projecten

in de programma's geen goed gedaan. Door de

beide ontwikkelingen ziin deze programma's

dusdanig gemarginaliseerd dal daarvan op

aÍzienbare termijn geen substantiöle bijdrags aan

de oplossing van de betreííende maatschappe-
lijke problem€n mag worden verwacht.

De maatschappelijke problemen op het veld van
arbo- En sociale zekerheid zijn echter dusdanig
complex dat volgens de CARGO programmering

door een daarvoor geöquipeerde structuur nodig

is in plaats van een sturing via een ÍaciliterEnde

opzst. Door een pÍogrammerende sturing is

eÍíiciöntie-winst te behalen door een beperking

van de discontinuïleit in d€ uitvoering en verlies

aan expertise.

Met betrekking tot de aansturing en programme-

ring van het 0-0-0-0-veld is door de CARGO
geconstateerd dat de marktwerking maar zeer
beperkt is. ln dit hooídstuk wordt geconstat€erd

dat de aansturing en programmering van het

0-0-0-0-veld de aÍgelopen jaren sleeds gebrekki-
ger verloopt. Bij datgene wat in het veld momen-
teel nog aangestuurd wordt, vervult het Minislerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een

centrale rol. Aangezien het de bedoeling van dil
Ministerie is zijn rol in deze in de nabije toekomst
yerder te gaan beperken, heeÍt de CARGO een

beperkte verkenning gemaakt van partilen die
deze rol zouden willen overnemen oÍ ontwikkelin-
gen die de overheveling zouden kunnen bevorde-

ren.

Daarbij dient bedachl te worden dat strategisch

onderzoek en ontwikkelingswerk gericht op

overdracht naar het veld en de opleiding van
personen op de diverse nivsaus een lange

termijnvisie vereisl. Tevens is een overzicht
nodig van het gehele veld. Een cEntrale overheid
is per deÍinitie toegerusl om hier een slurende en

programmerende rol te vervullen. Het is evenwel
denk-baar dat anderen deze rol van de overheid
ovsrnemen. Vandaar dat de volgende partijen in

de overweging betrokken zijn:
- het bedrijísleven ziet strategische programme-

ring en sturing van onderzoek, ontwikkeling,
overdracht en opleiding momentesl niet als

ziln taak. Zolang de werkelijk€ maatschappe-
lijke kosten van arbeidsgebonden onwel-
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bevinden, verloop, ziekten, ongevallen en

arbeidsongeschiktheid niet bii het bedÍijísle-

ven gelegd word€n, mag niet vErwacht worden

dat de oplossing van de onderliggende maat'

schappelijke problemen vanuit deze hoek de

noodzakelijke prioriteit kriigt.

de uitvoeringsorganisaties van de sociale

zekerheid staan momenteel met hun uitgaven

en laak in het middelpuni van de maatschap-

pelijke discussie. Ten opzichts van de aÍgelo'

pen decennia mag verwachl worden dal hun

rol en taak beperkter zullen worden. Concreet

zal dit vermoedeliik betekenen dat zij het gat

van de strategische sturing en programmering

niet op zullen vullen.

De bestaande íederatie van eerste-liins

arbozorgorganisaties ziel een beperkte taak

voor zich weggelegd, die zich vooral richt op

de interne instrument- en mEthodiek-

ontwikkeling en evaluatie-onderzoek met het

oog op een t€ behalen concurrenlievoordeel

ten opzichte van andere aanbieders van

arbozorgverlening op de markt.

De verschillsndE branche-organisaties trach-

ten hun leden te laten overlevsn in de mondi-

ale concurrentisslag. Zii hebben in hst alge'

meen duidelijk andere prioriteiten dan Arbo.

Zo branche-organisaties al met Arbo bezig

ziin, zoals door middel van de Stichting

Arbouw, dan is hun rolopvatting beperkt. Uit

het iaarvorslag van 1992 van de Stichting

Arbouw blijkt bijvoorbeeld dat 'de aídeling

Onderzoek en Ontwikkeling geen onderzoEk

meer zal uitvoeren op basis van eigen

prioriteitslellingen, maar dat zilzich mel name

zal richten op vragen die direct uit de bedrijís-

tak aan Arbouw worden gestsld. Deze meer

marktgerichte en cliöntgerichte opstelling leidt

ertoe, dat alle onderzoeks- en ontwikkelings-

activiteiten worden uitgevoerd ten bEhoeve

van bepaalde doelgroepen in de bouwnilver-

heid die expliciete vragen hebben met betrek-

king tot knelpunten in de arbeidsomstandighe'

den'. De rol van de overheid bii strategisch

ondsrzoek zal daarmee zeker niet worden

overgenomen.
- Ook een organisatie als NWO kan een derge'

lijke rol niet overnemen. Dsze organisalie richt

zich speciÍiek op onderzoek en niet op de rest

van het traiect, dat noodzakelijk is voor

toepassing en het behalen van egn maat-

schappelilk rendement. Een verdere beperking

van NWO is dat deze organisatie zich met zijn

prioriteitsslelling laat leiden door wetsn-

schaps-rnÍerne motieven. Een multidisciplinair

en toepassingsgericht veld valt dan per

deÍinitie snellEr buiten de priizen dan mser

Íundamenteel onderzoek. De middelen van

NWO zijn bovendiEn zeer bePerkt.

- Het PraEventieÍonds en de Arbeidsongeschikl'

heidslondsen hebben op dit terrein ook niet de

ambitie om de slurende €n programmerende

rol van SZW over te nemen.

Bii hst Praeventieíonds bliikt dit omdat het zijn

onderzoEks- en proiectíinanciering op het

terrein van arbeid beperkt hEEÍ|. De Arbeids'

ongeschiktheidsÍondsen geven aan in principe

geen geld voor preventie beschikbaar te willen

stellen.
- Ook niEuwe ontwikkelingen als een Medical

Research Council oí een mogeliik lookomstig

ZorgÍonds zullen de rol van SZW bij het

strategisch arbo-onderzoek niel kunnen

overnemen. ln dE eerste plaats is het hele

arboterrEin veel breder dan het medische,

zoals biivoorbeeld ook geadstrueerd wordt in

de verplichte deskundigheden in de

Arbodiensten, waarvan slechts óén medische.

Verder moet nog aígewacht worden hoe ver

dergelijke Íondsen gaan op het hele

toepassingstraisct.

De conclusis van de CARGO na de bovenstaande

verkenning is dat geen van de genoemde partijen

in staat is oÍ ambities heeÍt om de rol van SZW

bij programmering en sluring van stralegisch
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onderzoek, ontwlkkeling, overdracht en opleiding
ov6Í te ngmen.

Er zijn bij deze genoemde partijen echter wel
pgtrlglgte vinden om gezamentiik met de slu-
rendo en programmeÍende actor (Ministerie van

SZW) een alliantie te voÍmen. Ook nu gebeurt dit
al her en der zoals bliikt uit de lopende
programma's van SZW samen met bijvoorbeeld

de ArbeidsongeschiktheidsÍondsen En WVC.

Als het Ministerie van SZW ziin taak en rol met

betrekking tot het strategisch arbo-onderzoek wil
opggven oÍ verminderen zal een organisatorische
inÍraslruc'luur geschapen mocl6n worden waar

deze actiyiteit in kan worden ondergebracht.

Aangezien strategisch onderzoek op het com-
plexe arboveld eesentieel is om kennis tot
operationalisatic en toepassing te lalen komen,

zou het totale wegvallen van de verantwoordelijk-
heid voor strategisch onderzoek volgens de

CARGO tot grote problemen leiden.
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5. CENTRALE O\TERIIEID

ln de begroting 1994 van het Ministerie van SZW

staal ten aanzien van arbeidsomstandigheden

geíormuleerd dat de hooídliinen van het

Arbobeleid van de komende iaren gekenmerkt

worden door de in het lntegraal Beleidsplan

Arbeidsomstandigheden (2.9. IBA-nota) ge'

schetste grotsr€ verantwoordelijkheid voor de

sociale partners. Daarnaast ziln de hooÍdliinen:

- hel aanbrengen van e€n goede samenhang

tussen arbeidsomstandighedenbeleid en

beleid gericht op sociale zekerheid en ar-

beidsmarkl;
- het concentrsren op die risico's, diE nauw

samenhangen met de uitval uit het arbeidspro'

ces als gevolg van ziekteverzuim en arbEids-

ongeschiktheid;
- het vEreenvoudigen van de regelgeving en het

concentreÍen op basisnormering;
- eÍÍectiEve handhaving en monitoring.

Ten aanzien van deze strategische verkenning

worden de onderscheiden taken voor de centrale

overheid len aanzisn van arbeid en gezondheid

en hel 0-0-0-0-veld hieronder verdEr uitgewerkt.

- reoieÍunctie

De ovErheid Íormulesrl doelen En is

voorwaardenscheppend doordat zii de rand'

voorwaarden en spelregels oplegt. Dit is

vooralvan belang bij ongeliike wederpartiien

met verschillende belangen. ln de vorige eeuw

heelt dit geleid tot eon actieve overheidsrol bij

de arbeidsbescherming, ondanks de toEn

heersende opvattingen over vrije markten. De

overheid heeít een procesbewakende rol.

Vanuit deze regieÍunctie dient het onder-

slaande m€t betrekking tot andere taken te

worden gelezen. Het vakdepartemenl SZW

heeÍt op het terrein van arbeid dErhalve een

ordenende rol.

volumebeleid

Als algemene doelstelling heeÍt de overheid

gekozen voor het verkleinen van de 'wig'

tussen bruto en nettoloon door de premie-

hoogte te verkleinen en het vergroten van de

arbeidsparticipatie (toegankelijkheid van de

arbeid, WAGW). Het is ook in hel belang van

arbeidsorganisaties dat de Íactor arbeid

concurrerend is tsn opzichte van hEt buiten-

land.

Uitval uit de arbeid is een complex en langdu'

rig proces (causaal en condiiioneel) waarbij er

zeker een relatie is met de kwaliteit van de

arbeid. Beïnvloeding van het volume via
preventie van arbeidsgebonden aandoeningen

is soms een langdurig proces, want aan de

huidige uitval ligt meestal een heel arbeids'

verleden en een soms langdurige ziektege-

schiedenis ten grondslag. De weg via de

beïnvloeding van dE uitkeringshoogts 6n

uitkeringsvoorwaarden leidt dan veelal sneller

lot een verlaging van de totale kosten van de

sociale zekerheid (zonder dat daarmee de

onderliggende problematiek is opgelost) dan

preventie-activiteiten. Door zijn uitwerking

leidl het dit niet auiomatisch tot verbetering

van de kwaliteit van de arbeid. Voor de

conditioneel veroorzaakte arbeidsongeschikt'

heid is wel snEl resultaat te berEiken door het

werk aan ts passen oí door ander geschikt

werk aan te biedEn. Ongeveer één viifde van

recent in de WAO aígevloeide werknemers gal

aan dat ze nog gewerkt zouden hebben als er

aanpassingen aan hun werk zouden zijn

aangebracht, zo bleek uil een pas aígeronde

studie. Als er ook ander werk beschikbaar zou

zijn geweest kan dit Percsntage, op basis van

het oordeel van dE deskundigen van ds

u itvoeringsorganisaties oplopen tot 40"/".

Volumebeleid en daarmee vergroting van de

arbeidsparticipatie blijkt een thema dat nauw

vsrbondsn is met preventie en beschikbaar'

heid van passende arbeid voor individuen met

blijvende oí tijdelijke beperkingen.
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bevorderino zelÍwerkzaamheid

ledere arbeidsorganisatie met de daarbij

betrokken medewerkers is uniek, daarom

mo€ten algemene principes speciíiek op de

eigen situatie worden toeg€past. Als de

zelíwerkzaamheid van arbeidsorganisaties
ontbreekt, wordt het bsreiken van een veÍant-

woorde kwaliteit van de arbeid veroorzaakt

door toeval in plaats van door planmatig

beleid. De rol van dE overheid is die van een

stuwende kracht op dit terrein, om daarmee

arbo-risicobeheersing tot onderdeel van de

dagelijkse bedrijÍsvoering te kriigEn.

normstellino

Vanuit individuele arbeidsorgan isaties gebeurt

dit in de praktijk te weinig. Als voorbeeld kan

het grotendeels ontbreken van bedrijísnormsn
voor toxische stoíÍen gelden. De overheid stelt

de randvoorwaarden aan het maatschappelijk

verkeer. Normstelling vervult daarbij een

centrale rol. Terechl is dit in de IBA-nota een

typische overheidstaak genoemd en daarin als

kerntaak opgenomen.

De vraag is echter hoever de bijdrage van de

overheid gaat? Stopt die bij het overnemsn

van de in EG-verband overeengekomen

normen? lndien dit laatste het geval is, dan is
de bijdrage zeer beperkt. De EG doet namelijk

niet meer dan de lidstaten. Ook CEN en NNI

hebbEn geen budget voor het stellen van

normen en het uitvoeren van het daarvoor

nodige onderzoek. De inbreng bij hEt CEN en

NNI vanuit de arbeidsorganisaties, die op dit

terrein geen voortouw nemen, is minimaal. Tot

nu tos vond inbreng bij (internationale) norm-

stelling met name plaats vanuil overheid en

wetenschap. Door een gebrek aan Íinanciering
en andere prioriteilen valt hier in de praktíjk

Een gat.

Beperking tot ernstige risico's oÍ normstelling
op een 'minimum' niveau klinkl mooi als
overheidstaak, maar is in dE praktijk (nog) niet

uitvoerbaar omdat overheid gesn concrele
keuze gemaakt heeít wat ernstige risico's zijn

oÍ wat precies een minimum niveau is. ls dit
een ander niveau dan dat waarop gezondheid-

sschade voor de werkEnde populatie wordt

voorkomen? Mag bijvoorbeeld 5 oí 10% van

de populatie loch gezondheidsschade op-

lopen? Normstelling voor biologische Íactoren,

reprotoxicologie, íysieke belasting sn slress is

door het ontbreken van onderbouwende

kennis nog complexer.

Het tot stand laten komen van normstelling is
een eigenstandige overhEidstaak, die gede-

gen onderzoek en internationale samenw€r-

king vergt. De overheid dient de voortgang

van dit procss le verzorgen en bewaken. Esn
onderbouwing van de gewEnsts bandbreedte

van de normstelling is nodig voor het indivi-
dueel maatwerk. Ook voor de noodzakelijke

samenwerking met andere landen is de eigen

Nederlandse inbreng door middel van onder-

zoek wenselijk (wísselgeld, wetenschappelijke

contacten, kennisopbouw en onderhoud van

expertise).

Bij normstelling dient ook de controle en de

handhaaÍbaarheid te worden betrokken.

handhaving

Er wordt gedachl over zelíregulering van

arbeidsorgansiaties bijvoorbeeld door middel
van certiíicatie van arbozorgsystemen. Zowel

werknemers als arbodiensten hEbben echler-
een aÍhankelijkheidsrelaiie met de arbeids-
organisatie. Partijen zijn daardoor niet geheel

onaíhankelilk en dit beïnvloedt de zelÍ-
regulering. OnaÍhankelijk toezicht bl ijít nodig.

Ook arbeidsorganisaties hebben belang bij
een goede handhaving ter voorkoming van

valss concurrentis op de markt. Wellicht
bestaat er ook behoeíte aan nieuwe rechts-
middelen (zie WRR rapport rechts-

handhaving).
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monitorino

Procesbewaking is een overheidstaak. Daar'

voor is monitoring van de eÍíecten van ont-

wikkeling, regelgeving en ander beleid nodig.

Betrouwbare inÍormatie in de vorm van cijÍers

(langjarig, met een vergelijkbare basis) is

nodig om te wetsn oÍ het beleid op de goede

weg zit.

Niet-handhaaíbare voorschriÍten zoudEn

duidelijk uit de monitoring naar voren moeten

komen, hetgeen zou moetsn leidEn lot aan-

passing van het beleid. Het nist meten werkt

maskerend ten aanzien van werkelijke proble'

men. Zonder relevante meetpunten is de

eíÍectiviteit van een (centraal) regelsysteem

niet te controleren. Ook heeÍt de overhEid een

signalerende Íunctie t.a.v. eventuele gevaren.

Voor de evaluatie van ovErheidsbeleid is

enerzijds permanente monitoring en andsr'
ziids ook speciÍiek evaluatie-onderzoek
gewenst.

verzoroen onderzoeks- en kennisinírastrucluur
Een overheidstaak is het schepPen van

randvoorwaarden voor het ontstaan en be-

houd van een inírastructuur voor kennis-

produktie en -toepassing op arboterrein. Voor

een deel is dit nu gerealiseerd door de

doelsubsidies van TNO en NlA. Daarmee

ontstaat expertise die vanuit serstelijns

arbozorgverlenErs en arbeidsorganisaties is

aan te boren.

slrateoisch onderzoek

Strategisch onderzoek gericht op de bevorde-

ring van veiligheid, gezondheid en welziin en

tgr preventie van ziekteverzuim en arbeidson'
geschiktheid behoort momenteeltot de veranl-

woordeliikheid van het vakministerie van

SZW. Op een vergelijkbare manier wordt het

stralegisch onderzosk op het lerrein van

milieu aangestuurd en geprogrammeerd door

VROM, en andere lerreinen door de betreÍ-

íende vakdepartementen. Zoals blijkt uit de

analyse van dE CARGO zal de overheids-

verantwoordelijkheid van SZW niet automa-

tisch door andere partiien oí instellingen

worden overgenomen. Als de overheid op dit

lerrein een stap terug wildoen zal duideliik

aÍgesproken moeten worden welke instantie

deze taak voor haar rekening gaat nsmen.

lndien het ministerie van SZW, analoog aan

de verandEring van rol die WVC met betrek-

king lot strategisch gezondheidsonderzoek

oveÍweegt, ziln rol wil beperken zal er ook

nagedacht moet€n worden oÍ analoge con-

structies als een MEdisch REsearch Council

(MRC) oÍ een ZorgÍonds Ceze stratsgische

overheidsrol dienen ovEr le nsm€n.

overdracht iníormatie

Er kan voor intermediaire organisaties een

markl ontstaan van praktisch toepasbare

arbo-inÍormatie, zoals nu zichtbaar wordt bij

het NlA.

Voor particulieren, individuele werknemers an

kleine arbeidsorganisalies zal dezE markt niel

ontstaan. Als een overheid niet zorgt dat deze

taak ergens wordt uitgevoerd, ontbreekt de

inírasiructuur voor een adequate inÍormatie'

overdracht. ln Canada is er biivoorbeeld de

'Free call'-lijn mel ongeveer 20.000 verzoeken

per jaar. De NIA iníoliin kriigt per iaar onge'

veer 9000 verzoeken om inÍormatie. Docu'

mentatie laat zich niet door de markt regule'

rgn.

ln verband met de toegankelijkheid van

inlormatie en toepassing ervan in arbeids'
organisaties dient gezorgd te worden voor een

centrale inírastructuur van voldoende omvang.

Voor het voorkomen van dubbel werk op het

terrein van arbEid en gezondheid gezien

vanuit een intsrnationaal perspectiaí is een

inírastructuur met éón adres heelwezenliik.
Hier ligt een randvoorwaarden scheppende

overheidstaak m.b.t. dE inírastructuur.
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- marktoositie Nederlandse lndustrie

Arbsid en produkten uit Nederland moeten

kunnen concurreren op de wereldmarkt.

Een gezamenlijk onder de paraplu van EZ,

O&W, VROM en SZW te ontwikkelsn pro-

gramma van technologie-onlwikkeling zou de

Nederlandse positie op de Europsse- en

wereldmarkt kunnen verbeteren. ln een

dergelijk programma zouden aan de orde

kunnen komen de ontwikkeling van mens- en

milieuvriendelijke technologieön, de optimale

wijze van implementatie van nieuwe technolo-
gie in arbeidsorganisaties en ontwikkeling van

niEuwe organisatiemodellen voor arbeids-

organisaties in overeenstemming met behoeí-

ten van werkgevers en werknemers, Het tot
stand laten komen sn sturen van dit proces is
een typische overheidstaak. Ook in andere

landen wordt dit zo opgevat. Daar wordt

bijvoorbeeld herstruclurering en lransíorm atie

van de economie gekoppeld aan de conse-
quenlies die dit h.eeÍt voor bedreigde groepen

op de arbeidsmarkt.

Voor organisatie ontwikkeling zou iets

vergelijkbaars nodig zijn als het toenmalige
prolect Technologie Arbeid en Organisatie.

Verder is opleiding van werknemers en mid-

denkader -als voedingsbodem voor de toepas-

sing voor Arbozorg- een essentiële taak die

inÍrastruciu reel en randvoorwaarden-schep-
pend door de overheid dient te worden onder-
steund (kwaliteit van de arbeid, kwaliteit van

het produkt, Ílexibiliteit werknemers, zelístan-
digheid en inventiviteit werknemers, meeden-
ken).

ln dit advies is de CARGO uitgegaan van aanwe-
zigheid van de esrstelijns arbozorg in arbeids-

organisaties (zie 2.3). Door middEl van regelge-
ving stelt de overhEid eisEn aan de arbozorg, die
egn vraag naar dE invulling van arbodiensten
schept. Men zou dit, gelet op alle adviesbureau-

tjes en lEveranciers van diensten een 'markt"
kunnen noemen. De vraag wordt echter klem-

mend hoe de kwalitEit van de zich aanbiedende

diensten wordt gemeten sn bewaakt (zie ook

onderdelen'handhaving" en "moniloring'). lnput-

ceíiíicatie kan daarvan een onderdeel zijn.

Rscente studi€s met betÍekking tot werkher-

vatting na ziekte hebben echter laten zien dat hel

hebben van esn arbodienst -met gecertiÍiceerd

personeel- op zich nog gsen voldoende voor-

waarde is voor esn snellere werkhervatting.

Slechts een actieve opstslling van de bedrijÍsarts
tijdens de sociaal medische begeleiding bliikt de

werkhervalting te versnellen. Dergelijke zaken

worden echter niet gemelen met een syste€m van

inputcertiÍicatie. HEt risico van de opbloei van
een kwalitatieÍ ontoereikend bewakingssysteem,

is dat het maskerend werkt met betrekking tot het

bestaan En ontstaan van werkelijke problemen.

Centraal opgelegde regelsystemen zonder

aansluiting op relevante msetpunten lopen het

risico daarin te vervallen.

Verder heeít de CARGO geconstateerd dat de

gezondheidszorg als geheel nog niet slerk gericht

is op de arbeidsgebonden gezondheids-

problemaliek. Bijvoorbeeld in het RGO-advies uit

1991 over chronische ziekten komt de

determinant arbeid onvoldoende voor. ln de

messte opleidingen van artsen ontbreekt syste-
malischE aandacht voor arbeid en gezondheid. Er

is in Nederland nog geen csntrum voor beroeps-

ziekten. De onderrapportage van beroepsziekten
en arbeidsgebonden aandoeningen bedraagt
vergeleken met Scandinaviö minimaal een lactor
twintig. De beïnvloeding van het maatschappelijk

klimaat om de samenleving mEer ontvankelijk te
maken voor preventie lijkt de CARGO een be-

lang rijke overheidstaak.

Uitgaande van de eerder in 2.2 gegevEn deíinitie
van arbopreventiE die geschetst wordt als een

onderdeel van het kwaliteitsproces in en door
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arbeidsorganisatios geÍicht op het beheersen van

potentiöle risico's op het teÍÍein van veiligheid,
gezondheid, welzijn en arbeidsongeschiktheid)

constateoÍt de CARGO op gtond van hooídstuk 4

en 5 de volgende ontwikkelingen en knelpunlen:

de overheid wil door overdracht van verant-

woordelijkheden esn bescheidener rol gaan

vervullen op het terrein van onderzoek,

ontwikkeling, overdracht en opleiding (0-0-0-0-

veld) met betrekking tot veiligheid, gezond'

heid en welzijn bii de arbeid;

het marktmechanisme van 0-0-0-0-activit€iten,
gericht op arbopreventie voor arbeids'

organisaties en eerstelijns arbozorgvsrleners
werkt maar zesr tsn dele en beperkt zich tot

die activitoiten die En individualiseerbaar zijn

en die tevens direct sconomisch nut opleveren

voor aÍnemers;

het marktmechanisme leidt bij problemen die

de belangen van de individuele aÍnemer

overstijgen en bij problemen waarvan de

oplossing voor de aínemer geen direct econo'

misch nut oplevert niet tot gestructureerde

activiteit€n in het 0-0-0-0-veld;
gelet op de maatschappelijke problemen (ook

onderkend in het najaarsaccoord 1990) is er

op macroniveau wel degeliik behoeíle aan

andere preventie-activiteiten dan die via de

markt tot stand komen;

de overdracht van de resultaten van onder'

zoek en ontwikkeling naaÍ concrele toepassin-
gen in arbeidsorganisaties is in de huidige

situatie een probleem;

er is geen centrale inírastructuur die in sa'
menwerking mst het veld, universiteiten en

andere instellingsn op dit terrein activiteiten

ontplooii, onderzoek uitvoerl en Evaluserl,

kennis ontwikkelt en operationaliseert;

tevens is er geen meerjarige programmering

op centraal niveau van op arbozorg gerichte

activiteiten, die zorgt voor het tot uitvoeíing

komen van de beoogde activiteiten.
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tÍrlLc vea dc buldtgc iuatclllagca zouóen btJ dc ccatralc iufrartnrctuur
betrolLca DortGB rordca ? zLla er D!r.t ll. aa IIIPG log andcre PotaDtÍol.
furl,egertacra ? of Do.t h6t gsro @ raormrrktagavcrbtadcu ? IÍoIL dccl vla
hct voorgertrlde keurir- ea rerkterrcLa rordt afgedckt door de bcrtuade
Iortelllagcn ? IÍet zlJn rltt! !'letlca en ovorlappiagcn ?

2. toÀ aarzicn van de voorgcrtclde aPrrls progrernariaSaaÈructusr (14 do
vor:o vra coo progrlerburcau €[ eGB Progrlur-adYlalraed) Íordt csLald d8È
dezc coartructl,o voordslea hra habbca. EcÈ 8rrt daarbtJ Ài.t rllsan @ het
vera.lJden vaa bclaagcavcrraaagtlg. !Íi4.È.4. evcn belrogrtJk 1r drt era
effectlcve coordlsltfu, gerlcht op iohoudallJke afrtuoing cu op cfflclca-
cy, iu prlncipc beÈer op bet nivaau vau de progranrriag dao op hct nivceu
vrn de ultvoerl,ng kau pleatavhdea.
toch zlJn er errzclJ.ogea blJ dlt vooEltel. llct aene da bertuurllJkc arprc-
tra veB dit yoorrtel zlJu niet gocd tc ovcrzieo.

I[ coacrlto kuraea o.a. dc volgeada vrtgao vordco gelteld !

herop hoft dc prograroerJ,ag bctrclllag , ttrt zlJD de vcrestroordelltlàc-
don ea bcvoogdb:daa vaa hat progrlmrburaau r.tP. de Paogrlor-adtillElrd ?

tírt iB do lÀput voor de prograorriaga.tructuur : bclcldrrragln' opdrrcb-
tca, fl,oaacLele Elddalen ? ïl,c lavcrca d.t. isFrt r SZI ?. Oentl ?' A0lI
Altr ?, Prrcvaatlefoodr ?. Arbodtro!ÈeB ? saz. Eo.YGr vlllsa/kuolca de
bctroklcnco garn Lo hcÈ efgtran vaa berll,rbcvoegdhcld ?

3. réDlloÈt. de fbraciarlag. Dc coaclueis vas dc CAXCO dat f:laancierlag
ult de oarkÈ alecbtr teu dele nogellJk Lr, nordt -zrk€r voor dc korce en
oiddellangc tarciJa- gerteund. Aranrllr.t ult colleccievc tlddclcl I'r
ncnaellJk, naar daarbÍJ hocft ulet per dcflnltle (en zeLcr niat Yoor h€t
gebcel) aao da riJkebegrothg t€ rordoD godlcht.
Ean nadare elskcDrlBg vaa de uogeltJkhedea dte la paragraef 6.4.2. rordea
gcaocd, ia rrurallJk. Nadar bezlea ooat wordcn vla hLarl'a het voortour
Barr!È. eu op rrlh EmaaÈ.

Lor van de vraeg aaa rclke bronseu Lu dc collectieve sfear Eoat rordan
gedrchtr is ook de vorm vaa ftaauclgrirg rÉl.YrDt. Grbrulk.llJkc tcroau ia
dl,t y.rbead zlJa barfurubel.dl,e, docbubrldÍr' Progr.anflaaacleriag ea
proJectflnaaclarlnt. rra dc CAtrGO, op br.13 vna heldcre deflnitler' ar8go-
vcn valLa vorEaD veu fl..aclcrl.og voor te ondrracbcid.o rktlvitlitaa hat
rarrt gecigead ziJn ?

De DlrscÈstrr-Geucraal vea da Arbeid,

d. dri. E.J. krloch Eour.r
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Algemeen arbeidsongeschiktheidslonds
opleiding arbeidshygióne, chemische arbeidsveiligheid en milieu

assistent in opleiding

algemene maatregel van bestuur

Arbeidsong esch iktheidsíonds
arbocoördindalor
Adviesraad voor het Welenschaps- en Technologiebeleid

bedrijísgezond heidsd ienst

TNO-Bouw
bedrijísverenigingen

Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek
Europees Normalisatie lnstituut
collectebusÍondsen als Hartstichling, AstmaÍonds, etc.

BedrijÍsartsenopleiding van Coronel Laboratorium en Vrije Universiteit
Commissie Overleg Sectorraden

Directeur Generaal

Directoraat Generaal van de Arbeid

Europese Gemeenschap

Europese Unie (voortzetting EG sinds verdrag van Maastricht)

Erasmus Un iversiteit Rotterdam
Minislerie van Economische Zaken
Federatie van Arbo- en bedrijísgezondheidsdiensten

Federatie van lnterne Arbodiensten
Gezondheids Voorlichting en Opvoeding
Hoger Beroeps Onderwijs

HEalth and Saíety Execulive

Hogere Technische School
lntegraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

lnternational Labour Organization
lnstituut voor Milieu- en Energie Technologie TNO
lnslituut voor Revalidatie Vraagstukken

lnternational Standards Organ ization
lnslituut Toxicologie en Voeding TNO

AÍdeling lndustriöle Veiligheid van IMET

lnslituut voor ZintuigÍysiologie TNO
Kort Middelbaar Beroepsonderwils
Koninklilke Nederlandse Academie van Welenschappen
Katholieke Universiteit Nijmegen
Landbouw Universiteit Wageningen
Middelbaar Beroeps Onderwijs

Medisch Biologisch Laboratorium TNO
Management oÍ Occupational Safety Health and Environment

AAF

ACAM

Alo
AMvB

AOF

Arboc

AWT

BGD

Bouw
BV-en

CABGO

CEN

Coll.F.

CORVU

cos
DG

DGA

EG

EU

EUR

Éz
FAB

FIA

GVO

HBO

HSE

HTS

IBA

tLo
IMET

tRv
tso
ITV

IV

tzF
KMB

KNAW

KUN

LUW

MBO

MBL

MOSHE
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MRC r
NIOSH !
NIA -
NIPG -
NKF -
NOVEM .
NNI !
NSPH I
NWO -
ocv -
Ond.Sch. -
O'O'O'O'vOld =

OHSW E

OAW E

PML -
Pr. Fonds -
RCO a

RGO =
RIVM -
RL-
RUG -
RUL -
RUU -
SER !
SKB -
SSG -
SZW =

TAO -
TNO =

TUD =

TUE -
UT=
UvA -
VGW =
VGWA r
VS-
VROM -
VUr
WAO -
WAGW '
wefkn. -
WBR I
WVC -

Medical Research Council

National Institute oÍ Occupational SaÍety and Hsalth

Nederlands Inslituut voor Albeidsomstandighsden
Nederlands tnstituut voor PraeventievE Gezondheidszorg TNO

Nederlands Kanker Fonds

Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu BV

Nederlands Normalisatie lnstituut

Netherlands School oÍ Public Health

Nederlandse organsialie voor Wetenschappeliik Onderzoek

Overleg Commissie Verkenningen

Onderzoeksscholen

instellingen die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, opleidingen en

overdracht van kennis m.b.t. VGW bij de arbeid

Occupational Health, SaÍety and WellÍare

Ministerie van OndErwiis en WetenschaPPEn

Prins Maurils Laboratorium-TNO

Praeventieíonds

Raad van CEntrale Ondernemsrsorganisaties

Raad voor het GezondheidsonderzoEk

Rilks lnstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Rijksuniversiteit Limburg

Riiks Unviversiteit Groningen

Riiks Universiteit Leiden

Rijks U niversiteit Utrecht

Sociaal Economische Raad

Stichting Kwaliteitsbevordering BedrilÍsgezondheidszorg

Stichting SocialE Geneeskunde

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technologie, Arbeid en Organisatie

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappeliik Onderzoek

Technische Univsrsiteit Dslít

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit TwEnte

Universiteit van Amsterdam

Veiligheid Gezondheid en Welziin (bij de arbeid)

Veiligheid, GEzondheid en Welziin bii de Arbeid

Verenigde Staten van Noord Amerika

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vrije Universiteit
Wet Arbeids Ongeschiktheid

W€t Arbeid Gehandicapte Werknemers

Centrale organisaties van werknemers, FNV, CNV, etc.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Ministerie voor Welziin Volksgezondheid en Cultuur
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