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Voorwoord

Dat het werken op afwijkende tijden problemen met zich mee kan brengen, hoeft
geen betoog. Reeds in de vorige eeuw achtte de wetgever het wenselijk om de werk-
tijden wat betreft de vorm en de duur aan banden te leggen. Met de beoogde ver-
vanging van de Arbeidswet 1919 door de Arbeidstijdenwet geeft diezelfde wetgever
aan, dat voor de overheid op dit vlak een rol blijft weggelegd. In veel beroepen en

bedrijfstakken is het noodzakelijk om op afwijkende tijden te werken. om die reden
moeten dan ook afivijkende werktijdregelingen getroffen worden en vormt organisa-
tie van de beloning van dit soort regelingen een voortdurend discussiepunt tussen

werkgevers- en werknemerspartuen.

De laatste decennia is er in Nederland op het terrein van de arbeid en de arbeidsver-
houdingen veel veranderd. Werknemers zijn via het systeem van collectieve onder-
handelingen een volwaardige gesprekspartner geworden van de werkgevers. Werken
op afwijkende tijden en de beloning daarvoor zijn in veel bedrijfstakken een essen-

tieel onderdeel van deze onderhandelingen geworden. Inspraak van de werknemers
in de eigen arbeidsorganisatie heeft gestalte gekregen via o.a. de wet op de onder-
nemingsraden. Werknemers hebben op deze wijze instemmingsrecht bij het vaststel-

len, wijzigen of intrekken van een werktijdenregeling. Niet alle afwijkende werktijd-
regelingen zijn echter ongunstig voor werknemers. Door maatschappelijke verande-

ringen is er zelfs een nieuwe behoefte ontstaan aan het werken op afiuijkende tijden.
Met name het werken in de avonduren, of op in het weekend, kan voor werknemers

aanvullend voordeel opleveren bij studie, kinderopvang, verdeling van de huishou-
delijke taken, enz. werknemers en werkgevers zoeken daarom steeds meer naar
andere werktijdregelingen, die tot voordeel van beiden strekken

Deze ontwikkelingen hebben tevens geleid tot een bezinning op de rol van de

overheid bij het voÍmgeven van arbeids- en rusttijden. In het wetsvoorstel Arbeids-
tijdenwet wordt ruimte geboden aan het initiatief van werknemers en werkgevers
om de werktijden flexibel in te vullen. Centraal in het wetsvoorstel blijft echter de

veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer in verband met zijn
arbeid bestaan. Mede daarom werd door het Ministerie van Sociale Zaken en
werkgelegenheid opdracht gegeven voor de uitvoering van een omvangrijk onder-
zoek naar de relatie tussen het werken met afwijkende werktijdregelingen en

ziekÍeverzuim. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor



Arbeidsomstandigheden NIA. In dit boek worden de uitkomsten van dit onderzoek

beschreven.

Aan het onderzoek namen in totaal 85 bedrijven en instellingen en 3011 werknemers

deel. Van hieruit willen wij alle organisaties en werknemers van harte danken voor

de bereidwillige deelname aan het onderzoek en vooral ook voor de open en eerlijke

wijze waarop zij de vragen van het onderzoek beantwoord hebben.

Ten behoeve van het onderzoek werd door het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid een begeleidingscommissie ingesteld die bestond uit Henk Hart-

meyer, Ton van Nimwegen (tot eind 1993) en Peter Vos (vanaf begin 1994).

Gedurende het onderzoek is zeer nauw en prettig met de begeleidingscommissie

samengewerkÍ en de leden hebben een grote inbreng in de vormgeving en de

uitvoering van het onderzoek gehad. Daarvoor willen wij ook hen hartelijk danken.

Voor de lezer is het belangrijk om te weten dat dit boek op drie manieren gelezen

kan worden. Allereerst worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek

beknopt weergegeven in Engels- en Nederlandstalige samenvattingen. Daarin kan

men in het kort kennis nemen van de opzet en de uitkomsten van het onderzoek.

Degenen die meer van de onderzoeksresultaten willen weten, maar niet het hele

boek willen doornemen, kunnen volstaan met het lezen van hoofdstuk 11, waarin

de resultaten van het onderzoek in geconcentreerde vorm worden samengevat en

besproken. De overige hoofdstukken laten zich verder alleen in onderlinge samen-

hang lezen.

Tenslotte hopen wij, samen met de leden van de begeleidingscommissie, dat het

onderzoek bij zal dragen aan een zinvolle en evenwichtige discussie tussen werkge-

vers en werknemers over de verdere vormgeving van werkÍijden in Nederland.

John Klein Hesselink

Frans Verboon

Thérèse van den Berg



Samenvatting

In het begin van de negentiger jaren werd in Nederland een drie jaar durend longitu-
dinaal onderzoek gehouden naar de gevolgen van werken met afwijkende werktijdre-
gelingen. De gevolgen werden gedefinieerd in termen van ziekÍeverzuim, arbeids-

en privé-ongevallen, klachten over de gezondheidstoestand en klachten over de vrije
tijdsbesteding. Aan het onderzoek namen 3011 werknemers deel uit 85 bedrijven

en instellingen. Deze werknemers werden gedurende het onderzoek drie keer telefo-

nisch geïnterviewd. Het zielcteverzuim werd telkens een jaar daarna bij de werkge-

vers opgevraagd. Er werden 17 vormen van afwijkende werktijdregelingen onder-

zocht door ze, wat de bovenstaande gevolgen betreft, te vergelijken met groepen

van dagdienstwerkers uit dezelfde bedrijfstakken. Zowel de verschillen in omvang

van de gevolgen van het werken in de verschillende afwijkende werktijdregelingen,

als de veranderingen die daarbij optreden in de loop van de tijd, werden onderzocht.

Allereerst werd gekeken of het ziekteverzuim en de gezondheidstoestand van de

onderzochte werknemers afwijkt van die van werknemers in dagdienst. Vervolgens

is nagegaan of in de loop van drie jaren de verschillen met de dagdienst groter

zouden worden. Daarnaast werd gekeken naar de invloed van uitstroomselectie

(werknemers die het bedrijf verlaten hebben een hoger ziekÍeverzuim, meer gezond-

heidsklachten enz.).

De specifieke aard en opzet van het onderzoek garandeert een goede kwaliteit van

de resultaten; mede ook omdat bij de uitvoering van het onderzoek niet op belangrij-

ke problemen werd gestuit. Gaande het onderzoek bleek dat vrij stabiele groepen

van werknemers onderzocht werden, zodat selectie-effecten tijdens de onderzoekspe-

riode slechts in zeer beperkte mate gesignaleerd konden worden. Hieronder volgt

een overzicht van de belangrijkste uitkomsten voor de vijf hoofdgroepen van

werktijdregelingen, waarin de 17 onderzochte vormen van afwijkende werktijdrege-

lingen onderverdeeld zijn.

Regelmatige ploegendiensten zijn werktijdregelingen waarbij de werknemers in 2
of meer ploegen na elkaar werken. Het bedrijf kan daarmee de bedrijfstijd verlengen

en zelfs maximaal de hele week, inclusief het weekend, volcontinu doorwerken. De

werknemers krijgen meestal een toeslag op hun uurloon toegekend voor het werken

op inconveniënte uren. Uit het onderzoek bleek dat de werknemers in de onderzoch-

te ploegendiensten vooral minder problemen hebben naarmate het aantal ploegen

toeneemt. De grootste verschillen in uitkomsten zijn te zien tussen de twee onder-



zochte voÍmen van 2-ploegendienst (wekelijla afwisselend werken in ochtend- en

avonddienst of ochtend- en nachtdienst) enerzijds en de 4- en 5-ploegendiensten

(beidenvolcontinudiensten) anderzijds. De 3-ploegendienst (wel nachtdiensten, geen

weekenddiensten) neemt een tussenpositie in. Het werken in de beide groepen met

de 2-ploegendiensten gaat veelal gepaard met meer gezondheidsklachten dan bij de

controlegroep. De 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus geeft daarnaast ook

meer arbeidsongevallen aan. In beide groepen zijn er echter geen gevolgen voor
het ziekteverzuim gevonden. De 4- en S-ploegendiensten geven niet meer of minder

gezondheidsklachten aan dan de vergelijkbare dagdienstgroepen. Mogelijk hangt

dit samen met een selectie van gezonde werknemers, die in staat zijn om met relatief
belastende diensten te werken. Zij hebben zelfs gunstiger scores voor arbeidson-

gevallen. Opvallend is dat de werknemers in alle onderzochte ploegendiensten veel

klachten over de vrije tijd hebben.

Onregelmatige continudiensten zijn eveneens diensten waarbij volcontinu gewerkt

wordt, maar dan met een onregelmatig wisselende opeenvolging van ochtend-,

avond- en nachtdiensten, zoals dat bijvoorbeeld bij de politie en de gezondheidszorg

voorkomt. Bij de onregelmatige continudiensten zijn het vooral de werknemers in
de onregelmatige ploegendiensten (uit industriële bedrijven met relatief veel nacht-

werk) en de politiemedewerkers die naar verhouding veel gezondheidsklachten

aangeven. Deze groepen lijken, wat hun score-patroon betreft, sterk op de beide

2-ploegendiensten. Bij de gezondheidszorg is sprake van een relatiefgezonde groep

van medewerkers. Dat deze gÍoep zichtenaar:zien van gezondheidsklachten positief

onderscheidt ten opzichte van de beide overige onregelmatige diensten, wordt
mogelijk veroorzaakt door het verhoudingsgewijs minder vaak in de nacht werken.

Bij de ongevallen en het ziekteverzuim werden geen opmerkelijke verschillen

gevonden. De werknemers in de gezondheidszorg geven, net als de werknemers

met onregelmatige ploegendiensten relatief meer klachten aan over de vrije tijdsbe-

steding. Opvallend is dat de politiemedewerkers met onregelmatige diensten naar

verhouding geen afwijkend klachtenpatroon over hun vrije tijdsbesteding hebben.

Structureel afwijkende werlctijden zljn zo genoemd omdat ze altijd op dezelfde tijd
van de dag, maar buiten het standaard-werktijdpatroon van 07.00 uur tot 18.00 uur,
plaatsvinden. Onderzocht zijn vroege ochtenddiensten, avondwerk, zaterdagwerk

en weekendwerk. Er werden bij de structureel afwijkende werktijden nauwelijks

meer gezondheidsklachten en ongevallen gevonden dan in de dagdienst-groepen.

Alleen de avondwerkers rapporteren verhoudingsgewijs veel slaapklachten en de

ochtendwerkers veel overige ongevallen. Men zou echter ook verwachten dat de

werknemers met de vroege ochtenddienst (de aanvang van hun werktijd ligt gemid-

deld rond de 04.00 uur in de nacht) meer slaapklachten aangeven, maar dat is niet



zo. Waarsch{nlUk is ook hier sprake van een selecte groep van gezonde werkne-

mers. Avondwerkers hebben wel relatief meer klachten over de vrije tijdsbesteding
en tijd voor gezinsactiviteiten. Dat is te begrijpen, omdat op die tijden ook maat-

schappelijk gezien de meeste van deze activiteiten plaatsvinden. Weekendwerkers

hebben eveneens relatief meer klachten over de vrije tijdsbesteding.

Nieuwe werhijdvormen zijn werktijdregelingen, waarbij de randvoorwaarden van

de huidige standaard-werktijdregelingen veranderd zijn. Onderzocht zijn de keuze

werkÍijden, de 2-ploegendienst met verkorte werkdagen en de 4x9th urige werk-
week. De onderzochte regelingen zijn gewild bij zowel de werknemers als de

werkgevers. Bij de nieuwe werktijdvormen werden dan ook geen nadelige uitkom-
sten gevonden in vergehjking met de controlegroepen. Met name de werknemers

met keuze-werktijden (zij kiezen zelf de aanvangs- en eindtijden van de werkdag)

vallen op door gunstige ongevallen- en verzuimscores. Ook blijkt dat de werknemers

met de variant van de 2-ploegendienst (korte werkdagen van6r/z uur, met wekelijks

afwisselende ochtend- en avonddiensten) verhoudingsgewijs niet méér klachten

aangeven over de vrije tijdsbesteding. Dat is een interessante uitkomst, omdat deze

werktijdvorm onder andere ontwikkeld is om werknemers meer vrije tijd te geven.

Bovendien is een opvallend resultaat van het onderzoek dat deze werktijdvorm, wat

de gevolgen betreft, beduidend gunstiger naar voren koml dan de standaard 2-ploe-

gendienst. Vy'erknemers met een gecomprimeerde werkweek (4 dagen in de week

9r/2. uur werken) scoren niet gunstiger of ongunstiger dan hun controlegroep.

Intensieve werktijden zijn werktijdregelingen waarbij permanent (overwerk) of tijde-
lijk (seizoenswerk) intensiever gewerkt wordt. De structureel overwerkers scoren

relatief ongunstig. Zij rapporteren meer algemene gezondheidsklachten, vermoeid-

heids- en irritatieklachten, slaapklachten en klachten over de vrije tijdsbesteding en

de tijd die ze aan hun gezin kunnen besteden. De seizoenswerkers noemen naar

verhouding vaker maagklachten en klachten over de tijd die ze aan hun gezin

kunnen besteden. Ook rapporteren zij relatief vaker ongevallen in de privé-sfeer.

Opvallend is dat de seizoenswerkers naar verhouding een gunstig ziekÍeverzuimper-

centage hebben, terwijl ook de gemiddelde verzuimduur in deze groep korter is.

De eindconclusies van het onderzoek bevestigen twee risicofactoren, die ook in de

internationale onderzoeksliteratuur onderscheiden worden. De eerste risicofactor
is het doorbreken van het cyclische dag-nachtritme van de mens. Met name het

werken in de nacht blijkt een belangrijke risico-factor te zijn. Hoe meer dagen

achtereen in de nacht gewerkt wordt, des te meer vennoeidheid er zal optreden.

Dat is vervolgens van invloed op de gezondheidstoestand en het presteren van de

werknemers. Dit gegeven blijkt ook duidelijk in het onderzoek naar "Arbeidstijden

-1



en ziekÍeverzuim» aanwezig te zijn. Ploegendiensten met naar verhouding veel

nachtdiensten en/of weinig hersteltijd, blijken gepaard te gaan met meer gezond-

heidsklachten. Ploegendiensten met nachtdiensten (zoals de 3-, 4- en S-ploegen-

diensten), waarbij wel sprake is van voldoende mogelijkheden tot herstel, blijken
daarentegen naar verhouding geen specifieke gezondheidsproblemen op te leveren.

Gezondheidsselectie (alleen gezonde werknemers gaan of blijven werken met belas-

tende werkÍijdregelingen) kan daarbij overigens een rol spelen.

De tweede risicofactor is het aantal uren dat werknemers - over een langere tijd
genomen - per dag werken. De grens werd op basis van de onderzoeksliteratuur
gelegd op structureel 10 of meer uren per dag werken. Inderdaad blijkt dat bij de

structureel overwerkers naar verhouding meer klachten en problemen optreden. Bij
tijdelijk intensiever werken is dat in mindere mate het geval en bij de gecompri-

meerde werkweek blUkt dat de verlenging van de werkdag naar 9rh. uur naar

verhouding geen extra problemen bij de werknemers oplevert.

Interessant in het licht van beide bovenstaande risicofactoren is dat het verschuiven

van de werkdag of de werkweek, zoals bij structureel afwijkende werkÍijden, niet

samenhangt met meer gezondheidsklachten. V/el hebben de structureel afivijkende

werktijden soms invloed op het privéleven van de werknemers. Zo hebben avond-

en zaterdagwerkers meer klachten over hun vrije tijdsbesteding en hebben de

avondwerkers meer slaapklachten. Ook de onderzochte moderne aanpassingen van

de werktijdregelingen (de gecomprimeerde werkweek, de 2-ploegendienst met korte

werkdagen en keuze-werktijden) doen het vaak even goed als of zelfs beter dan de

gewone dagdienst. Of gezondheidsselectie bij instroom een grote rol speelt was bij
dit onderzoek minder goed aantoonbaar. Selectieprocessen bij uitstroom treden met

name op bij de gecomprimeerde werkweek en het seizoenswerk.

De algemene conclusie van het onderzoek is daarmee dat, mits de werkdag niet

structureel te lang wordt en het aantal dagen dat achtereen in de nacht gewerkt

wordt beperkt blijft, er geen sprake is van extra gezondheidsklachten en een hoger

ziekteverzuim bij werknemers. Wel blijkt dat voor veel werknemers het werken op

afwijkende tijden gepaard gaat met problemen met de vrije tijd en de tijd voor het

gezin.
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Summary

In the Netherlands a tendency can be observed towards a c,cntinuous increase in

variations in working-time patterns. Not only the regular types of shiftwork sched-

ules can be classified into various types and dimensions nou'adays, but also more

irregular kinds of working-time patterns can be found in an increasing number of
variations. Even normal daytime work can be distinguished into several new forms,

defined by increase, decrease or flexibility of the number of working-hours.

The Dutch Ministry of Social Affairs and Employment initiated a three year

longitudinal study to obtain a better insight in the effects of shiftwork and other

irregular working-time patteÍns on sickness absence and on various other indicators

of safety, health and well-being. The research was conducted by the Dutch Institute

for the Working Environment. The aim of the study was to assess cause-effect

relations between shiftwork/irregular working-time schedules and sickness absence

an other indicators of safety, health and well-being. In the research design several

groups of employees working in shiftwork and other forms of irregular working-

times were compared to groups of employees in the same branches and with appro-

ximately the same occupational level, but with regular daytime working-hours. The

research can therefore be characterized as a three year longitudinal study with a
case-control design.

Sickness absence indices were selected as the main effect measures, because

sickness absence is regarded as an important indicator for problems in the working

environment in The Netherlands. Furthermore some other variables were selected

as criterion measure in this study, e.g. the number of occupational accidents, and

several indicators of subjective health and well-being.

The central research question of the study was: "what is the difference in level and

development of sickness absence (spell frequency, average duration and percentage)

between daytime workers and workers in various kinds of deviating working-time

schedules, controlled for differences in demographic variables, differences in type

of work and working conditions, selectionprocesses before and during the research,

and differences in the domestic situation?"

The panel of the research consisted initially of 3011 employees in 85 organisations.

The organisations were recruited from branches of industry and public and social



services in which irregular working hours play a significant role. Each organisation

cooperated with at least one group of about 20-25 employees. Some organisations

cooperated with two to five different groups. Furthermore each group of employees

was homogeneous with respect to the working-time pattern.

The three year longitudinal study was conducted by means of a telephone survey

with all employees at the beginning of each (research)year. The questions and inven-

tories used in the telephone survey measure several kinds of intermediate variables

and were as much as possible derived from well known Dutch population and health

inventories, in order to ensure optimal comparability to already existing data.

Sickness absence was monitored during the three year period by recording all days

absent due to sickness of the participating employees, including absence due to

maternity leave and occupational accidents. The data collection lasted from October

1991 to October 1994.

In total there were seventeen different types of deviating working-time patterns

included in the research. These seventeen groups of employees \ryere compared to

groups of employees working with a regular daytime schedule from Monday to
Friday. These latter groups were recruited from the same organisations or

organisations from the same branches of industry as the employees with deviating

time schedules. For analytical purposes these seventeen types of working+ime
patterns were classified into five main categories.

The first main category consists of five subcategories of regular variations of shifi-
work. This means that a specific work schedule rotates regularly with the same

amount of hours per day. There are two kinds of shiftwork with two shifts: a
morning-evening and a morning-night sequence. The other three kinds of shiftwork

constitute: three, four and five shifts. These three typès include working at night.

In the four and five shift schedule working in weekends is also included. Results

indicated that risk factors concentrate in the shiftwork categories with two shifts.

In these categories comparatively more health complaints were found. In the groups

with the morning-night schedule also relatively more occupational accidents were

reported and registered. In the schedules with four and five shifts no exceptional

high levels of health complaints were found compared to the control-groups. The

occurrence of occupational accidents was found to be considerably lower in the

groups with four and five shifts. More complaints on leisure time were found in
all these shiftwork groups. The three shift group appeared to be in between the

other shiftwork groups as far as risk factors were concerned. Shiftwork was not

found to be associated with sickness absence.



The second main category, irregular shiftwork, contains the schedules that vary

inegularly. Three branches/services were included with this type of work-pattern:
(food-)industry, the police and health care institutions (nurses). tn the industry

irregular working schedules are often the result of a specific production process.

E.g. bread factories and slaughter-houses have to deliver their products early in the

morning. As permanent night-work is mostly prohibited in The Netherlands, these

industries have designed schedules with more night-shifts. In police and health care

services schedule-irregularity exists because most work is done at daytime and

surveillance is carried out in the evening and at night. Results indicated that working
with irregular shifts in industry and in the police constitute a risk factor as far as

health complaints are concerned. Industry workers also had comparatively more

complaints about leisure time. Irregular shiftwork in health care institutions was

found to be related to comparatively less health complaints. However more com-

plaints about leisure time were found. There were no consistent effects on accidents

found in this group. No effects on sickness absence could be established in all three

groups.

Structural deviating working-times, the third main category in the study, consists

of four subcategories: early morning tvork, evening work and work on Saturdays

and weekends. Early morning work is defined as beginning before six o'clock in
de morning. It is assumed that working at this early hour affects the human sleep-

wake rhythm. This working-schedule is also found in bread factories and slaughter-

houses. Evening work is defined as exclusively working in the evening. Working
on Saturdays is mostly found in the retail and automobile repair, working on

Sundays inhotels, restaurants, holiday parks, etc. Some indications were found that

these working-time schedules in general were related to relatively more complaints

about leisure time. Significant positive results however were found with regard to

sickness absence and health complaints in some of these groups.

The fourth main category consists of three subcategories of new experiments with
working-times: variable working-times (by choice), shiftwork with two shifts

consisting of working-days of 6% hours and the 4x9Vz hours working week.

Employees with variable working-times can, within limits, choose their own starting

and ending hours of the working-day. Shiftwork with short days is designed as a

means to pay the inconveniences in additional leisure time instead of money. The

net result is 6% hours morning and evening shift. In the four-day working week

employees work 9t/2. hours per day and have one additional day off. Results indi-
cated positive effects of variable working-times for employees. This type of sched-

ule is related to comparatively less sickness absence and less occupational accidents.

The two other groups did not show any negative results with regard to the depend-



ent variables. Although these experiments contain potential risk factors (long work-
ing days and shiftwork with two shifts) no negative effects could be found, com-

pared to the control-groups, probably due to sufficient recuperation-time.

The fifth main category consists of two forms of overtime: structural oveÍtime and

seasonal work. Structural overtime is defined as extra working-time over an

extended period of time in addition to the normal 5x8 hour working week between

07.00 a.m. and 06.00 p.m. on weekdays. It is often found in organisations with
continuous growth or organisations with an increase in production. Seasonal work
is defined as work during a temporary period of increased work-supply (work-cam-

paigns in specific seasons). Organisations in this subcategory shift to more intensive

working-time patterns (such as shiftwork) during the campaign. Structural overtime

was found to be related to comparatively more health complaints and more com-

plaints about leisure time. Seasonal work was related to comparatively less sickness

absence. Here relatively more health complaints, complaints on leisure time and

private accidents were reported. Although the latter type of working-schedule often

also implies overtime, the results were clearly more positive, probably due to

sufficient recuperation-time.

The main result of this study is the assessment that there are two clearly defined

risk factors involved in working-time schedules. These risk factors can also be

found in the international research literature, e.g. in the literature on chrono-biology

and chrono-psychology. The first factor is night-work, which interferes with sleep

and rest, i.e. recuperation-time. Indeed indications were found in this study that

long periods of night-work or work-periods which interfere with sleeping at night
is related to health complaints. These specific problems seem to be dealt with e.g.

in the experimental two shift schedule. This type of schedule appears to be an

acceptable alternative - with regard to health complaints - to the regular two shift

schedule.

The second risk factor is the length of the working-day. As in the case of structural

overtime it can be concluded that long working-hours over an extended period of
time have negative effects on both workers health as well as social activities. This

confirms the suggestion from other international research on this subject, which
indicates that a ten hours working-day is the maximum length, not only with respect

to safety, health and well-being, but also with respect to productivity. The 4x9t/z

hours working week appears to be an acceptable alternative - at least with regard

to health complaints.



Although not overall clearly established inthis study, some indisations were found

as to the 'healthy worker effect'. Especially with work-patterns like the 4x9% hours

per week and theseasonal work selectionprocesses - as far as health was concerned

- were found with those employees who left their jobs.





1 lnleiding

Het belangrijkste doel van het onderzoek naar uArbeidstijden en ziekÍeverzuim" is
het vaststellen van de relatie tussen 17 vormen van afwijkende werktijdregelingen
en het ziekteverzuim van de werknemers die volgens deze werktijdregelingen
werken. Het is echter niet gemakkelijk om deze relatie ondubbelzinnig vast te
stellen. Onderzoek naar afwijkende werktijdregelingen kent een groot aantal on-
derzoekstechnische problemen. Om bovenstaande doelstelling verantwoord uit te
kunnen werken, moet daarom met een groot aantal verstorende invloeden rekening
worden gehouden, die zowel gelijktijdig als in de loop van de tijd kunnen optreden.

Om deze invloeden onder controle te kunnen houden is een longitudinaal onderzoek

noodzakelijk. Een dergelijk onderzoek is in de jaren 1991 tot en met 1994 gehou-

den. In dit boek wordt dit onderzoek beschreven en wordt een antwoord gegeven

op de vraag wat nu precies de invloed van de onderzochte werktijdregelingen op

het ziekteverzuim en de veiligheids-, gezondheids- en welzijstoestand van werkne-

mers is. In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op enkele achtergronden van
afwijkende arbeidstijden, de problemen die zich voordoen bij het onderzoek daar-

naar en de doelstelling van het onderzoek.

1 .1 Afwijkende arbeidstijden in Nederland

Sinds de wijziging in1922 van de Arbeidswet 1919 (1) is in Nederland de wettelijke
hoofdregel van kracht om voor de belangrijkste categorieën van arbeid de duur van
een werkdag te beperken tot maximaal 8% uur en van een werkweek tot maximaal
48 uur. Na de Tweede Wereldoorlog is de werkweek gemiddeld nog korter gewor-

den en deze bedraagt momenteel contractueel voor een voltijd-werknemer gemiddeld

39,4 uur per week (2). Parallel aan deze ontwikkeling is tevens de ongeschreven

standaard ontstaan, dat de werkdag zich dient af te spelen van maandag tot en met

vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur. Hoewel men halverwege de jaren tachtig weer
is gaan denken over een meer flexibele interpretatie van de werktijden, is deze

ongeschreven standaard in dit boek overgenomen als de reguliere Nederlandse

werktijd. Telkens als de term "dagdienst" gebruikt wordt, zal daarmee deze werk-
tijdvorm aangeduid worden.



Vanzelfsprekend bestaan er vele uitzonderingen op het reguliere werktijdenpatroon,

die op hun beurt ook weer in categorieën ingedeeld kunnen worden. In winkels

bijvoorbeeld wordt op zaterdagen en koopavonden gewerkt. In de horeca moet men

voor een belangrijk deel op avonden en in de weekeinden werken, omdat men in

deze sector onder andere verdient aan de bestedingen van degenen die overdag

werken. In sectoren als de gezondheidszorg, de politie, het openbaar vervoer en

bijvoorbeeld bij de nutsbedrijven kan men het werk vanzelfsprekend ook niet om

18.00 uur stopzetten en wordt continu 24uu;t doorgewerkt, alle dagen van de week.

Ook in het bedrijfsleven kent men vele vormen van afuijkende werktijdregelingen.

Tot de meest bekende vorÍnen kunnen de vol-, semi- en discontinue ploegendiensten

in de industrie gerekend worden. In de industrie bestaan er meerdere redenen om

op afwijkende uren en dagen te werken. Naast produkÍie-technische redenen, zoals

bijvoorbeeld een produktieproces dat langer dan 8 uren duurt, is het vaak de

concurrentie van de (wereld)markt die een langere bedrijfstijd noodzakelijk maakt.

Ook zal een bedrijf met een omvangrijke investering in een kostbaar machinepark

graag willen dat haar werknemers ook op andere (en dus afuijkende) tijdstippen

dan overdag werken, om daarmee de investering rendabel te maken.

Met afwijkende werktijdregelingen wordt echter meer bedoeld dan ploegendiensten

en onregelmatige continudiensten alleen. In bijvoorbeeld bakkerijen en slachterijen

begint de werkdag doorgaans voor 07.00 uur, omdat de produkten op tijd bij de

klant moeten zijn. In weer andere sectoren is er sprake van seizoenslerk, waarbij

er in bepaalde periodes vaak lange werkdagen gemaakt worden. In dergelijke

bedrijven wordt, om de produktiecapaciteit te vergroten, vaak tijdelijk overgegaan

op ploegendiensten, een groter aantal werkuren of overwerk. Afwijkingen en

veranderingen zijn ook ten aanzien van de gewone dagdienst mogelijk. De dagdienst

met variabele begin- en eindtijden is reeds lang bekend. Werknemers kunnen daarbij

(binnen bepaalde grenzen) zelf de begin- en eindtijd van hun werkdag kiezen. Ook

bekend is de gecomprimeerde werkweek, waarbij vier dagen per week 9 of 9th tttr
gewerkÍ wordt. Zelfs ploegendiensten kunnen op een gunstige wijze aangepast

worden. Een recent voorbeeld is de 2-ploegendienst waarbij de werknemers geen

"compensatie" in geld, maar in tijd ontvangen. In een dergelijke ploegendienst duurt

de werkdag niet meer 8, maar 6r/z uur.

Als gesteld wordt dat de standaard-werktijd in Nederland de dagdienst is, impliceert

dit dat de meeste Nederlanders volgens deze werktijden-norm werken. Inderdaad

blijkt uit recent onderzoek van de Europese Commissie dat 7l% van de Nederlandse

werknemers nooit ploegenarbeid, 72% nooit nachtarbeid en65% nooit zondagsar-
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beid verricht (3). De First European Survey on the Work Environment lggl-rg9z
(4) vond dat77 ,9% van de Nederlanders niet of nauwelijks nachtwerk verricht. Dit
onderzoek rapporteerde dat slechts 2,7 % vande Nederlandse werknemers voor meer

dan 50% van de werktijd nachtwerk verricht; 6,r% doet dat voor maximaal 50%

van de werktijd en 13,3% voor maximaal25% vande werktijd. Een ander Europees

onderzoek (5) geeft aan, dat in private bedrijven met meer dan 10 werknemers 13 %

van de werknemers geregeld zaterdags en 15% geregeld 's avonds werkt. In de

Enquëte Beroepsbevolking (EBB) 1993 (6) wordt voor het eerst een totaal-overzicht
gegeven van afwijkende werktijden in Nederland. Daaruit blUkt dat 48,1% vande
werkende beroepsbevolking in Nederland op onregelmatige tijden arbeid verricht.
De voornaamste uitkomsten zijn in tabel 1.1.1 weergegeven.

roepsbevolking naar regelmat.ige en onregelmaÈ.ige werktijden, 1992 i)

verkÈij den x L 000

regelmtig

onregelGtig
alleen 's nachEs
alleen '6 avonds
weekend overdag
's nachtE en 's avonds
's nachts en in het. weekend
's avonds en i.n heÈ weekend
's nachts, 's avonds en in het weekend
waaronder in 3- of meer-ploegendi.enst

totaa I

toiaal

3 028

2 833

246
1 020

7L
L2

?09
112
337

5 862

23

5 885

51,5*

48, 1t
0, 0t
4 ,21

17, 33
L,2r
0,2ï

12, 0t
13, 1t

5 ,71

99, 6t

0 ,41

100,0t

r) bron: cBs/BBB 1993

Uit de EBB 1993 blijkt tevens dat het werken op onregelmatige tijdstippen zowel
in alle bedrijfstakken als door alle beroepsgroepen gebeurt. De maatschappelijke

scheidslijnen die er in het verleden op dit vlak te trekken waren, zijn inmiddels

achterhaald: fabrieken zijn kantoren geworden, blauwe boorden witte boorden, en

vice versa. V/el zijn eÍ, zo blijkt uit de EBB 1993, nog bepaalde bedrijfstakken en

beroepsgroepen aanwijsbaar waar in vergelijking tot andere bedrijfstakken en

beroepsgroepen relatief veel op bepaalde onregelmatige tijden wordt gewerkt. In
transport-, opslag- en communicatiebedrijven wordt relatief het vaakst 's nachts

gewerkt. In de detailhandel wordt relatief veel 's avonds en in het weekend gewerkt.

Voor hotels, restaurants en cafés zijn de avond en de nacht de drukste perioden.

Van de mensen die een commerciële functie bekleden werkt een aanzienlijk deel

's avonds en in het weekend. Door driekwart van de beroepsklasse brandweer,

politie en bewakers wordt zeer onregelmatig gewerkt, met name in de nacht. Dit



geldt ook voor verpleegkundigen, waarvan meer dan de helft regelmatig 's nachts

werkt. Ook uit andere gegevens blijken verschillen. Zo komt uit het eerder genoem-

de onderzoek van de Europese Commissie naar voren, dat de meeste zondagsarbeid

wordt verricht in de tertiaire en quartaire sector. De First European Survey on the

Work Environment l99t-I992 geeft aan dat nachtarbeid het meest voorkomt in

elektriciteitsbedrijven, de chemische industrie en de transportsector. Nachtarbeid

wordt daarbij voornamelijk door mannen verricht in de grotere ondernemingen. Al
deze gegevens overziend, werkÍ er dus in Nederland een gevarieerd en groot

gedeelte van de bevolking met afuijkende werktijdregelingen.

Op de historie van het ontstaan van afwijkende arbeidstijdpatronen zal in dit boek

niet ingegaan worden. Belangrijker in het kader van het onderzoek naar "Arbeidstij-
den en ziekteverzuim" is het om te constateren dat het klaarblijkelijk toch noodzake-

lijk is om de werktijden enigszins aan banden te leggen. Nog steeds blijkt uit de

onderzoek dat het werken met afwijkende werktijdregelingen voor werknemers

problemen oplevert. Die problemen kunnen ontstaan op lichamelijk en psycho-

sociaal gebied. Zo blijkt dat bij nachtwerk het normale biologische slaap-waakritme

van de werknemer doorbroken wordt, waardoor slaap-, vermoeidheids- en irritatie-

klachten kunnen ontstaan. Ook moet er ergens een grens zijn aan het aantal uren

dat werknemers dagelijks kunnen werken; niemand kan gedurende de werkweek

24 uur per dag werken, omdat vermoeidheid en slaap daaraan onverbiddelijk een

einde zullen maken. En dan kunnen werknemers door het werken in de avonduren

en de weekeinden minder goed deelnemen aan bepaalde vrije-tijdsactiviteiten (sport

en ontspanning) die doorgaans op deze tijden georganiseerd zijn en moet men veelal

sociale contacten met familie en vrienden anders organiseren.

Vanwege deze belastende factoren van afwijkende werktijdregelingen is er rondom

de reguliere arbeidstijdpatronen een systeem van overwerk-, ploegen- en onregelma-

tigheidstoeslagenontstaan, waarnee werknemers financieel gecompenseerd worden

voor de ongemakken van het werken op afwijkende tijden. De hoogte van deze fi-
nanciële vergoeding hangt echter niet altijd recht evenredig samen met de mate

waarin de afwijkende werktijdregelingen belastend zijn. De omvang van deze

toeslagen is in het algemeen het resultaat van een onderhandelingsproces tussen

werkgever en werknemer, veelal vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst

of rechtspositieregeling (7). Voor het medezeggenschapsorgaan is daarnaast een rol

weggelegd in de organisatie van de arbeid in de arbeidsorganisatie zelf.
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ln veel bedrijfstakken is de vorn van het werken op afwijkende werktijdregelingen

en de hoogte van de toeslag die daarvoor gegeven wordt dan ook een integraal on-

derdeel van het collectief overleg. op die wijze zijn zowel werkgevers als werk-
nemers beschermd tegen al te extreme afwijkingen van de wensen en ideeën die men

wederzijds over het werken op afwijkende tijden heeft. In onderling overleg worden
werktijden gekozen die voor beide partijen het meest gunstig zijn en die voor beide
partijen het beste tegemoet komen aan hun wensen en verlangens. Werkgevers
zullen streven naar werktijden die een zo flexibel en economisch rendabel mogelijk
resultaat opleveren. Werknemers zullen streven naar werktijden die het best aanslui
ten op hun sociale en maatschappelijke verplichtingen buiten het werk.

Het markÍmechanisme van vraag en aanbod lijkt dus de onderhandelingen over de

werktijden en de prijs die daarvoor betaald moet worden grotendeels te bepalen.

Werkgevers zullen meer geld moeten bieden als blijkt dat werknemers niet tegen

een bepaalde prijs in bepaalde soorten afuijkende werkÍijdregelingen willen werken.

Andersom zal dit marktmechanisme ervoor zorgen dat de prijs voor het werken op

bepaalde tijden daalt, als blijkt dat werknemers graag bereid zijn om op dergelijke

tijdstippen te willen werken. Overigens zijn er geluiden die aangeven, dat dit
marktmechanisme vooral op collectief niveau zijn werkingskracht heeft verloren.

Met name het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten

zou een blokkade vorïnen voor een goede marktwerking (8).

Een systeem van vraag en aanbod kan ook andere negatieve gevolgen hebben, bij-
voorbeeld als het marktmechanisme veroorzaakt dat tegen een zeer hoog salaris

werk op erg ongunstige tijden aangeboden wordt. Zo kan het zijn dat het om
produktietechnische redenen voor werkgevers interessant is dat er uitsluitend 's

nachts gewerkt wordt. Zlj nillen dan geneigd zijn om volgens het marktprincipe

een hoog bedrag voor dergelijk werk te betalen. Omdat werknemers ook volgens

het marktprincipe handelen, kan dat betekenen dat er afspraken gemaatÍ worden,
waarvan pas op de lange termijn zal blijken dat dit ongunstige gevolgen voor de

werknemers met zich brengt. Om die reden is er van oudsher een derde partij
aanwezig, de overheid, die het evenwicht van het systeem van vraag en aanbod

bewaakt.

Tot nu toe is de vormgeving van de werktijden door de overheid zeer gedetailleerd

gereglementeerd in een complex van wetgeving, waarvan de Arbeidswet 1919 de

belangrijkste is. Inherent aan deze gedetailleerde regelgeving is een omvangrijk
systeem van vergunningen en ontheffingen, dat er toe dient noodzakelijke afwijkin-



gen mogelUk te maken. De Inspectiedienst-SZW (waarin de vroegere Arbeidsinspec-

tie geïntegreerd is) ziettoe op de naleving van de Arbeidswet 1919 en verleent de

vergunning indien een afwijking van de wettelijk gestelde regels noodzakelijk is.

De rol van de wetgever ten aanzien van het beperken van de arbeidstijd is echter

na de Tweede Wereldoorlog langzaamaan overgenomen door het collectief overleg

tussen werkgevers(organisaties) en vakbonden. Het eerder aangegeven reguliere

werktijdpatroon is feiteluk in dat collectief overleg tot stand gebracht. Sociale

partners eisen hedentendage hun verantwoordelijkheid in het organiseren van de

arbeid op. Voor relatief onschuldige afwijkingen van wettelijke bepalingen willen

zij niet langer aftrankelijk zijn van de toestemming van de overheid. Deze ontwik-

kelingen hebben er toe geleid dat in 1984 door de overheid met het presenteren van

een discussienota (9) een eerste stap werd gezet tot vernieuwing van de bestaande

wet- en regelgeving op het terrein van de arbeids- en rusttijden. Op 16 maart 1994

resulteerde dat in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer (10). De voorziene

Arbeidstijdenwet moet de ruimte geven aan sociale partners voor het invullen van

hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot arbeids- en rusttijden, terwijl

tegelijkertijd een groot belang wordt gehecht aan flexibele werktijdregelingen en

een sterk gedereguleerde wetgeving.

De kern van het wetsvoorstel Arbeidstijdenwet is een systeem van een zogenaamde

standaard- en overlegregeling. De standaardregeling bevat een complex aan norïnen

dat voor bijna iedere arbeidssituatie toepasbaar is. Van die normen mag worden

afgeweken bij collectieve regeling, mits daarbij de (ruimere) normen van de over-

legregeling niet worden overschreden. Onder een collectieve regeling verstaat het

wetsvoorstel een collectieve arbeidsovereenkomst of rechtspositieregeling, zoals die

tot stand is gekomen in overleg tussen werkgevers(organisaties) en vakbonden.

Indien in dat overleg een afspraak over arbeids- of rusttijden is gemaakÍ, kan via

een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsor-

gaan ook van de standaardregeling worden afgeweken. Deze laatste mogelijkheid

geldt ook, indien er geen collectieve regeling tussen werkgever(sorganisaties) en

vakbonden tot stand is gebracht, maar niet, indien er een collectieve regeling van

toepassing is waar geen enkele afspraak over arbeids- of rusttijden in voorkomt.

Door dit dubbele normenstelsel biedt de overheid de sociale partners volop de

gelegenheid om zelf werktijdregelingen vast te stellen en met nieuwe vormen te

experimenteren. Daarmee wordt invulling gegeven aan de positie van het collectief

overleg tussen sociale partners en de rol van het medezeggenschapsorgaan in de

arbeidsorganisatie, zoals die zich vooral sinds de tachtiger jaren is gaan voordoen.
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Die positie is er één, waarin werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijkheid
willen dragen voor een optimale organisatie van de arbeid. De nieuwe wet past ook
in het overheidsbeleid waarbij die overheid zich steeds meer beperkt tot haar
kerntaken en de invulling van het beleid steeds meer overlaat aan de maatschappelij-
ke partners. Doordat de structuur van het wetsvoorstel een decentrale uitvoering
van het overleg over arbeids- en rusttijden mogelijk maakt, is het bovendien de
verwachting dat de medezeggenschap een steeds belangrijkere rol bij de vaststelling
van de werktijden zal gaan spelen. Een dergelijke ontwikkeling zal vooral de
werknemers op de werkvloer meer betrokkenheid geven bij hun arbeids- en rusttij-
den.

De opzet van de Arbeidstijdenwet komt blijkens de memorie van toelichting zowel
de werkgevers als de werknemers ten goede. werkgevers zijn gebaat bij een

flexibele aanpassing van de werktijden aan schommelingen in de produktiecapaciteit.
De Arbeidstijdenwet biedt daartoe de mogelijkheden, waardoor aanpassingen in het
personeelsbestand voorkómen kunnen worden. Wat de werknemers betreft zijn er
sinds de tachtiger jaren nieuwe groepen op de arbeidsmarkt gekomen, die gebaat

zijn met het werken op tijden die niet samenvallen met de eerder genoemde regulie-
re werktijden. De typologie aan werknemers is daardoor zeer gediversificeerd
geraakÍ, waarbij ieder type werknemer eigen behoeften heeft aan het omgaan met
tijd. Afwijkendewerktijdregelingenzullenwaarschijnlijkdoordezeontwikkelingen,

zowel vanuit een oogpunt van flexibilisering als vanuit een oogpunt van individuali-
sering, een andere maatschappelijke inhoud gaan krijgen. In welke mate sommige
van die afwijkende tijden dan nog afwijkend geacht zullen worden, ligt in de

toekomst verscholen.

1 .2 Aanleiding voor het onderzoek

Een belangrijke constatering uit de vorige paragraaf was dat het werken volgens
afwijkende werktijdregelingen geen vaststaand gegeven is, maar dat dit gebied

continu in beweging is. Werkgevers en werknemers bepalen telkens wat voor hen
de meest optimale vormgeving van de werktijden is en wat de prijs is die zij
daarvoor willen betalen of ontvangen. Bij het zoeken naar de voor hen optimale
werktijdvorm, worden beide groeperingen door achterliggende processen gemoti-
veerd. Bij de werkgevers zijn dit doorgaans de eisen van de markt en produktietech-
nische eisen. Werknemers kiezen echter op individuele gronden, waarbij de kwaliteit
van de regeling en de omvang van het salaris belangrijke drijfueren zijn. Daarnaast



kiezen werknemers ook op basis van wat zij op fysiek en psycho-sociaal niveau

aankunnen of -willen.

Uit veel onderzoek blukt dat het werken binnen afwijkende werktijdregelingen,

zoals nacht- en ploegendiensten, als een belastende werkomstandigheid beschouwd

kan worden (11). Op grond daarvan kan verwacht worden dat bij werknemers die

werken binnen dergelijke werktijdregelingen meer ziekteverzuim, meer WAO-

toetreding, een grotere kans op arbeidsongevallen, meer gezondheidsproblematiek,

minder welzijn, et:z. zal ontstaan dan bij werknemers in dagdienst.

De oorzaak dat het werken in afwijkende werktijdregelingen belastend is voor de

werknemers ligt in het gegeven, dat er verschuivingen optreden zowel ten opzichte

van het biologische dag-/nachtritme als ten opzichte van het persoonlijk en het

sociale levensritme van de werknemers (12). Met name ploegendiensten en andere

vorÍnen van onregelmatige continudiensten, waarin nachtdiensten zijn opgenomen,

veroorzaken dergelijke verstoringen. De werknemer moet zich telkens aanpassen

en daardoor kan een toestand van desynchronisatie ontstaan, die van invloed is op

de lichaamsfuncties en de persoonlijke en sociale functies die eveneens aan een dag-

/nachtritme onderhevig zijn. Bij lichaamsfuncties moet dan gedacht worden aan

bijvoorbeeld het slaap-/waakritme en het spijsverteringsritme. De faseverschillen

tussen het werk en de persoonlijke en sociale functies veroorzaken dat een

werknemer telkens een keuze moet maken, bijvoorbeeld ten aarrzien van slaap-

periodes en deelname aan gezins- en andere sociale activiteiten. De telkens

terugkerende gedwongen keuzemomenten kunnen dan op den duur conflictsituaties

met zich mee brengen die een extra belasting van het individu veroorzaken. [n een

vergelijkend onderzoek naar dagdienst en ploegendienst is de belasting door

werkroosters geoperationaliseerd via 13 risico-factoren die bij ploegendiensten kun-

nen optreden (13). Voorbeelden van dergelijke risico-factoren zijn onder andere de

regelmaat en voorspelbaarheid van het rooster, de mogelijkheden tot nachtrust en

de mogelijkheden voor huishouding-, gezins- en recreatieve activiteiten.

Hoewel uit onderzoek dus blijkt dat met name het werken in ploegendiensten en

andere continu-diensten een negatieve invloed op de gezondheid van werknemers

kan hebben, is het niet gemakkelijk om ook een ongunstig effect van afwijkende

werktijden op het ziekteverzuim aan te tonen (14). Een belangrijke reden daarvoor

is de dynamiek van de gezondheidsselectie die met het werken op afwijkende tijden

gepaard gaat. Werknemers die ongezond zijn, zullen minder snel geneigd zijn om

in voor hen belastende werktijden te gaan werken. Daardoor ontstaat er enerzijds
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een selectieve instroom van gezonde werknemers in de afwijkende werktijdregelin-
gen en zal er anderzijds sprake zijn van een selectieve uitstroom van ongezonde

werknemers uit deze werktijden. Om de effecten vangezondheidsselectie ondubbel-

zinnig in kaart te kunnen brengen is relatief kostbaar longitudinaal onderzoek

noodzakelijk.

Over de effecten van afwijkende werktijdregelingen, zoals ploegendiensten, op het

ziekteverzuim is dan ook maar weinig bekend. Dat geldt ook voor de minder vaak

onderzochte werktijdregelingen. Bij werknemers met overwerk wordt bijvoorbeeld
vaak een vergelijkbaar of lager ziekteverzuim geconstateerd dan bij werknemers

in dagdienst (15). Dat suggereert een positieve invloed van het overwerk op het

ziekteverzuim. Onbekend is echter in hoeverre dit effect door (zelf;selectie van

werknemers veroorzaakt wordt en of dit effect op de lange duur blijvend is. Vaak

heeft de invoering van nieuwe soorten van werktijdregelingen, zoals de werkdag

met variabele begin- en eindtijden en de verkorte werkweek, een gunstige invloed

op het ziekteverzuim van de werknemers (16). Ook hier is echter maar weinig

bekend van de effecten op langere termijn.

De ingewikkelde relatie tussen arbeidstijden en ziekteverzuim komt nog eens naar

voren in een recente publikatie van het CBS (17). Daaruit blijkt dat het 's avonds

en/of 's nachts werken een significant prediktieve waarde heeft voor kortstondig

ziekÍeverzuim (in dit onderzoek geoperationaliseerd als 1 werkdag verzuim). Bij
middellang verzuim (2-5 werkdagen) is er een samenhang met het werken in
ploegendienst, waarbij vooral de 4-ploegendienst een significante waarde vertoont.

Voor personen die wel eens in het weekend werken is er echter weer minder kans

op deze vorm van verzuim dan voor personen die niet in het weekend werken. Die
kleinere kans op verzuim doet zich voor weekendwerk ook voor bij het langdurig

verzuim (in dit onderzoek geoperationaliseerd als meer dan 5 werkdagen verzuim).

Na correctie voor persoonskenmerken valt de relatie tussen weekendwerk en ziekte-
verzuim echter weg. Persoonskenmerken lijken in deze publikatie dan ook een be-

langrijkere rol te spelen dan de kwaliteit van de arbeid. Dit wordt veroorzaakÍ door

de opzet van het onderzoek, dat een subjectieve meting van de kwaliteit van de

arbeid kent waarbij men zich beperkt heeft tot taakeisen op de deelterreinen

arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Ook hier pleiten de

onderzoekers voor longitudinaal onderzoek, om daarmee causale verbanden te

kunnen leggen. Longitudinaal onderzoek heeft, als uitbreiding van cross-sectioneel

of transversaal onderzoek waarbij onderzoeksgegevens slechts één tijdsmoment



omvatten, het uitdrukkelijk voordeel dat het verloop van de onderzochte kenmerken

op meerdere momenten tegelijk onderzocht kan worden.

Het voorgaande maakt duidelijk, dat er alle aanleiding was tot longitudinaal on-

derzoek naar arbeidstijden en ziekteverzuim. Ook een pilotstudie (zie volgende para-

graaf) die aan het onderzoek "Arbeidstijden en ziekteverzuim, vooraf ging

onderstreepte dat nog eens. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vond het dan ook noodzakelijk dat een dergelijk onderzoek naar de effecten van

afwijkende werktijdregelingen op het ziekteverzuim verricht zou worden. Debesluit-

vorming daartoe vond in 1990 plaats. Door de longitudinale opzet van het onder-

zoek heeft het vervolgens tot begin 1995 geduurd voordat de onderzoeksresultaten

in dit boek konden worden gepubliceerd.

1 .3 De pilotstudie

Voordat definitief tot een longitudinale studie besloten werd, is eerst een pilotstudie

uitgevoerd om de noodzaak en de voorwaarden van een dergelijk omvangrijk project

te verkennen (18). Naast een literatuurverkenning werd onderzocht in hoeverre het

toenmalig bestaande ziekteverzuim-registratiesysteem van het Nederlands Instituut

voor Arbeidsomstandigheden (NIA) ingeschakeld kon worden als stee§roefkader

voor een longitudinaal onderzoek. Dit laatste bleek echter bij aanvang van de

longitudinale studie, door het wegvallen van dit systeem, niet meer relevant te zijn.

Wel werden op basis van dit systeem verkennende transversale analyses gedaan

(analyses over éénjaarperiode) naar het ziekteverzuim van werknemers in afwijken-

de werktijdregelingen en dagdiensten. [n deze paragraaf worden de uitkomsten van

de pilotstudie kort samengevat.

De onderzoeksliteratuur over afwijkende werktijden en ziekteverzuim bleek gro-

tendeels reeds samengevat te zijn in twee overzichtsstudies (19). Het algemene beeld

dat uit deze studies naar voren komt, is dat er geen duidelijk verschil te constateren

is tussen het ziekteverzuim van werknemers werkzaam in ploegendiensten en het

ziekteverzuim van dagdienstwerkers. Wel bleek er een gunstig effect te zijn van

overwerk, de invoering van variabele werktijden en de verkorting van de duur van

de werkweek. Deze drie vormen bleken met een gunstig ziekteverzuim gepaard te

gaan. Interessant was ook dat de studies naar de beide laatste vormen van werktijden

bijna allemaal longitudinaal van aard waren, maar de studies naar de effecten van

de overige werktijdregelingen, waaronder de ploegendiensten, meestal niet. Vooral
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wat de ploegendienst-studies betreft werd dan ook de conclusie getrokken dat

longitudinaal onderzoek noodzakelijk is om zicht te krijgen op de effecten van

selectieve in- en uitstroom van gezonde en ongezonde werknemers.

De verkennende transversale analyses die in het kader van de pilotstudie uitgevoerd

zijn, betroffen het registratiejaar 1988, waarin het ziekteverzuim van 42.784

werknemers in 154 verschillende ondernemingen vergeleken werd. De ondernemin-

gen waren uit een groot aantal bedrijfstakken afkomstig. In de onderzoeksgroep

bleek de dagdienst sterk vertegenwoordigd te zijn, maar bleken er tevens voldoende

werknemers in zeven vorÍnen van afwijkende werktijdregelingen aanwezig te zijn
om analyses te kunnen uitvoeren. Omdat achtergrondkenmerken een verstorende

invloed kunnen hebben op zowel het werken in afwijkende tijden als op het ziekte-

verzuim, werden de groepen onderling op basis van 10 persoons- en functiekenmer-

ken gematched enherwogen. Vergelijking van de groepen met afuijkende werktijd-

regelingen en dagdienstgroepen leverde daarna de resultaten op, die in tabel 1.3.1

worden weergegeven.

T.bel 1.3.1 vergelijking van hets ziekteverzuin van werknemers meE vijf soorÈen afwijkende serkt.ijd-
regeLingen ten opzlchÈe van het. ziekt.everzuim van dagdiensÈ-vergelijkingsgroepen, die
op basis van Èien persoona- en funct.iekenmerken geBÈched en henogen zijn *)

profiEsecEor kwartaire sector

type werkt.ijdregeling aanlal. werknemerE verzuimpercent.age aant.al oerknemers verzui-trpercent.age

2 -ploegendiensts
DagdiensÈ

3 -ploegendj,enst
Dagdienst

5 -ploegendiensE
Dagdiensts

avonddiensEen
Dagdienst.

wisseldiensteo
Dagdienst

1387
3493

57r.
3493

7462
32'71

t2 ,2
10, 6

t0 ,'l
10,5

7 ,'7
9,8

239
4741

964
3485

191
3545

L876
L7A6

11, 1
8,1

:.1, 8

8,1

10, 3

10, 1

9,0
9,4

*) Maeching en hetreging naar: geslacht, Ieeft.ijd, burgerlijke sEaaE, naÈionalit.eil, aantal werkuren
per week, opleidingsniveau, niveau van leidinggeven, personeelssoort (handarbeider versus beanb-
te), dienstjare! bij heE bedrijf en bedrijfssector

Het bleek dat in de onderzochte steekproef afwijkende werktijdregelingen in de

profit- en kwartaire sector zodanig verschillend voorkomen, dat alleen de 2- en 3-

ploegendiensten onderling vergelijkb aar zijn. Hoewel in de profit-sector de verzuim-

percentages over het algemeen wat hoger liggen dan in de kwartaire sector, is

duidelijk te zien dat het verzuim van de 2-ploegendienst in beide sectoren hoger is

dan dat van de dagdienstgroepen. Het verzuim van de 3-ploegendienst ligt in de
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kwartaire sector hoger dan in de profit-sector en zeker ook hoger dan het verzuim

in de vergelijkbare dagdienstgroep. Daarnaast is het verzuim van de 5-ploegendienst

beduidend lager dan dat van de dagdienstgroep. Er werden geen verschillen gevon-

den tussen de avonddiensten ende vergelijkbaredagdienstgroep en de wisseldiensten

en de vergelijkbare dagdienstgroep.

Ten aanzien van de leeftijd werd verwacht dat zich een hoger verzuim zou voordoen

bij jongeren (vanwege de doorkruising met vrije+ijdsactiviteiten en het ontbreken

van een stabiele thuissituatie) en ouderen (vanwege de verminderde belastbaarheid).

Deze verwachtingen werden niet gestaafd. [n een aantal gevallen bleek het juist de

groep werknemers van middelbare leeftijd te zijnwaar zich een verhoogd ziektever-

zuim voordeed.

Wat betreft de 4-ploegendienst en de gecomprimeerde werkweek waren er in de

onderzochte steekproef te weinig organisaties en werknemers aanwezig om gefun-

deerde conclusies te kunnen trekken. Wel werden aanwijzingen gevonden dat de

overgang van een dagdienst naar de gecomprimeerde werkweek met een verlaging

van het ziekÍeverzuim gepaard kan gaan.

Al met al werden er drie conclusies uit de vergelijkingen getrokken: (1) dat er

uiteenlopende effecten van de drie roostertypen op het ziekÍeverzuim zijn, (2) dat

de effecten vooral te zien zijn bij het volume van het verzuim (verzuimpercentage)

en veel minder bij de frequentie van het verzuim (dat om die reden ook niet een

de tabel is weergegeven) en (3) dat door de geconstateerde verschillen tussen profit-
en kwartaire sector de aard van de werkzaamheden en/of de beroepspopulatie mede-

bepalend zijn voor de effecten van de werktijden op het ziekteverzuim.

In de pilotstudie werd tevens gesignaleerd dat onderzoeksgegevens over de relatie

tussen het werken met afwijkende werktijdregelingen en het ziekÍeverzuim gro-

tendeels van buitenlands onderzoek afkomstig zijn. Onbekend is in welke mate deze

onderzoeken gebruik maken van anders gedefinieerde ziekÍeverzuim-maten en

ploegendienst-schema's. Ook werd geconcludeerd dat zelfs bij gelijksoortige

ploegendienst-schema's de kenmerken van deze schema's onderling nog sterk kun-

nen verschillen. De eerder aangehaalde vergelijkende studie naar ploegendiensten

en dagdiensten (20) bevestigt dit laatste nog eens extra, omdat in die studie de

verschillende kenmerken uitdrukkelijk onderzocht zijn.
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Daarnaast werden inde pilotstudie drie conclusies over doorkruisende mechanismen
getrokken, die uitkomsten van transversaal onderzoek kunnen verstoren. De eerste
conclusie is dat dagdienstwerkers in vergelijking tot werknemers in afwijkende
werktijdregelingen vaak afwijkende persoons- en functiekenmerken hebben, die
eveneens op het ziekÍeverzuim van invloed kunnen zijn. Zo bestaan de ploegendien-
sten vooral uit mannen in produktiefuncties en zijn in de dagdieÍrsten veel meer
vrou\ryen in deeltijd- en administratieve functies werkzaam. Ook worden oudere
werknemers en werknemers voor wie het werken in de ploegendienst te zwaaÍ
wordt, van de ploegendienst naar de dagdienst overgeplaatst. Dergelijke verschillen
kunnen de uitkomsten van een vergelijking tussen werknemers in afwijkende
werktijdregelingen en dagdienst ernstig verstoren.

De tweede conclusie is dat er sprake is van personeelsselectie (healthy worker
effect). Het blijkt namelijk dat voor functies waaryan bekend is dat zij een extra
werkbelasting meebrengen, ook vaak extra eisen gesteld worden aan het personeel
dat voor dergelijke functies wordt aangetrokken. Niet alleen bij aanname van
personeel speelt dit effect een rol, maar er is ook sprake van een selectieve uit-
stroom. Voor een transversaal onderzoek naar afwijkende werktijdregelingen heeft
dit twee gevolgen. Enerzijds is er een selectie-effect en anderzijds betekent dit dat
de dagdienstgroep, die men in een dergelijk onderzoek vaak als controlegroep
gebruikt, gedeeltelijk kan bestaan uit werknemers uit afwijkende werktijdregelingen
die in de dagdienst als het ware bezig zijn uit te zieken. Uit een onderzoek naar
WAO-toetreding (21) bleek inderdaad dat bij de dagdiensr onder ex-ploegendienst-
werkers wel een hoger wAo-risico optrad, terwijl bij ploegendienstwerkers geen

verhoogd WAO-risico aantoonbaar was.

De derde conclusie spitst zich toe op wat er ten aanzien van het gedrag van ploegen-
dienstwerkers geconstateerd werd, maar kan ook op andere werktijdvormen van
toepassing zijn. Uit onderzoek is bekend dat wanneer ploegendienstwerkers ge-
zondheidsklachten ervaren, zij deze klachten minder vaak duiden als ziekte en vaker
als een natuurlijk gevolg van hun arbeid in een afwijkende werktijdregeling. Tevens
wordt er door werknemers in ploegendiensten, indien zij zichal ziek voelen, vaker
doorgewerkÍ omdat anders de collega's de gevolgen van een zielanelding moeten
opvangen (hechtere werkunits). Met andere woorden: de verzuimdrempel is in ploe-
gendiensten en mogelijk ook in andere werktijdvormen vaak hoger. Bovendien blij-
ken ploegendienstwerkers vaak allerlei zaken in hun vrije tud te kunnen regelen
(zoals dokÍers- en tandartsbezoek), die voor dagdienstwerkers tot verzuim kunnen

13



leiden. Tenslotte is deelname aan recreatieve vrije{ijdsbesteding, die soms tot hoger

ziekteverzuim kan leiden (sportblessures), voor ploegendienstwerkers vaak lastig.

Om die redenen werd het als essentieel beschouwd dat een nieuw onderzoek naar

de relatie tussen afwijkende werktijdregelingen en het ziekteverzuim longitudinaal

van opzet diende te z[n. Met een dergelijk type onderzoek wordt aan de meeste

bezwaren die hiervoor genoemd zdn tegemoet gekomen. Met name de selectie-effec-

ten en groepsverschillen, zoals die in de vorige alinea beschreven werden, kunnen

met een dergelijk onderzoek onder controle gehouden worden. Daarnaast diende

bij nieuw onderzoek een goede groepsvergelijking plaats te vinden en werd aandacht

voor de specifieke werksituatie van werknemers in afwijkende werktijdregelingen

noodzakelijk geacht.

Behalve het zorgvuldig bepalen van de aard van het onderzoek bleek het ook nood-

zakelijk om van een goede effect-maat gebruik te maken. Deze werd gevonden in

het ziekteverzuim van de werknemers. Dat is zeker niet toevallig, omdat tijdens de

definitieve vormgeving van het onderzoek de ziekteverzuim-problematiek in Neder-

land ongeveer een hoogtepunt bereikt had. Tot nu toe is vooral onderzoek gedaan

naar de gezondheidseffecten en de effecten op het psycho-sociale welzijn van de

werknemers in afuijkende werktijdregelingen. Aangenomen werd dat deze beide

effecten tevens hun gezamenlijke weerslag vinden in het ziekteverzuim van de

betrokken werknemers en het ziekÍeverzuim daarmee een goede algemene maat zou

zljn.Yaruelfsprekend zijn ook aspecten van veiligheid, gezondheid en welbevinden

en de privé-situatie van de werknemers in het onderzoek betrokken.

1 .4 Vraagstelling van het onderzoek

Vanwege de in de vorige paragraaf genoemde overwegingen besloot het Ministerie

van Sociale Zakenen Werkgelegenheid een longitudinaal onderzoek te laten uitvoe-

ren naar de relatie tussen afwijkende werktijdregelingen, met als doel zicht te

krijgen op de effecten van arbeidstijden ten opzichte van een aantal indicatoren van

veiligheid, gezondheid en welzijn. Gekozen werd voor een drie jaar durend longitu-

dinaal onderzoek naar de relatie tussen arbeidstijden en ziekteverzuim. Naast het

ziekteverzuim als belangrijkste uitkomstmaat (aftrankelijke variabele), is tevens naar

het WAO-risico, het aantal arbeidsongevallen en andere gezondheids- en welzijns-

kenmerken gekeken. De volgende vragen dienden door het onderzoek beantwoord

te worden:

t4



1. Wat is het verschil in hoogte en ontwikkeling van ziekteverzuim (frequentie,
gemiddelde duur en percentage) tussen enerzijds werknemers in standaard-dag-

dienst en anderzijds werknemers in diverse voÍïnen van afwijkende arbeidstijd-
patronen, daarbij rekening houdend met:

a. verschillen in personeelsopbouw;

b. verschillen in aard van de werkzaamheden;

c. selectieprocessen bij aanvang en einde;

d. verschillen in omstandigheden in de thuissfeer.

2. Zlin er overigens verschillen in veiligheid, gezondheid en welzijn aanwijsbaar,

zoals geïndiceerd door WAO-toetreding en (bedrijfs)ongevallen en door sub-
jectieve indicatoren van gezondheid en welzijn?

3. Indien er aanwijsbare verschillen zijn: wat zijn de achterliggende processen?

De opzet van het onderzoek bestond eruit dat, naast een zorgvuldige continue me-

ting van het ziekteverzuim bij de werkgevers, jaarlijks via een telefonische enquéte

bij de werknemers de belangrijkste kenmerken gemeten werden die de relatie tussen

de werktijdregelingen en het ziekteverzuim zouden kunnen bei'nvloeden. Het
onderzoek bestreek een periode van drie jaar. Telkens werd aan het begin van ieder
jaar een telefonische enquëte gehouden en aan het einde van ieder onderzoeksjaar

werd het ziekteverzuim van de geïnterviewde werknemers bij de deelnemende

bedrijven en instellingen opgevraagd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 85

Nederlandse bedrijven en instellingen en bij een aanvangsstee§roef van 3011

werknemers.

Het onderzoek werd zodanig opgezet dat voor iedere groep met een afwijkende

werktijdregeling een zo goed mogelijke vergelijkingsgroep met dagdiensten (dezelf-

de bedrijfstak, regio en bedrijfsgrootte) beschikbaar was. In totaal deden aan het

onderzoek 83 groepen met afivijkende werkÍijdregelingen en 53 groepen met

dagdiensten mee. De bedrijven en instellingen waren afkomstig uit bedrijfstakken

waar afwijkende werktijden een belangrijke rol spelen, zoals de voedings- en

genotmiddelenindustrie, de grafische sector, de chemische industrie, de metaalin-
dustrie, het grootwinkelbedrijf, de horeca, het havenbedrijf en het bank- en verzeke-

ringswezen. Ook de politie en de gezondheidszorg namen met een aantal groepen

aan het onderzoek deel.
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ln dit boek worden de opzet en de uitkomsten van het onderzoek beschreven. In

hoofdstuk 2 wordt daarvoor eerst een overzicht van de belangrijkste onderzoeks-

literatuur gegeven. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving van de opzet en

uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de onderzochte

werktijdregelingen aan de hand van kenmerken van het bedrijf en de werknemers

beschreven. Daarna volgen zes hoofdstukken met de resultaten van het onderzoek.

Begonnen wordt met een hoofdstuk over de dagdienst, om een standaard te geven

van waaruit de gegevens van de afuijkende werktijdregelingen beoordeeld kunnen

worden. Vervolgens worden in vijf hoofdstukken telkens een groep van gelijksoorti
ge afuijkende werktijdregelingen besproken. Tenslotte worden in het I 1e hoofdstuk

de conclusies en aanbevelingen op grond van deze resultaten gegeven.

Degenen die niet het hele boek willen lezen, kunnen volstaan met het lezen van de

korte samenvatting en hoofdstuk 11. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het

onderzoek in geconcentreerde vorm samengevat en besproken. De wijze waarop

de tabellen van de hoofdstukken 5 tot en met 10 gelezen moeten worden, staat in

de laatste paragraaf van hoofdstuk 3 nader uitgelegd.
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2 Literatuur over arbeidstijden

Wie de geschiedenis van het onderzoek naar werkÍijden natrekt, zal tot de ontdek-

king komen dat dit onderwerp ongetwijfeld één van de meest onderzochte vorÍnen

van arbeidsomstandigheden is. Toen met de Arbeidswet 1919 de lange industriële

werktijden uit de negentiende eeuw terug gebracht werden tot 8 uur per dag en 45

uur per week (drie jaar later werd het weer 48 uur), was er wereldwijd al veel

onderzoek naar dit onderwerp gedaan. In het vorige hoofdstuk werd reeds gesteld

dat het te ver zou voeren om in dit onderzoeksverslag zelfs maar een kort historisch

literatuuroverzicht te geven. Volstaan zal worden met een korte inleiding op de

huidige stand van zaken op dit gebied. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van

enkele Nederlandstalige literatuur-overzichten, die een goed beeld geven van de

huidige stand van zaken van het nationale en internationale onderzoek. Omdat de

belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim',

het ziekteverzuim is, zal in dit hoofdstuk tevens ingegaan worden op het ziektever-

zuim in Nederland enzal de relatie tussen arbeidstijden en ziekteverzuim nog eens

belicht worden.

2.1 Onderzoek naar arbeidstijden

Voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim" is het nuttig de onder-

zoeksliteratuur over werktijden te bespreken aan de hand van twee aandachtsgebie-

den: onderzoek naar het tijdstip van de dag waarop gewerkt wordt en onderzoek

naar de duur van de werktijden. Het onderzoek naar het tijdstip van de dag houdt

zich bezíg met de problemen die ontstaan als werknemers op andere tijden gaan

werken dan tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Het onderzoek naar de duur van werk-

tijden gaat over de vraag hoe lang een werknemer gemiddeld per dag kan werken.

In beide gevallen zal blijken dat zich, zoals bijvoorbeeld bij het regelmatig werken

in de nacht en het regelmatig werken met lange werkdagen, problemen gaan voor-

doen bij de werknemers. Die problemen zullen zich onder andere uiten in een

toename van gezondheidsklachten, fouten en ongevallen en een lagere produktiviteit

van de werknemers.
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Met de indeling van de onderzoeksliteratuur naar het tijdstip en de duur van de

werkÍijden, kunnen de 17 afwijkende werktijdregelingen, die binnen het onderzoek

naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim" bestudeerd zijn, van een passend interpretatie-

kader voorzien worden. Zo kan met de problemen die optreden bij het verschuiven

van het tijdstip van de werktijden, een kader geschetst worden waarmee de

problemen met de ploegendiensten, de onregelmatige continudiensten en de

structureel afuijkende werktijden beoordeeld kunnen worden. Bij al deze werktijd-
vorÍnen is sprake van een tijdelijke of permanente verschuiving van het tijdstip
waarop gewerkt wordt. Met het onderzoek naar de duur van de werktijden kunnen

de nieuwe en de intensieve werktijdvormen beoordeeld worden, omdat er bij deze

voÍïnen vooral sprake is van een ingrijpen op de duur van de dagelijkse werktijd.

2.2 Onderzoek naar de verschuiving van de
werktijd

In 1989 verscheen het Nederlandstalige boek "Rhythm and Blues", waarin een

gedegen literatuuroverzicht gegeven wordt van het nationaal en internationaal onder-

zoek op het gebied van afwijkende werktijden (1). Het boek is het eindresultaat van

een project dat nog drie onderzoeksrapporten van dezelfde degelijkheid opleverde

(2) (3) (4). In het vervolg van deze paragraaf zal de inhoud van het eerste boek,

voorzover dat voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim, relevant

is, kort samengevat worden. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de lichamelijke

en gezondheidseffecten van de verschoven werktijden, maar ook op de negatieve

gevolgen van dergelijke werktijdregelingen voor het sociale leven van de werkne-

mers. Daarna wordt op een Nederlands onderzoek ingegaan dat aangeeft wat de

risicofactoren zijn van het werken met ploegendiensten op het lichamelijke en

psycho-sociaal welzijn van de werknemers (5).

Het boek 'Rhythm and Blues" beschrijft het werken in ploegendiensten en onregel-

matige continudiensten, onder andere vanuit de huidige stand van kennis daarover

volgens de wetenschappen chronobiologie en chronopsychologie. Dit zijn weten-

schappen die zich bezig houden met de structuur en het karakter van ritmische

schommelingen in allerlei fysiologische processen bij mens en dier. Dat kunnen

langdurige ritmes zijn, die zich over periodes als een maand, een jaar of nog langer

afspelen, maar ook kortdurende ritmes, zoals het ademhalings- of het hartslagritme.

Voor het onderzoek naar ploegen- en onregelmatige continudiensten zijn met name
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de biologische karakteristieken van het dag-nachtritme interessant. Veel lichaams-

functies bij de mens, zoals de hartslag, de bloeddruk, de ademhalingsfrequentie,

de nier-, spijsverterings- en leverfunctie, hormonale functies en de celstofwisseling,

blijken naast een eigen frequentie tevens een dag-nachtritme te hebben. Men spreekÍ

daarbij vaak over de "biologische klok" van de mens. Velen eryaren dit verschijnsel

bij het vliegen naar een ander werelddeel. Het lichaam blijft dan een tijdlang anders

reageren dan het ritme van dag en nacht in het andere werelddeel. Men krijgt
bijvoorbeeld overdag slaap en 's nachts is men wakker. In mindere mate, maar toch

nogduidelijkmerkbaar, tredendergelijkeverschuivingentussendemaatschappelijke

tijd en het eigen interne lichaamsritme ook op bij het twee keer per jaar verzetten

van de klok in verband met de zomer- en de wintertijd. Het blijkt dan dat het

lichaam in dergelijke situaties zich slechts geleidelijk aanpast aan de nieuwe tijdsitu-

atie.

Een interessant aspect van de dagelijkse ritmes van de verschillende lichaamsfuncties

is dat ze ieder op zich een eigen ritme hebben, dat afwijkt van het dagelijkse 24-

uurs ritme. Dat blijkt uit onderzoek waarbij mensen volledig van de buitenwereld

geïsoleerd werden. Er treedt dan een spontaan ritme op dat per mens kan variëren

van ongeveer 25 tot en met 35 uur. Om in een 24-uur schema te kunnen functione-

ren is het dus van belang dat de interne biologische klok van de mens regelmatig

"op tijd" gezet wordt. Dat gebeurt door allerlei externe factoren, die daarom ook

wel "Zeitgebers" of "synchronizers" genoemd worden. Een belangrijke Zeitgeber

is bijvoorbeeld de dagelijkse afwisseling van licht en donker (dag en nacht), maar

ook sociale factoren als afspraken over begin- en eindtijden van het werk, de

dagelijkse maaltijden, afspraken over clubactiviteiten, enz. doen als zodanig dienst.

Hoewel de invloed van licht en donker niet onderschat moet worden, bl|kt dat bU

mensen vooral sociale factoren als sterke Zeitgebers beschouwd kunnen worden.

Onder de meeste omstandigheden zijn de biologische ritmes van de mens en de

Zeitgebers in een toestand van harmonie. Er zijn echter toestanden waarbij het

organisme zich moet iumpa§§en aan nieuwe externe ritmes. Hiervoor werden al de

voorbeelden van de vliegreis en het verzetten van de klok naar de zomer- of
wintertijd genoemd. Het blijkt dan dat het organisme enige tijd nodig heeft voor

de aanpassing aan de Zeitgebers van de nieuwe tijdsituatie. Door het werken met

verschoven werkÍijden, zoals nacht- en ploegendiensten, wordt de harmonie tussen

organisme en omgeving eveneeÍrs doorbroken, maar daarbij is aanpassing van de

lichamelijke functies aan een nieuwe omgevingstoestand veel complexer. De reden

daarvoor is dat de meeste Zeitgebers niet meeverschuiven. Het kan dan voorkomen
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dat bij het begin van de werkdag iedereen naar bed gaat of dat de omgeving na de

werkdag niet het avondeten, maar het ontbut gebruikt. Dat betekent dat een ploegen-

dienstwerker zich constant in een toestand van disharmonie bevindt, waarbij de

Zeitgebers gedeeltelijk in hetzelfde ritme blijven doorgaan of veranderen, terwijl
ook de lichaamsfuncties verschuiven en andere signalen geven. Dat kan verschil-
lende lastige consequenties tot gevolg hebben.

Zo is het lichaam 's nachts niet ingesteld op het uitoefenen van activiteit en overdag

niet op een toestand van slaap. Bij ploegendienstwerkers die 's nachts werken geeft

het lichaam overdag signalen die het wakker moet houden (hogere hartslag, hogere

temperatuur, andere hormoonproduktie , eÍtz.). Dat betekent in feite dat slaapgebrek,

dat door werken in de nacht is opgebouwd, overdag onvoldoende ingehaald wordt,
omdat men moeilijker in slaap komt en eerder opstaat. Ook de verstoring van het

dag-nachtritme ten opzichte van het eetpatroon, kan ongewenste gevolgen hebben,

doordat verstoringen in het spijsverteringsproces kunnen optreden. Door het

gelijkblijven van de schommelingen in de lichaamstemperatuur, de hartslag, de

bloeddruk, de ademhaling en de spijsvertering, kan het lichaam ook op andere

gebieden van slag raken. Zo blijkt dat het lichaam in de nacht gevoeliger is voor
giftige stoffen. Ook is vastgesteld dat het immunosysteem 's nachts minder effectief
is, waardoor men een grotere kans heeft om ziek te worden. Tenslotte wordt
aangenomen dat door een andere stofwisseling de gevoeligheid voor stress-factoren

uit de omgeving in de nacht hoger is dan overdag.

Gezien het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat de gevolgen van het werken

in ploegendiensten en andere afuijkende werktijdregelingen niet alleen beperkt

blijven tot de werksituatie, maar ingrijpen op de gehele levenssituatie van de

werknemer en diens sociale omgeving. Dat kan verschillende gevolgen hebben. Een

belangrijk gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat ploegendienstwerkers de arbeidsinhoud

en de arbeidsomstandigheden als meer belastend ervaren dan dagdienstwerkers.

Daarnaast kan het zijn dat zij relatief kleine verstoringen in het privé-leven als meer

belastend zien dan dagdienstwerkers dat doorgaans doen. Het is dan ook uiterst

moeilijk om voor onderzoek een goede vergelijkingsgroep van dagdienstwerkers

te vinden. Zou men er in slagen een exact vergelijkbare groep te vinden, dan nog

kunnenploegendienstwerkers door hunveranderde lichamelijke toestand de zwaarte

van het werk anders beoordelen dan dagdienstwerkers. Dit wordt ook wel de

"gevoeligheidshypothese" genoemd, die inhoudt dat ploegenwerkers sneller hinder

ondervinden van of sneller geïrriteerd raken door belastende factoren vanwege

vermoeidheid en slaapgebrek, met alle risico's en gevolgen van dien.
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De sociale omgeving van de werknemer blijft in het zelfde ritme doorgaan, terwijl

de ploegendienstwerker in een ander ritme terecht komt. Dat betekent dat ofwel de

ploegendienstwerker zich moet aanpassen, ofwel de omgeving dat moet doen. In
een aantal gevallen kan de omgeving zich aanpassen, zoals bijvoorbeeld zich extra

stil houden als de ploegendienstwerker slaapt, maar in een aantal gevallen zal de

ploegendienstwerker zich moeten aanpassen. Yaak zal dat niet lukken, zoals

bijvoorbeeld bij deelname aan sociale en clubactiviteiten die voor de ploegendienst-

werker soms wel en dan weer niet in het werkschema passen. Er zijn ook voorde-

len, omdat de ploegendienstwerker op andere tijden vrij is en bijvoorbeeld op door-

de-weekse dagen als het minder druk is activiteiten kan doen terwijl anderen

werken.

Met deze achtergrondkennis is het niet verwonderlijk dat op de laatste pagina van

het boek "Rhythm and Blues" als conclusie over het onderzoek naar ploegendiensten

naar voren komt, dat het werken op onregelmatige en afwijkende tijdstippen als een

risicofactor beschouwd kan worden. Het is een "arbeidsomstandigheid" die schade

kan berokkenen aan het fysiek, het psychisch en het sociaal welzijn van de betrok-

ken werknemers enerzijds en de sociale omgeving anderzijds.

Deze conclusie is mede gebaseerd op het gegeven dat ook de houding van ploegen-

werkers tegenover hun eigen werktijdregeling vaak ongunstig is. Uit de onderzoeks-

literatuur blijkt dat doorgaans slechts l0 tot20% van de ploegendienstwerkers echt

tevreden is met de afwijkende werktijdregelingen. Men accepteert het werken in

ploegendiensten doorgaans als een noodzakelijk kwaad en blijft hiermee werken

vanwege redenen als de extra inkomsten door de ploegentoeslag of de gewenning

aan de bestaande situatie. Wel is er sprake van een hoog personeelsverloop in dit

soort diensten. Uit onderzoekblijkt eveneens dat 50% van de werkers die in een

continu systeem (met nachtdiensten) gingen werken, dit werk na 2,5 jaar weer

verlaten heeft. Ook andere karakteristieken van de ploegendienst kunnen onver-

wachte consequenties hebben voor de werknemer. Zo blijkt uit onderzoek dat

avondwerk met name voor ploegenwerkers met een gezin tot een ernstige verstoring

van de huiselijke activiteiten kan leiden. In dit verband is een gewone 2-ploegen-

dienst dan ook in sociaal opzicht ongunstiger dan een 3-ploegendienst, vanwege het

relatief grotere aantal avonddiensten.

Het zil duidelijk zijn dat verschillende kenmerken van ploegendiensten en andere

typen van verschoven werktijden een eigen invloed kunnen hebben op de evaluatie

en de effecten van de werktijden. Dat heeft belangrijke consequenties voor de
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verschillende soorten afwijkende werktijdregelingen die via het onderzoek naar

"Arbeidstijden en ziekteverzuimo bestudeerd worden. Het kan bijvoorbeeld beteke-

nen dat de volcontinu-diensten in de industrie een geheel andere invloed hebben dan

de onregelmatige continudiensten in de gezondheidszorg. Dat werd in het vorige
hoofdstuk in feite ook al aangetoond via de pilot-studie, die als voorbereiding voor
het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim" gehouden werd. Om die reden

is het interessant om te kijken wanneer een ploegen- of een onregelmatig continu-

rooster zo min mogelijk schade voor de gezondheid en het welzijn oplevert. In de

tachtiger jaren werd een dergelijk onderzoek naar ploegendiensten gehouden (6).

Het bleek toen dat dienstroosters beoordeeld kunnen worden aan de hand van de

volgende dertien criteria (7):

1 regelmaat (een regelmatig rooster kent weinig wisselingen in de werk- en

rusttijden, bij grote onregelmatigheid moet de werknemer zich voortdurend

aanpassen: dit kan tot lichamelijke problemen leiden);

2 periodiciteit (hiermee wordt aangegeven of een rooster goed past binnen

het 24-uurs ritme van de werknemer, bij een slecht passend rooster (werken

op "inactieve uren", rusten op "actieve uren") wordt het 24-uurs ritme
verstoord);

3 dienstbelasting (hiermee wordt de invloed van de dienstduur op de belasting

van de werknemer uitgedrul«, bij een rooster met een lange dienstduur kan

de arbeidsbelasting op termijn leiden tot schadelijke gevolgen (lichamelijke

en/of psychische));

4 weekbelasting (hierbij gaat het om een opeenstapeling van de gevolgen van

zware dienstbelasting, bijvoorbeeld door een serie langdurige diensten

achtereen, hoewel een zware belasting op korte termijn niet tot nadelige

gevolgen hoeft te leiden zal dit wel het geval zijn als de werknemer geen

gelegenheid heeft om regelmatig van de dienstbelasting te herstellen);

516 mogelijkheid tot nachtrust en de variatie daarin (regelmatig minder dan 8

uur slapen en slapen op ongunstige tijdstippen (tussen 08.00 en 23.00 uur)

brengen gezondheidsrisico's met zich, met dit criterium wordt het gemid-

deld aantal uren nachtrust per dag weergegeven);

7 voorspelbaarheid (dit criterium slaat op de eenvoud waaÍïnee een werkne-

mer bij zijn rooster kan voorspellen wanneer hij moet werken en wanneer

hij vrij is, bij een goed voorspelbaar rooster is men beter in staat van

tevoren afspraken te maken);

819 mogelijkheid tot huishoud-/gezinstaken en de variatie daarin (dit criterium
geeft aan in welke mate een rooster de werknemer in staat stelt overdag en

doordeweeks huishoudelijke en gezinstaken uit te voeren);
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lOltl mogelijkheid tot avondrecreatie en de variatie daarin (het sociale leven

speelt zich in onze samenleving met name tijdens de avonduren en in het

weekend af; dit criterium geeft de mate aan waarin de werknemer binnen

een rooster "vrij" over de avonduren kan beschikken);

tZll3 mogelijkheid tot weekendrecreatie en de variatie daarin (hiermee wordt

aangegeven over hoeveel weekend-uren een werknemer "vrij" kan beschik-

ken binnen het rooster).

Deze dertien criteria werden in 1985 onderzocht bii 1457 werknemers uit 79

industriële bedrijven. Alle werknemers werden ingedeeld naar de kenmerken van

hun dienstrooster. Uit de vergelijking bleek dat het psycho-somatisch en het psycho-

sociale welzijn van deze werknemers genuanceerder beschreven kon worden aan

de hand van de indeling van ploegendiensten die op basis van de dertien rooster-

risico criteria tot stand kwam dan aan de hand van de klassieke indeling naar

discontinue, semi-continue envolcontinueploegendiensten. Tevens konde aanbeve-

ling gedaanworden dat roosters vooral geoptimaliseerd dienen te wordenwat betreft

vijf rooster-risico factoren: de periodiciteit (risicofactor 2), de mogelijkheid tot

nachtrust (factor 5) en de variatie daarin (factor 6) en de mogelijkheid tot weekend-

recreatie (factor 12) en de variatie daarin (factor 13). Daarnaast bleken ook de

overige factoren regelmatig aan risico's in het psycho-somatisch en het psycho-

sociale welzijn gerelateerd te zijn. tn feite kan met deze regels dus advies gegeven

worden aan bedrijven om risicofactoren van ploegendienst-schema's en andere

vormen van onregelmatige werktijden zoveel mogelijk te vermijden (8). Ook de

Inspectiedienst-SZWpast momenteel deze indeling en de operationalisering daarvan

door middel van een computerprogramma toe om roosters van bedrijven te evalue-

ren.

De conclusie uit het bovenstaande ten aanzien van het onderzoek naar "Arbeidstijden
en ziekÍeverzuim" is in ieder geval dat naarmate er bij de te onderzoeken ploegen-

diensten en onregelmatige continudiensten sprake is van (verhoudingsgewijs) meer

nachtdiensten, er sprake zal zijn van gezondheidsproblemen en ongevallen. Daar-

naast zijn er verschillende sociale risico's. Wat betreft de te onderzoeken structureel

afwijkende werktijden is niet te verwachten dat dit problemen op zal leveren met

de gezondheid of dat er meer ongevallen zullen gebeuren. Bij zaterdagwerk,

weekendwerk en avondwerk bijvoorbeeld, wordt niet in de nacht gewerkt, waardoor

er geen problemen ontstaan met de dagelijkse nachtrust of het herstel daarvan. Wel

kunnen deze werktijdvormen problemen in de sociale sfeer veroorzaken. Alleen bij

de ochtenddienst die begint vóór 06.00 uur in de ochtend kan verwacht worden dat
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er problemen met de gezondheid, vermoeidheid en slapen ontstaan, wat zich

mogelijk ook uit in meer ongevallen. Bij deze werktijdvorm begint men vaak om
04.00 uur in de nacht, waardoor men zeker om 03.00 uur moet opstaan. Daardoor
gaat een groot deel van de tijd verloren, die men eigenlijk aan slapen zou moeten

besteden. Of men bij deze werktijdvorm problemen in de sociale sfeer tegen zal

komen, is echter de vraag.

2.3 Onderzoek naar de duur van de werktijd

Onderzoek naar de duur van de dagelijkse en wekelijkse werktijd heeft eveneens

een lange traditie. De Arbeidswet l9l9 beperkt de werktijd in onder meer industri
ele bedrijven tot 8 uur per dag en 45 uren in de week. Dat is niet voor niets. Het

bleek dat de zeer lange werktijden, zoals die in de voorgaande eeuwen in de

agrarische sectoren en de huisindustrie gebruikelijk waren, niet zonder meer toege-

past konden worden in de industriële sectoren. Rationalisatie en Taylorisme hadden

aan het begin van deze eeuw het produktieproces in fabrieken vergaand gestroom-

lijnd. Werknemers werden door de lange werktijden te moe en onderzoek en de

dagelijkse ervaring leerden dat de lage loonkosten voor het werken met extreem

lange werkdagen niet opwogen tegen het daarmee gepaard gaande produktiviteitsver-

lies en de toename aan fouten.

In een recent rapport (9) over de mogelijkheden van invoering van de 4x9Vz urige
werkweek, wordt een aantal onderzoeken van direct na de Eerste en Tweede

Wereldoorlog weergegeven, die toen in verband met de extreem lange werktijden
uitgevoerd zijn. Werknemers bleken na 8 à 9 uren arbeid veel minder efficiënt te
gaan werken, waarbij tevens het aantal fouten en de kans op ongevallen sterk

toenam. Op grond van vergelijkend onderzoek kwam men al aan het begin van deze

eeuw tot de conclusie dat de optimale lengte van de werkdag rond de 8 uur per dag

en 5 dagen in de week ligt (overigens aftrankelijk van de tijd die men tussendoor

vrij heeft voor herstel en pauzes). Deze conclusie was niet alleen gebaseerd op

grond van gegevens over de produktiviteitsontwikkeling, maar ook op de incidentie

van ongevallen en ziekleverzuim. Nader onderzoek leerde wel dat het verval van

de produktiviteit pas echt optreedt na een werkdag van meer dan 9 uur en een werk-
week van 5 van deze aaneengesloten verlengde werkdagen.

Behalve het gegeven dat de duur van de werkdagen aan een vrij duidelijke limiet
gebonden is, is het ook van belang dat de werknemers gedurende de werkdag over
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voldoende mogelUkheden tot pauze kunnen beschikken. In het rapport dat in de

vorige alinea aangehaald werd, wordt de conclusie getrokken dat "het inlassen van
kortdurende pauzes, regelmatig gespreid over de werkdag, een bescherming kan

bieden tegen al te drastisch verlies van prestatieverÍnogen. " In feite blijkt dat pauzes

zichzelf voor een belangrijk deel terugbetalen door een hogere produktiecapaciteit

van de werknemers. Voor de werknemers geldt het voordeel datze aan het einde

van de dag minder moe zijn en dus sneller herstellen, waardoor ze ook de volgende

dagen produktiever zijn. Het blijkt daarbij wel belangrijk te zijn dat de pauzes in
de werktijd vallen en dat de werkdag niet verlengd wordt met de totale duur van

de pauzes. Met name bij lange werkdagen kan dit laatste een nadeel zijn en kan
produktieverlies optreden door een te lange aanwezigheid op het werk.

Dat betekent dat bij een normale werkweek van vijf werkdagen tussen 7.00 en 18.00

uur en een normale werkdag van 8 uur in ieder geval geen problemen met de

werktijden verwacht kunnen worden. Een dergelijke werkweek is echter lang niet

voor iedere werknemer en iedere onderneming ook de reële werk- of bedrijfstijd.
In verband met een tijdelijke, seizoensgebonden of permanente toename of daling

van de produkÍie, zoeken bedrijven flexibele oplossingen om aan de vraag naar

arbeidscapaciteit te voldoen. Bedrijven hebben daarvoor een aantal mogelijkheden.

In het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim, wordt een viertal van deze

uitbreidingen van de werktijden en/of de bedrijfstijd bestudeerd, plus een andere

voÍïn van flexibilisering van de werktijden, die er op gericht is het personeel

tegemoet te komen wat betreft de relatie tussen werk en privé-situatie. Naar drie
daarvan is zodanig veel onderzoek gedaan, dat het zin heeft om op de implicaties

voor de veiligheid, de gezondheid en het privé-leven van de werknemers in te gaan.

Het gaat dan om keuze-werkÍijden, de gecomprimeerde werkweek en overwerk. Bij
deze bespreking wordt vooral gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek dat

recent naar dit onderwerp gedaan is (10). Daarna wordt ingegaan op de implicaties

voor de werknemers van de 2-ploegendienst met verkorte werkdagen en seizoens-

werk.

Keuze-werkÍijden zijn werktijdregelingen die oorspronkelijk bedoeld zijn om de

werknemers individuele keuze-mogelijkheden te bieden voor wat betreft de begin-

en einótijden, de duur en de pauzes van de werkdag. Doorgaans worden daarbij wel

eisen gesteld aan het minimaal aantal uren dat men aanwezig moet zijn, aande tijd
dat alle werknemers aanwezig moeten zijn @loktijden) en aan het maximum aantal

uren dat naar een volgende periode meegenomen kan worden. Er zijn bij deze
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werktijdvorm geen consequente effecten gevonden op de produktiviteit en de

werkÍevredenheid van de werknemers, maar wel op de ervaren stressklachten. Het

bleek dat deze klachten bij werknemers met keuze-werktijden afgenomen waren.

Een belangrijk probleem bij het onderzoek naar deze werktijdvorm is echter dat

verschillende werknemersgroepen er in verschillende mate belang bij hebben. Zo

is bijvoorbeeld gebleken dat werknemers zonder partner of kinderen positiever op

de keuzevrijheid van deze werktijden reageerden dan werknemers met gezinsver-

plichtingen.

Bij de gecomprimeerde werkweek, ook wel de samengedrukte werkweek of de

vierdaagse werkweek genoemd, wordt de werkweek verkort tot 4 dagen en de

werkdag verlengd tot9 of 9r/z uur. Daarnaast zijn er andere vormen mogelijk, zoals

de 4r/2, 3t/2, of 3-daagse werkweek, maar de meest voorkomende en ook meest

onderzochte variant is toch de vorm waarbij gedurende 4 dagen ongeveer 36 of38
werkuren gemaakt worden. De invoering van deze werkvorm kan voor- en nadelen

hebben voor zowel werknemers als werkgevers. Het is dan ook van belang dat de

gecomprimeerde werkweek alleen in zorgvuldig onderling overleg tussen beide

partijen ingevoerd wordt. Het blijkt namelijk dat de invoering ervan in ruim een

kwart van de gevallen mislukt. De voor- en nadelen van de gecomprimeerde werk-
week kunnen onder andere verschillen naar geslacht en leeftijd. Zo werd in een

aantal gevallen gevonden dat vrouwen met kinderen minder positief reageerden ten

opzichte van deze werktijdvorm, omdat ze door de lange werkdagen te lang van

huis zijn. Oudere werknemers reageren ook minder positief, waarschijnlijk omdat

ze eerder vermoeid raken door de lange werkdag. Mogelijk mede omdat deze

werktijdvorm voor bepaalde groepen werknemers ongunstig kan zijn, zijn er geen

eenduidige positieve resultaten gevonden wat betreft de werktevredenheid. Wel werd
gevonden dat de werktevredenheid aftrankelijk kan zijn van veranderingen die samen

met de invoering van dit werktijdenschema optreden. Zo kunnen werknemers het

rooster positief evalueren, omdat men een dag minder vervelend werk hoeft te doen

(ontsnappingshypothese), maar ook omdat de invoering van het rooster gepaard kan

gaan met een reorganisatie van het werk, waardoor de werknemers (vaak noodge-

dwongen omdat leidinggevenden in dagdienst blijven werken) meer verantwoorde-

lijkteid of een meer afivisselende taak krijgen.

Hoewel uit sommig onderzoek blijkt dat de vermoeidheid van de werknemers met

de gecomprimeerde werkweek toeneemt, kan gesteld worden dat dit op basis van

fundamenteel onderzoek niet te verwachten is (11), mits de grens van 10 uur werken
per dag maar niet overschreden wordt. Onderzoek geeft dus wel degelijk aan dat
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de gecomprimeerde werkweek inde 4x9r/z uur vorÍn mogelijk is. Wel is het zo dat
als bij de gecomprimeerde werkweek de aanvangstijd van het werk vervroegd wordt
naar een tijdstip dat ligt voor 07.00 uur in de ochtend, het slaapgebrek bij de werk-
nemers kan toenemen, doordat men over het algemeen voor 06.00 uur in de morgen
zal moeten opstaan. Het slaapgebrek dat daardoor ontstaat kan ongunstig uitwerken
op de prestatie. Het is dan ook minder verstandig in dat geval de gecomprimeerde

werkweek in te voeren bij werkzaamheden met, overwegend, hoge risico's voor
de veiligheid of bij hoge eisen aan de kwaliteit van het produkt.

Overwerk komt in bedrijven vaak voort uit twee verschillende soorten oorzaken.
De eerste is dat bij bedrijven de vraag naar goederen of diensten tijdelijk groter is
dan de beschikbare (arbeids)capaciteit binnen de onderneming. Binnen de gebruike-

lijke werkuren kan dan niet aan de toegenomen vraag tegemoet gekomen worden.
De tweede is dat de produktiviteit van het bedrijf te laag is door allerlei oorzaken

die binnen het bedrijf gelegen zijn. Men haalt de normale produktiecapaciteit niet,
bijvoorbeeld omdat er sprake is van een slechte werkorganisatie of -motivatie. In
het laatste geval blijkt dan ook vaak dat overwerk gepaard gaat met een verminderde
produktiviteit en minder tevredenheid brj de werknemers. Het aantal gezondheids-

klachten van overwerkers blijkt wel vaak minder te zijn dan bij werknemers zonder

overwerk, maar vaak is daarbij sprake van selectie van werknemers. Gezonde en

welwillende werknemers worden eerder voor overwerk gevraagd dan werknemers

die vermoei d zijn of gezondheidsklachten hebben. Een probleem bij cross-sectioneel

onderzoek naar overwerk is ook dat werknemers die daarmee gestopt zijn vanwege

vermoeidheids- of gezondheidsklachten, soms ten onrechte als niet-overwerkers
geclassificeerd worden. Indien overwerk structureel wordt, en dat is de variant die
zoveel mogelijk voor het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekÍeverzuimu gekozen

is, kan op basis van het onderzoek naar verlenging van de duur van de werkdag
en de werkweek, wel verwacht worden dat de gezondheidsklachten en het ziekrever-
zuim toenemen.

De 2-ploegendienst met de verkorte werkdagen is een relatief nieuwe ploegendienst

waarbij de ploegentoeslag niet meer gecompenseerd wordt in geld maar in tijd.
Werknemers werken niet meer 8 uur, maar in totaal 61/z uur per dag. Wel is het

zo dat ze de ene week van maandag tot en met vrijdag in de ochtendploeg (bijvoor-
beeld van 07.00 tot 13.30 uur) dienen te werken en de andere week op dezelfde

dagen in de avondploeg (bijvoorbeeld van 13.30 tot 20.00 uur). Deze werktijdvorm
heeft vanuit gezondheidsoogpunt twee aantrekkelijke voordelen. In de eerste plaats

hoeft men bij het werken in de ochtend niet vroeg op te staan en wordt in de
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avonduren minder lang gewerkt. Daardoor heeft men meer tud voor huishouden

en privé-leven. In de tweede plaats zijn de werkdagen minder lang, waardoor de

werknemer minder belast wordt. Dit laatste kan overigens weer te niet gedaan

worden doordat werknemers elders een tweede baan gaan zoeken of verzorgende

taken verrichten, waardoor de totale belasting door werk weer toeneemt. Er is

echter nog geen onderzoek naar de gezondheidsklachten en het ziekteverzuim van

werknemers die met deze werktijdvorm werken bekend.

Bij seizoenswerk is er sprake van tijdelijk overwerk of een tijdelijke overgang nÍur

een intensievere werklijdvorm in bepaalde seizoenen, waar de vraag naar het

produkt of het aanbod van de grondstoffen extra hoog is. Een bekend voorbeeld

is de bietencampagne in de suikerindustrie, waarbij in enkele maanden in het najaar

de suikerbieten geoogst en tot het basisprodukt verwerkt moeten worden. Vaak gaan

bedrijven in een dergelijke campagne tijdelijk over naar een ploegendienst-systeem

of langere werktijden. Hoewel werknemers tijdens de campagne intensiever werken

en daar mogelijk ook de vermoeidheids- of gezondheidseffecten van ondervinden,

is niet te verwachten dat deze effecten tot ernstige problemen aanleiding zullen

geven. Na de intensieve werkperiode komt er weer een periode waarin men het

rustiger aan kan doen. Over het zieheverzuim en de gezondheidsklachten van de

werknemers die met seizoenswerk te maken hebben is geen recent onderzoek

bekend.

De belangrijkste conclusie ten aanzien van het werken met langere werktijden is

dus dat pas bij een verlenging naar meer dan 10 uren per dag er problemen bij de

werknemers zullen ontstaan. Met name ten aanzien van overwerk is dus te verwach-

ten dat met name deze werktijdvorm op den duur gepaard kan gaan met meer

gezondheidsklachten. Dat overwerk pas op den duur klachten zalveroorzaken komt

weer omdat er bij werknemers met overwerk aanvankelijk sprake zal zijn van

selectie van gezonde en uitgeruste werknemers. Niet te verwachten is dat bij longitu-

dinaal onderzoek naar de gecomprimeerde werkweek en het seizoenswerk grote

gezondheidsproblemen ontdekt zullen worden, omdat de werktijden bij deze werk-

tijdvormen binnen de grenzen van de mogelijkheden van de werknemers liggen. Wel

kan het zijn dan deze werktijdvormen problemen opleveren ten aanzien van de

besteding van de vrije tijd. Op basis van de literatuur is het verder te verwachten

dat een verkorting van de werktijden door de invoering van de 2-ploegendienst met

kortere werkdagen van6r/2. uur een verbetering van de gezondheid op zal leveren.
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2.4 Het ziekteverzuim bij afwijkende werktijd-
regelingen

Ziekteverntim en arbeidsongeschiktheid zijn onderwerpen die in de afgelopen

decennia volop in de belangstelling hebben gestaan. Dat komt vooral omdat er over

een groot aantal jaren een steeds stijgende lijn of een continu hoog blijvend niveau

in de omvang van deze beide fenomenen te zien was (12). In deze paragraaf wordt
daarom kort ingegaan op wat er bekend is over het ziekteverzuim als indicator van
problemen in de werksituatie. Daarna wordt nagegaan wat er bekend is over het

ziekteverzuim als effect-maat voor problemen die ontstaan door het werken met

afwijkende werktijdregelingen.

Grafiek 1 Ziehevenuimpercentage ver-

plicht venekerden (bron: Svr, 1994)

Grafiek 2 Lopende arbeidsongeschih-

heidsuitkeingen (*1000) (bron: Svr, 1994)

t* 1s 1ts5

De grafieken 1 en 2 brengen de stijgende lijnen in de ontwikkeling van het ziekte-

verzuimpercentage en het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nog eens in
beeld. Duidelijk is in grafiek 1 te zien dat het ziekteverzuimpercentage sinds 1953

gestegen is van onder de 4% tot boven de 8% in 1993. De piekjaren liggen om-

streeks de tweede helft van de zeventiger jaren, daarna is het percentage iets

gedaald, waarschijnlijk onder invloed van de stelselherziening in die tijd. In grafiek
2 is te zien dat het aantal lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen sinds 1970

gestegen is van ruim 200.000 naar ruim 900.000 in 1993. Voor 1994 is echter te

verwachten dat deze cijfers zullen gaan dalen. Over dit jaar zijn momenteel nog
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geen betrouwbare verzuimcufers beschikbaar, maar er zijn wel serieuze aanwijzin-

gen dat in 1994 een daling van het ziekteverzuim van ongeveer l0% heeft plaats-

gevonden (13). Uit de gegevens van de Sociale Verzekeringsraad (14) blijkt tevens

dat er voor het eerst een teruggang van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

is van 2,7%.

De steeds stijgende omvang van de arbeidsongeschiktheid en het continu hoog

blijvende ziekÍeverzuim had tot gevolg dat ook de omvang van de kosten voor de

bedrijven en ook de maatschappelijke kosten onacceptabel hoog werden. In het

begin van de negentiger jaren was de omvang van beide verschijnselen zodanig, dat

de overheid besloot tot drastische maatregelen. Via aanpassingen in de bestaande

wetgeving werden arbeidsorganisaties verantwoordelijk gesteld voor tenminste een

deel van de kosten, terwijl er ook eisen gesteld werden aan de wijze van omgaan

met de zieke werknemers. Vanuit deze turbulente achtergrond was het niet meer

dan logisch dan dat het ziekteverzuim als belangrijkste indicator voor het onderzoek

naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim, gekozen werd. Bij de start van het onderzoek

bleek de problematiek ongeveer op een hoogtepunt te zijn, en er werd alom aange-

nomen dat het ziekÍeverzuim een goede graadmeter zott, zijn van de problematiek

die zich in de bedrijven voordeed (15).

Er is reeds veel onderzoek gedaan om de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidson-

geschiktheid te achterhalen. Uit een recent literatuuroverzicht (16) komt naar voren

dat beide fenomenen gerelateerd zijn aan een groot aantal kenmerken binnen en

buiten de werksituatie. Het algemene beeld dat uit onderzoek naar ziekÍeverzuim

en arbeidsongeschiktheid komt is dat er globaal gezien drie groepen van oorzaken

te onderscheiden zijn. De eerste oorzaak is de gezondheidstoestand zelf: werknemers

verzuimen omdat ze ziek zijn. De tweede groep van oorzaken is te vinden in de

omstandigheden waarin mensen leven en werken. Dat kunnen dus zowel omstandig-

heden in de thuis- als in de werksituatie zljn. Zo komt uit onderzoek naar voren

dat mensen met een echtscheiding een hoger ziekteverzuim hebben en hetzelfde

geldt ook voor werknemers die fysiek zutaaÍ werk verrichten. Bij deze tweede groep

van oorzaken is er dus ook sprake van ziekte, maar kan er een duidelijke relatie

gelegd worden met de omstandigheden thuis en op het werk. De derde groep van

oorzaken is gelegen in de wijze waarop bedrijven en controleorganen met het

ziekteverzuim omgaan. Over het algemeen wordt daarbij aangenomen dat de zeer

liberale houding van omgaan met het ziekÍeverzuim in de afgelopen twintig tot

dertig jaar en het oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden om werknemers
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arbeidsongeschikt te laten verklaren, de oorzaak zijn van de sterke stijging van
zowel het verzuimpercentage als het percentage WAO-ers (17) (18) (19).

Naast deze drie groepen oorzaken van het ziekÍeverzuim, is er een groot aantal
persoonskenmerken en kenmerken van de werksituatie die weliswaar consequent

met een verhoogd ziekÍeverzuim samenhangen, maar daar niet de oorzaak van zijn.
Dat komt omdat ze tevens gerelateerd zijn aan andere kenmerken, die wel een

oorzaak van een hoger ziekteverzuim zijn. Zo wordt veel van de verzuimverschillen
tussen mannen en vrouwen verklaard doordat vrouwen gemiddeld lager opgeleid

zijn (en dus zwaarder lichamelijk werk moeten verrichten) of een dubbele belasting
hebben door het werk en de huishoudtaak. Verzuimverschillen tussen de verschillen-
de leeftijdscategorieën worden gedeeltelijk verklaard door slijtage en het grotere

aantal jaren dat oudere werknemers aan werkbelasting zijn blootgesteld. Verzuim-
verschillen tussen gehuwden en ongehuwden worden voor een deel verklaard door
verschillen in leeftijd. Omgekeerd is het zo dat bedrijven en bedrijfstakken bepaalde

bevolkingsgroepen aantrekken (bijvoorbeeld jonge en/of laag opgeleide werkne-
mers), waardoor het verzuim sterk samenhangt met de karakÍeristieken van het

verzuim van die bevolkingsgroepen. Dit alles maakt de verklaring van het ziektever-
zuim, net als de verklaring van het werken met afwijkende werktijdregelingen, tot
een uiterst complex geheel. De vele oorzaken en gevolgen zijn slechts door zorgvul-
dig en omvangrijk onderzoek te achterhalen.

Het ziekÍeverzuim van werknemers met afwijkende werktijdregelingenblijkt, onder
andere door de bovenstaande complicaties, een moeilijk te onderzoeken factor te
zijn. Uit de vorige paragrafen bleek dat het onderzoek naar het werken op afwijken-
de tijden ingedeeld kan worden naar twee soorten situaties waardoor werknemers

belast worden: werken op afwijkende tijden (met name 's nachts) en te lang werken
(meer dan 10 uur per dag). Men zou dan ook verwachten dat de werknemers die
met dit soort afwijkingen van de werktijden te maken krijgen een hoger ziekle-
verzuim hebben dan vergelijkbare werknemers die in dagdienst werken. Toch blijkt
dat niet het geval te zljn, of beter gezegd, niet altijd het geval te zijn. Uit tabel

1.3.1 bleek dat het verzuim van werkers in de 2-ploegendienst in zowel de profit
als de kwartaire sector hoger was dan het verzuim van de vergelijkbare dagdienst-

groep. Daar stond tegenover dat het verzuim van werknemers in een 3-ploegendienst

alleen in de kwartaire sector hoger is dan de vergelijkbare dagdienstgroep en dat

het verzuim van de 5-ploegendienst in de profit-sector zelfs lager ligt dan het

verzuim in de vergelijkbare dagdienstgroep. Het ziekteverzuim van de avond- en

de wisseldiensten in de kwartaire sector bleek niet van het verzuim van de dagdien-
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sten af te wijken. Dit ingewikkelde beeld komt uit veel onderzoek naar ziektever-

zuim bij afwijkende werktijdregelingen naar voren.

Ook in het huidige Nederlandse onderzoek worden tegenstrijdige effecten van

ploegendiensten op het ziekteverzuim gevonden. De verschillende onderzoeken die

in de afgelopen tien jaar over de achtergronden van het ziekteverzuim gepubliceerd

zijn, wijzen uit dat er geen consequente relatie tussen het werken inploegendiensten

en ziekteverzuim gevonden is (20) (21) (22). Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan

te wijzen. Zo is de aard van de werkzaamheden medebepalend voor de effecten van

afwijkende werktijdregelingen op het ziekteverzuim. Dit bleek uit een onderzoek

(23), waarin gevonden werd dat ploegendienst op zich niet een langduriger verzuim

verklaarde, maar wel in combinatie met andere aspecten van iemands werk. Fysieke

werkbezwaren, werk aan de lopende band, werken in ploegendienst en onvrijheid

in het werk hingen in dit onderzoek samen met een lage scholingsgraad, die weer

van invloed is op het verzuim. Bij stadsbuschauffeurs in Groningen bleek dat met

name roostertijdsdruk, slaapkwaliteit en gerapporteerde gezondheidsklachten als

cluster optreden en een goede uitvoering van de functie van stadsbuschauffeur in

de weg staan (24).

Hiervoor kwam reeds vaak aan de orde dat onderzoek naar afwijkende werktijdrege-

lingen eigenlijk longitudinaal van opzet zou moeten zijn. Slechts enkele Nederlandse

onderzoeken (25) voldoen enigszins aan deze voorwaarde. Daarbij werd geen

consequent effect gevondenvanploegendienst op het kortdurendverzuim (soms was

er sprake van minder kortdurend verzuim) (26), maar wel weer een sterke en

consistente werking van ploegendienst op de duur van het verzuim. Dat duidt er

op dat het werken in ploegendiensten met meer langdurige gezondheidsklachten

gepaard kan gaan.

Ook ten aanzien van bijvoorbeeld overwerk is te verwachten dat dit meer frequent

en langduriger ziekteverzuim tot gevolg zou hebben. Overwerk blijkt echter een

verzuimduur-remmende werking te hebben. Zo werd gevonden dat bij werknemers

die op een afdeling met veel overwerk werkten een kortere duur van het ziekte-

verzuim hadden (27). De verklaring hiervoor wordt door de onderzoekers gezocht

in de selectie van gezonde en werkwillige werknemers die een gering ziekteverzuim

hebben. Op organisatieniveau (28) werd gevonden dat bedrijven waar veel overge-

werkt wordt, geen consequent hoger of lager verzuim vertonen.
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De conclusie die uit deze parrgraaf getrokken kan worden, is daarom dat het

ziekteverzuim een fenomeen is dat door meerdere factoren bepaald wordt dan door

ziekte en omstandigheden op het werk alleen. Dat maakt het ziekteverzuim een

moeilijk te interpreteren factor. Op basis vande huidige literatuur kan daardoor ook

geen duidelijk beeld verkregen worden van wat van het onderzoek naar "Arbeidstij-
den en ziekteverzuim" 6p dit punt verwacht kan worden. Ziekteverzuim dat veroor-

zaakÍ wordt door het werken volgens belastende afwijkende werktijdregelingen dient

daarom via een zorgvuldig opgezet onderzoeksdesign gecontroleerd te worden voor

een groot aantal andere, mogelijk verstorende, factoren.

2.5 Tot besluit

Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat belastende werktijden van invloed kunnen

zijn op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. De reden daarvoor is dat

met name door het werken in de nacht en het verlengen van de werktijden ver-

moeidheid en andersoortige klachten kunnen ontstaan, die op de gezondheid van

de werknemers van invloed zijn. Daarnaast treden verstoringen op in het arbeidsle-

ven en sociale leven van de werknemers, waardoor er problemen in het gezin en

met de vrije tijdsbesteding kunnen ontstaan.

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, blijkt dat deze effecten geen conse-

quent negatieve tendens laten zien ten aanzien van het ziekÍeverzuim en dat werkne-

mers die volgens afwijkende werktijdregelingen werken zelfs in een aantal gevallen

een positiever ziekÍeverzuim hebben. De reden daarvoor is dat er sprake is van

selectiemechanismen, die er voor zorgen dat vooral gezonde en laag verzuimende

werknemers met afwijkende werktijdregelingen in zee gaan. Om die reden is het

zeer moeilijk om de gevolgen van de belasting door het werken met afwijkende

werktijdregelingen te onderzoeken.

Wat dit alles voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim,, zal gaan

betekenen, kan pas in de loop van dit boek aan de orde komen. In ieder geval is

bij de opzet van het onderzoek met een groot aantal verstorende aspecten, die in

de onderzoeksliteratuur genoemd worden en die het trekken van adequate conclusies

in de weg kunnen staan, rekening gehouden. Hoe dat gedaan is zal in het volgende

hoofdstuk, waarin de opzet en de uitvoering van het longitudinale onderzoek nader

beschreven worden, verder toegelicht worden.
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3 Methode van onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziek-

teverzuim, beschreven. Begonnen wordt met èen verslag van de werving van de

bedrijven en instellingen en een overzicht van de bedrijfstakken waaruit zij afkom-

stig zijn. Daarna volgt een beschrijving van de uitvoering van de telefonische

enquétes, gevolgd door twee paragrafen met een toelichting op de inhoud van de

telefonische enquëtes en de meting van het ziekteverzuim. Vervolgens wordt de

uitval van werknemers en onderzoeksgroepen gedurende het onderzoek besproken.

Tenslotte wordt in de laatste paragraaf ingegaan op het gehanteerde onderzoeks-

model en de toegepaste statistische technieken.

3.1 De werving van bedrijven en instellingen

Het onderzoek ging begin 1991 van start met de werving van bedrijven en

instellingen. In de loop van l99l zijn daarvoor in totaal zes verschillende zoekacties

gehouden. Het aantal bedrijven dat per zoekactie benaderd is, wordt in tabel 3. 1. 1

weergegeven, tezarnen met de responsegegevens.

Tabel 3.1.1 Responsegegevens van zes zoekacÈies

Zoèkactie
Benaderde
bedrij ven

Deelnemende Response-
bedrijven percenEage

Mailing april-nei
Mailing sepÈember
Mailing septetrÈer
Mailing november
Mailing decerÈer

IndividueèI benaderd gedurende gehefe periode

Lt2 19 23*
114 20 24+
3445t

107 I 10t
39 2 2l

82 32 39t

Totaal aanEal bedrijven

In totaal zijn voor het onderzoek 508 bedrijven en instellingenbenaderd door middel

van een brief en tenminste één telefonisch contact. Dat gebeurde op twee verschil-

lende wijzen. De eerste wijze was dat de brief direct aan de bedrijven werd toege-

zonden, waarna telefonisch contact werd opgenomen (mailing) en de tweede wijze

was dat eerst het telefonisch contaet plaatsvond, waarna de brief ter informatie werd

1?t85
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toegezonden (individuele benadering). Uit de responsepercentages in de tabel is op

te maken dat de individuele benadering het meest succesvol was. De mailingen aan

het einde van het jaar zijnminder succesvol qua response, omdat toen voor slechts

enkele specifieke werktijdregelingenverder gezocht werd. Voor de meeste te onder-
zoeken werktijdregelingen waren toen al voldoende werknemers beschikbaar.
Bovendien bleek de besluitvorming binnen de bedrijven vaak lang te duren, waar-
door een aantal bedrijven bij deze laatste twee mailingen afuiel. In totaal werden

85 organisaties bereid gevonden om aan het onderzoek deel te nemen.

van 334 niet-deelnemende bedrijven is een reden van weigering bekend. vaak
weigerde men omdat men het te druk had (26%) of geen zin had deel te nemen
(7 %). Andere redenen om niet deel te nemen waren dat het bedrijf al aan een ander

onderzoek (6%) of een ziekteverzuimproject (9%) deelnam, of omdat men ver-
wachtte dat het onderzoek geen belangrijk nieuw inzicht in het functioneren van de

onderneming op zou leveren (13%), of er een reorganisatie zou gaan spelen (9%)
of dat er als gevolg daarvan teveel onrust in het bedrijf was (4%). Redenen die
minder vaak genoemd werden waren onvoldoende motivatie van de werknemers
(l%) enproblemen met privacy-bescherming (2%). Tevensbleek uit de gesprekken

met de contactpersonen dat bedrijven en instellingen in die tijd veel verzoeken

kregen om aan onderzoek en enquëtes deel te nemen. Daardoor kozen zij bewust

die onderzoeken uit die in hun eigen belang waren.

Bij de werving is gestreefd naar een zo goed mogelijke spreiding van bedrijven en

instellingen over regio's, bedrijfstakken en bedrijfsgrootte-klassen. Wat de regionale
spreiding betreft zijn de deelnemende organisaties afkomstig uit alle provincies,

behalve Flevoland. Daarbij wordt de landelijke verdeling van bedrijven over de
provincies grotendeels ook in het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim,
teruggevonden. Dat wil zeggen dat uit provincies met veel organisaties, ook veel

bedrijven en instellingen afkomstig zijn die aan het onderzoek naar "Arbeidstijden
en ziekÍeverzuim" meedoen. Wel bleek dat bedrijven en instellingen in het noord-
oosten van het land en uit Brabant iets vaker geneigd waren om aan het onderzoek

deel te nemen, waardoor er relatief gezien iets meer arbeidsorganisaties uit deze
provincies afkomstig zijn.

Wat de bedrijfstakken betreft is er zeker geen sprake van landelijke representativi-
teit, omdat de werving selectief in die bedrijfstakken plaatsvond waar afwijkende
vormen van werktijdregelingen relatief vaak te vinden zijn. Bedrijven en instellingen
zijn daarom met name afkomstig uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, de
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chemische industrie, de grafische industrie, de metaalproductenindustrie, de handel,

horeca en reparatiebedrdven voor gebruiksgoederen en de overige dienstverlening
(politie en gezondheidszorg).

Ook wat de bedrijfsgrootte betreft kon niet voorkómen worden dat selectief gewor-

ven werd. Daarvoor zijn twee redenen Íum te wijzen. In de eerste plaats diende het

bedrijf over een voldoende grote groep produktiemedewerkers te beschikken. In de

praktijk kwam het er op neer dat een bedrijf per te onderzoeken werktijdregeling
zeker dertig medewerkers in dienst moest hebben, zodat een groep van tenminste

twintig werknemers gerecruteerd zou kunnen worden voor deelname aan het

onderzoek. Kleine bedrijven kwamen dan ook minder snel in aanmerking voor het

onderzoek. De tweede reden was dat kleine bedrijven ook minder snel geneigd

bleken te zljn om aan het onderzoek mee te doen. Uiteindelijk namen vijftien
bedrijven of vestigingen van bedrijven met minder dan 50 werknemers aan het

onderzoek deel. Vergelijking met de Nederlandse situatie laat zien dat de kleine

bedrijven daarmee sterk ondervertegenwoordigd zijn.

Iedere organisatie diende voor deelname aan het onderzoek tenminste een groep van

dertig, maar bij voorkeur vijftig werknemers op te geven. Van deze werknemers

werd dan een groep van twintig tot vijfentwintig werknemers voor de telefonische

enquëte benaderd. Sommige bedrijven bleken bereid te zijn om met meerdere

groepen aan het onderzoek deel te nemen, zodat per bedrijfverschillende soorten

werktijdregelingen bestudeerd kunnen worden. Tabel 3.l-2 geeft een overzicht van

het totaal aantal organisaties en onderzoeksgroepen.

Tàbèl 3-1-2 Het aantal onderzoeksgroepen per organisaCie

Àancal onderzoeksgroepen per organisaEj,e ÀantaI organisaÈies Àantal onderzoeksgroepen

Eén onderzoekagroep
lvee onderzoekagroepen
Drie onderzoeksgroepen
Vier onderzoeksgroepen
Vij f onderzoeksgroepen

51
44
21

4
10

51
22

9
1
2

ToCaaI aantal organj,saties en onderzoeksgroepen

In totaal namen 85 bedrijven en instellingen aan het onderzoek deel met in totaal

136 onderzoeksgroepen. Iedere onderzoeksgroep is homogeen wat betreft het type

werktijdregeling. Een deel van de bedrijven en instellingen leverde meer dan één

onderzoeksgroep met een maximum aantal van vijf onderzoeksgroepen per bedrijf.
Als meer onderzoeksgroepen per organisatie deelnamen, betekende dit bijna altijd

4t



dat met iedere andere groep ook een andersoortig type werktijdregeling bestudeerd

werd.

De 136 onderzoeksgroepen zijn ingedeeld in 17 groepen afwijkende werktijdregelin-
gen en één dagdienstgroep. Deze indeling vond plaats door de werktijd-kenmerken

van de 136 onderzoeksgroepen te beoordelen aan de hand van de informatie die bij
aanvang van het onderzoek aan de contactpersonen van de deelnemende organisaties

gevraagd werd. Dit gebeurde via een standaard-vragenformulier waarmee voor
iedere te onderzoeken werktijdregeling de kenmerken geïnventariseerd werden.

Daarnaast zijn via het vragenformulier enkele bedrijfskenmerken aan de contactper-

sonen gevraagd. Tabel 3.1.3 geeft een overzicht van de 17 onderzochte soorten

afwijkende werktijdregelingen, afgezet tegen de bedrijfstakken waaruit de afkomstig

zijn. Op de kenmerken van de verschillende typen werktijdregelingen wordt hier
nog niet ingegaan. Deze kenmerken komen in de volgende hoofdstukken uitgebreid
aan de orde.

T.bèl 3.1-3 Indeling van de 17 afwijkende werkt.ijdregelingen naar bedrijfssector r)

R6g.lutÍgè DIo6g.Ddlu!to
2 -ploegendienst (ochcend- avond)
2 -ploègeEdienst ( ochlend-nacht. )

3 -ploegendienst.
4 -ploegendienst
5 -ploegendienst.

Oar6g6lEÈlgr cottl,DudL@!t@
overige ploegendiensÈen
politiediensÈen
dienstse[ in de gezondheidszorg

StncÈur.cl alxljkode rerktlJde
ochEenddiensE voor 06.00 uur
avonddienst.
zaeerdaguerk
weekendwerk

!lr..ur. s.rkÈ1, J dvoBa
keuze-werkÈij den
gecomprimeerde werkweèk
2-ploegendlenst. (korEe dagen)

fnto!L.v. ,crhÈlJdq
structureel ovenerk
seizoenswerk

DagdLo!t,

7-1-
-2
75 1-
1-1-
612-1-

1--1111
3-

21 10 2 9 1 - 10

ToCaaI aanEal onderzoeksgroepen 60 20 1 20 5

r) = indust.rie (voeding8- en genotniddelen, grafische indusÈrie en chemi.e)
= indusErie (rubber, boumÈèrialen en gIaE en meÈaalproducten)
= elect.riciLeiEsproducÈie- en distribuÈiebedrijven
= handel, horeca en reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen
= overslagbedrijven
= zakelijke dienstverlening
= maat.Echappelijke dLenslvertening (poliÈie, gezondheidszorg en overige dienstverlening)
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In de categorie regelmatige ploegendiensten zijn de ploegendiensten vooral afkom-

stig uit de industrie (sectoren 2 en3), de nutssector (sector 4) en de overslagsector

(sector 7). Met name de 2- en 3-ploegendiensten zijn afkomstig uit de voedings-

en genotmiddelenindustrie, de grafische industrie en de metaalproductenindustrie

en 4- en S-ploegendiensten uit de chemische sector en de nutsbedrijven.

Bij de onregelmatige continudienstenzijndrie soortenafwijkendewerktijdregelingen

bestudeerd. De overige ploegendiensten zijn afkomstig uit de voedings- en genot-

middelenindustrie, de nutssector en de handelssector. De politie- en gezondheids-

zorgdiensten zijn bij de sector maatschappelijke dienstverlening ingedeeld.

Van de structureel afwijkende werktijden zijn bedrijven met de vroege ochtenddienst

en de avonddienst voornamelijk uit de industrie (voedings- en genotmiddelenindus-

trie) afkomstig en bedrijven met de overige structureel afwijkende diensten uit de

sector handel, horeca en reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen. Het is echter

niet altijd goed mogelijk om bij de zaterdag-, weekend- en avonddiensten een

eenduidige indeling te maken. Zo werken de weekendwerkers uit de horeca vaak

ook op zaterdagen en in de avond. Zaterdagwerkers uit het grootwinkelbedrijf

werken ook op koopavonden. Iedere onderzoeksgroep is daarom ingedeeld bij de

werktijdregeling die het meest van toepassing is.

Van de nieuwe werktijdvormen zijn de keuze-werktijdsystemen uit verschillende

bedrijfstakken afkomstig. Helaas kon voor het bedrijf in de sector zakelijke dienst-

verlening geen vergelijkbare dagdienstgroep gevonden worden, maar door de aard

van de werkzaamheden is dit bedrijf eveneers vergelijkbaar met twee bedrijven in

de sectoren maatschappelijke en overige dienstverlening. Verder blijkt uit de tabel

dat de deelnemende bedrijven met een gecomprimeerde werkweek allemaal uit de

industrie afkomstig zijn. Dat is specifiek voor dit onderzoek. Vanzelfsprekend kan

deze werkÍijdvorm ook in de dienstverlening toegepast worden. Ook de twee

groepen met de 2-ploegendienst met korte werkdagen zijn uit de industrie afkomstig.

Uit de tabel blijkt tenslotte dat de groepen met structureel overwerk met name uit

de dienstverlening afkomstig zijn en seizoensgebonden werk met name uit de

industrie. Voor het bedrijf met structureel overwerk in de zakelijke dienstverlening

kon geen vergelijkbare dagdienstgroep in dezelfde sector gevonden worden. Gezien

de aard van de werkzaamheden van dit bedrijf, is vergelijking echter ook mogelijk

met bedrijven in de sector handel, horeca, reparatiebedrijven voor gebruiksgoede-

ren.
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Op basis van de indeling naar bedrijfstakken zijn de controlegroepen van dagdien-

sten geselecteerd. Telkens zijn voor alle soorten afwijkende werktijdregelingen de

werknemers uit bedrijven en instellingen uit dezelfde sectoren gekozen. Dat gebeur-

de op basis van de 2-cijferige CBS-bedrijfstakcode (l), een indeling die veel
gedetailleerder is dan de 1-cijferige bedrijfstakcode uit tabel 3.1.3. De dagdienst-
groepen komen dus grotendeels uit gelijlsoortige bedrijven of instellingen. Bij-
voorbeeld: voor een bedrijf uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (2-cijferige
indeling) dat met een 2-ploegendiensten werkt, werden voor de dagdienst-vergelij-

kingsgroep alle andere dagdienst-groepen uit deze bedrijfstak geselecteerd. Door
deze wijze van samenstellen van de dagdienst-vergelijkingsgroepen zijn deze

groepen groter qua aantallen werknemers dan de groepen met afwijkende werktijdre-
gelingen (zie tabel 3.6.2 voor de aantallen).

3.2 De werving van werknemers

Bedrijven en instellingen die bereid waren om aan het onderzoek deel te nemen,

kregen een informatiepakket toegezonden, dat bestond uit een draaiboek voor
bedrijven, een kopie van de aanmelding van het onderzoek bij de Registratiekamer
en een NlA-folder ter kennismaking met het onderzoekende instituut. In het

draaiboek voor bedrijven werd het doel van het onderzoek en de reden voor de drie
jaar durende longitudinale opzet van het onderzoek nader toegelicht en werd
beschreven wat van de bedrijven gedurende het onderzoek qua activiteiten verwacht
zou worden. Omdat de looptijd van het onderzoek langer was dan een half jaar en

op de persoon herleidbare gegevens beheerd werden, diende het onderzoek

aangemeld te worden bij de Registratiekamer en diende iedere werknemer de

mogelijkheid te hebben een kopie van de aanmelding in te zien. Ieder bedrijf kreeg

daarvoor een kopie toegezonden, die bij de afdeling personeelszaken ter inzage lag.

Deelname aan het onderzoek betekende voor de bedrijven en instellingen dat in
totaal vier keer een actieve bijdrage verlangd zou worden. Bij aanvang van het

onderzoek werd gevraagd te assisteren bij het benaderen van de groep werknemers.

De organisaties lichtten hiertoe hun werknemers in en stelden de adressen en

telefoonnummers van de werknemers beschikbaar. Vervolgens werden de organisa-

ties aan het einde van iederejaarperiode benaderd voor het doorgeven van mutaties

in de adres- en werkgegevens van de werknemers en de ziekÍeverzuimgegevens.

44



In de meeste gevallen werd bij aanvang van het onderzoek met de organisaties afge-
sproken dat zii de naam- en adresgegevens zouden doorgeven van de werknemers
die aan het onderzoek zouden kunnen meedoen en dat de onderzoekers de werkne-
mers via een brief op de hoogte zouden stellen van het onderzoek. Daarnaast
lichtten de meeste bedrijven echter ook zelf de werknemers over het onderzoek in.
Sommige bedrijven besloten een andere procedure te volgen en gaven alleen de
gegevens van werknemers door, die uitdrukkelijk aan het bedrijf toestemming gaven
voor deelname aan het onderzoek.

Selectie van de werknemers vond plaats door voor iedere onderzoeksgroep een
random stee§roef van ongeveer 50 werknemers te trekken. In het "Draaiboek voor
bedrijven" werd deze procedure toegelicht. Uit de alfabetische ldst van alle
werknemers die in het bedrijf met dezelfde werktijdregeling werken, diende iedere
zoveelste werknemer getrokken te worden, zodanig dat een groep van vijftig
personen overbleef. Bijvoorbeeld: bij honderdvijftig werknemers in een 5-ploegen-
dienst moest iedere derde werknemer uit de alfabetische lijst getrokken worden. De
namen, adressen en telefoonnummers van de vijftig werknemers dienden vervolgens
aan de onderzoekers doorgegeven te worden, waarna de werknemers een informatie-
brief kregen en vervolgens voor de telefonische enquëte gebeld werden. voor
sommige onderzoeksgroepen werd een grotere aanvangssteekproef getrokken en

werd een grotere groep werknemers geïnterviewd, omdat de contactpersonen

aangaven dat het personeelsverloop in die groepen erg hoog was. De omvang van
de te selecteren en te interviewen groep werd berekend door uit te gaan van
tenminste tien tot twaalf te interviewen werknemers per onderzoeksgroep bij de

derde en laatste telefonische enquëteronde van het onderzoek.

In totaal duurde de dataverzamelings-fase van het onderzoek drie jaar. Ieder
onderzoeksjaarduurdevan 1 oklobertot 1 oktober, tebeginnenmet I oktober 1991.

Telkens vond in de maand november van ieder onderzoeksjaar een enquëteronde
plaats waarbij iedere deelnemende werknemer telefonisch werd geïnterviewd en aan

het einde van ieder onderzoeksjaar (in de maand oktober) werd het ziekteverzuim
van de deelnemende werknemers bij de werkgevers opgevraagd. De uitvoering en

de inhoud van de telefonische enquëte worden in de twee paragrafen hierna
besproken, het opvragen van de ziekteverzuimgegevens wordt in de paragraaf
daarna besproken.
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3.3 De uitvoering van de telefonische
enquëtes

De drie telefonische enquëte-rondes zijn gehouden door het onderzoeksbureau

Intomart te Hilversum. Dit bureau beschikt over een interview-unit waarmee

ongeveer vijftig telefonische enquëtes gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. De

enquëtes werden gehouden volgens het CATl-systeem (Computer Aided Telephone

lnterviews), een methode waarbij de interviews via een centrale computer aange-

stuurd worden. De computer belt de betreffende werknemer op en getrainde

interviewers lezen via hun beeldscherm de vragen en de begeleidende tekst voor.

De antwoorden van de werknemers worden in de computer ingevoerd, waarbij

automatische foutcontrole plaatsvindt. Werknemers die een andere interviewtijd

prefereerden, konden een afspraak maken en werden vervolgens op het nieuwe

tijdstip automatisch door de computer gebeld en aan een interviewer toegewezen.

Voordat de werknemers voor de eerste keer werden geïnterviewd, ontvingen zij een

brief van het NIA. In de brief werd duidelijk gesteld, dat als men niet aan het

onderzoek wilde deelnemen, men kon weigeren door bij aanvang van de telefonische

enquëte op de betreffende vraag met "nee" te antwoorden. Weigering betekende dat

de persoonlijke naam- en adresgegevens vernietigd zouden worden. Deelname

betekende dat men tevens toestemming gaf voor het opvragen van de verzuimgege-

vens bij de werkgever en dat men er mee instemde dat men na het eerste interview

nog twee keer voor een telefonisch interview benaderd zou worden. Bij de beide

volgende enquète-rondes werden alle werknemers van de ronde daarvoor opnieuw

via een korte brief door het NIA van het interview op de hoogte gesteld en werd

het doel van het onderzoek nog eens benadrukt.

Bij de eerste interviewronde werden 3011 werknemers geïnterviewd, bij de tweede

ronde 2497 en bij de derde ronde werd met 2036 werknemers een interview

gehouden. Werknemers die bij de tweede ronde niet geïnterviewd werden, werden

ook niet meer tijdens de derde ronde benaderd. De aard en omvang van de nonres-

ponse wordt in paragraaf 3.5 nader toegelicht.
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3.4 De inhoud van de telefonische enquëtes

Iedere werknemer kreeg tijdens de telefonische interviews dezelfde serie van 155

basisvragen voorgelegd (zie bijlage 1). In enkele gevallen werd op basisvragen

doorgevraagd. De vragenlijst bevatte vragen waarvan bekend is dat het kenmerk
waarnaar gevraagd wordt zowel een relatie met afwijkende werktijden kan hebben

als met ziekteverzuim. Via de pilot-studie zijn de te onderzoeken concepten in kaart
gebracht (2). Voor ieder concept is in de Nederlandse onderzoeksliteratuur nagegaan

wat voor het onderzoek de meest geschikte vragen zijn om het concept te kunnen
meten. Daarvoor is met name gekeken of er landelijk referentiemateriaal beschik-
baar is en of de vraagstelling voor alle deelnemers in voldoende mate te begrijpen
is. Van de toegepaste itemlijsten dienden per lijst voldoende valideringsgevens

beschikbaar te zijn en de lijsten dienden niet te lang te zijn. In het vervolg van deze

paragraaf worden de concepten die voor het verdere onderzoek van belang zljn één

voor één besproken.

Persoonskenmerken. Per werknemer zijn acht persoonskenmerken vastgesteld:

geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, wel of niet samenwonen met een partner, aantal

personen in de huishouding, aantal kinderenjonger dan 18jaar in de huishouding,
hoogst behaalde opleiding en het netto maandinkomen. In de analyses worden

daarvan zeven kenmerken als volgt weergegeven: het percentage vrouwen, de

gemiddelde leeftijd, het percentage gehuwden en/of samenwonenden, het gemiddeld

aantal personen in de huishouding, het gemiddeld aantal thuiswonende kinderen,
het gemiddeld opleidingsniveau en het gemiddeld netto-maandinkomen. Uit
onderzoek blijkt dat deze kenmerken aan ziekteverzuim gerelateerd kunnen zUn (3).

Bovendien blijkt uit de pilotstudie dat het waarschijnlijk is dat de onderzoeksgroepen

van het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim" wat betreft deze kenmer-

ken onderling zullen verschillen.

Kerunerken van de werksituatie. De volgende personeelskenmerken zljn tijdens
de telefonische enquëtes vastgesteld: beroepsniveau, leidinggevend niveau, jaar van
indiensttreding, aantal bedrijven waarin men de afgelopen vijf jaar werkzaam was,

in de afgelopen vijfjaar (tijdelijk) geen baan gehad (vanwege arbeidsongeschiktheid,

werkloosheid, werkzaamheden in de huishouding, militaire dienst/vervangende

dienstplicht/studie/opleiding of vanwege een andere reden), aantal werkuren per

week en de soort aanstelling (tUdelUk of vast). Omdat sommige van deze gegevens

niet relevant bleken, worden alleen de volgende vier kenmerken in de analyses

weergegeven: gemiddeld aantal dienstjaren in de organisatie, gemiddeld aantal
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organisaties waar men de afgelopen vijf jaar gewerkt heeft, percentage personen

dat in de afgelopen vijf jaar (tijdelijk) geen baan had en de gemiddelde aanstelling

in uren per week. Ook van deze personeelskenmerken is bekend dat ze op het

ziekteverzuim van invloed kunnen zijn.

De mate van overwerk is onder andere vastgesteld door voor de afgelopen week,

maand en jaar te vragen naar de mate van overwerk en te vragen naar overwerk

in bepaalde periodes of continu overwerk. In de analyses in het vervolg van dit boek

wordt echter alleen gekeken naar het gemiddeld aantal uren overwerk per week,

omdat bleek dat deze variabele de beste voorspeller is. Daarnaast is het percentage

werknemers vastgesteld dat elders een andere betaalde baan heeft en/of vrijwilligers-
werk verricht. Beide kenmerken zijn bij elkaar genomen omdat de omvang van het

percentage werknemers met een tweede betaalde baan te klein bleek te zijn voor

verdere analyse (2,5%).

Voor het vaststellen van de invloed van de reistijd is gevraagd naar: (a) de duur

van de reistijd in minuten, (b) de reistijd bezwaarlijk vinden en (c) de wijze van

vervoer. Voor de analyses ten behoeve van het onderzoek wordt alleen gekeken naar

de reistijd in minuten.

Arbeidsomstandigheden. Voor de meting van de arbeidsomstandigheden is gebruik

gemaakt van de korte versie van de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (4) (5). Deze

lijst bleek het meest geschikt voor het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziektever-

zuim, vanwege haar geringe omvang en de relatief eenvoudige formulering van de

vragen. Er zljn in totaal 31 vragen over arbeidsomstandigheden gesteld, die met

jainee beantwoord werden. De concepten die gemeten worden zijn: taakinhoud (5

items), lichamelijke engeestelijke inspanning(6 items), fysieke werkomstandigheden

en veiligheid (6 items), werkorganisatie (5 items), leiding en collega's (5 items),

relatie werk-privé (1 item) en waardering en toekomst verwachtingen (3 items).

Gezondheidsgedrag en medische ssnsumptie. Gezondheidsgedrag is gemeten aan

de hand van vragen over rookgedrag, alcoholconsumptie en lichaamsbeweging.

Rookgedrag en alcoholgebruik kunnen aan ziekteverzuim gerelateerd zijn (6). De

mogelijkheden voor lichaamsbeweging via georganiseerde sportbeoefening kunnen

beïnvloed worden door het werken met afwijkende werktijdregelingen. De gebruikte

vragen zijn afkomstig uit het Doorlopend Leefsituatieonderzoek (7). Medische

consumptie is een onderwerp dat gevraagd wordt via een aantal standaardvragen

uit het de CBS-gezondheidsenquëte (8). Gevraagd is naar huisarts- bezoek, bezoek
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aan andere artsen, medicijngebruik en ziekenhuisopnamen. Uit factor-analyse btijkt
dat deze vier kenmerken onderling sterk samenhangen. Om die reden is een

somscore berekend voor medische consumptie die aangeeft in welke mate werkne-

mers van deze vier medische voorzieningen gebruik hebben gemaakt. Iedere

werknemer kan minimaal een score van "0" (van geen van de voorzieningen gebruik

gemaakt) tot en met "4" hebben (van alle voorzieningen gebruik gemaakt). Tenslotte
is gevraagd of werknemers wel of geen gebruik maken van medicijnen die zonder

doktersrecept verkrijgbaar zijn.

WerkÍijdverleden. Uit de pilotstudie blijkt dat deze factor een belangrijke invloed

kan hebben op de gezondheidsklachten van de werknemers. Het werktijdverleden

is vastgesteld door te vragen naar het aantaljaren dat men in verschillende soorten

diensten gewerkt heeft en het aantal jaren geleden dat men er mee gestopt is. Deze

vragen zijn gesteld ten aanzien van het werken in dagdienst, ochtenddienst die voor
06.00 uur begint, ochtenddienst die na 06.00 uur begint, avonddienst, nachtdienst,

zaterdagdienst, weekenddienst, werkdagen die langer dan 9 uur duren, werkweken

die langer dan 40 uur duren en overige diensten. Factor-analyse geeft aan dat de

verschillende diensten zich laten indelen in twee groepen: ploegendiensten (ochtend-

dienst na 06.00 uur, avonddienst, nachtdienst, zaterdagdienst en weekenddienst) en

zwaÍe diensten (werkdagen langer dan 9 uur en werkweken langer dan 40 uur). Uit
de literatuur blijkt ook dat van nog twee soorten diensten in chrono-psychologisch

en chrono-biologisch opzicht een extra belastende invloed verwacht kan worden:

nachtdiensten en vroege ochtenddiensten. Om die reden zijn in totaal vier maten

voor belasting door werktijden in het verleden berekend: belasting door ploegen-

diensten, belasting door zware diensten, belasting door nachtdiensten en belasting

door ochtenddiensten die voor 6.00 in de ochtend beginnen. In de beschrijvende

analyses wordt het werktijdverleden aan de hand van alle negen onderzochte

dienstsoorten behandeld, terwijl in de verklarende analyses vooral gebruikt gemaakt

wordt van de vier nader gedefinieerde maten.

Evaluatie van de werlitijden is vastgesteld aan de hand van vier vragen naar de

tevredenheid met de huidige werkÍijden, problemen in de thuissituatie, problemen

bij de vrije tijdsbesteding en de eventuele overweging om van werktijden te verande-

ren. In de analyses worden deze vragen als volgt gebruikt: het percentage personen

dat ontevreden of zeer ontevreden is over de werktijden, het percentage personen

dat aangeeft dat de werktijden thuis problemen veroorzaken, het percentage

personen dat aangeeft dat de werktijden vrije tijdsproblemen veroorzaken en het

percentage personen dat nadenkt om van werktijden te veranderen.
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Arbeids- en overige ongevallen zijn iederjaar via het opvragen van het ziektever-

zuim vastgesteld, door aan de werkgever per verzuimgeval te vragen of dit veroor-

zaakt is door een arbeidsongeval. Ook in de telefonische enquëte is gevraagd naar

ongevallen in het afgelopen jaar, waarbij per ongeval is vastgesteld of er een medi-

sche of E.H.B.O. behandeling plaats vond, of er sprake was van ziekÍeverzuim

tengevolge van het ongeval en of het ongeval al dan niet op het werk plaatsvond.

Uit deze mondeling gerapporteerde gegevens zijn twee scores berekend: het aantal

arbeidsongevallen met ziekteverzuim en het aantal overige ongevallen met ziekÍever-

zuim. Een ongeval onderweg van of naar het werk wordt daarbij als een overig

ongeval geclassificeerd.

Gezondheidsklachten is gemeten via de vragen van de Vragenlijst Onderzoek

Ervaren Gezondheid (VOEG). Deze "gezondheidslijst" is gekozen omdat de lijst
ontwikkeld is voor de arbeidssituatie (9), de lijst meettechnisch gezien consistent

is (10) en referentiegegevens bekend zijn (11). De24 vragen van de VOEG, zoals

die momenteel in de CBS-gezondheidsenquëte gebruikt worden (12) zijnaangevuld

met enkele items over spijsverterings- en verÍnoeidheidsklachten. Deze klachten

worden, samen met klachten over slaapstoornissen en verhoogde irritatie, genoemd

als typerende klachten bij het werken in ploegendiensten (13). Uit deze vragen zijn
drie scores berekend die aangeven hoeveel klachten werknemers hebben: de

algemene gezondheidsklachten (maximaal 24 klachten), devermoeidheids-/irritatie-

klachten (maximaal 7 klachten), de maag/darmklachten (maximaal 5 klachten).

Bij het vaststellen van de slaapklachten gaat het om de vraag of mensen met afwij-
kende werktijden de mogelijkheid hebben om thuis tot rust te komen en in hoeverre

hiermee in de thuissituatie rekening wordt gehouden. In bijna alle thuissituaties werd

rekening gehouden met het gegeven dat de werknemer op andere tijden dan in de

nacht moest slapen. In slechts 4% van de gevallen werd daarmee matig rekening

gehouden en bij slechts 3% van de werknemers werd in de thuissituatie geen reke-

ning met het overdag slapen gehouden. Daarom is voor de meting van de slaapkwa-

liteit alleen de lijst met 14 slaapklachten (14) gebruikt. Met deze lijst is per werkne-

mer een sonscore van het aantal slaapklachten berekend.

Klachten over vrije tijdsbesteding. Activiteiten die voor dagdienstwerkers

doorgaans gemakkelijk toegankelijk zijn, kunnen voor werknemers met een

afwijkende werktijdregeling minder toegankelijk zijn. Voor het meten van de

deelname aan vrije tijdsactiviteiten is gekozen voor een lijst met tien vragen over

de vrije tijdsbesteding (15), plus een lijst met vijf vragen die betrekking hebben op
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de tijd die men aan het gezin (partner en kinderen) besteed. Deze vijf vragen zijn
vanzelfsprekend alleen gesteld als men eenpartner en/of kinderenheeft. De somsco-

res voor klachten over de vrije tijd en klachten over de tijd voor het gezin zijn weer

berekend door per werknemer het aantal klachten op dit gebied op te tellen
(respectieveluk 10 en 5).

Tot besluit

Omdat alle onderzoeksgegevens drie keer vastgesteld zijn, kunnen tussen deze

gegevens test-hertest correlaties berekend worden. Deze correlaties staan weergege-

ven in bijlage 2. Voor de verschillende construct-maten is tevens de interne

betrouwbaarheid vastgesteld, door per maat en voor alle drie metingen de statisti-

sche maat "Cronbach's Alpha" te berekenen. Ook de uitkomsten hiervan staan in
bijlage 2 weergegeven.

3.5 De meting van het ziekteverzuim

Behalve de gegevens van de telefonische enquëtes is voor het onderzoek het ziekte-

verzuim van alle deelnemende werknemers bij de betreffende werkgevers opge-

vraagd. De werknemers zijn bij aanvang van het onderzoek door middel van de

introductiebrief hiervan op de hoogte gesteld. Zij konden, indien zij niet wilden dat

hun ziekteverzuimgegevens werden doorgegeven, expliciet weigeren om aan het hele

onderzoek deel te nemen. Deelname aan de telefonische enquëte betekende dus dat

men tevens instemde met het opvragen van de verzuimgegevens bij de werkgever.

Voor het eerste jaar zijn daarom de verzuimgegevens van alle 3011 werknemers

die aan de eerste telefonische enquëte deelnamen opgevraagd. In hetjaar daarna zijn
alleen de gegevens opgevraagd van de 2497 werV,nemers die aan de tweede ronde

van de telefonische enquëte hebben meegedaan en in het derde onderzoeksjaar

werden de verzuimgegeveÍs van de 2036 resterende werknemers opgevraagd. Van
de werknemers die tussentijds bij de enquëte-rondes afuallen zijn dus in het jaar

daarop geen verzuimgegevens meer opgevraagd. De reden daarvoor is dat de

verzuimgegevens niet meer aan enquëtegegevens gekoppeld konden worden.

Jaarlijks werden de verzuimgegevens per 1 oktober opgevraagd. Op 1 oktober 1992

zijn de verzuimgegevens van alle 3011 werknemers over de periode 1-10-1991 tot
l-10-1992 opgevraagd. Op 1 okÍober 1993 zijn de verzuimgegevens vanalle2497
werknemers van de tweede ronde over de periode l-10-1992 tot 1-10-1993

opgevraagd en op 1 oktober 1994 zijn de verzuimgegevens van de 2036 overblij-
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vende werknemers opgevraagd. Van de werknemers die tussentijds het bedrijf of
de instelling verlaten hebben, werd tevens de datum van uitdiensttreding vastgesteld,

zodat het verzuim over de exacte periode berekend kon worden.

Tab.l I .5.1 verzuim-totaalcijfers voor de drie jaarperioden van heE onderzoek *)

Jaarperiode
aantal verzuim- gemiddelde verzuim-

werklemers frequenrj.e ver:uinduur percenEage

1-10-1991 tol 1-10-1992
1-10-1992 Èot 1-10-1993
1-10-1993 tot 1-10-199,1

3 011
2497
193 9

1, 81
L,7 2

1,48

18,5
23 ,5
21,7

9,7
9,4
9,1

*) Bij de derde meting ontsbreken de gegevens van ? groepen, omdat. er geen verzuincijfers meer
beachikbaar raren. Daardoor zijn voor heE onderzoek de verzuimcijfers van 1939 in plaat.a van 2036
serkDemers geanaly6eerd

Per verzuimgeval zijn de exacte data van ziek- en herstelmelding opgevraagd, plus

eventuele informatie over arbeidsongevallen en zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Voor het totale onderzoek zijn daarmee de gegevens vanbijna 14.000 verzuimgeval-

len geanalyseerd. Er zijn drie verzuimmaten berekend: de verzuimfrequentie, de

gemiddelde verzuimduur en het verzuimpercentage (16). Deze drie maten worden

hieronder besproken. De betreffende cijfers van alle deelnemende werknemers voor

de drie jaarperioden van het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekÍeverzuim" staan

in tabel 3.5.1 weergegeven.

De verzuimfrequentie is het aantal keren dat de werknemer in één van de onder-

zoeksperiodes (van I okÍober tot I oktober) verzuimt. Dat betekent dat verzuimge-

vallen die vóór deze periode begonnen zijn, niet worden meegeteld, ook al valt de

herstelmelding wel in deze periode. Uit tabel 3.5.1 is af te lezen dat de 3011

werknemers van het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim, in de periode

1-10-1991 tot 1-10-1992 gemiddeld 1,81 keer verzuimd hebben en in de periodes

daarna gemiddeld 1,72 en 1,48. Dat is een flinke daling. Het is onbekend wat de

oorzaak van deze daling is. Wel is het zo dat het niveau van de verzuimfrequentie

van de eerste meting ongeveer ligt op het niveau dat doorgaans in landelijk onder-

zoek gevonden wordt. De Sociale Verzekeripgsraad gaf voor 1992 een meldingsfre-

quentie van 1,6 en voor 1993 een frequentie van I,7 (17).

De gemiddelde verzuimduar wordt berekend door per werknemer van alle beëindig-

de verzuimgevallen in de betreffende periode het aantal kalenderdagen vast te stellen

dat verzuimd werd en die te delen door het aantal beeindigde verzuimgevallen. De

reden dat de gemiddelde verzuimduur berekend wordt over de beëindigde gevallen

ligt voor de hand: alleen van die gevallen staan aan het einde van de registratieperi-
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ode het aantal verzuimde dagen vast. Uit tabel 3.5.1 blijkt dan dat de 3011 werkne-

mers van het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim, tijdens het eerste

onderzoeksjaar (1-10-1991 tot l-L0-1992) gemiddeld 18,6 kalenderdagen perjaar
verzuimden tijdens het tweede onderzoeksjaar 23,5 dagen en tijdens het derde

onderzoeksj aar 21,1. Ook hier liggen alleen de cijfers van het eerste jaar ongeveer

op landelijk niveau. De Sociale Verzekeringsraad gaf voor 1992 een gemiddelde

uitkeringsduur van 14,9 dagen en voor 1993 14,2 dagen, maar die cijfers zijn
berekend op basis van uitgekeerde werkdagen in plaats van kalenderdagen. Tenslot-

te: bij een maat als de gemiddelde verzuimduur moet bedacht worden dat deze in
kleine groepen sterk beïnvloed kan worden door een beperkt aantal langdurige

gevallen. In een kleine groep met één of meerdere langdurige verzuimgevallen kan

de gemiddelde verzuimduur daarom drastisch stijgen. Om die reden is de totale

verzuimduur per geval ook gelimiteerd op 365. In sommige bedrijfstakken, zoals

de nuts- en overheidssector, kan een verzuimgeval veel langer duren dan 365 dagen,

waardoor de vergelijking met andere sectoren beïnvloed kan worden.

Het verzuimpercentage is het percentage kalenderdagen dat men verzuimde door

ziekÍe, ten opzichte van het totaal aantal kalenderdagen in de periode. Een gemid-

deld verzuimpercentage van 9,1 (abel 3.5. 1) voor alle werknemers van het onder-

zoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim" in het eerste onderzoeksjaar betekent

dus dat men over alle 366 kalenderdagen (i.v.m. het schrikkeljaar 1992) van de

eerste periode gemiddeld 33,3 kalenderdagen niet gewerkÍ heeft. Dat komt ongeveer

overeen met 1,81 verzuimgevallen met een gemiddelde verzuimduur van 18,6 dagen

(1,81 x 1.8,6 : 33,7). Dat de getallen niet precies overeenkomen, komt doordat

het verzuimpercentage exact over de betreffende periode berekend wordt en de beide

andere maten over de begonnen of de beëindigde gevallen in de periode. Daarmee

ligt het verzuimpercentage van het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim,,

wat hoger dan de 8,1% van de Sociale Verzekeringsraad voor deze jaren (zie ook

het vorige hoofdstuk, grafiek 1).

3.6 Response en nonresponse

In de voorgaande paragrafen is reeds beschreven hoe de werknemers verzocht

werden om aan het onderzoek deel te nemen en is ingegaan op de aantallen werkne-

mers die gedurende het onderzoek geïnterviewd zijn. Tabel 3.6. 1 geeft een overzicht

van de aantallen werknemers die voor het onderzoek benaderd werden, die tijdens

het onderzoek afuielen en de redenen voor de uitval.
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T!b61 3.6-1 Redenen om niet aan de drie t.elefonische enquète-rondes deel te nemen

1e enquèt.e-ronde 2e enquète-ronde 3e enquëte-ronde

freq perc freq perc freq perc

Weigering
Ziekte
Taalproblemen
Onbereikbaar
ceheim numer
Overig (open antwoord of geen reden bekend)

Pensioen/vuf
WÀO,/ ove rl j. j den
Ontslag/Ei jdelijke aansrelling

volledig interyiew

587
16
62

111
28

238

14,5
0,4
1,5
2,'7
0,7
5,9

65 2,2
8 0,3
2 0,1

61 2,O
4 0,L

222 7 ,4

23 0,8
1-20 4, 0

2497 82,9

45 1, g

t4 0,6
2 0,L

86 3,4
19 0,8

L42 5,7

10 0,4
11 0,4

1-32 5, 3

2036 81, 53011 74,3

ToEaaI aantal benaderde personen 4053 100, 0 3011 100, 0 249'l 100, 0

Ten behoeve van de eerste telefonische interviewronde gaven de 85 bedrijven in
totaal 5126 adressen van werknemers aan het NIA door. Daarvan hoefden 1073

adressen niet gebruikt te worden, omdat het quotum voor het te realiseren aantal

interviews bereikt was. De overige 4053 werknemers werden voor een interview
benaderd. Daarvan namen 3011 werknemers aan de eerste interviewronde deel. Dat

is dus een responsepercentage van74,3 % . Tijdens de tweede en derde interviewron-
des vielen respectievelUk 17,1% en 18,5% van de werknemers om diverse redenen

af zodat het responsepercentage van de tweede ronde 82,9% is en van de derde

ronde 81,5%. De response tijdens de tweede en derde ronde is vanzelfsprekend

hoger, omdat men reeds toegezegd had om aan meerdere interviews mee te doen.

Dat neemt niet weg dat alle drie responsepercentages betrekkelijk hoog genoemd

kunnen worden en dat de bij aanvang van het onderzoek beoogde aantallen werkne-
mers ruimschoots gehaald zijn.

Interessant zijn ook de redenen om niet aan het onderzoek en aan de tweede en

derde interviewrondes deel te nemen. Tijdens de eerste ronde is er vanzelfsprekend

een relatief hoog percentage weigeraars. Ook de taalproblemen waren het grootst

tijdens de eerste ronde. In totaal vonden 62 gesprekken geen doorgang vanwege

moeilijkheden met het spreken van de Nederlandse taal. De kleine aantallen afuallers

met taalproblemen bij de volgende rondes zijn ontstaan doordat sommige intervie-
wers de respondent wel en anderen de respondent niet konden verstaan. Naast de

weigeringen en de taalproblemen kon telkens een klein percentage van de te inter-
viewen werknemers niet meedoen vanwege onbereikbaarheid, ziekte, het aanvragen

van een geheim telefoonnummer en overige redenen. In het geval van een geheim

telefoonnummer werd overigens wel met een brief geprobeerd om, met de belofte
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van geheimhouding, het geheime nuÍnmer bij de betreffende werknemers op te
vragen.

Werknemers die tussen de enquëte-rondes de organisatie verlaten hadden, werden

niet meer voor de volgende telefonische enquëte-rondes benaderd. De reden

daarvoor was dat het ziekteverzuim van deze werknemers niet meer achterhaald kon

worden. Naast de gewone response zijn drie andere redenen te onderscheiden waar-

om men het bedrijf verlaat en dus ook niet meer aan het onderzoek meedoet. De

eerste is dat men met pensioen of met de VUT gaat. Telkens verlaten tussen twee

metingen ongeveer tien werknemers op deze wijze het bedrijf. Een andere reden

is dat men arbeidsongeschikt wordt (Wet Arbeidsongeschiktheid of Invaliditeits

Pensioen) of overleden is. Tussen de eerste en tweede ronde overleed één werk-

nemer, tussen de tweede en derde ronde zijn vijf werknemers overleden. Duidelijk

is dat het aantal WAO-ers tijdens de tweede ronde flink afgenomen is. De derde

groep van redenen om het bedrijf te verlaten is dat men ontslag genomen heeft,

gekregen heeft of dat een tijdelijke aanstelling niet verlengd werd. Deze groep wordt

ten behoeve van het onderzoek als één geheel gezien, omdat de meeste werknemers

vrijwillig het bedrijf verlaten en slechts kleine aantallen dat onvrijwillig doen.

De analyse van de uitstroom-selectie (zie hierna) is dus gebaseerd op de werknemers

die tijdens het onderzoek de organisatie verlaten vanwege ontslag (vrijwillig,

gedwongen of einde contract). Daarnaast zijn de werknemers die gedurende het

onderzoek in hetzelfde bedrijf in dagdienst zljn gaan werken in deze groep opgeno-

men. Andere werknemersgroepen die tijdens het onderzoek de organisaties verlaten

zijn minder interessant voor deze analyses. Groepen als WAO-ers of VUT-ers zijn

te klein om per type afwijkende werktijdregeling conclusies te kunnen trekken.

Bovendien kunnen ze niet zo maaÍ bij de ontslaggroep ondergebracht worden.

Daarvoor zijn hun scores te afwijkend van degenen die met ontslag gaan. Zo scoren

de WAO-ers doorgaans zeer ongunstig op de uitkomstvariabelen en de VUT-ers

juist zeer gunstig. Dergelijke afwijkingen maken het zeer moeilijk om op basis van

een statistische toets verantwoorde conclusies te trekken.

Een volgende belangrijke vraag betreft de aantallen werknemers die in de loop van

drie ronden per werktijdregeling en per controlegroep overgebleven zijn. Immers,

dat bepaald de mate waarin er onderzoek gedaan kan worden. Als er te weinig

werknemers in een groep overblijven is statistische analyse niet meer mogelijk.

Tabel3.6.2 geeft daarom een overzicht van de aantallen geënquëteerde werknemers

tijdens de drie rondes en van de uitvalspercentages tussen de enquète-rondes voor
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alle twee keer 17 onderzoekscondities van afwijkende werktijdregelingen met hun

vergelijkbare dagdienstgroepen.

Om te beginnen blijkt dat er een grote variatie is in aantallen werknemers in de

verschillende groepen. De reden daarvoor is dat bedrijven in de industrie sneller
geneigd waren om aan het onderzoek mee te doen dan de overige organisaties,

waardoor met name aan de groepen met 2-,3- en S-ploegendiensten meer werkne-
mers deelnemen dan aan de overige groepen. In de overige groepen bevinden zich
minder werknemers. Uit de derde kolom blukt dat tijdens de derde ronde in de

kleinste groep nog tenminste 27 werknemers aanwezi g zljn. Ook met een dergelijk
aantal is het nog mogelijk om een statistische toetsing te laten plaatsvinden.

Tabel 3.5.2 Àantsallen geènquèteerde werknemers tijdens de drie enquète-rondes plus de nonresponse-
percent.ages naar werkt.ijdregeling en onderzoekscondiEie r)

werktij dregeLing dagdj,ensE

Werkt ij dregeling M1 M2 M3 nonresp ML lri2 M3 nonresp I Ígn

Rag.lEti.EC Irlocg@dlu!ts
2 -ploegendiensÈ (ochtend-avond)
2-ploegendienst (ochtend-nacht.)
3 -ploegendienst
4 -ploegendiensÈ
5 -ploegendiensÈ

OBr.g.lDLl,gc eoatl,Budi.sr t6a
Overige ploegendiensten
Po1 i.tièdiènsten
DiensÈen in de gezondheidszorg

SÈrueËurarl clvljÈ6d6 v.r}Èljd@
Ochtenddienst voór 06-00 uur
Àvondwerk
Zaterdagverk
weekendrerk

lfl,èurG ,.rktl,Jdvoro
Keuze-rerktj.j den
Gecomprimeerde werkweek
2-ploegendien6t.en (kort.e dagen)

IateDll.v! rarhtijdcD
Structureel overyerk
Seizoensgebonden arbeid

L12
45

50
222

123
102
135

46
92
50

111

145 120
40 27

227 L92
45 38

199 L'76

42 36
sl 33
39 33
79 55

10? 96 86
19 67 51
41 3? 31

97 81 62
68 54 45

386 319 251
L26 104 78
565 461 360
268 2L9 ].75
L41 L24 113

381 314 253
88 74 6L

115 93 't7

223 1'79 138
2'72 2L5 161
14 55 3'1

L26 94 'tO

30t
40t
25ï
24ï
21t

30t
2r+
29*

221
64t
34t
50t

34t
31t
33t

38+
41t
50t
44t

26*
33t
38t

)71
33t

33t
38t
36t
35t
20t

101 86
93 81

115 96

20t
35t
34t

36t
l4*

250 2L'7 185
423 350 2A2
308 249 190

336 272 2L3
242 195

Totale groep **) 1828 1531 1264 3lt 118 3 966 772 35t

*) M1 = eerEt.e meti,ng; M2 = tueede neting; M3 = derde neting; significantieniveaus chi,-EoeEs: -
= nieÈ significants; ! = pí.10i * = p<.05; **: p3.01
Bij de dagdiensEgroepen is de tot.ale groep geen soreriDg van de 17 afzonderlj.jke dagdiensÈgroe-
pen, otrldat Eelkens voor iedere dagdj.enstgroep alle groepen ui.t bedrijfstakken van de groepen meE
af wi j kende werkti j dregelingen geseLecteerd zi j n

De uitvalspercentages in de kolommen "nonresp" geven aan dat er in sommige

groepen meer uitval is dan in andere groepen: in enkele groepen is er een zeer

geringe uitval, terwijl deze in andere groepen vrij groot is. Het hoge percentage

nonresponse in de groepen met avonddiensten is opvallend, maar wordt vooral
verklaard doordat deze groepen afkomstig zijn uit het grootwinkelbedrijf en de
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horeca, waar sprake is van een betrekkelijk hoog personeelsverloop. Ook in
vergelijkbare dagdienstgroepen en de groepen met zaterdag- en weekendwerk is

soms sprake van een hoge nonresponse, die eveneens veroorzaakt wordt doordat

de groepen vooral uit het grootwinkelbedrijf en de horeca afkomstig zijn.

Hoewel de onderste regel van de tabel laat zien dat er in de totale groep sprake is

van een geringere uitval bij de groepen met afwijkende werktijdregelingen (31%)

dan bij de groepen met dagdiensten (35%), zijn er toch maar drie significante

verschillen gevonden. Bij de 3-ploegendiensten en de vroege ochtenddiensten is er

sprake van een lagere nonresponse dan in de vergelijkbare dagdienstgroepen. In de

groepen met avonddiensten is de nonresponse daarentegen juist hoger dan in de

vergelijkbare dagdienstgroep. De lage uitval in de twee groepen met relatief

belastende werktijdregelingenals de 3-ploegendiensten ende vroege ochtenddiensten

is een opmerkelijk resultaat, dat mogelijk samenhangt met het gegeven dat er in

deze groepen sprake is van een selectie van gezonde werknemers. Op de selectieve

uitstroom van werknemers wordt in de loop van dit boek nog uitgebreid terug-

gekomen.

Behalve dat er tijdens het onderzoek werknemers uitgevallen zijn, bleek bij de derde

ronde dat vijf bedrijven (zeven onderzoeksgroepen) geen verzuimcijfers meer

konden leveren. Dat gebeurde vanwege faillissement, bedrijfssluiting of reorganisa-

tie. Van deze groepen worden de enquëtegegevens wel gebruikt, maar de verzuim-

gegevens niet. Tevens bleek dat twee onderzoeksgroepen tijdens het onderzoek van

werktijdregeling veranderden, waardoor de gegevens niet meer eenduidig te inter-

preteren zijn. Zowel de verzuimgegevens als de enquëtegegevens van deze beide

groepen zijn verder niet in de analyses van dit boek opgenomen.

3.7 Het onderzoeksmodel en de statistische
toetsing

Met het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim, worden in principe twee

kenmerken aan elkaar gerelateerd. Het eerste kenmerk is het type werktijdregeling.

Het tweede kenmerk is het ziekteverzuim van de werknemers. In principe zou het

onderzoek daarom kunnen volstaan met een longitudinale vergelijking van het

ziekÍeverzuim van werknemers met afwijkende werktijdregelingen ten opzichte van

het ziekÍeverzuim van werknemers met een dagdienst. Een dergelijk eenvoudig
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onderzoeksschema is echter onvoldoende. In de eerste plaats moeten via een

longitudinale onderzoeksopzet selectie-effecten nader bestudeerd worden en in de

tweede plaats kunnen een groot aantal andere factoren op de relatie tussen werktij-
den en ziekteverzuim van invloed zijn.

Zokanhet bijvoorbeeld zijn dat in bepaalde groepen met een afwijkende werktijdre-
geling zwaarder lichamelijk werk verricht wordt dan in de vergelijkbare dagdienst-

groep. Als dat zwaÍe werk tot meer ziekteverzuim aanleiding geeft en deze factor
niet gemeten zou worden, zou ten onrechte geconcludeerd kunnen worden dat het

hogere ziekteverzuim door de werktijdregeling veroorzaakt wordt. Als de factor
"zwaaÍ lichamelijk werk" wel gemeten wordt, kan de invloed hiervan betrokken

worden in de vergelijking tussen het ziekteverzuim van de groep met afwijkende

en reguliere werktijden. Dat kan door statistisch te corrigeren, waardoor de groepen

statistisch gelijk gemaakt worden wat betreft de mate van fysiek zwaar werk. Pas

dan kunnen de juiste conclusies getrokken worden. De "verstorende" kenmerken

zijn dus zo veel mogelijk via de telefonische enquëte vastgesteld, zodat door

statistische analyse achteraf voor hun invloed gecorrigeerd kan worden.

Dit alles betekent dat aan de telefonische enquëte hoge eisen gesteld moeten worden,

omdat in principe alle mogelijke verstorende factoren gemeten dienen te worden.

Indien één verstorende invloed niet gemeten wordt kan dat de conclusie, dat de

verzuimverschillenveroorzaakwordendoorhettypewerktijdregeling, ondermijnen.
Het is echter technisch en theoretisch gezien onmogelijk om alle verstorende

invloeden te meten. Daarom is bij de samenstelling van de telefonische enquëte

uitgegaan van het meten van de meest waarschijnlijke verstorende factoren. Deze

factoren zijn via het literatuuronderzoek van de pilot-studie achterhaald.

Tabel 3.7.1 geeft een overzicht van de verschillende soorten variabelen die met

behulp van de vragenlijst gemeten zijn. Daarbij is een indeling gebruikt die ook in
de verdere analyses gehanteerd zal worden.

Er worden in het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim" vier soorten

variabelen onderscheiden: de classificatievariabele (werktijdregeling), achtergrondva-

riabelen (de "verstorende" kenmerken of "intermediaire variabelen" die van invloed
kunnen zijn op zowel de werktijdregeling als de uitkomstvariabelen) en twee soorten

uitkomstvariabelen. Uitkomstvariabelen van de eerste orde (ongevallen, gezond-

heidsklachten en klachten over vrije tijdsbesteding) zijn gerapporteerd door de
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werknemer zelf. Uitkomstvariabelen van de tweede orde (ziekteverzuim, arbeids-

ongevallen en uitdiensttreding) zijn gerapporteerd door de werkgever.

Voor het onderzoek is de classificatievariabele (type werktijdregeling) steeds de

variabele waar alles om draait. Zelfs de indeling van dit boek is aan de hand van

deze variabele gestructureerd. De classificatievariabele moet telkens nader uitge-

werkt worden aan de hand van de uitkomstvariabelen. De doelstellingen van hoofd-

stuk 1 geven aan dat de afwijkende werktijdregelingen bestudeerd zullen worden

vanuit het perspectief van mogelijke veranderingen die zij teweeg brengen in de

uitkomstvariabelen: ziekteverzuim, gezondheid en welzijn, de invloed op het privé-

leven en de kans op ongevallen van de werknemers. Vanwege de hierboven ge-

noemde reden dat allerlei andere achtergrondkenmerken (intermediaire variabelen)

op de gevonden relaties van invloed kunÍren zijn, worden de gevonden relaties

telkens voor de invloed van (de verstoring door) deze achtergrondvariabelen onder-

zocht.

Íàbal 3.7.1 Overzicht. van de verschillende soorten variabelen

Classif icatie variabele
{werktij dregel ing)

ui tkomstvariabel.en UitkonsEvariabelen
Achtergrondvariabelen eerste orde t.weede orde

* 2-ploegendienst. (ochtend-avond)
, 2-ploegendienst (ochEend-nacht)
+ 3-pfoegendiensE
* 4-ploegendiens!
,5-ploegendienst

Onreqelmatiqe conEinudiensten
* Owerige ploegendiensten
i PolitiediensÈen
* Diensten in gezondheidszorg

* OchEenddienst voor 06.00 uur
i Àvondarbeid
* zaterdagarbeid
* weekendarbeid

* Persoonskenherken

* Kenmerken van de
werksituatsie

* Àrbeidsonscandig-
heden

, cezondheidsgedrag en
medische consumpt.ie

* werktijdverl.eden

* Evaluati.e van de
werktij den

. Àrbeidsongevallen
en overige onge-
vaLlen, gerappor-
teerd door de
werknemer

, cezondheidsklach-
t.en, vemoeidheids
klachten, spijsver
terj.ngsklachten en
s laapklachEen

r Klachten over
vrije tijdsbeste-
ding en Èijd Ee
besteden aan hèt
gezin

Ziekteverzuim,
gerapporteerd
door de werk-
gewer

Àrbeidsonge -
va11en, gerap-
porEeerd door
de werkgever

Personeels -
verloop door:
uit. dienst-
treding en
overgang naar
een andere
werkrij drege-
ling, gerap-
porEeerd door
de werkgever* Keuze-werktijden

* Gecomprimeerde werkweek

' 2-ploegendienst (vèrkorte dagen)

Intensieve rerktiiden
* SÈrucEureel ovemerk
* seizoensgebonden arbeid

DaqdiensÈ

Er zijn in principe vijf soorten analyses die voor het onderzoek van belang zijn.

Deze analyses, die in de hoofdstukken 6 tot en met 10 telkens voor alle uitkomstva-

riabelen bij alle hoofdgroepen van afwijkende werktijdregelingen uitgevoerd zullen
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worden, worden hier één voor één kort worden toegelicht. Alle analyses zijn uitge-
voerd via het statistische pakket SPSS/PC+ (18).

(a) De analyse van de beginsituatie geeft aan in welke mate de scores van de

groepen met afwijkende werktijdregelingen verschillen van de scores van de

vergelijkbare dagdienstgroepen. Het gaat daarbij steeds om de gegevens van de

eerste enquëte-ronde. Voor de analyse van de beginsituatie worden telkens de

verschillen tussen de groepen getoetst met behulp van één-weg variantie-analyse.

In de eerste drie kolommen van tabel 6.3.1 is bijvoorbeeld te zien hoe dat in zijn
werk gaat. Het blijkt dat de werknemers met de 2-ploegendienst met de ochtend-

nachtcyclus gemiddeld 5,7 algemene gezondheidsklachten hebben en de vergelijk-
bare dagdienstgroep 3 ,8 . Via de variantie-analyse wordt dan getoetst of dat verschil

toevallig is of niet. Zo niet dan wordt het verschil "significant" genoemd. De mate

van significantie wordt aangegeven op vier manieren aangegeven: (1) een liggend

streepje geeft aan dat het verschil niet significant is, (2) eenuitroepteken geeft aan

dat het verschil matig significant is, (3) een ster geeft aan dat het verschil significant

is en (4) twee sterren geven aan dat het verschil zeer significant is. In tabel 6.3.1
is te zien dat het verschil in het bovenstaande voorbeeld "zeer significant" is (twee

sterretjes),

(b) Bij de analyse van de uitstroomselectie wordt ook gebruik gemaakt van varian-

tie-analyse. Hierbij is de toets iets ingewikkelder (twee-weg variantie-analyse).

Telkens wordt beoordeeld of de werknemers die tijdens het onderzoek het bedrijf
verlaten (of in hetzelfde bedrijf in dagdienst gaan werken) verschillen van de

werknemers die blijven werken. Om uitstroomselectie vast te stellen moeten de

uitstromende werknemers met afwijkende werktijdregelingen, verschillen van de

uitstromende werknemers in de dagdienstgroep. In tabel 9.3.1 bijvoorbeeld hebben

de uitstromende werknemers met de gecomprimeerde werkweek gemiddeld 6,3

slaapklachten. Dat is meer dan de 2,2 slaapklachten van de werknemers die met de

gecomprimeerde werkweek blijven werken. Bij de dagdienstgroep is hetzelfde

verschil te zien, maar dan minder uitdrukkelijk. De dagdienstwerkers die het bedrijf
verlaten hebben gemiddeld 3,2 slaapklachten, terwijl de blijvers in de dagdienst-

groep gemid deld 2,T slaapklachten hebben. Dit is een zogenaamd " interactie-effect " :

alle werknemers die uitstromen hebben meer slaapklachten, maar de uitstromende

werknemers met de gecomprimeerde werkweek de meeste. In tabel 9.3.1 zijn bij
de uitstroom analyses drie kolommen met toetsuitslagen te zien (de laatste drie

kolommen met uitroeptekens en sterretjes). De eerste kolom geeft doorgaans

dezelfde uitslagen aan als de analyses van de beginsituatie (het algemene conditie-
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effect). De tweede kolom geeft aan of er sprake is van een algemeen uitstroom-

effect: alle werknemers die uitstromen hebben een hogere score, ongeacht of ze in
dagdienst of met afwijkende werktijdregelingen werken. De derde kolom geeft aan

ofer sprake is van een interactie-effect. Voor de interpretatie van de analyse geldt

dat een significant interactie-effect altijd belangrijker is dan de beide algemene

effecten. De interactie-effecten hebben dus voorrang bij de interpretatie van de

uitkomsten.

(c) Statistische controle voor groepen van achtergrondkenmerken vindt plaats door

middel van regressie-analyse. Daarvoor worden de verschillen bij de analyses van

de beginsituatie omgezet in bëta-waarden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit tabel 6.2.1 dat

2% van de werknemers met de 4-ploegendienst een arbeidsongeval rapporteerde,

terwijl dat in de vergelijkbare dagdienstgroep 13 % is. Íntabel 6.2.2 is dat verschil

omgezet in een bëta-waarde (B) van .12. ln beide tabellen zijn de verschillen in

dezelfde mate significant (één sterretje). De tabel laat zich verder gemakkelijk

interpreteren. Een min-teken voor de bèta-waarde betekent méér ongevallen in de

ploegendienst-groep, geen teken voor de bèta-waarde betekent minder ongevallen

in de ploegendienst-groep. Hoe hoger de absolute waarde van de B, des te groter

is het verschil tussen de scores van de ploegendienst en de dagdienst-controlegroep.

De zeven overige kolommen van de tabel geven de bëta-waarden weer, waarbij

tevens statistisch gecorrigeerd is voor de verschillen in achtergrondkenmerken van

de betreffende kolom. De gestandaardiseerde bëta-waarden zijn tussen alle kolom-

men in dezelfde mate vergelijkbaar.

De interpretatie kan twee kanten opgaan: (1) een aanvankelijk significant verschil

in de eerste kolom is niet meer significant in één of meer van de overige zeven

kolommen, of (2) een niet significant verschil in de eerste kolom is significant in

één of meer van de overige kolommen. Een voorbeeld van het eerste effect is te

zien in tabel I0.2.2. waar het significant hogere percentage overige ongevallen bij
de structureel overwerkers (zie tabel 10.2.1) niet significant blijkt te zijn als

bijvoorbeeld de verschillen in de persoonskenmerken daarbij betrokken worden. De

groepssamenstelling van de structureel overwerkers is dus zodanig dat er zich veel

personen in deze groep bevinden (bijvoorbeeld veel jongeren en laag opgeleiden),

die doorgaans veel arbeidsongevallen hebben. Door die groepssamenstelling lijkt
het alsof er meer ongevallen gebeuren, maar als de verschillen in groepssamen-

stelling statistisch gelijk gemaakÍ worden, blUkt dat niet het geval te zijn. Het

omgekeerde effect treedt op als bijvoorbeeld een groep, (qua personen, functies of
arbeidsomstandigheden) zodanig is samengesteld dat er weinig risico gelopen wordt.
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Het lijkt dan dat er weinig ongevallen gebeuren, maar door de correctie voor de

groepssamenstelling kan dan aangetoond worden dat er toch relatief meer ongevallen
gebeuren. Dit is alleen in eerste instantie niet zichtbaar door de specifieke groepssa-

menstelling.

De interpretatie van de verschillende effecten gebeurt eveneens op twee verschillen-
de manieren. Wat hierboven gezegd werd geldt vooral voor de verschillen in
persoonskenmerken, kenmerken van de werksituatie en arbeidsomstandigheden.

Deze achtergrondkenmerken veroorzaken specifieke groepsverschillen, waarvoor
gecorrigeerd moet worden. De verschillen in gezondheidsgedrag/medische con-

sumptie, vrije tijdsituatie, werktijdverleden en evaluatie van de werktijden worden

veel meer door de werktijden zelf veroorzaakt. Ze zijn inherent aan het werken met

afwijkende werktijdregelingen. Het verdwijnen of verschijnen van significante

verschillen bij de correctie-analyses voor deze achtergrondkenmerken bevestigd dat

deze kenmerken door het werken met de betreffende afuijkende werktijdregeling
ontstaan zijn. Al deze verschillen worden overigens in de tekst bij de hoofdstukken

6 tot en met 10 uitdrukkelijk benoemd.

(d) Duurbelasting door het werken met aÍwijkende werktijdregelingen kan gemeten

worden door de scores van de werknemers die aan alle drie metingen deelnemen

te vergelijken. Indien dan bijvoorbeeld het ziekteverzuim ten opzichte van de

vergelijkbare dagdienstgroep significant toeneemt, is dat een aanwijzing dat er

tenminste iets met de afwijkende werktijd aan de hand moet zijn. Ook hier wordt
getoetst met een twee-weg variantie-analyse, maar nu voor herhaalde metingen. Een

significant uiteenlopend effect (interactie-effect) is dus ook hier belangrijker dan

significante verschillen voor de beide algemene effecten en heeft voorrang bij de

interpretatie daarvan. Het geeft aan dat de verschillen tussen de groep met afwijken-
de werktijden en de vergelijkbare dagdienstgroep significant uiteenlopen of naar

elkaar toegaan.

(e) Voor het beoordelen van de invloed van de achtergrondkenmerken op het

uiteenlopen van de scores is weer gebruik gemaakt van regressie-analyse. De

analyses zijn nu echter gebaseerd op de verschillen (verschilscores) tussen de eerste

en de derde meting. De tweede meting is dus niet in deze analyses betrokken. Voor
alle veranderingen in de achtergrondkenmerken is vastgesteld of ze van invloed zijn
op de veranderingen in de uitkomstmaten. Achtergrondkenmerken die niet kunnen

veranderen of tussen werknemers niet kunnen veranderen (bijvoorbeeld het geslacht

en de leeftijd van de werknemers) zijn als zodanig en dus niet als verschilscores

62



in de regressie-analyses ingevoerd. Op deze wijze kan beoordeeld worden of een

significant uiteenlopend effect onder invloed van veranderingen in de achtergrond-

kenmerken niet meer significant is, of omgekeerd.

De reden dat van deze relatief "eenvoudige" methode gebruik is gemaakÍ, is dat de

verschillende onderliggende processen, die aan de veranderingen van de omvang

van het ziekteverzuim en de overige aftrankelijke variabelen ten grondslag liggen,
zeer ingewikkeld bleken te zijn. In de verkennende fase is een Lisrel-procedure

toegepast (19), om de causale relaties in de tijd nader te onderzoeken. Het bleek
echter dat een dergelijke modeltoetsing te weinig consequente en voor het beant-

woorden van de onderzoeksvragen onvoldoende aanvullende gegevens opleverde

om daarvan een helder en consequent overzicht in dit boek te kunnen publiceren.

De analyse van verschilscores, zoals die nu wordt toegepast, blijkt een voldoende
goede samenvatting te geven van dit grote aantal ingewikkelde effecten.
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4 Arbeidstijdpatronen nader
bekeken

In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de onderzochte achtergrondkenmerken,

een eerste beschrijving gegeven van de verschillende soorten werktijdregelingen die
via het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim, onderzocht zijn. Om te
beginnen wordt kort ingegaan op de huidige maatschappelijke discussie over
flexibilisering van werkÍijden. Daarna wordt per paragraaf de dagdienst en vervol-
gens telkens één van de vijf hoofdgroepen van afwijkende werktijdregelingen be-

sproken. Het gaat daarbij om een beschrijving van de verschillende soorten werk-
tijdregelingen ÍIan de hand van de onderzochte achtergrondkenmerken. In de

hoofdstukken 5 tot en met 10 worden de werktijdregelingen telkens aan de hand

van de verschillende soorten uitkomstmaten (ongevallen, gezondheidsklachten,

klachten over de vrije tijdsbesteding en ziekÍeverzuim) onderzocht.

4.1 lnleiding

Van oudsher streven bedrijven en instellingen er naar om het werk aan te passen

aan enerzijds de eisen van de marlct en anderzijds de toe te passen produktiemetho-

den. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat als een dergelijke aanpassing optimaal is,
de produlcen en diensten tegen de meest gunstige prijs en op de meest korte termijn
kunnen worden aangeboden. Dat levert dan weer een goede garantie op voor het

voortbestaan van de arbeidsorganisatie. Een belangrijk onderdeel bij dit streven naar

een optimaal produktieproces wordt gevormd door de optimale inzet van arbeids-

krachten.

In een tijd, waarin zowel de economie sterk onder druk is komen te staan door
concurrentie vanuit het buitenland en ook de maatschappij veranderde, is "flexibili-
sering van de arbeid" een begrip geworden dat veel ter sprake komt. Flexibiliteit
kan gedefinieerd worden als de mate waarin een organisatie in staat is de inzet van
mensen en middelen voortdurend aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden
(1). Btj de organisatie van de arbeid wordt daarbij veelal een onderscheid gemaakt

tussen functionele en numerieke flexibiliteit. Functionele flexibiliteit is een vorm
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van flexibilisering die tot doel heeft werknemers op meerdere plaatsen inzetbaar te

maken. Numerieke flexibiliteit heeft grotendeels betrekking op de werktijden.

Enerzijds is daarbij sprake van interne numerieke flexibiliteit, gericht op het vaste

personeel en tot uiting komend in bijvoorbeeld overwerk en variabele werktijden.

Anderzijds is er de externe numerieke flexibiliteit, die vooral wordt verkregen door

personeel tijdelijk in dienst te nemen, bijvoorbeeld via uitzendarbeid. Tweederde

van de bedrijven maakt van één of meer van deze vorïnen van flexibiliteit daadwer-

kelijk gebruik, maar slechts een gering deel zoekt de flexibiliteit in de toepassing

van flexibele werktijdregelingen op zich (2).

Uit veel studies (3) (4) (5) (6) (7) komt het beeld naar voren dat arbeidsorganisaties

momenteel nog erg voorzichtig zijn om met (nieuwe) werktijdregelingen te experi

menteren. Daar staat tegenover dat de maatschappelijke discussie over flexibilisering

van arbeids- en rusttijden voluit is opgebloeid. De overheid heeft met het wetsvoor-

stel voor een nieuwe Arbeidstijdenwet een aanzet gegeven tot modernisering van

werktijdregelingen, waarbij voor zowel werkgevers als werknemers een belangrtjke

eigen rol en verantwoordelijkheid is weggelegd. In de Stichting van de Arbeid

hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk aanbevelingen opgesteld die gericht

zijn op de bevordering van deeltijdarbeid en de differentiatie van arbeidsduurpatro-

nen (8). In een gezamenlijke agenda voor de middellange termijn pleiten zij daarbij

voor een decentrale uitwerking waarbij recht gedaan kan worden aan de diversiteit

van arbeidsorganisaties en individuele werknemers (9).

Ook in internationaal verband is flexibilisering van werktijden een belangrijk thema.

De OrganisatievoorEconomische Samenwerking enOntwikkeling ziethettoepassen

van flexibele werktijdregelingen als een belangrijk middel in de strijd tegen de

werkloosheid, omdat hiermee het aanpassingsvermogen van de arbeidsorganisatie

en daarmee de concurrentiekracht van de organisatie is gediend (10). Ook het

Witboek "Delors" van de Europese Commissie ijvert voor flexibele regelingen, die

decentraal in de arbeidsorganisatie en in overleg tussen werkgever en werknemers

tot stand moeten komen (11). De nadruk ligt daarbd dus op de omgeving van de

bedrijven. [n de moderne en hoog technologische samenleving van West-Europa

is die omgeving voortdurend in beweging, waardoor de organisatie gedwongen

wordt zich steeds opnieuw aan te passen. De omgevingsturbulentie dwingt de

organisatie steeds weer om naar een nieuwe convergentie te zoeken. Bij een goede

keuze volgt opnieuw convergentie, bij een verkeerde kenze zal de continuiïeit van

de organisatie in gevaar (kunnen) komen (12).
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Ondanks die discussie lijkt er weinig te gebeuren in de arbeidsorganisaties zelf met
betrekking tot nieuwe werktijdregelingen. Op zich is dat overigens niet verwonder-
lijk. In hoofdstuk 1 werd reeds gemeld dat het overheidsbeleid in het verleden er
vooral op gericht was om de werktijd te concentreren op maandag tot en met vrijdag
van 07.00 tot 18.00 uur, waarbij de dagelijkse arbeidstijd de ït/z uur niet mocht
overschrijden. Uit de beloning bij afwijkende werkÍijdregelingen blijkt dat dit ook
nog steeds in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers de normale

situatie wordt geacht, waarbij voor afwijkingen van die situatie een rekening betaald
moet worden. In de samenleving als geheel is dit patroon duidelijk herkenbaar in
bijvoorbeeld de openstelling van winkels, het geven van onderwijs, het steeds

drukker wordende verkeer, het zaterdag- en zondagvoetbal, etcetera.

Toch is er in de Nederlandse arbeidsorganisaties het nodige veranderd de afgelopen
jaren. Die veranderingen zijn zowel intern als extern gericht. De interne flexibiliteit
heeft met de spectaculaire opkomst van deeltijdarbeid aan kracht gewonnen. De
externe flexibiliteit heeft geprofiteerd van de toenemende mogelijkheden tot flexibele
arbeidscontracten in de vorm van tijdelijke contracten, uitzendarbeid en afroep-

arbeid. Een kwart van de banen in Nederland bestaat inmiddels uit deeltijdarbeid,
terwijl zo'n tiende deel uit andere vorïnen van flexibele arbeid bestaat (13). Voor
wat betreft de groei in deeltijdarbeid geldt Nederland als voorbeeld voor de andere

landen van de Europese Gemeenschap.

De mogelijkheden van interne flexibiliteit met behulp van de vaste voltijd-werkne-
mers zijn echter relatief onbekend en onbenut gebleven en hebben zich voornamelijk
beperkt tot overwerk (14). Werktijdregelingen waarbij de inzet van het vaste perso-

neel flexibel met de behoeften van de markt mee beweegt, zoals bijvoorbeeld de

flex-bank bij Scania of de vari-tijd van de lndustriebond FNV, zijn nog de spreek-

woordelijke speld in de hooiberg. Flexibel betekent dus voor vast personeel, behalve

overwerken, meestal werken op andere dagen dan maandag tot en met vrijdag en

op andere uren dan tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Dat uit zich in ploegendiensten

in de industrie, onregelmatige continudiensten in de gezondheidszorg, avond- en

weekendwerk in de horeca en zaterdagarbeid in de detailhandel. Deze traditionele
vonnen van afwijkende werktijden maken dan ook het grootste deel uit van de

onderzochte werktijdregelingen indit boek. Onder de categorie "nieuwe" werktijdre-
gelingen zijn echter toch nog een aantal duidelijk herkenbare regelingen bijeenge-

bracht, die model kunnen staan voor de voorzichtige ontwikkelingen die zich op

dit vlak in Nederland voordoen. Tenslotte worden ook andere voÍïnen van aanpas-
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singen van de bedrijfstijden, zoals tijdelijk en structureel overwerk, door het

onderzoek bestudeerd.

Al met al maken 17 vormen van afwdkende werktijdregelingen deel uit van het on-

derzoek "Arbeidstijden en ziekteverzuim,. Vanzelfsprekend is bij de werving van

de verschillende soorten werktijdregelingen aangesloten bij de situatie zoals die

momenteel in Nederland bestaat. Het bleek echter niet mogelijk om een exact

representatieve afspiegeling van de Nederlandse situatie te krijgen, vanwege de vrij
grote onderzoeksinspanning die van de bedrijven gevraagd werd. V/el is het zo, dat

er bij de selectie van de 17 verschillende afwijkende werktijdregelingen bewust

gestreefd is naar een zo groot mogelijke variatie aan afuijkende regelingen. Daar-

door bleek het uiteindelijk toch mogelijk om met de 17 afwijkende werktijdregelin-

gen een goed beeld van de Nederlandse situatie weer te geven.

In voorgaande hoofdstukken zijn de 17 verschillende soorten afwijkende werk-

tijdregelingen die in dit boek onderzocht worden reeds genoemd. Daarbij zijn de

17 afwijkende werktijdregelingen ingedeeld in vijf hoofdgroepen. In het vervolg

van dit hoofdstuk worden de dagdiensten en de vijf hoofdgroepen telkens per

paragraaf nader beschreven aan de hand van enkele kenmerken van de bedrijven

en instellingen en de achtergrondkenmerken van de werknemers. De kenmerken

van de bedrijven en instellingen zijn nagevraagd bij de verschillende contactpersonen

bij deze ondernemingen. De kenmerken van de werknemers zijn via de enquëtes

rechtstreeks aan de werknemers gevraagd. Het gaat bij deze laatste groep gegevens

telkens om de uitkomsten van de eerste telefonische enquëte.

Bij de beschrijvingen moet dus telkens bedacht worden dat het gaat om de bedrijven

en werknemers die aan het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim» mee-

doen. De geschetste situatie mag dan ook zeker niet als kenmerkend voor de

Nederlandse situatie gezienworden, ook al komen sommige gegevens goed overeen

met wat uit landelijk representatief onderzoek bekend is.

4.2 De dagdienst

Uit de voorgaande hoofdstukken werd reeds duidelijk dat met de dagdienst bedoeld

wordt die werktijden die zich afspelen op door-de-weekse dagen waarbij men

maximaal 8% uur werkt tussen 07.00 uur en 18.00 uur. In tabel 4.2.1 worden

enkele kenmerken van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven weergegeven.
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Daarbij zijn de bedrijven uitgesplitst naar vijf bedrijfstakgroepen. Telkens worden
gemiddelde waarden voor de betreffende groepen weergegeven.

TaIrcl '1.2.1 vergelijkiog van de 53 dagdiensÈgroepen die via het onderzoek naar «Àrbeidstijden enziekÈevèrzuim, beatudeerd worden naar enkele gemiddèIde bedrijfskenmerken die bij aan-
vang van he! onderzoek via de contactperEonen zijn vaBtgesteld *)

Bedrij fsÈak
aantal werkremera verknèners werkweek

bedrijven in bedrijf in de diensÈ in uren
tgeslag op personeel8-

uurloon verloop

voeding en genoÈmj.ddelen
Drukkerijen en chemie
Meiaal en nutsbedrijven
Zakelijke dieneÈverlening
overige diensLverlening

0,0t 7,91
0,0t 6,21
0,0* s,ll
0,0+ 15, ?t
0, 0t 12, 5t

13
I

10
10

245
190
431
188

15 9?

36,3
77 ,4
38,0
38,4
29,8

57*
66t
75r
46t
58t

DagdiensÈ (alle groepen samen) 0, 0t6r.t51353 36, 0 10, 0t

") aantal bedrijven: aanEal aan het. onderzoek deelnemende bedrijven en in6Eellingen

ï::H:i::: iï !3"àï*;.ï'1.?ï::::l:;*:ilï::ï::: i::::::'t:i:,ï::§:iïH i:ï:'n'"",
werkeeek in uren: het gemiddeld contractueel aant.al werkuren per week van de werknemers net. dezewerktij dregel ing
Eoesfag op uurloon: heE percenÈage Èoeslag dat. men ontvangÈ bovenop het. §tandaard uurloonpersoneelsverloop; hec door de conlactpersoon bij aanvang van het onderzoek geschact.e verloop

Uit de onderste regel van de tabel blijkt dat 53 bedrijven met dagdienstgroepen aan
het onderzoek meedoen. Gemiddeld werken in deze groepen 513 werknemers.
Opvallend is de omvangrijke gemiddelde bedrijfsgrootte in de overige dienstverle-
ning (bijna 1600 werknemers per instelling), hetgeen veroorzaakt wordt door de
relatiefgrote instellingen voor de gezondheidszorg (ziekenhu izen, gezinszorg). Rela-
tief veel werknemers in de onderzochte bedrijven werken met afwijkende werktijden
(61%). Dat is niet verwonderlijk, omdat uit een flink aantal van deze bedrijven
tevens groepen met afwijkende werktijden afkomstig zijn. Gemiddeld werken de
dagdienstwerkers 36 uren per week. Vooral in de overige dienstverlening werken
relatief veel part-timers. Dagdienstwerkers krijgen vanzelfsprekend geen toeslag op
het uurloon.

Het personeelsverloop, zoals dat bij aanvang van het onderzoek door de contactper-
sonen ingeschat werd, ligt in de verschillende bedrijven rond l\Vo. Het perso-
neelsverloop werd het hoogst ingeschat in de zakelijke dienstverlening, gevolgd door
de overige dienstverlening en werd het laagst ingeschat in de verschillende industrie-
takken. Gedurende het onderzoek bleek het gemiddeld personeelsverloop van de
hele dagdienstgroep 13% te zijn. Het personeelsverloop in de voedings- en genot-
middelenindustrie, de drukkerijen/chemie en de metaalindustrie/nutsbedrijven bleek
achteraf wat onderschat te zijn (respectievelijk t3% , ll% en l4%).In de zakelijke
en overige dienstverlening lag het personeelsverloop ongeveer op het niveau van
de geschatte percentages, respectievelijklS% enll%. De werknemers die geduren-
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de het onderzoek het bedrijf of de instelling verlaten hebben doorgaans een lagere

leeftijd en hebben (mede daardoor) korter in de dagdienst gewerkt.

De gegevens die bij de werknemers zijn nagevraagd, worden in de komende drie

tabellen eveneens vergeleken voor de werknemers uit dezelfde vijf onderscheiden

bedrijfstakken. Daarbij moet weer bedacht worden dat veel verschillen typerend zijn

voor de onderzochte bedrijven binnen het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍe-

verzuim,. Begonnen wordt met de verschillen voor de dagdienstwerkers in per-

soonskenmerken, gezondheidsgedrag en medische consumptie, die in tabel4.2.2

worden weergegeven.

TÀbeI {.2.2 Verschillen in persoonskenmèrkèn, gezondheidsgedrag en medische consumptie bij vijf dag-
dienstgroepen *) r*)

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep4 Groep5 sign

Percentage vrouwen
ceniddeLde teeftijd
t werknemer§ met Parener
Personen in huishouding
I(inderèn thuis
opleidingsniveau (1-8)
Netto maandinkomen in guldens

clazen alcohol per week
Àantal rookwaren per dag
Uren lichaamsbeweging/week
Medische voorzieningen
Medicijnen zonder recept. (t)
Dagen ziek dooryerken per Mand

50t
35
72t

0,8
2,3

1885

5,9
9,0
3,0
1,1
10t
2,2

2lt
38
83t
3,2
0,8
2,8

2265

7,9
8,1
3,7
1,0
11ï
1,5

18t
36
81+
3,0
0,7
2,8

2381

7,3
7,L

0,9
L2l
1,4

46*
34
't2*

0,5
3,0

1908

5,6
5,5

0,8
t2l

58t
40
86t
3,1
0,1

1869

4,8
5,3
4,0
0,9
18t
1,6

groep 1 = voeding en genotsmiddelen; groep 2 = dnkkerijen en chemie; groep 3 = netaal en nuc§bedrijven;
groep 4 = zakelijke dienstverlening; groeP 5 = overige dienstverlening
sign = resultatsen sEaÈisEische toeÈsing, significantieniveaus: - = niet significat; ! = p3.10; r 

=
pí.05; *r = Pí.01

De belangrijkste conclusie uit de tabel is dat er nogal wat verschillen zijn tussen

werknemers in de verschillende bedrijfstakken. In de voedings- en genotmiddelenin-

dustrie werken relatief veel vrouwen, net als in de groepen uit de zakelijke en

overige dienstverlening. In de groepen uit overige dienstverlening en de drukkerij-

en/chemie zijn de werknemers gemiddeld wat ouder. In de bedrijfstakken zakelijke

en overige dienstverlening hebben de werknemers gemiddeld de hoogste opleiding,

maar in de drukkerij-/chemiesector en de metaal-/nutssector heeft men gemiddeld

het hoogste inkomen. Het lage inkomensniveau van de werknemers in de overige

dienstverlening kan gedeeltelijk verklaard worden doordat deze werknemers gemid-

deld 30 uur per week werken, wat betekent dat er zich relatief veel part-timers in

deze groep bevinden. De overige verschillen in de tabel zijn minder goed te

interpreteren.

70



De werknemers uit de groep overige dienstverlening hebben over het algemeen de

meest gezonde leefgewoonten: men rookt en drinkt er gemiddeld het minst en doet

gemiddeld hetmeest aanlichaamsbeweging. Inde drukkerijen/chemie wordt, althans

voor de bedrijven die meedoen aan het onderzoek naar uArbeidstijden en ziektever-

ruim,, gemiddeld de meeste alcoholische drank gedronken en ook de score voor

roken blijkt er vrij hoog te zijn. Wel heeft men in deze bedrijven gemiddeld een

vrij hoge score voor lichaamsbeweging. De werknemers uit de voedings- en

genotmiddelenindustrie hebben gemiddeld de hoogste score voor rookwaren en de

laagste score voor lichaamsbeweging, terwijl ook het gebruik van medische voorzie-

ningen er gemiddeld het hoogst ligt. Opvallend is dat er in deze groep gemiddeld

ook de meeste dagen per maand ziek doorgewerkt wordt.

Tabè1 4.2.3 Verschillen in kenmerken van de werksituaÈie, arbeidsonsEandigheden en de eval.uatie van het
werk bij vijf dagdienscgroepen *) '*)

Groepl Groep2 Groep3 Groep4 Groep5 s19n

DiensLjaren in bedrijf
ÀanÈa1 bedrijven in 5 jaar
ceen baan in laaEste 5 jaar
werkuren per ïeek
Uren ovemerk per seek
* werknemers met vrijwilligersverk
Gem. reistijd in minuten

Taakinhoud
Inspanning
Fysiek zwaar werk
Ííerkorganisatie
Í,eiding en collega's
waardering door het werk
ReIaEie werk/privé-1even

Evaluatie werk

10 7 10
0,1 1,1 0,7
14t 241 15t
38 34 2A

343
26* 20t 29ï
24 22 1',7

9
0 ,'7
18t
34

3

19*

t,4
2,r
2,6
1,5
1,5
1,0
1lt

11
0,9
16t
37

2
26*
15

0,9
1,8

L,4

1,0
11t

0,9
2,\
2,'7
7,4
1,3
1,1
11t

1,5

0,9
2,2
1,8

1,2
15*

1,5

o,7
2,7
t,7
t,2
1,2
1,3
13*

L,4

*) groep 1 = voeding en genoEmiddelen; groep 2 = drukkerijen en chemie; groep 3 = metaal en nutsbedrijven;
groep 4 = zakelijke dj.ensEverlening; groep 5 = overige diensEverlening

*r) sign = resultaeen statistische loetsing, significantieniveaus: - = nie! significant; ! = p<.10; * =

pí.05; ** = Pc,01

Bij de werksituatie en de arbeidsomstandigheden is de belangrijkste conclusie die

uit tabel 4.2.3 getrok,ken kan worden dat er bij de te onderzoeken bedrijven onder-

ling veel bedrijfstakverschillen zijn. Met name de zakelijke dienstverlening springt

er hier uit. De werknemers in deze groep hebben gemiddeld het kleinste aantal

dienstjaren, bij het grootste aantal bedrijven gewerkt in de afgelopen vijf jaar, het

vaakst in dezelfde periode (tenminste tijdelijk) geen baan gehad, gemiddeld de

meeste overuren per week en gemiddeld een lange reistijd van en naar het werk

(samen met de werknemers uit de metaal/nutsbedrijven). Veel van de verschillen

zrjnte begrijpen, omdat veel werknemers uit de zakelijke dienstverlening die aan

het onderzoek meedoen, werkzaam zijn in de grootwinkelsector en de horeca, waar

zij hun loopbaan starten. Bij de bespreking van de vorige tabel bleek ook dat deze
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werknemers gemiddeld het jongst zijn. Alleen de overige dienstverlening valt nog
op vanwege het gemiddeld geringere aantal werkuren per week, wat veroorzaakt
wordt door het relatief grote aantal werknemers met een deeltijdbaan. Dit gegeven

is reeds uit de bespreking van tabel 4.2.1 bekend.

Minder groot zijn de verschillen in de arbeidsomstandigheden tussen de bedrijfstak-
ken. De werknemers uit de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben gemiddeld
veel klachten over taakinhoud, fysiek zwaaÍ werk en leiding en collega's, terwijl
zij gemiddeld weinig klachten hebben over de waardering voor het werk. In de

overige dienstverlening is het omgekeerde patroon tezien: werknemers rapporteren
hier weinig klachten over taakinhoud, fysiek zwaar werk en leiding en collega's,
maar hebben gemiddeld meer klachten over de waardering voor het werk. In de drie
overige bedrijfstakgroepen zijn de verschillen minder geprononceerd. Overigens
is het wel interessant om te zien dat de werknemers in de verschillende bedrijfstak-
ken onderling niet verschillen wat betreft de score voor de totale evaluatie van het
werk.

Tabal '1.2.{ Gemiddeld aantal jaren gewerkt in verschillende dienaten en het gemiddeld aancal klachEen
over hèÈ uerken in het. betreffende Herkt.ijdregeling bij vijf dagdienstgroepen r) **)

Groep 1 croep 2 Groep3 croep4 croep5 sign

DagdiensE
Ochtenddienst voor 6 uur
Ochtenddienst na 6 uur
Àvonddienst.
NachLdiensE
Zaterdagdienst
Zondagdienst
Lange uerkdag (> 8 uur)
tange werkweek (> 40 uur)

Oncevreden met werkcijden
Problemen Lhuia
Problemen vrije tijd
Denkt. na over veranderen serktijd

9,6
7,4
o,7
1,4
0,7
L,6
0,3
1,3
L,2

14,9
0,8
1,2
1,6
1,1
2,2
0,5
0,8
1,3

1t
3+
4t

18*

t't ,4
7'2
0,5
1,3
0,5
L,1
7,2
1,5
7,5

4t
2+
5t

17t

1,0
0,8
2,7
0,7
4,0
t,6

1,3

11, 6
0,9
2,4
2,9
2,4
3,8
3,2
1,3
1,6

8t
6t

13t
31t

5t
2l
4t

18t

3ï
4t
5*

1-41

*) groep 1 = voeding en genotniddelen, groep 2 = drukkerijen en chemie; groep 3 = metaal, en nuÈsbedrijven;
groep 4 = zakelijke dienstverleningi groep 5 = overige diensEverLening
sign = resul,ÈaÈen sgaEistische Èoet6ing, significantieniveaus: - = nie! significanei ! = pí.10; * 

=p<.05i r* = pr.01

Tabel 4.2.4 geeft een overzicht van het werktijdverleden en de evaluatie van de

werktijden bij de verschillende groepen dagdienstwerkers. Hoewel er veel signifi-
cante verschillen te zienzlin, zijndeze verschillen toch redelijk goed te interprete-
ren. De werknemers uit de overige dienstverlening scoren vaak het hoogst wat
betreft het werktijdverleden. Dit laatste is niet verwonderlijk, omdat veel werkne-
mers uit deze bedrijfstak afkomstig zijn uit sectoren (politie en gezondheidszorg)

waar veel met afwijkende werktijden gewerkt wordt en werknemers uit deze
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sectoren door hun specifieke opleiding niet snel een vergelijkbare baan in andere

sectoren zullen vinden. IetS soortgelijks, maar dan in mindere mate speelt ook in

de zakelijke dienstverlening (bij de horeca-medewerkers).

Bij de klachten over de werktijden springt de zakelijke dienstverlening er uit. De

werknemers in deze groep zijn gemiddeld het minst tevreden over de werktijden,

hebben er gemiddeld de meeste problemen mee, zowel thuis als in de vrije tijd, en

denken gemiddeld het vaakst na over veranderen van werktijrlen. Mogeldk speelt

hier dat veel werknemers afkomstig zijn uit de horeca, waar men gewend is om op

afuijkende tijden te werken. Het werken in (full-time) dagdienst kan dan relatief

onbevredigend zijn.

Samenvattend kan gezegdworden dat uit het voorgaande blijkt dat het in ieder geval

niet zo is dat dagdiensten in de verschillende bedrijfstakken onderling verwisselbaar

zijn. Daarvoor zijn de verschillen tussen de bedrijfstakken te groot. Met name de

bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie en de overige dienstverlening

wijken nogal eens van elkaar af: zeker wat betreft de arbeidsomstandigheden, het

gemiddeld aantal jaren dat men in de verschillende diensten heeft gewerkt en de

leefgewoonten. [n alle drie gevallen blfikt de overige dienstverlening het meest

gunstig te scoren. In de zakelijke dienstverlening hebben de werknemers de meeste

klachten over de werktijden. Ook bij de kenmerken van de werksituatie scoort de

zakelij ke dienstverlening relatief ongunstig.

De conclusie is daarom dat voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziektever-

zuimo werknemers uit de voedings- en genotmiddelenindustrie en de zakelijke

dienstverlening gemiddeld het meest ongunstig scoren en de werknemers uit de

overige dienstverlening het gunstigst. De beide overige groepen scoren gemiddeld.

Het is dan ook noodzakelijk gebleken om de dagdienst-vergelijkingsgroepen voor

de verschillende groepen met afwijkende werktijdregelingen in ieder geval wat

betreft de bedrijfstak onderling gelijk te maken. Dat betekent dat in het vervolg van

dit onderzoek de dagdienst-vergelijkingsgroepen uit dezelfde bedrijfstakken afkom-

stig zijn als de betreffende groep met het afuijkende werktijdregeling. In het

vervolg van dit hoofdstuk zal telkens per paragraaf een groep van afwijkende

werktijdregelingen vergeleken worden met dagdienst-vergelijkingsgroepen uit

dezelfde bedrij fstakken.
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4.3 Regelmatige ploegendiensten

Ploegendiensten kunnen tot de bekendste vormen van afwijkende werktijdregelingen
gerekend worden. Het doel van ploegendiensten is dat bedrijven hun bedrijfstijd
kunnen verlengen. Zij doen dat door meerdere "ploegen" van werknemers achter
elkaar te laten werken. Het gevolg daarvan is dat de werknemers in de verschillende
ploegen ieder 8 uur per dag blijven werken, maar dat door de ontkoppeling van
bedrijfstijd en arbeidstijd de totale duur van de bedrijfstijd een veelvoud van die
8 uur wordt.

Regelmatige ploegendiensten kenmerken zich door een ploegenrooster, dat de
verschillende ploegen in een vaste structuur in een regelmatig tempo over de
ochtend-, avond- en/of nachtdiensten laat rouleren. Iedere ploeg doorloopt
uiteindelijk wel hetzelfde schema. Het verschil tussen de onderzochte ploegendien-

sten is dat er wel of niet in de nacht en/of in het weekend doorgewerkt wordt.
Behalve het aantal ploegen en de tijden waarop gewerkÍ wordt, zijn er bij de
ploegendiensten nog op veel meer kenmerken verschillen aan te geven, zoals het
exacte aantal dagen dat aaneengesloten achter elkaar gewerkt wordt, het aantal

rustdagen, de planning van de rustdagen, de richting van de rotatie, enz. Daardoor
zijn er zeer vele ploegendienst-soorten te onderscheiden. Bij de Inspectiedienst-SZW
zijn ongeveer 1000 varianten van ploegenroosters bekend (15).

Voor het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim, wordt echter een veel
grovere indeling in ploegendiensten gemaakt, die gebaseerd is op het aantal ploegen
waarmee gewerkt wordt en het onderscheid tussen wel en geen nachtdienst en week-
enddienst. In de 2-ploegendiensten wordt op door-de-weekse werkdagen in wekelijks
afwisselende ochtend- en avondploegen gewerkt. Dat wil zeggendat men in de ene

week van maandag tot en met vrijdag in de ochtenddienst en in de andere week van
maandag tot en met vrUdag in de avonddienst werkt. De 2-ploegendienst met een
ochtend-nachtcyclus is een andere vorïn van 2-ploegendienst, waarbij op maandag
tot en met vrudag wekelijks afwisselend in de ochtend en de nachtdienst gewerkt
wordt. De avonddienst is dus vervangen door een nachtdienst. De 3-ploegendienst
kenmerkt zich door een continue wekelijks afwisselende cyclus van ochtend-, avond-
en nachtdiensten. Ook bij de 3-ploegendienst wordt niet in het weekend gewerkÍ.
Dat gebeurt wel bij de 4-ploegendienst, waar het continu afwisselende schema van
ochtend-, avond- en nachtdienst ook in het weekend doorgaat. In de S-ploegendienst
werkt men eveneens met een continu wisselend schema van ochtend-, avond- en
nachtdiensten, door de week en in het weekend. Het voornaamste verschil tussen
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de 4- en 5-ploegendienst is dat er bij de S-ploegendienst één ploeg meer is,

waardoor het aantal werk- en rustdagen elkaar sneller opvolgt. De indeling in vijf
soorten ploegendiensten sluit grotendeels aan bij de bestaande Nederlandse situatie.

Weliswaar zijn er nog vele andere voÍïnen van regelmatige ploegendiensten, maar

die lijken doorgaans wat hun vormgeving betreft op één van de vijf te bestuderen

vormen.

De ploegendiensten die aan het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim,

deelnemen zijn vooral uit de industriële bedrijfstakken afkomstig, maar soms ook

uit de zakelijke dienstverlening en de nutssector. Uit de industrie zijn met name

afkomstig de bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (2-ploegen-

diensten), drukkerijen (2- en 3-ploegendiensten), chemische industrie (3- en 5-

ploegendiensten), rubber- en kunststofindustrie (3-ploegendiensten), glasindustrie

(3- en S-ploegendiensten) en metaalindustrie (2- en 3-ploegendiensten). Bij de

nutsbedrijven doen uitsluitend bedrijven mee die elektriciteit produceren of

distribueren, in deze laatste sector uitsluitend 4- en S-ploegendiensten.

In deze paragraaf worden de vijf type ploegendiensten nader bekeken aan de hand

van de onderzochte achtergrondkenmerken. Tabel 4.3.1 geeft om te beginnen een

overzicht van enkele bedrijfskenmerken.

tÈel,t.3.1 Vergelijking van de vijf soortsen regelmatige PloegendiensUen die via hèt onderzoek naar

;ïff i":i: 
j iiï ::,í::Ï::ïí:ï":::::§'ïï"'::'::"::::,::::*"ïïl:ï1ff 

"::::ï3' 
:ï'"-

Kenmerk aantal uerknemers werknemers werkweek toeslag op personeels-
bedrijven in bedrijf in de diensE in uren uurloon verloop

2 -ploegendiensE (ochtend-avond)
2-ptoegendiensE (ochÈend-nachl)
3 -ploegendieDst
4 -ploegendiensE
5 -ploegendienat

3ot 37,5 14,11 1,51
17ï 39,0 r.8,5t 7,5t
23t 3'1,2 22,4ï 6,5t
4ot 36,5 30,5t 7,51
33ï 34,0 27,61 6,5t

a 6L2
2 465
11 404
2 t0'7 5
10 986

") aanlal bedrijven: aangal aan het onderzoek deelnemende bedrijven en instellingen
werknemers in bedrijf: het gemiddeld aantaL werknemers per bedrijf of instelling (vestiging)
werknemers in de diensÈ: het percenEage werkneners dat met deze werkÈijdregelingen serkt
werkweek in uren: heÈ gemiddeld contracEueel aanLal werkuren per week van de werknemers met deze
werktsij dregelingen
toeslag op uurloon: het percentage toeslag dae men ontvangt bovenop heÈ st.andaard uurloon
personeeLsverloop: het door de conEaclpersoon bij aanvang van het onderzoek geschatte verloop

Allereerst blijkt dat er nogal wat verschil is in de aantallen bedrijven die aan het

onderzoek meedoen. Er doen slechts twee groepen met een 2-ploegendienst met de

ochtend-nachtcyclus en eveneen§ twee groepen met een 4-ploegendienst aan het

onderzoek mee. De oorzaak daarvan is dat relatief weinig Nederlandse bedrijven

met deze soorten ploegendiensten werken. De 2-ploegendienst met de ochtend-

nachtcyclus heeft een relatief ongunstig werkschema vanwege het grote aantal
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nachtdiensten. De 4-ploegendienst blijkt steeds vaker vervangen te worden door de
S-ploegendienst, waarbij zowel de cyclus van het ploegenschema sneller verloopt
als de gemiddelde arbeidsduur per werknemer lager ligt. Deze veranderingen ten
opzichte van de 4-ploegendienst worden in het algemeen als een adequate compen-
satie voor de volcontinue dienst beschouwd. De drie overige typen komen vrij veel
in Nederland voor.

Uit tabel 4.3.1 blijkt dat de 4- en S-ploegendiensten die aan het onderzoek deelne-
men doorgaans afkomstig zijn uit grote bedrijven. Binnen die bedrijven wordt door
relatief veel werknemers volgens deze werktijdregeling gewerkt. Deze percentages

kloppen gemiddeld genomen betrekkelijk goed met ander onderzoek (16), dat aangaf
dat, in organisaties met ploegendiensten, gemiddeld 28% van de werknemers met
deze diensten werkt. Bij het aantal te werken uren per week is duidelijk te zien dat
er bij de S-ploegendiensten sprake is van een gemiddeld korte werkweek. Werkne-
mers in ploegendiensten ontvangen, naast hun netto-maandinkomen, tevens een
toeslag voor het werken in de ploegendienst, die hoger wordt naarmate het aantal
inconveniënten toeneemt.

Het door de contactpersonen ingeschatte personeelsverloop in de verschillende
ploegendiensten kan betrekkelijk laag genoemd worden. Het ligt in alle gevallen
onder de L0% en is dus lager dan het verloop bij de dagdienstgroepen (zie vorige
paragraafl. Achteraf bleek het personeelsverloop bij twee onderzoeksgroepen hoger
te zijn. Bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus zocht 27 % van de
werknemers een andere baan en bij de 3-ploegendienst was dat l2%. In de drie
overige groepen was het personeelsverloop respectieveltjk 6%, 4To an 7%. De
werknemer die gedurende het onderzoek het bedrijf of de dienst verlaten hebben
doorgaans een lagere leeftijd en hebben korter in de ploegendienst gewerkÍ.

Vervolgens worden de kenmerken van de werknemers die met ploegendiensten

werken vergeleken met de vergelijkingsgroepen van werknemers die in dagdienst
werken. Tabel4.3.2 geeft om te beginnen een overzicht van de verschillen naar
persoonskenmerken, gezondheidsgedrag en medische consumptie.

Bij de persoonskenmerken van de werknemers in de ploegendiensten zijn er met
name verschillen te zien ten aanzien van het geslacht, de gemiddelde leeftijd en het
gemiddeld netto maandinkomen in guldens. Er werken over het algemeen minder
vrouwen in de ploegendiensten en de werknemers zijn er gemiddeld wat jonger,
wat niet verwonderlijk is vanwege het gegeven dat wisseldiensten ongunsti g zijn
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voor vrouwen met gezinstaken en voor oudere werknemers. Er zijn twee uitzonde-

ringen, die mogelijk veroorzaakÍ worden door het kleine aantal deelnemende

groepen. Bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus bestaat één van de twee

groepen bijna volledig uit jonge vrouwen. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van

de werknemers in de 4-ploegendiensten gemiddeld hoger, wat mogelijk te verklaren

is door het gegeven dat het hier om twee reeds lang bestaande en goed in het bedrijf
geïntegreerde ploegendiensten gaat. Het gemiddeld netto maandinkomen in de

ploegendiensten is doorgaans een stuk hoger dan in de dagdienstgroepen, met

uitzondering van weer de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus waar het

gemiddeld netto-maandinkomen zelfs significant lager is dan in de vergelijkbare

dagdienstgroep. De redenen daarvoor zijn onder andere de relatief jonge leeftijd
van de werknemers in deze groep en het kortere aantal dienstjaren in het bedrijf.

De groep die het meest afwijkt is de 4-ploegendienst, die bestaat uit relatief veel

gehuwde, wat oudere mannen met kinderen, die gemiddeld een hoge opleiding en

een hoog inkomen hebben.

Tabcl { . 3 . 2 Verschillen in persoonskenmerken, gezondheidegedrag en mediache cgnsumptie bij vij f groepen
meE regelMtige ploegendiensten (PD) Èen opzichÈe van de dagdienslgroepen (DD) *)

2-ploegen- 2-ploegen- 3-ploegen-
diensc (avond) dienst (nacht) dienst

4-ploegen 5-ploegen-
diènEt diénst

Kenmerk DDS DDs DDg DDs DDs

Percentsage vrouwen 17t 31t **
ceniddelde leefÈijd 35 37
t uerknemers met partner 7Lï 771 -
Peraonen in huishouding 3,7 3,2 -
Kinderen chuis 0,8 0,8 -
opleidingsniveau (1-8) 2,4 2,6 !

NeEEo maandinkomen 2450 2110 *1

Glazen alcohol per week 7,5 '7,8 -
Àantal rookwaren per dag 9,3 a,6 -
Uren lj,chaamsbeseging/oeek 1,1 3,4 -
Medische voorzieningen 1,0 1,1 -
Medicijnen zonder recept(t) 12t 1Ot -
Dagen ziek dooryerken/mand 1, 5 2 ,0 -

36t 251 -
2A 34 **
671 79t -
3,1 2,9 -
0,5 0,6 -
2,5 2,1 -

20L0 2L10 !

6,1 7,0 -
8,6 1,9 -
3,3 3,4 -
0,9 0,9 -
15t 14t -
1,5 L,4 -

lt 29t *r
35 37
191 78t -
3,3 3,2 -
0,9 0,8 !

,< ,c -
2557 2LL9 **

8,4 7,2 -
9,1 8,4 -
3,'t J,4 -
0,9 1,0 r
11t 10* -
1,9 L,9 -

2\ 40t **
42 37 **
94t ?6t rr
3,9 3, 3 a*
a,2 0,8 *
3,2 2,4 **

3308 2099 **

t2,L 6,2 **
6,4 4,2 -
3,4 7,2 -
0,5 r,2 **
5t8t-

0t 4t **
38 40
86t 91t -
3,2 3,3
0,9 0,9 -
3,5 2,'t **

1111 2541 "*

8,8 9,0 -
6,8 7,7 -
3,7 3,5 -
0,8 1,0 r
19t 8t *i
1,3 1,9 -

** _ pj.o1 
scheÈoeEaing, sigmificanEj'eniveaua: - =nietsigmificanÈ, ! =p<'10' * =p<'05;

Er zijn geen verschillen gevonden bij het aantal rookwaren per dag, het aantal uren

lichaamsbeweging per week en het aantal dagen ziek doorwerken in de afgelopen

maand. Dit laatste is opmerkelijk, omdat op basis vande pilot-studie verwacht werd

dat ploegendienstwerkers hun ploeg minder snel in de steek zullen laten door ziekte,

enz. Allen bij de 4-ploegendienst blijkt dit wat vaker als reden aangegeven te

worden (niet in de tabel te zien). rWel blijken de werknemers uit de 4-ploegendie-

nstgroepen aanmerkelijk meer alcoholhoudende drank te drinken dan de overige

groepen. Dit gegeven heeft klaarblijkelijk geen gevolgen voor het gebruik dat zli
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maken van medische voorzieningen, omdat het gebruik daarvan bij deze groep ook

zeer laag ligt. Overigens ligt het gebruik van medische voorzieningen bij vier van

de vijf ploegendiensten laag. In de literatuur wordt dit verklaard doordat werkne-

mers met ploegendiensten minder snel om medische hulp vragen, omdat zij hun

gezondheidsklachten wijten aan de ploegendienst en daarmee veronderstellen dat

er niets aan gedaan kan worden (17). Wel zouden ploegendienstwerkers sneller dan

dagdienstwerkers proberen om zelf iets aan de klachten te doen, wat kan blijken
uit de scores voor medicijnen zonder recept, die (met uitzondering van de 4-ploe-

gendienst) in alle ploegendiensten vaker worden gebruikt en in de S-ploegendienst

zelfs significant vaker worden gebruikt.

fabcl 4.3.3 Verschillen in kenmerken van de serksituatie, arbeidsomsÈandigheden en de evaluatie van het
werk bij vijf groepen mec regelmtige ploegendiensten (PD) ten opzichÈe van de dagdienst-
groepen (DD) *)

2-ploegen- 2-ploegen- 3-ploegen- 4-ploegen s-pl,oegen-
dienst (avond) diensE (nacht) diens! diensE diensE

Àantsal klachten over: DDS DDs DDa DDS DDs

DiensCjaren in bedrijf 9 11. ** 6 9
Àantal bedrijven in 5 jaar 1,1 o,7 ** !,2 0,9 -
Geen baan in laaEste 5 jaar 14t 14t - 16t 18* -
llerkuren per seek l8 35 ** 38 38
Urenovemerkperweek 3 3 - 4 3 -
t werkn. vrijwilligerswerk 12t 241 ** 20t 21t -
Gem. reistijd in minuÈen 20 L'7 ** l7 23

Taakinhoud 1,5 1,0 ** 1,0 1,1 -
Inspanning 2,0 2,O - 2,2 2,3 -
Fysiek z$aar werk 2,6 2,t tt 3,3 2,6 r*
Werkorganisatie 1,4 1,5 - a,4 1,5 -
Leiding en collega's 1,5 1,5 - L,2 1,3 -
Waardering door het. rerk 1,0 1,0 - 1,0 f,2 -
Relat.ie werk/privé-Ieven 22+ 13t * 291 12t **

Evaluatie werk 1,4 1,5 - 1,5 1,5 -

11 13
0,5 0,6
5t 6t

3s 38

221 291
24 1-1

910
0,9 0,8
14t t1*
38 36
23

20+ 23*
19 LI

1,1 1,0 -
2,r 2,L -
3,0 2,3 't1<-
\,4 1,5 -
1,1 1,1 -
241 L2l *t

1,5 1,5 -

L1 11 *+
0,1 0,6 **
4t 15t r

31 35

40i 24* a

16 18

1,L a,2 -
1,1 2,0 *'

1,0 !,4 '
1,0 1,5 *
o,9 1,0 -
56t 13t *r

L,4 1,4 -

0,8 0,6 !

7,7 1,8 -
2,5 2,3
7,2 1,4 *
1,3 1,5 -
1,0 1,0 -
37t 14t **

1,3 r,4 -

** = p<.oL 
schetoetsing, significanEi.enj-veaus: -=nieEsignificant; ! =pí.10i *=pr.05,

Uit tabel 4.3.3 blUkt dat de ploegendiensten sterk van de dagdiensten verschillen

wat betreft de kenmerken van de werksituatie. Ook hier wijkt de 4-ploegendienst

vaak af van de overige ploegendiensten. Zo geldt voor bijna alle ploegendiensten

dat de werknemers gemiddeld een korter aantal jaren in dienst zijn dan de werkne-

mers in de vergelijkbare dagdienstgroep. De 4-ploegendienstwerkers zijn daarente-

gen duidelijk langer in dienst (gemiddeld 17 jaar). Dat gemiddeld hoge aantal

dienstjaren betekent ook dat deze werknemers in de afgelopen jaar gemiddeld in
minder bedrijven werkzaam geweest zijn en dat een relatief klein percentage van

deze werknemers in deze periode (tijdelijk) geen baan had. Ook bij een tweede

betaalde baan of vrijwilligerswerk, geeft een veel groter percentage 4-ploegendienst

werkers aan dat dit bU hen het geval is. Doorgaans neemt men aan dat er bij het
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werken in ploegendiensten veel minder gelegenheid is om dergelijke extra werk-
zaamheden uit te voeren, maar dat is dus voor de 4-ploegendienstwerkers duidelijk
niet het geval.

Het contractueel aantal werkuren verschilt tussen alle combinaties van ploegendienst-

en dagdienstgroepen. De gemiddelde aantallen uren geven aan dat er in de ploegen-

diensten niet of nauwelijks part-time gewerkt wordt (de gemiddeld 35-urige werk-
week van de S-ploegendienst is ongeveer het gemiddeld aantal uren voor full-time

werken in deze dienstsoort). Overwerk speelt alleen vaker in de 3-ploegendienst.

Tenslotte blijkt dat een groter percentage werknemers uit de 2-ploegendienst met

de ochtend-avondcyclus en werknemers uit de 5-ploegendienst gemiddeld langer

moeten reizen.

Uit de laatste regel van tabel4.3.3 blijkt dat de ploegendienstwerkers niet verschil-
len met de dagdienstwerkers wat betreft de evaluatie van het werk. Wel blijkt uit
de regels daarboven dat de ploegendienstwerkers van de dagdienstwerkers kunnen

verschillen wat betreft de ervaren arbeidsomstandigheden. Doorgaans ervaren alle

ploegendienstwerkers hun werk als ffsiek zwaarder dan de dagdienstwerkers, maar

de verschillen zijn alleen significant bij de 2- en 3-ploegendiensten. Ook ervaren

alle ploegendienstwerkers meer problemen in de relatie werk-privé dan dagdienst-

werkers, wat niet verwonderlijk is gezien het gegeven dat ze op afwijkende tijden

moeten werken. Tenslotte ervaren ploegendienstwerkers de werkorganisatie als

beter, maar dit verschil is alleen bij de 4- en S-ploegendiensten significant. Verder

valt op dat de 4-ploegendienst veel minder klachten heeft over inspanning en leiding

en collega's dan de vergelijkbare dagdienstwerkers. Problemen over de tàakinhoud

zijn er met narne bij de 2-ploegendienst met de ochtend-avondcyclus en de 5-

ploegendienst.

In tabel 4.3.4 valt op dat, met uitzondering van de verschillen bij de vroege

ochtenddienst, de lange werkdag en lange werkweek, de verschillen tussen de

ploegendienstwerkers en de dagdienstwerkers duidelijk interpreteerbaar zijn.
Werknemers die tijdens het onderzoek dagdienstwerker zijn, werken over het

algemeen ook langer in dagdienst dan ploegendienstwerkers. Toch heeft ook deze

laatste groep in de loopbaan gemiddeld zo'n vier tot vijf jaar in dagdienst gewerkt.

Ploegendienstwerkers hebben daarentegen gemiddeld langer in de avonddienst

gewerkt, met uitzondering van de werknemers in de 2-ploegendienst met de och-

tend-nachtcyclus, wat overigens niet verwonderlijk is gezien hun werkzaamheden

in ochtend- en nachtdiensten. Werknemers met de 3- tot en met S-ploegendiensten,
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ploegendiensten waarbij volgens de definitie in de nacht gewerkt wordt, hebben

relatief veel jaren in de nacht gewerkÍ. Het is daarom opvallend dat de werknemers

met de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus nog mÍur relatief kort in de

nacht werken. Dat komt overeen met het gegeven dat deze ploegendiensten nog

maar kort (enkele jaren) operationeel zijn. Het gedurende lange tijd in zaterdag- en

zondagdiensten werken komt vooral vaak voor bij de werknemers in de 4- en 5-

ploegendienst. Dit zijn ook de diensten waarbij in het weekend gewerlrt wordt. Het

werken met lange werkdagen of lange werkweken verschilt minder consequent

tussen de groepen.

Aabc:. {.3.4 Gemiddeld aantal jaren gewerkE in verschillende diensEen en heÈ gemiddeld aanEal klachÈen
over het werken met hel betreffende rerktijdregeling door werknemers neÈ regelGÈige ploegen-
dienslen (PD) Een opzicht.e van de dagdienstgroepen (DD) r)

2-ploegen- 2-ploegen- 3-ploegen- 4-ploegen 5-ploegen-
dienst. (avond) diensÈ (nacht.) diensE dienst diensc

Àantal. jaren geuerkt met: PD DD§ DDs DDa DDS DDg

Dagdienst.
ochEenddiensÈ voor 6 uur
ochEenddiensE na 6 uur
Àvonddienst
Nachtdienst
Zat.erdagdiensE
zondagdi.enst
Irange werkdag (> 8 uur)
Lange werkweek {> 40 uur)

5,3 12,3 **
7,4 1,6 *

L4,5 O,7 t*
t9,4 1,6 **
L9,2 0,8 **
t7,4 2,t +*
L4,4 0,9 **
2,2 1,6 -
6,0 L,7 r*

36* 5t **
261 2t **
50t 4t **
741 19t Í*

5,0 18,0 **
2,6 t,4 '
6,2 1,4 *r

L2,9 2,0 rr
L2,O L,2 "L2,2 2,4 r'
10,9 1,8 *r
2,9 1,8 -
3,1 2,2

1ï2t*
111 3t rr
44t 5t *r
31t 14i *r

ontsevrede! meÈ werktijden 12t
Problenen thui-s 4t
Problemen met. vrije tijd 25t
Nadenken veranderen w.Ej,jd 38t

3,7 13,0 *r
2,8 1,3 *'
2,2 0,9 rr
7,O t,6 r'
1,5 1,0 !

4,2 2,3 a*
0,5 0,5 -
0,6 L,2 r

L,2 1,5 -

4,5 15,1 r*
2,4 1,0 *
0,4 0,3 -
L,6 1,0 -
2,6 0,3 r*
1,0 1,1 -
0,5 0,5 -
1,5 0,8 -
2,4 0,8 *

31t 3* *+
11t 2l t
36t 5t *i
693 18t *i

4,2 L7,2 t*
2,2 1,3 *r
3,6 0,9 'r
8,5 1,6 r'
7,5 0,9 **
4,L 2,1 **
a,4 0,s *r
0,7 1,1 !

1,1 1,3 -

14t 4t
10t 2t
32+ 4t
40t 19t

4t
2l
4l

201

rr = pr.or 
.schegoeEsing, significancieniveaus: - =nietaignifj.cant; ! =pí.10, *=p5.05,

De evaluatie van het werken in de betreffende werktijdregeling is overduidelijk in

het nadeel van de ploegendiensten, waar altijd veel meer werknemers ontevreden

zijn of klachten hebben. Interessant zijn ook de verschillen tussen de percentages

bij de ploegendiensten. Relatief veel werknemers in de 4-ploegendienst en de 2-

ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus zijn ontevreden met hun werktijden.

Daarnaast heeft de 4-ploegendienst de meeste klachten over de tijd die aan het gezin

besteed kan worden, terwijl klachten over de vrij tijdsbesteding met name in de 4-

en 5-ploegendiensten voorkomen. Met name veel werknemers in de 4-ploegendienst

en de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus denken na om van werktijden te

veranderen. Overigens is het interessant om te zien dat altijd een vrij groot percenta-

ge werknemers met dagdienst ook erover nadenkt om van werktijden te veranderen.

Helaas is verder niet gevraagd om welke veranderingen het hier gaat, zodat onbe-

kend is of het hier om arbeidstijdverkorting of om het werken op andere tijden gaat.
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De conclusie die uit deze paragraaf getrokken kan worden, is in ieder geval dat de

ploegendienstenonderling entenopzichte vande dagdienstgroepen sterkverschillen.

Met name de groepen werknemers uit de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcy-

clus en de 4-ploegendienst verschillen nogal van de dagdienstgroep, maar ook van

de overige drie soorten ploegendiensten. Dat betekent dat in het vervolg van de

analyses in ieder geval telkens systematisch gekeken moeten worden hoe deze

verschillende kenmerken van invloed zijn op de veiligheids-, gezondheids- en

welzijnsaspecten en het ziekteverzuim van de werknemers.

4.4 Onregelmatige continudiensten

Bij de onregelmatige diensten wordt, net als bij de 4- en 5-ploegendiensten, ook

in de nacht en in het weekend doorgewerkt. Bij de onregelmatige continudiensten

wordt echter van het zich continu herhalend rooster afgeweken, zodat er onder

andere meer of minder diensten in de nacht plaatsvinden. Diensten met een nadruk

op het werken in de nacht komen onder andere voor in (industriële) broodbakkerijen

en (export)slachterijen, die er naar streven dat hun produkten 's morgens vroeg bij

de klant liggen. Werknemers moeten dan vaker in de nacht dan overdag werken.

Bij de politie en in de gezondheidszorg is de situatie precies andersom. [n deze

sectoren wordt het meeste werk juist overdag gedaan en 's avonds, 's nachts en in

het weekend worden deze diensten ingedeeld naar de personeelsbehoefte van dat

moment. Ín dezn sectoren ligt de nadruk dus veel meer op het overdag werken,

terwijl in de avond en nacht met een kleinere personeelsbezetting gewerkÍ wordt.

Overige ploegendiensten zijn diensten die wel volgens een vaststaand ploegenrooster

verlopen, maar waarbij het aantal diensten niet regelmatig verdeeld is over de

ochtend, avond en nacht (meer diensten in de nacht). Bij de politiediensten en de

diensten van de gezondheidszorg is er veel minder vaak sprake van een vaststaand

rooster, waar nog eens bij komt dat de personeelsleden vaak onderling diensten

ruilen. De groepen werknemers bij de politiediensten bestaan vanzelfsprekend

grotendeels uit politiemensen, maar ook uit burgerpersoneel dat bij de politiebu-

reau's werkzaam is. Ook de vergelijkbare dagdienstgroep voor de politiediensten

bestaat uit politiemensen en burgerpersoneel, maar dan gaat het om werknemers

die uitsluitend in dagdienst werken. Bij de diensten in de gezondheidszorg is er

eveneens sprake van wisselroosters met een kleine personeelsbezetting in de avond

en de nacht en ook daar ruilen werknemers vaak onderling hun diensten.
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In deze paragraaf worden verder de onderzochte achtergrondkenmerken van de

werknemers met onregelmatige continudiensten besproken. Tabel 4.4.1 geeft om
te beginnen een overzicht van enkele gemiddelde bedrijfskenmerken

Tàb.I {.4.1 Vergelijking van de dri.e soorten onregelÉtige continudiensten die via het onderzoek
naar «Àrbeidstijden en ziekteverzuimr besÈudeerd worden naar enkele gemiddetde be-
drijfskenmerken die bij aanvang van heÈ onderzoek via de contaclpersonen zijn va6tge-
steld *)

aantal werknemers werknemers werkweek
bedrijven in bedrijf j.n de dienst in uren

tsoeslag op personeels-
uurloon verloop

Overige ploegendiensten
PoLitiedienEten
Dien8t.en in de gezondheidszorg

15,2t 5,81
12,8t '7,O+
27 ,01 17 , 0ï

*) aantal bedrijven: aanÈal ae het onderzoek deelnemende bedrijven en insgellingen

ï:iH:§:i"tr.::,;ii:*ï*ï.ïàï::i:::.:i:Ë::iilï:.ki"::;:ï:ï'*:::ii:ï;iï:iiï"]'""".
uerkÈij dregelingen
Eoe8lag op uurLoon: heÈ percentage toeslag dat men onÈvangE bovenop het. st.andaard uurloon
personeelsverloop: heÈ door de contactpersoon bij aanvang van heE onderzoek geschatte verloop

Uit de eerste kolom van de tabel blijkt dat bij de drie onderzochte groepen met

onregelmatige continudiensten telkens tenminste vijf organisaties aan het onderzoek

deelnemen. Met name bij de gezondheidszorg gaat het daarbij om relatief grote

organisaties (ziekenhuizen, instellingen voor gezinsverzorging) met gemiddeld zo'n

1200 werknemers. Gemiddeld werkt 40% van de werknemers in deze sector met

deze diensten, wat ongeveer spoort met de 45% die door ander onderzoek wordt
aangegeven (18). Het gemiddeld aantal werkuren per week varieert en ligt bij de

gezondheidszorg het laagst. In deze sector werken dus, bij de aan het onderzoek

deelnemende instellingen, vrij veel part-timers. Met name bij de gezondheidszorg

is er in de onderzoeksgroepen sprake van relatief hoge toeslagen, die overigens

alleen gelden als men ook daadwerkelijk in de nacht en in het weekend werkÍ.

Het door de contactpersoon ingeschatte personeelsverloop aan het begin van het

onderzoek ligt.met name bij de deelnemende organisaties in de gezondheidszorg vrij
hoog (17 %). Bij aanvang van het onderzoek was er nog sprake van een relatief
gunstige arbeidsmarktsituatie in deze sector, waardoor personeel vaak wisselde.

Tijdens het onderzoek is deze situatie aanmerkelijk verslechterd, waardoor het

personeelsverloop in de onderzoeksgroep achteraf 12% was. Bij de beide overige

groepen was het personeelsverloop in de onderzoeksgroepen 7 % voor de onregelma-

tige ploegendiensten en ll% voor de politiegroep. Bij deze laatste groep bleek het

personeelsverloop vooral veroorzaakt te zijn door de regiovorming, waardoor
politiepersoneel overgeplaatst werd en uit het zicht van het aan het onderzoek

deelnemende corps verdween. Opvallend is dat de werknemers die het bedrijf, het

6 364
5 744
5 a201

41t
47t
40t

36,8
38,0
34 ,4
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politiepersoneel overgeplaatst werd en uit het zicht van het aan het onderzoek

deelnemende corps verdween. Opvallend is dat de werknemers die het bedrijf, het

corps of de instelling verlaten vaak wat jonger zijn, maar niet korter met continu-

diensten gewerkt hebben dan degenen die blijven.

Tabe1 4.{.2 Verschillen in persoonskenmerken, gezondheidsgedrag en medische consumpÈie van de drie
groepen met onregelmatige cont.inudiensten (OCD) ten opzichte van de dagdien8tgroepen
(DD) * )

Kenmerk

overige
ploegendiensÈ pol j-t. i.e

gezondheids -
zotg

DDs DDs

PercenEage vrouwen
Gemiddelde leefEijd
t gerknemers meÈ part.ner
Personen in huishouding
Kinderen thuis
Opl-ej.dingsniveau (1-8)
NetEo maandinkomen in guldens

Glazen alcohol per week
ÀanEal^ rookwaren per dag
Uren L ichaamsbeweging/veek
Medische voorzieningen
Medicijnen zonder recept (t)
Dagen ziek dooryerken per mand

0t 30t
36 37
75t 761
3,1 3,2
0,8 0,8
2,9 2,6

2825 2163

6,2 ?,O
7,! 8,0
3,7 3 ,4
1,0 1,1
169 10t
1,8 1,9

24+
4a
83t
3,3
1,1
3,9

279L

8,1 6,5
3,0 4,6
4,7 4,L !

0,7 0,7
15t 16t
L,7 1, 1

87t 98t
33 40
'72* 85?
2,'7 3,0
0,8 0,4
3,8 2,'7

18?6 966

3,5 2,6
5,5 5,0
3,4 4,0
0,9 0,9
L9t 2Ll
1,1 L,4

5*
36
91*
3,5
1,4
3,7

2796

!

*) s=resultaEenstatistischeEoeEsing, sigmificantieniveaus: -=nieEsignificant.,.! =pí.10i *=p<.05;
Í* = p<.0L

Bij de persoonskenmerken blijktuit tabel4.4.2 dat de onregelmatige continudiensten

die binnen het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim" bestudeerd worden,

lijken op de ploegendiensten, omdat er doorgaans minder vrouwen in deze onregel-

matige continudiensten werken, de leeftijd gemiddeld wat lager is en het gemiddelde

netto maandinkomen in guldens (met uitzondering van de politiediensten) hoger is.

De meeste verschillen zijn echter gevonden bij de werknemers in de gezondheids-

zorg. Dat klopt, omdat het hier gaat om onderling nogal uiteenlopende groepen.

In ziekenhuizen en verpleeghuizen werkt de verpleging bijna altijd met onregelmati-

ge continudiensten en konden geen vergelijkbare dagdienstgroepen voor het onder-

zoek gevonden worden. Om die reden zijn de dagdiensten voor het onderzoek uit
de gezinsverzorging afkomstig. In de gezinszorg werken veel meer vrouwen, die

gemiddeld wat ouder zijn, vaker een partner hebben en waarvan de kinderen

waarschijnlijk reeds volwassen zijn. De gemiddelde opleiding voor het werk in de

gezinsverzorging is gemiddeld ook lager dan voor het verpleegwerk in de ziekenhui-

zen en verpleeghuizen.

Bij de verschillen in gezondheidsgedrag en medische consumptie blijkt dat de onre-

gelmatige continudiensten nauwelijks afwijken van de vergelijkbare dagdienstgroe-
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pen. Ook hier zijn er geen verschillen te zien in het aantal dagen ziek doorwerken

in de afgelopen maand. Wel blijkt uit nadere analyses (niet in de tabel weergegeven)

dat werknemers bij de politie en in de gezondheidszorg meer dagen in de afgelopen

maand ziek doorwerken om de collega's niet extra te belasten.

De belangrijkste conclusie uit tabel 4.4.3 is dat er, wat betreft de kenmerken van

de werlsituatie, weer relatief veel verschillen tussen de werknemers in onregelma-

tige continudiensten en de vergelijkbare dagdienstgroepen zijn. Alleen bij de politie
zijn er wat minder verschillen aangetroffen. Nadere bestudering laat zien dat er

nauwelijks sprake is van een systematische tendens in de verschillen. Wel opvallend
is dat in dagdienstgroepen in de gezondheidszorg relatief vaak part-time gewerkt

wordt.

T.b.l 4-{-3 Verschillen ln kennerken van de serkaituatie, arbei-dsomsÈandigheden en de evaluaÈiè
van het. ,erk bij drie groepen met onregelmÈige continudienaten (O@) ten opzichÈe van
de dagdienstgroepen (DD) r)

overige
ploegendien6È politie

gezondheids -
zotg

DDS DDE DD6

Dienatjaren in bedriJ!
Àant.al bedrijvea in 5 jaar
Geen baan in laaÈaÈe 5 jaar
werkuren pèr eeek
Uren overyerk per weèk
I werknèmers reÈ vrijwÍlllgerswerk
Gen. reist,ijd in minuten

Taakin}loud
Inapami,ng
Fysiek zwaar werk
Werkorganisacie
Leiding en collega's
Haardering door het' serk
Relatie gerk/privé-1even

Evaluat.ie werk

77
x,1 1,0
16t 271
30 20
10

221 241
20 t2

13 72
0,3 0,4
21 3t

35 35
)7

45t 36t
18 24

11 11
0,7 0,6
7l lirt

38 35
43

13t 2'tt
22 18

r,4 1, 0
2,7 2,O
2,4 2,2
1,7 1, 5
2,0 L,6
1,1 1,0
37t 12t

1, 5 L,4

0,4 0,4
2,2 2,2
1,6 L,7
2,3 1,9 !

L,2 1, 6
L,6 L,2 tt
35t 23t !

1,5 1,3 !

0,5 0,8
3,4 2,0
2,5 L,4
L,6 0, 5
0,8 0,9
1,3 1,4
33t 6t

L,4 1, 4

r* = p<,01 
,che EoeÈsing, sigmiEicantieniveaus: - =nietsigmificant.; ! =pi.loi r -p<.05i

Bij de arbeidsomstandigheden geldt dat binnen de gezondheidszorggroepen de

meeste verschillen te zienzijn. Werknemers die met onregelmatige continudiensten

werken, hebben gemiddeld meer klachten over fysiek zwaar werk en de werkorgani-
satie dan de werknemers die binnen de dagdiensten werkzaam zijn. Evenals bij de

overige ploegendienst hebben werknemers, die binnen de gezondheidszorg in
onregelmatige continudiensten werkzaam zijn, gemiddeld meer klachten over de

werkdruk en minder klachten over de taakinhoud dan werknemers die in de dag-

dienst werken. Mogelijk zijndeze verschillen tussen dagdienstwerkers en werkers
in de onregelmatige continudiensten in de gezondheidszorg ontstaim doordat de
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laatste groep gemiddeld (beduidend) meer uren per week werkt, waardoor de

belasting door arbeidsomstandigheden ook groter zal zijn. Daarnaast kan het zijn
dat in de onregelmatige continudiensten in de gezondheidszorg, in de avond- en

nachtdiensten met aanmerkelijk minder werknemers gewerkÍ wordt, waardoor er

meer werk per persoon verzet moet worden. Het laatste opvallende gegeven is dat

alle drie groepen werknemers met onregelmatige continudiensten gemiddeld meer

klachten melden over de relatie werk/privéleven dan de werknemers binnen dagdien-

sten dat gemiddeld doen. Dit gegeven overeenkomt met de werknemers in ploegen-

diensten, waar eenzelfde verschil gevonden werd.

T&.1 a,a.{ Gemiddeld aantal jaren geuerkÈ in verschiltende diensEen en heg gemiddeld aantal
klachtèn ovèr het werken in de beEreffende werklijdregeling door werknenera neE onregel-
mÈige conEinudiensten (ocD) cen opzichte van de dagdienstgroepen (DD) *)

overige
ploegendiensC polirie

gezondheids-
zotg

DagdiensE
vroege ochtenddienac voor 6 uur
vroege ochtenddienats na 6 uur
Àvonddienat
NachEdienst
zaÈerdagdiensÈ
Zondagdienst
Lange werkdag (> 8 uur)
Lange werkweek (> 40 uur)

onlevreden met werkÈijden
Problemen lhula
Problemen met vrije Eijd
Denkt na over veranderen ïerktijd

5, ir 13, 5
3,6 1,5
3,4 0,8
8,0 1,6

10,1 1,0
8,8 2,6
7,O 0,7
3,4 1,4
3,2 t,7

18t 6t
20t 2l
37t 5t
45t 221

5,A L2,L
1, I L,1
8,7 4,L

L2,7 5 ,1
11,6 4,5
L2,9 7,3
L2,6 6,6
4,5 2 ,2
2,7 2,6

11t st
11t 8t
44+ 13t
41t Ilt

4,9 I ,7
o,2 0,2
3,0 2,r
8,0 0,9
6,O 0,6
8,4 1,4
8,3 0,8
1,1 0,5
0,5 0,5

I

7t 0t
7+ 2+

28+ 1t
41t 15t

*) s =resultatenEtsatlstischeÈoetEing, signiflcantieniveau8r -=nieEsignificilt; ! =p3.10; *=p<.05;
** - p..01

Net als bij de ploegendiensten blijkt uit tabel4.4.4 dat de werknemers in onregelma-

tige continudiensten ook in het verleden meer in onregelmatige continudiensten

gewerkt hebben dan dagdienstwerkers. Omgekeerd blijkt dat dagdienstwerkers in

het verleden meer in dagdienst gewerkÍ hebben. Dat betekent dat bij de werknemers

met onregelmatige continudiensten meer belasting door het werken met deze

afwijkende werktijden verwacht mag worden.

Ook bij de ontevredenheid over de werkÍijden, de problemen die de werklijden thuis

en in de vrije tijd opleveren en het nadenken om van werttijden te veranderen blijkÍ
dat dit in veel grotere mate bij de werknemers met onregelmatige continudiensten

voorkomt. Opvallend is overigens weer dat twee van de vier verschillen bij de

politiediensten niet significant zijn en dat de dagdienstwerkers in de gezondheidszorg

opmerkelijk weinig klachtenoverhunwerktijdenhebben. Dit laatstehangtmogelijk
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in de gezinszorg veel ruimte is om met de werkgever over de mogelijkheden van
part-time werk te overleggen.

Samenvattend kan gesteld worden dat er binnen de drie onderzoeksgroepen relatief
veel verschillen tussen de werknemers in onregelmatige dienst en de vergelijkbare
dagdienstgroepen te zien zijn. Met name zijn er binnen de gezondheidszorg voor
wat betreft persoonskenmerken, kenmerken in de werksituatie, arbeidsomstandighe-

den, het gemiddeld aantal klachten over het werken en in mindere mate het gemid-

deld aantal jaren werken in verschillende soorten diensten veel verschillen te zien.

Voor de overige ploegendienst en de politie geldt dat met name voor het gemiddeld

aantal jaren dat men binnen verschillende soorten diensten gewerkt heeft belangrijke

verschillen tussen werknemers in onregelmatige dienst en vergelijkbare dagdienst-

werkers te zien zijn. Daarnaast zijn er belangrijke verschillen gesignaleerd bij het

gemiddeld aantal klachten over het werken in de betreffende werktijdregeling tussen

de overige ploegendienstwerkers en de vergelijkbare dagdienstgroep.

Geconcludeerd kan dus worden dat er, voor bij de verschillende aspecten van de

werksituatie, veel verschillen te zien zrjn tussen onregelmatige continudiensten en

vergelijkbare dagdiensten en dat met name binnen de gezondheidszorg de meeste

verschillen naar voren komen. Ook bij deze hoofdgroep van afwijkende werktijdre-
gelingen zal het dan ook noodzakelijk zijn om bij de verdere analyses voor deze

verschillen statistisch te controleren.

4.5 Structureel afwijkende werktijden

Met structureel afwijkende werktijden wordt bedoeld dat er altijd op dezelfde

afwijkende tijd gewerkt wordt en dat er geen sprake is van wisselende diensten. Zo
zijn er werknemers waarvoor de werkdag altijd begint vóór 06.00 uur in de

ochtend, bijvoorbeeld in (brood)bakkerijen en (export)slachterijen. Deze tijden
gelden niet alleen voor produkÍiemedewerkers in deze ondernemingen, maar vaak

ook voor de chauffeurs, die het produkt vroeg bij de afnemers bezorgen. Avond-
werk, voorzover het via het onderzoek naar «Alfosidstijden en ziekteverzuim» wordt
onderzocht, komt met name voor in het grootwinkelbedrijf, in garagebedrijven voor
vrachtwagens en in de horeca. Zaterdagwerk komt vooral voor in het grootwin-
kelbedrijf en in dezelfde garagebedrijven. De weekendwerkers zijn vooral uit de

horeca afkomstig (hotels, cateringbedrijven, bungalowparken). In hoofdstuk 3 werd

reeds gemeld dat het niet altijd even goed mogelijk was om een eenduidig onder-
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scheid tussen de verschillende groepen met structureel afwijkende werktijden te ma-

ken. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld weekendwerkers uit de horeca en de

zaterdagwerkers uit het grootwinkelbedrijf ook in de avonduren werken. Iedere

onderzoeksgroep is echter zo goed mogelijk ingedeeld bij de werktijdregeling dat

het meest van toepassing is.

r'bèl {'s'1 ;::i'ill:':iJ:ï.::,;à:: :ï;::x.::ï:ïïi"::ïàl:::ï.:::l':l:ï.:i:,:ï.:::":ï::'
bedrijfskenmerken di.e bij aanvang van het onderzoek via de cont.actpersonen zijn vastge-
sretd *)

Kennerk aantal
bedrijven

serknemers werknenerE werkweek toeslag op personeels-
in bedrijf in de in uren uurloon verloop

dienst

Vroege ochEenddienst
Àwonddienst.
zaierdag{erk
weekendwerk

0,0* 6,7*
8,3t 2r,7*
5,0t 2?,5*

10,51 17,5t

156
346

63
712

19t
20ï
25*
71*

31 ,3
22,3
29 ,0
38,0

*) aanEal bedrj.jwen: aanEal aan het onderzoek deelnemende bedrijven en insEellingen

ï:iH:§ï.iï.::,ïË::;ï*i"*:::ri:i:ïiiË::i;ïï:.ffl"F;:.i:i:'ï::ïlïï:ï;iï:iiï"]'"","
werkt ij dregel ingen
toeslag op uurloon: heÈ percenEage toesLag dat men ontvangt bovenop heÈ standaard uurloon
personeelsverloop: het door de contactpersoon bij aanvàng van het onderzoek geschatte verloop

Uit de kenmerken van de structureel afwijkende werktijden, zoals die in tabel 4.5.1
worden weergegeven, blijkt in de eerste plaats dat de onderzochte bedrijven waar

deze werktijden toegepast worden gemiddeld kleiner zijn dan bij de onderzochte

bedrijven met de ploegendiensten en de onregelmatige continudiensten (zie beide

vorige paragrafen). Opvallend is ook het verschil in het aantal werknemers in de

vier onderzoeksgroepen dat met structureel afwijkende werktijden werkt. Bij de

vroege ochtenddienst, de avonddienst en het zaterdagwerk is dat slechts 19 tot25% .

Dat wil zeggen, dat het grootste deel van de produktiviteit van de aan het onderzoek

deelnemende bedrijven door werknemers door werknemers met een andere werktijd-
regeling tot stand wordt gebracht. Alleen het weekendwerk wordt gedaan door
bedrijven (horeca), waar de meeste werknemers ook op deze dagen werken. Opval-
lend is ook dat voor het avond- en zaterdagwerk vaker part-timers worden aange-

trokken, wat tot uiting komt in het gemiddeld kleinere aantal werkuren per week.

Wat de toeslagen betreft geldt een veel minder riante situatie dan bij de ploegen-

en andere continu-diensten. Voor de vroege ochtenddienst wordt zelfs helemaal geen

toeslag gegeven.

Het personeelsverloop wordt, met uitzondering van de vroege ochtenddienst, door

de contactpersonen hoog ingeschat. Met name bij het part-time personeel in de

avond- en zaterdagdiensten van de winkelbedrijven en in de weekenddiensten van

de horeca is er een relatief hoog personeelsverloop. Het gaat hier grotendeels om
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jonge werknemers die werken om bij te verdienen (bijvoorbeeld naast een studie)

of aan het begin van hun maatschappelijke loopbaan staan en dit werk als opstap

naar ander werk zien. Aan het einde van het onderzoek bleek het personeelsverloop

in alle groepen hoger te zijn. In de vroege ochtenddienst was het ll7o, in de

avondwerkgrcep 57 %, bij de zaterdagwerkers}í% en bij de weekendwerkers34% .

Met name bij de avondwerkers en de weekendwerkers is er dus een hoger perso-

neelsverloop geconstateerd, wat overigens door het onderzoek volledig gecompen-

seerd werd door grote aanvangsgroepen te selecteren (zie hoofdstuk 3). De werkne-

mers die het bedrijf verlaten zijn jonger van leeftijd en hebben korter in de dienst

gewerkÍ dan de werknemers die blijven.

Trb.l {.5.2 Verschi.llen in peraoonakennerken, gezondheidsgedrag en rediache conaunu)t.ie van de vier
groepen het s!ructureel afsijkende werkÈijden (SÀW) tsen opzichce van de dagdienaÈgroepen
(DD) r )

Zaterdag-
arbeid

Heekend-
arbei.d

Àvond OchÈenddienst
arbeid voor 6 uur

Kenmerk SÀll DD 6 SÀW DD s SÀW DD 6 SÀt{ DD s

Percentage vrouwen
Gemiddelde leeftijd
t serknemers neÈ parÈner
Personen in hui8houding
Kinderen thui6
Opleidinganiveau (1-8)
Netto @andinkohen in guldens

Glazen alcohol per week
Àant.al rookwaren per dag
Uren Lichaamabeseging/week
MediEche voorzleningen
Medicilnen zonder recept (t)
Dagen ziek dooryerke! per maaod

39t

63t

0,5
3,1

2005

72t **
33
71t -
2,9 -
0,6 -
3,2

L847 -

7,5 5,3 -
6,9 7,8 -
3,4 3,4 -
o,7 0,9 -
151 14t -
1,8 t,2 -

38t 37t -
33 35
58t 111 *
3,6 2,4 *'
1,1 0,1 *r
3,3 2,9 '1506 170,r -

6,4 5,9 -
5,3 6,L -
2,6 3,1 -
0,5 0,7 -
8t8t-

0,4 1,3 -

48t 49t -
29 35 *i
50t ?3t li
4,0 3,2 a*
1,0 o,1 .t
2,8 2,a tt

1003 1849 r*

3,5 5,6 r
7,7 8,3
3,2 3,1 -
0,8 1,1 I

16t 9t r
1,1 2,L !

41 47t *r
33 36
54i 73t ]*
3,4 3,3
0,8 0,8 -
2,4 2,3

2L9L L92L *

9,8 5,8 *
9,0 8,6 -
4,0 3,0 r*
0,7 L,2 *r
12t 8t -
0,4 2,2 '

rr _ pj.01 
lschetoetsing, sigmificanÈieniveaus: - = niet signlficet.r ! -p<.10; r =p3.05,

In tabel 4.5.2 zijner nogal wat verschillen tussen werkers met structureel afwijken-
de werktijden en de vergelijkbare dagdienstgroepen. Opvallend bij de zaterdagdien-

sten is dat er zich in de onderzochte groep minder vrouwen bevinden. De groep

avondwerkers bestaat uit meer jongeren en werknemers die zonder partner leven

of nog vaak bij hun ouders thuis wonen. In deze groep wordt gemiddeld een laag

netto maandinkomen verdiend, wat overeenkomt met het gegeven dat er in deze

groep veel (onge) part-timers werkzaam zljn(zie tabel 4.5.3). In de vroege och-

tenddienst zijn relatief veel mannen werkzaam.

Bij de verschillen in gezondheidsgedrag en medische consumptie valt op dat alleen

bij het aantal dagen ziek doorwerken in de afgelopen maand er consequente verschil-

len zijn. Werknemers met weekend-, avond- en vroege ochtenddiensten, werken
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gemiddeld minder dagen per maand ziek door dan hun collega's in dagdienst dat

gemiddeld doen. Mogelijk speelt hier dat er in deze groepen relatief minder vervan-

gende werknemers zijn, waardoor de groep bij ziekte van werknemers hetzelfde

werkaanbod moet aftrandelen. Men kan dan geneigd zijn om bij ziekte door te

werken, omdat men niet wil dat de collega's extra belast worden.

Wat betreft de kenmerken van de werksituatie blijkt uit tabel 4 .5 .3 dat er alleen bij
de avondwerkers veel verschillen met de dagdienstgroep zijn. De avondwerkers die

aan het onderzoek meedoen hebben relatief weinig dienstjaren in het bedrijf, hebben

in de afgelopen vijfjaar gemiddeld in meer bedrijven gewerkt, hebben vaker in de

afgelopen vijf jaar (tUdelijk) geen baan gehad, maken gemiddeld minder uren

overwerk per week en wonen gemiddeld dichter bij hun werk. Daarnaast werken

de avondwerkers gemiddeld slechts zestien uren per week, terwijl hun collega's in

de dagdienst ruim het dubbele aantal uren per week werken. Ook hier kan dus de

conclusie getrokken worden dat het bij de avondwerkers grotendeels gaat om een

groep "starters": jongeren die nieuw op de arbeidsmarkt komen.

Tdrcl 4.5.3 verschillen in kenmerken van de werksiÈuaEie, arbeidsomatandigheden en de evaluaEie van het
werk bij vier groepen neE stncEureel afwijkende werkcijden (SÀw) ten opzichte van dè dag-
dienstgroepen (DD) r)

Avond ochtenddienst.
arbeid voor 6 uur

SÀW DD a

Zalerdag-
arbeid

Weekend-
arbeid

SÀW DD S SÀ91 DD § SÀÍ.1 DD 6

Di.enst'jaren in bedrijf
ÀanÈal bedrijven in 5 jaar
Geen baan in laatsEe 5 jaar
werkuren per week
Uren overyerk per eeek
t werknemers met. vrijwilligerauerk
cen. reistijd in minuten

Taakinhoud
Inspauing
Fyaiek zeaar werk
9lerkorganisatsie
Leiding en collega'a
Haardering door heE serk
RelaÈie werk/privé-leven

Eval.uacie werk

910
0,8 0,1
18t 18t
37 34
43

18t 2ot
15 16

89
o,1 0,8
24+ 18t
24 33
43

26+ 201
18 15

54
L,1 1,5 -
30t 33t -
33 33
45

221 18t -
24 23

0,9 0,8 -
2,A 2,2 aa

2,2 L,7 i
L,2 L,2 -
1,2 0,9 !

1,3 1,0 !

32t 15t *r

1,5 1,5 -

1,0 1,0 -
2,O 2,3 -
1,5 L,6 -
1,1 1,1 -
1,0 1,3 -
1,1 1,4 -
18t 16t -

1,5 L.6 -

5 10 **
L,2 0,7 **
45t 1?i **
16 34 *r
23!

1?t 201 -
11 16 ri

7,6 1,3 '
1,5 2,2 aa

L,7 2,2 'a
L,2 4,4 -
L,2 1,5 -
1,0 1,1 -
3t 15t )r

1,5 1,5 -

0,9 1,3 *
1,9 2,L
L,7 2,4 **
1, 5 t,4
1,1 1,5 !

o,7 1,0 !

1,at 13t -

1,3 1,4 -

r) §=reault.aÈenaÈaelsCischecoetsing, aignificutieniveaus: -.nietsignificanÈ, ! -ps.10; + -p=.05;
r* = p<.01

Dit laatste uit zich mogelijk ook bij de arbeidsomstandigheden. Avondwerkers

rapporteren relatief weinig inspannend en fysiek zwaaÍ werk. Gezien het grotere

aantal klachten over de taakinhoud, hebben de avondwerkers waarschijnlijk ook

weinig uitdagend werk. Interessant bij deze groep is dat men juist weinig klachten

heeft over het werk in de relatie tot het privé-leven, wat mogelijk samenhangt met
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het gegeven dat het hier om een relatief jonge groep van werknemers gaat. Bij de

overige drie groepen met strucfureel afwijkende werktijden zijn er weinig verschil-

len gevonden met de dagdienstgroepen bij de arbeidsomstandigheden. Zaterdag-

werkers vinden hun werk wat meer inspannend en hebben meer klachten over de

relatie werk/privé. Werknemers die vroeg in de ochtend beginnen hebben over het

algemeen weinig klachten over de arbeidsomstandigheden.

Bij het werktijdverleden blijkt uit tabel 4.5.4 dat de gevonden tendensen voor een

groot deel voor de hand liggen. Dagdienstwerkers hebben gemiddeld ook meer jaren

in deze dienst gewerkt. Zaterdagwerkers hebben in het verleden gemiddeld ook

meer jaren op zaterdag gewerkt, maar dat geldt ook voor de weekend- en avondwer-

kers, wat er op duidt dat er een verband is tussen het werken in deze drie dienst-

soorten. Bij de weekendwerkers is er echter iets vreemds aan de hand, omdat deze

werkers aangeven dat zij in het verleden niet vaak op zondagen gewerkt hebben.

Mogelijk speelt dat deze vraag verkeerd begrepen is en hebben zij zondagswerk niet

als weekend-dienst geïnterpreteerd. Avondwerkers hebben in het verleden wel weer

meer jaren in de avonddienst gewerkt en werknemers in de vroege ochtenddienst

in deze werktijdvorm. Dat zij ook op zaterdagengewerkt hebben hangt waarschijn-

lijk samen met het gegeven dat veel van deze werknemers als chauffeur werkzaam

zijn in de vleesverwerkende industrie en broodbakkerijen, waar ook op zaterdagen

vervoerd moet worden.

Trbel 4.5.{ Gemiddeld aangal jaren gewerkt. in verschillende diensten en het gemiddeLd aantal klachten
over heE werken in de belreffende werktij dregeling door werknemers met stnctureel afoij kende
werkt.ijden (sÀw) Een opzicht.e van de dagdienstgroepen (DD) 1)

Àvond Ochtenddienst
arbeid voor 6 uur

SÀW DD s SÀl{ DD s SÀW DD a SÀW DD s

Zaterdag- Weekend-
arbeid arbeid

Dagdienst.
ochEenddienst voor 6 uur
ochtenddi.ensE na 6 uur
ÀvonddiensE
NachtdiensE
Zaterdagdienst
zondagdienst
Lange werkdag (> g uur)
Írange werkweek (> 40 uur)

Ontevreden meÈ werkt.ijden
Problemen lhuis
Problemen met vrije cijd
Denke na over veranderen werkÈijd

5,4 7,t !

0,3 0,6
2,2 0,9 *
5,3 2,3 **
0,5 0,4

1,5 2,3 **
L,7 0,9 I

0,7 0,8 -

3t2l-
6t7*-

261 10t ir
36t 291 -

o,4 0,6 -
0,7 0,5 -
5,9 3,3 ,
0,6 0,2 -
6,1 5,3 -
0,4 0,0
t,2 7,6 -
0,8 1,5

1,3 10,5
0,0 1,4
0,3 o,'t
4,1 2,0
0,6 0,6
0,6 2,7
0,1 0,3
0,2 1,3
o ,2 4,2

4t 8t
lt 3t

12* 6t
27* 23t

8,'7 9,9 -
6,2 1,8 *r
0,3 0,7
1,1 1,6
0.5 0,9 -

0,4 0,5
1,0 L,4
1,3 1,3 -

4t5i-
4tlt-

18t 4t i}
18i 20t -

6t 12t
4+?t-

1-2* 15 t -
36t l2t

*) s=resultat.ensEatisiischecoeèsing, significantieniveaus: - =nietsignificant; !:ps.L0; i=pi.05;
*r = p<.01
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Interessant is ook dat de vier groepen met structureel afwijkende werktijden nauwe-

lijks klachten over hun werktijden hebben. Alleen hebben de zaterdagwerkers, de

avondwerkers en de werkers in de vroege ochtenddienst vaker problemen met hun

vrije tijdsbesteding te hebben.

Samenvattend kan gesteld worden dat er veel verschillen te zien zijn tussen werk-
nemers met structureel afwijkende werktijden en hun collega's in de dagdienst.

Daardoor zalhet bij de verdere analyse van de onderzoeksvragen noodzakelijk zijn
om voor deze verschillen statistisch te controleren.

4.6 Nieuwe werktijdvormen

Ondanks de in hoofdstuk 1 geconstateerde na-oorlogse tendens de werk- en be-

drijfstijden steeds meer te concentreren binnen de dagdienst, is er in de tachtiger
jaren toch weer met nieuwe werktijdvormen geëxperimenteerd. De experimenten

met de keuze-werktijdsystemen, waarbij men zelf (binnen grenzen) de begin- en

eindtijden en de duur van de werkdag kan bepalen, stammen zelfs reeds uit de

zestiger jaren.

Bij de keuze-werktijden kan men zelf de tijden bepalen waarop men de werkdag

wil beginnen en eindigen en kan men een eventueel gunstig of ongunstig urensaldo,

dat daaruit kan ontstaan, meenemen naar de volgende maand- of loonperiode.

Daarbij stelt de organisatie doorgaans wel tijden vast waarop iedereen aanwezig

moet zijn (bloktijden) en kan men doorgaans maar een beperkt positief of negatief

urensaldo meenemen. De keuze-werktijden zijn een relatief oude aanpassing aan

het werken in dagdienst. Eén van de aan het onderzoek naar "Arbeidstijden en

ziekteverzuim" deelnemende bedrijven werkÍ reeds sinds de zestiger jaren met dit
systeem. Uit tabel 3. 1.3 bleek dat deze vorÍn van werktijden in veel bedrijfstakken

toegepast kan worden, mits het soort werk zich er maar voor leent.

Twee andere afwijkende vorïnen van werktijden die betrekkelijk nieuw zijn en die

binnen het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim" onderzocht worden,

zijn de gecomprimeerde werkweek en de 2-ploegendienst met verkorte werkdagen.

Bij de gecomprimeerde werkweek wordt 4 dagen in de week gewerkt, maar dan

9t/2. tuittr per dag. In sommige bedrijven moeten de werknemers daarvoor één keer

per maand een extra dag werken. De gecomprimeerde werkweek is een betrekkelijk
nieuwe werktijdvorm, die vooral ingegeven is door de arbeidstijdverkorting uit de
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tachtiger jaren. Uit het vorige hoofdsfuk bleek dat de onderzochte onderzoeks-

groepen met de gecomprimeerde werkweek uit de industrie afkomstig zijn.

De 2-ploegendienst met wekelijks wisselende ochtend- en avonddiensten van 6%

uur per dag, is ontstaan uit het idee dat de ploegentoeslag niet in geld maar in
(extra) vrije tijd "uitbetaald" wordt. In plaats van 8 uur, werkt men danmaar 6t/z

uur per dag. De 2-ploegendienst met korte werkdagen is eveneens een betrekkelijk

nieuwe werktijdvorm, waarbij de bedrijfstijd (net als bij de gecomprimeerde

werkweek) met een factor anderhalf verlengd kan worden. In de groepen die aan

het onderzoek deelnemen werkÍ men dus 6r/2. luur per dag, in een wekelijks

wisselend ochtend-/avondschema. Er wordt in de onderzochte groepen niet in het

weekend gewerkÍ. Ook deze ploegendienst-vorm wordt men name in de industrie

(waar men reeds bekend is met het werken in ploegendiensten) toegepast.

l..bel {.6.1 Vergelijking van de drie aoorlen van nj.euve werktijdvomen die via heE ooderzoek naar

;::ï:i':::jiïï ::";l:I';:ïí:i':"!::::§';ï.-::"::,::::,:*:i:"":ïï:t]::"::.":ià':i*'
Kènmèrk aantal werkneners serknemer8

bedrijven in bedrijf j.n de diensc
werkweek toeslag op personeels-
in uren uurl-oon verloop

Keuze-werkcijden 6 893
Gecomprimeerde werkweek 4 377
2-ploegendiensl (kort,è dagen) 2 f'?O

8st 39,0 0,0t
42+ 36,5 o,ot
30t 30,0 0,0t

1,At
6,3t
?, 5t

*) aantal bedrijven: aantsal aan het onderzoek deelnemende bedrijven en insEellingen

ï:iI;:§:i"ïï.:;ïiitï*ï"ï::*i!:liïiiË=*:ïï!.i:iiï:.i:i:';::§:lïiï;i.i:iiï"]'"","
werkt.ij dregelingen
tsoeslag op uurloon: heÈ percenÈage toeslag daE nen onEvangE bovenop het standaard uurloon
personeelsverloop: hèt door de conÈacEpersoon bij aanvang van heE onderzoek geschaEte verloop

Uit tabel 4.6.1 blijkt dat de keuze-werktijdsystemen die via het onderzoek bestu-

deerd worden, vooral in grotere bedrijven toegepast worden, waarbij een groot deel

van het personeel (85%) volgens dit systeem werkt. De beide andere werktijd-

vormen worden vaker in de wat kleinere bedrijven toegepast en ook bij relatief

minder grote groepen werknemers die met deze diensten werken. Interessant is ook

te constateren dat de 2-ploegendienst met verkorte werkdagen inderdaad tot gevolg

heeft dat men nog maar 30 uur per week werkt. In geen van de drie groepen wordt

een toeslag op het uurloon toegekend en het personeelsverloop in deze groepen ligt

onder het ll%-niveauvan de dagdienst. Tijdens het onderzoek was het personeels-

verloop voor de drie onderzochte groepen respectievelijkT%,8% en9%. De

werknemers die gedurende het onderzoek het bedrijf verlaten zijn jonger en hebben

korter met de betreffende werktijd gewerkt dan de werknemers die in het bedrijf

blijven werken.
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T.b.l { .6 .2 verschillen in pergoonskenmerken, gezondheidagedrag en mediache consuiq)tie van drie groepen
meÈ nieuwe werktijdvomen (NW) ten opzicht.e van de dagdj.enstgroepen (DD) ,)

ceconprimeer
de 0erkweek

2 -ploegendien6t.
(korte dagen)

Keuze
werktij den

Kennerk DD§ DDs DDs

Percentage vrouwen
Gemiddelde leeftijd
t werknemera meÈ partner
Personen in huishouding
Ki.nderen chuis
Opleiding8niveau {1-8)
Net.t.o @andinkomen in guldens

clazen alcohol per ueek
Àantal rookwaren per dag
Uren lichaamabeweging/week
Medische voorzieningen
Medicijnen zonder recept (i)
Dagen ziek dooryerken per mand

61t 34t **
38 31
82t ?6t
2,9 3,2 '0,5 0,8 i
2,5 2,6 -

2045 2073 -

5,3 7,7 !

9,9 8,8 -
3,5 3,5 -
L,2 1,1 -
13ï 11t -
1,0 2,0 |

58t 35t ir
29 36 *r
55t 75t **
3,3 3,2 -
0,5 0,8 *
2,2 2,4

L576 2045 **

3,3 6,6 r
7,6 8,8 -
2,3 3,2 a

0,8 1,1 -
11t 10t -
2,0 2,L -

19t 3t i*
36 39 **
751 87t **
2,9 3,2
o,'t 0,8
3,9 2,8 **

2558 2489 -

8.8 9,1
7,L 7,8 -
3,1 3,6
0,8 1,0 -
20t 10t **
0,8 1,9 +*

*) s=resullatenstatistischetoeEsing, significantieniveaus: -=nietsigtiticant; ! =p<.10; * =p<.05i** = P<.01

Uit tabel 4.6.2 blukt dat er zich in de te onderzoeken groep werknemers met de

gecomprimeerde werkweek relatief veel vrouwen uit kleine huishoudens en met

weinig kinderen thuis bevinden. [n de 2-ploegendienst met de verkorte werkdagen

bevinden zich relatief veel jonge vrouwen en werknemers die minder vaak een

partner en thuis kinderen hebben. Ook is het gemiddelde netto maandinkomen van

deze vrouwen laag, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat er zich in deze

groep veel jonge werknemers met relatief weinig dienstjaren en relatief veel part-

timers bevinden (zie ook tabel 4.6. 3) . [n de groep werknemers met keuze-werktijden

bevinden zich iets minder oudere werknemers en werknemers met een partner. Wel
wordt in deze groep beduidend meer verdiend, wat waarschljnl|k door het hogere

opleidingsniveau van deze werknemers veroorzaakt wordt.

Over het gezondheidsgedrag en de medische consumptie kan niet veel gezegd wor-
den, omdat er geen sprake is van consequente verschillen. Wel is het zo dat het

aantal dagen dat men in de afgelopen maand ziek doorwerkte laag is voor de

werknemers met de gecomprimeerde werkweek en de werknemers met de keuze-

werktijden. Een mogelijke verklaring die ook spoort met wat er vanuit de literatuur
over deze werktijdvormen bekend is, is dat door deze werktijdvormen ook de

tevredenheid met het werk toeneemt (19).

Dat er in de te onderzoeken 2-ploegendienst met korte werkdagen sprake is van een

betrekkelijk jonge groep werknemers met weinig dienstjaren in het bedrijf, is

hiervoor reeds opgemerkt. Uit tabel4.6.3 blijkt echter ook dat deze werknemers

vaker in de afgelopen vijf jaar in meerdere bedrijven hebben gewerkt. Interessant

is ook het gegeven dat bij deze 2-ploegendienst, net als bij de gecomprimeerde
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werkweek, minder vaak overgewerkt wordt dan in de dagdienstgroepen. Klaarblijke-

lijk is men er bij de bedrijven die deze werktijdvormen toepassen in geslaagd om,

door middel van de beoogde bedrijfstijd-verlenging, de hoeveelheid overwerk terug

te dringen (20).

làboI {.5.3 verschillen in kenmerken van de werksituatie, arbeidsomstandigheden en de evaluatie van het
eerk bij drie groepen met nieuwe vomen van Herktijden (Nw) ten opzichte van de dagdienst.-
groepen (DD) *)

cecomprimeer-
de Hèrkweek

2 -ploegendienst
(korce dagen)

Keuze
werktij den

Kenmerk DDS DDs DDs

Dienstjaren in bedrijf
Àantal bedrijven in 5 jaar
ceen baan in laatssÈe 5 jaar
werkuren per week
Uren ovemerk per week
* werknemers met vri.jwilligerswerk
Gem. reisEijd j,n minuten

Taakinhoud
hspaming
tlysiek zwaar werk
werkorganisatie
Leiding en collega's
waardering door het werk
Relat.i.e werk/privé- leven

EvaluaEie werk

10 L2
1,0 0,7
1lt 9t
38 38

30t 261
28 22

11 11
0,7 0,'7 -
10t 15t -
35 35
13

15t 23* -
1916!

1,0 1,1 -
2,L 2,O
2,4 2,1
1,0 1,5 i*

0,6 1,0 **
9t 13t -

1,3 1,5 '

3 9 **
1,9 0,2 **
21t 17t -
29 36 **
23!

1?t 2t* -
11 20 **

L,2 L,2
L,7 2 ,3
3,3 2,5 **
1,5 1,5 -
1,3 1,5 -
0,9 4,1. -
4+ 14* !

1,3 1.5 !

0,6 0,7 -
1,8 2,L *
2,2 2,4 -
!,4 1,5 r
1,1 L,4 !

1,1 1,1 -
19* 131

1,5 L,5 -

** = p<.o1 
.schecoeÈsing, significantieniveaus: -=nietsigmificant'; ! =pr.10,'*=ps.05;

Werknemers met de gecomprimeerde werkweek en de keuze werktijden hebben een

duidelijk gunstiger oordeel over de arbeidsomstandigheden dande dagdienstgroepen.

Mogelijk speelt hier het effect dat men door de verlichting van de totale werkbelas-

ting door de werktijden, ook relatief zwaardere arbeidsomstandigheden gunstiger

gaat beoordelen (21). Alleen bij de 2-ploegendienst met kortere werkdagen rappor-

teert men meer ffsiek zwaar werk. Interessant is ook dat men bij de 2-ploegendienst

significant minder klachten heeft over de relatie werk-privéleven, terwijl uit de

vorige paragrafen bleek dat hetjuist voor ploegendiensten en onregelmatige continu-

diensten zo kenmerkend is dat de werknemers die met deze werktijden werken

hierover veel klachten hebben. Klaarblijkelijk komt de 2-ploegendienst met korte

werkdagen dus tegemoet aan de wensen van de werknemers.

ln tabel 4.6.4 zijn enkele minder goed interpreteerbare verschillen te zien. Twee

verschillen die wel interpreteerbaar zijn, zijn dat de 2-ploegendienstwerkers bedui-

dend minder lang in dagdienst hebben gewerkt en dat de werknemers met de

gecomprimeerde werkweek langer met lange werkdagen (> 8 uur) gewerkt hebben

dan de werknemers van de vergelijkbare dagdienstgroep. Dit laatste gegeven wijst
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er overigens ook op dat deze werknemers gemiddeld nog niet zo heel lang(2,4 jaar)

met deze werktijdvorm werken.

T.rcal {.6.1 Gemiddeld aantal jaren geserkt. in verschillende dj.enst.en en het gemiddeld aanÈal klachten
over het werken in de beÈreffende werktijdregeling door werknemers met nieuee voren van
werktsijden (NW) Een opzichÈe van de dagdienstgroepen (DD) +)

GecomprÍmeer- 2-ploegendienst
de uerkweek (korte dagen)

Keuze
werktij den

DDs DD§ DD6

DagdienaÈ
Vroege ochlenddiensÈ voor 6 uur
Vroege ochtenddienst na 6 uur
Àvonddienst
NachtsdiensE
zaEerdagdienst
zondagdiensE
Lange serkdag (> 8 uur)
tange uerkseek (> 40 uur)

OnEevreden met eerktijden
Problemen Ehuis
Problemen meÈ vrije tijd
Denkt na over veranderen eerktijd

t2,8 t2,5 -
0,1 L,2 '0,9 0,9 -
1,3 1,5 -
0,7 0,9 -
1,1 2,2 !

0,5 0,5 -
2,4 L,2 *
2,0 1,5

6t4t-
3t2l-
6t4+-

33t 19ï **

5,3 12,0
0,6 1,5
0,5 0,6
L,4 1,5
0,0 0,1
1,1 r,'7
0,0 0,{
0,5 L,2
0, 5 L,2

o,7 1,4 !

0,6 0,9
O'7 2,0 r+
0,6 t,2 -
1,3 2,3 !

0,9 L,6 -
o,'t 1,8 r
1,1 2,L I

1t3+-
1t 2+
2+ 6* *

14t 18t -

2*5+-
6t2**
0l 5t

2L+ 21t -

*) s=resulEaÈensEaEistischetoetsing, signi,ficaneienj.veaus: -=nietEignificant; ! =pí.10; *=p<.05;
** = pí.01

Bij de percentages personen met klachten over de werktijden zijn ook enkele

interessante verschillen te zien. Opvallend is het hoge percentage werknemers met

de gecomprimeerde werkweek dat nadenkt over veranderen van werktijdvorm.
Klaarblijkelijk is men toch minder tevreden met deze werktijdvorm. Omgekeerd

is het zo dat bijzonder weinig werknemers met de 2-ploegendienst met verkorte

werkdagen en keuze werktijden problemen met de vrije tijd aangeven. Klaarblijke-
lijk voorzien deze werktijden hier wel in een behoefte.

Hoewel er over de groepssamenstelling van de betreffende onderzoeksgroepen veel

gezegd kan worden, is toch het meest in het oog springende gegeven bij de nieuwe
werktijdvormen dat er bij deze groepen duidelijke sprake is van een gunstig oordeel

over het werk. Alleen over de fysieke werklast worden in één groep meer klachten
geuit. Wat de bedrijven betreft bleek dat de invoering van de gecomprimeerde

werkweek en de 2-ploegendienst met korte werkdagen inderdaad gepaard gaat met

terugdringing van het gemiddeld aantal uren overwerk per week. Tegen de verwach-

ting in bleek dat de werknemers met de gecomprimeerde werkweek vaker dan de

dagdienstgroep er over denken om van werktijden te veranderen. De voorlopige
conclusie kan dus zijn dat het er op hjkt dat de invoering van de nieuwe werktijd-
voÍïnen een positieve invloed op de werknemers heeft.
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4.7 lntensieve werktijden

Onder de categorie intensieve werktijden tenslotte worden twee soorten van

afuijkende werktijdregelingen bestudeerd. De eerste is de groep met structureel
overwerk, waarbij de deelnemende werknemers wekelijks altijd langer werken dan

40 uur. Oorzaak is vaak dat bedrijven om allerlei redenen het personeelsbestand

niet willen uitbreiden of de bedrijfstijd niet willen verlengen. Seizoensgebonden

arbeid of seizoenswerk is een afuijkende werktijdregeling, waarbij de intensiteit
van het werk over hetjaar verschilt. In de campagne-periode, als er een groot aan-

bod van werk is, wordt vaak op een intensievere werktijdvorm overgegaan, zoals

ploegendiensten, overwerk of werken op zaterdag, terwijl er buiten de campagne

sprake is van minder intensieve werktijden.

Seizoenswerk is voor het onderzoek naar *Arbeidstijden en ziekleverzuim» een

belangrijke categorie, omdat uit onderzoek (22) blijkt dat er bij l0% van de

werktijdregelingen sprake is van een afuijkende werktijdregeling in een bepaalde

tijd van het jaar. Daarnaast signaleert hetzelfde onderzoek ook een nieuwe ontwikke-
ling:27% van de bedrijven dat met een nieuwe werktijdregeling wil gaan werken,
wil dat voor een bepaalde periode per jaar doen. De periode van verlenging van

de bedrijfstijd die men dan krijgt, wil men in de rest van het jaar compenseren door
een naar verhouding even grote verkorting van de werkijd. Daarmee blijft het

aantal arbeidsuren per jaar constant. Men wil de verlenging van de bedrijfstijd in
de periode van toegenomen produkÍie dan vooral door het werken op zaterdag, het

werken op verschoven uren en in 2-ploegendienst bereiken.

T!b!l' {.7.1 vergelijking van de twee 6oorten intensl,èvè werkt.ijdvoren die via heÈ onderzoek naar

;::ff iïi:'siï :ï::xï:ffi:ï:":::::§';i"'::"::"i:::,::::i:"':ïi:T:::,::::ià':ï* -

aant.al werknemerg uerknemers werkseek Coeslag op personeeLa-
bedrijven in bedrijf in de dienst in uren uurloon verl.oop

StrucEureel ovenerk 5 184 64t
Seizoenawerk 3 2A2 121

40, 8 22,21 5, 0t
38,0 16,7t 5,0t

r) aant.al bedrijvenr aanEal aa het ondèrzoek deelnemende bedrijven en insEellingen
werknemers in bedrijf: het gemiddeld aantal verknemers per bedrijf of instelling (vesEiging)
werknemers in de diensÈ: hets pèrcenlage rerkremers dat. meÈ deze ,erkcijdregelingen uerkt.
werkweek in uren: heÈ geniddeld contracEueel aancal eerkuren per week van de werknemera meE deze
werktiJ dregel ingen
toeslag op uurloon: heÈ percenlage Eoeslag dat men ontvangt. bovenop hee sÈandaard uurloon
personeelsverloop: het door de conÈactpersoon bij aanvang van heE onderzoek geschaÈEe verloop

Tabel4.7 .1 geeft aan dat de bedrijven die met geïntensiveerde werktijdvoÍmen aan

het onderzoek meedoen minder groot van omvang zijn, maar wel blijkt dat een

relatief groot deel van de werknemers aan de verlenging van de bedrijfstijd bij-
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draagt. Bij het vaststellen van het aantal werkuren per week is uitgegaan van het

aantal uren dat volgens de standaard-arbeidsovereenkomst gewerkt wordt. Uit de

kolom toeslagen blijkt dan dat men met overwerk een vrij goed extra inkomen kan
verdienen (ongeveer vergelijkbaar met ploegendiensten met nachtdienst) en ook het

seizoenswerk levert de werknemers een flinke extra verdienste op. Het personeels-

verloop in deze groepen wordt, ondanla het soms tijdelijk ontslag bij de groepen

seizoenwerkers, door de contactpersonen vande deelnemende organisaties bijzonder
laag ingeschat. Tijdens het onderzoek bleek het hoger te liggen: respectievelijk 17 %

en l9%. De werknemers die gedurende het onderzoek het bedrijf verlaten zijn
jonger en hebben korter met de betreffende werktijdregeling gewerkt dan de

werknemers die in het bedrijf blijven werken.

Tabll {.7.2 ver8chillen in persoonskenmerken, gezondheidagedrag en medische consumf,lie van de Èwee
groepen met inEenaieve eerkÈijden (IW) Een opzichÈe van de dagdienstgroepen (DD) r)

Slnclureel
ovenerk

DD9 DDA

Sei zoensge -
bonden arbeid

IW

PercenCage vrouwen
Geniddelde Leeftijd
t weiknemerg re! partner
Personen in huishouding
Kinderen lhuig
Opleidingsniveau (1-8)
Netsto mandlnkonen in guldens

Glazèn alcohol per seek
Àantal rookwaren per dag
Uren Iichaarebewegi.ng/week
MediËche voorzÍeningen
Mèdlcijnen zonder recept (t)
Dagen zlek dooryerken per mand

10t 38t **
77 1'1

?5t 16+ -
3,0 3,3 -
0,8 0,8 -
3,0 2,8 -

2545 2157 *r

9,0 6,1 rr
s,2 '1 ,4 -
2,'t 3,3 *
1,0 1,0 -
15t 10t
1,5 1,9 -

28t 38t -
37 37
a2+ 77+ -
3,4 1,2 -
0,9 0,8 -
2,7 2,4 r

2330 2043 r*

5,2 7,L -
6,7 8,8 -
3,4 3,2 -
L,2 L,2 -
16t 9t !

L,6 2,2 -

rr = pí.oI 
.achetoèEsing, significanÈienLveaus; - =niet.gignlficanti ! -pí.10; r -Pí.05;

In tabel 4.7 .2 zljnniet veel verschillen in de persoonskenmerken van de werknemers

bij de verschillende groepen te zien. Alleen is duidelijk dat zich in de onderzochte

overwerk-groepen relatief minder vrouwen bevinden en in beide overwerkgroepen

meer verdient wordt dan in de dagdienstgroepen. Over de verschillen in gezond-

heidsgedrag en medische consumptie is niet veel te zeggen omdat er geen conse-

quente richting in deze verschillen te ontdekken is.

Bij de kenmerken van de werksituatie in tabel 4.7.3 zijn er enkele interessante

verschillen te zien. Overwerkers werken gemiddeld korter in het bedrijf en hebben

in de afgelopen vijfjaren gemiddeld vaker in meerdere bedrijven gewerkt. Duidelijk
is ook datzij naast een full-time baan relatief veel overwerken. Ook de werknemers
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met seizoens-gebonden arbeid hebben allemaal een full-time baan. Beide groepen

hebben ook relatief lange reistijden van en naar het werk.

Tabal {.7.3 verEchj.llen in kenmerken van de werksiÈuatsie, arbeidsoreÈandigheden en de evaluat.ie van het
werk bij teee groepen net inÈensieve werktijden (Iw) ten opzichÈe van de dagdienstgroepen
(DD) * )

Structureè1
ovefferk

DDA

seizoensgè-
bonden arbeid

DDa

DiensÈjaren in bedrijf
Àantal bedrijven in 5 jaar
ceen baan in laat.ste 5 jaar
llerkuren per seek
Uren overyerk per week
t werknemera met. vrijwilligerawerk
cem, reisEijd in minulen

Taakinhoud
fnspaming
Fysiek zsaar rerk
Werkorganisat.ie
Leiding en collega's
Ílaardering door heÈ werk
Relatie verk/privé- leven

BwaLuati.e werk

910
1,3 0,7 '*
17i 14t -
38 3s rr
12 4 *r
2L1 241 -
29 18 **

1,1 1,0 -

2,t 2,2 -
1,3 1,5 -
1,5 1,5 -
1,5 1,0 *i
31t 15t i*

!,7 1,4 r*

11 11
0,5 0,6
16i 14t
38 3s rr
33

221 20t
31 16 **

0,9 1,1 !

r,6 2,L *
2 ,3 2,3
L,2 1,5
1,0 1,5 *
1,1 1,0
19* 15t

1,5 1,5 -

*) s=resullacenstatistischetoetssing, significantieniveaus: -=nieEsignifj.canÈ; !:ps.10, *=pr.05;
** = p<.01

Uit de analyse van verschillen in arbeidsomstandigheden blijkt dat de overwerkers

meer klachten over insparuring, waardering en de relatie werk/privé rapporteren,

terwijl zij ook het werk als geheel als ongunstiger waarderen. De werknemers met

seizoensgebonden werktijden daarentegen beoordelen hun werkomstandigheden

daarentegen aanmerkelijk gunstiger.

Uit tabel 4.7. blijkt in ieder geval het beeld van het werktijdverleden spoort met

wat men intuïtief zou verwachten van overwerk en seizoenswerk. Werknemers in

de overwerkgroepen rapporteren meer werkjaren met de vroege ochtenddienst, de

avonddienst en de zaterdagdienst. Dat komt overeen met de verwachting, omdat

het overwerk doorgaans ook op deze uren en dagen plaatsvindt. Ook rapporteren

zij meer werkjaren met lange werkdagen en lange werkweken. De werknemers met

seizoensgebonden arbeid rapporteren meer werkjaren met de ochtenddienst die na

06.00 uur begint en de avond-, nacht-, zaterdrg- en weekenddienst, klaarblijkelijk
omdat men in de periodes met veel werk vaak in ploegendienst werkÍ of op deze

uren en dagen. Bij de klachten over de werktijden rapporteren beide groepen vaker

klachten over de vrije tijd en de werknemers met seizoensgebonden werktijden

tevens vaker klachten over tijd voor het gezin. Een groter percentage seizoenswer-

kers denkt na over veranderen van werktijden.
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rab61 4.7.{ Geniddeld aantaL jaren gewerkE in verschillende diensten en het gemiddeld aanÈal klachten
over het werken j'n de betreffende werkÈijdregeling door uerknemers met inEensieve werkEijden(Iw) ten opzichhe van de dagdienstgroepen (DD) *)

Kenmerk

StrucÈureel
ovenerk

Seizoensge -
bonden arbeid

DDS DDs

DagdiensE
OchÈenddiensl voor 6 uur
Ochtenddienst na 6 uur
ÀvonddiensÈ
Nachcdienst
ZaEerdagdienst
ZondagdiensE
Lange werkdag (> I uur)
Lange werkreek (> 40 uur)

Ontevreden meÈ werktijden
Problemen Chuis
Problemen met vrije tijd
Denkt. na over veranderen rerktijd

13,1 10,8 !

6,6 1,6 rr
2,3 1,5 -
4,6 2,6 '2,1 1,8
9,0 3,3 rr
L,2 2,0 -
3,3 1,6 *
3,3 L,7 *

6t53-
8t 3t *

16t ?t **
25t 18t -

9t9 LLt2
2,5 1,5 !

4,2 0,8 *r
7,4 1,8 rl
s,1 1,0 **
6,7 1,8 **
5,9 0,6 **
1,3 1,3
1,8 L,4

6t4t-
?l 2t r

19t 4t rr
28t 19t !

i) s: resultatenstatistiEche t.oetsing, si.gnificanÈieniveaus: - =niet significanEi ! = pj.10; , =ps.05;r* = ps.01

Uit het voorgaande kwam naar voren dat werknemers met geïntensiveerde werktij-
den als overwerk en seizoensgebonden arbeid, weliswaar op een aantal aspecten van
dagdienstwerkers afirijken, maar daarin waren niet echt systematische tendensen

te observeren. Wel opvallend was dat de overwerkers gemiddeld meer klachten over
hun arbeidsomstandigheden hadden dan de vergelijkingsgroep met dagdiensten en
de werknemers met seizoensgebonden arbeid niet. Wel zijn er in beide groepen ten
opzichte van de dagdienstgroepen meer problemen met de vrije tijdsbesteding en
hebben de werknemers met seizoensgebonden arbeid meer problemen met de tijd
die zij thuis aan hun gezin besteden.

4.8 Tot besluit

De belangrijkste conclusie die uit dit hoofdstuk getrokken kan worden, is dat er
tussen de verschillende groepen met afuijkende werktijdregelingen enerzijds en de
vergelijkbare dagdienstgroepen anderzijds zeer veel verschillen gevonden zijn. Deze
verschillen zijn er ondanks dat de verschillende groepen uit dezelfde bedrijfstakken
afkomstig zijn. Dit gegeven komt overeenmet wat vaak inonderzoekgeconcludeerd
wordt, namelijk dat het zeer moeilijk is om voor groepen met afwijkende werktijd-
regelingen goede vergelijkingsgroepen te vinden. Doorgaans is het zo dat de groep
met afwijkende werktijden andere werkzaamheden verricht dan de dagdienstwerkers
uit hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijfstak. Dat is overigens niet verwonderlijk,
omdat bedrijven specifieke bedoelingen hebben met het inzetten van werknemers
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op afwijkende werktijden. Zou dat niet het geval zijn, dan zou men de werknemers

doorgaans tegen een lagere prijs overdag kunnen laten werken.

Omdat bijna alle groepen met afwijkende werktijdregelingen afwijken van de verge-

lijkbare dagdienstgroepen, is het voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekte-

verzuim" stritÍ noodzakelijk om bij de analyse van de verschillende uitkomstÍnaten

(ongevallen, gezondheidsklachten, klachten over de vrije tijdsbesteding en ziektever-

zuim) voor de vele verschillen statistisch te controleren. In de hoofdstukken 6 tot

en met L0 zal dan ook voor iedere cross-sectionele en longitudinale analyse tevens

de noodzakelijke serie controle-analyses uitgevoerd worden. Daarmee zal de invloed

van de verschillende afwijkingen overzichtelijk in kaart gebracht worden. Voordat

in deze hoofdstukken op de eigenlijke beantwoording van de onderzoeksvraag inge-

gaanzal worden, zullen echter eerst de vijf dagdienst-groepen uit de verschillende

bedrijfstakken in hoofdstuk 5 nader bekeken worden wat betreft hun scores op de

aftrankelijke variabelen van het onderzoek.
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Loontechnische Dienst, Veranderende arbeidstii dpatronen : vers lag van een

enquëte in een aantal bedrffitakken naar afwijkende arbeidstiidpatronen

en mogelijke ontwikkelingen die op dit terrein ziin te verwachten, Den Haag

1991

J.H. Gravesteijn-Ligthelm, J. de Koning, M. Koss, Flexibele arbeid:

vorrnen, motieven en fficten, Stichting Organisatie voor Strategisch Ar-
beidsmarkÍonderzoek/Den Haag 1990

C.D. van Loen en P. van Schilfgaarde, Flexibiliteit binnen stabiele arbeids-

relaties: mogelijkheden van interne arbeidsflexibiliteit, Assen/Maastricht

1990
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Amsterdam 1990
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(9) stichting van de Arbeid, Een nieuwe koers: agenda voor het cAo-overleg
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nemployment Study: Policy Report (Note by the Secretary-General),pnis
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(11) Europese commissie, Groei, concurrentieveftnogm, werkgeregenheid -
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beheersingspatronen ín het ondernemen, Tilburg 1994
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5 De vergelijkingsgroepen nader

Vanaf dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar "Arbeidstijden
en ziekÍeverzuim, besproken aan de hand van de verschillende uitkomstvariabelen.

Telkens zalper hoofdstuk één van de vijf hoofdgroepen van afwijkende werktijdre-

gelingen die binnen het onderzoek onderzocht zijn nader behandeld worden.

Begonnen wordt echter met een hoofdstuk over de dagdiensten. De reden daarvoor

is dat met de behandeling van deze diensten een algemeen kader geschetst wordt,

van waaruit de verschillende soorten afwijkende werktijdregelingen geïnterpreteerd

kunnen worden. De tabellen in dit hoofdstuk zullen afwijken van de tabellen in de

overige vijf hoofdstukken, omdat de dagdiensten geen vergelijkingsgroep hebben.

Het is juist de opzet van het onderzoek om de dagdiensten als vergelijkingsgroep

van de groepen met afwijkende werktijdregelingen te gebruiken. Omdat er geen

vergelijkingsgroep is, wordt de vergelijking telkens per bedrijfstak gemaakt. [n

totaal worden vijf bedrijfstakken onderzocht. Om te beginnen wordt eerst in de

eerste paragraaf van dit hoofdstuk een korte samenvatting gegeven van de samen-

stelling van de verschillende groepen, zoals die in paragraaf 4.2 ondetzocht zijn.

5.1 Samenstelling van de groepen

In paragraaf 4.2 werden de bedrijven ingedeeld naar vijf soorten bedrijfstakken:

(1) de voedings- en genotmiddelenindustrie, (2) de grafische- en de chemische

industrie, (3) de metaalindustrie en de nutsbedrijven, (4) de zakelijke dienstverlening

en (5) de overige dienstverlening. In tabel 5.1.1 wordt een overzicht gegeven van

het totaal aantal onderzochte bedrijven en werknemers in deze vijf groepen van

bedrijfstakken.

De bedrijfstakken zijn zodanig gekozen dat aan iedere groep ongeveer evenveel

bedrijvenenwerknemers meedoen. Detwaalf deelnemende groepenuitdevoedings-

en genotmiddelenindustrie zijn afkomstig uit de vleesverwerkende industrie, de

groente- en fruitverwerkende industrie, de brood- en banketindustrie, de suikerwerk-

industrie, de snack-/salade-industrie en de sigarenindustrie. Onder de drukkerijen

bekeken
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bevinden zich zowel kleinere bedrijven als krantendrukkerijen. Bij de chemische
bedrijven zijn tevens de bedrijven uit de rubber- en kunststofverwerkende industrie
ondergebracht. Onder de metaalindustrie en nutsbedrijven bevinden zich ook de
bedrijven uit de overige industrie. De bedrijven uit de groep "zakelijke dienstver-
lening" bestaan uit groentecentrales, supermarkÍen, catering- en horeca-bedrijven
en reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen. De groep overige dienstverlening
bestaat vooral uit politiemensen en gezinsverzorgenden, maar er zijn ook twee
groepen met kantoorwerkers en personeel van een afdeling gemeentewerken.

hb.l 5.1.1 Àancalren onderzochte organiEatiea en werkneners in vijf bedrijfseakgroepen ne!
dagdienaCen

organl,aat.ies
werknerers serk[emera alle
1e meting drie netingen

Voedioga- en genotmiddeLeninduat.rie
Drukkerijen èn chemLsche i.nduat.rie
uetaalindusErie en nutabedrijven
Zakelijke diènEtverlening
Overlge dienatverlening

163
190
115
141
163

t2
13

8
10
IO

260
286
17t
24L
229

À11,e bedrijfEtatken aamen 1183 772

Uit paragraaf 4.2 bleek reeds dat met name de werknemers uit de overige dienstver-
lening afkomstig zijnuitgrote bedrijven (instellingenvoor gezinszorg, ziekenhuizen,
grote gemeenten) en dat er in deze bedrijfstak sprake is van relatief veel part-time
werk. Dat ligt vooral aan de samenstelling van de groep deelnemende instellingen.
Met name in de gezondheidszorg (bij de gezinszorg) is relatief vaak sprake van part-
time werk. Om dezelfde reden bevinden zich ook vrij veel vrouwen en werknemers
van een wat hogere leeftijd in deze groep. Verder bleek uit paragraaf 4.2 dat de
overige dienstverlening doorgaans het meest gunstig scoort ten aanzien van de
arbeidsomstandigheden, het werktddverleden en de leefgewoonten. De voedings-
en genotmiddelen en de zakelijke dienstverlening blijken vaak minder gunstig te
scoren en de beide andere bedrijfstakken scoren meestal gemiddeld.

In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende
onderzochte aspecten van de vijf onderscheiden dagdienstgroepen. Begonnen wordt
met de ongevallen die door deze groepen gerapporteerd zijn en door de werkgever.
Daarna wordt op de gezondheidsaspecten ingegaan en op de mogelijkheden voor
vrije tijdsactiviteiten. Tenslotte wordt het ziekteverzuim van de vijf dagdienst-
groepen vergeleken.

to4



5.2 Ongevallen bij dagdiensten

De ongevallen bij de verschillende groepen zijn gemeten aan de hand van drie

maten. Twee daarvan zijn door de werknemers zelf gerapporteerd, namelijk de

arbeidsongevallen en de privé-ongevallen (waaronder sport- en verkeersongevallen

en ongevallen thuis). Het gaat daarbij om de ongevallen van h,:t afgelopen jaar, die

tenminste één dag ziekteverzuim tot gevolg hadden. De derde maat is bij de

werkgever opgevraagd aan de hand van de verzuimgegeven§, waarbij de werkgever

telkens per verzuimgeval moest Íumgeven of er sprake was van een arbeidsongeval

of niet. Tabel 5.2.1 geeft een overzicht van de percentages werknemers in de

verschillende bedrijfstakken waarbd sprake is van deze drie groepen ongevallen.

T.b!l 5.2.1 Ongevallen vastgeaEeld fi.Jdens de eersce meEing blj werknemers meÈ dagdiènaÈen, die
aan heE onderzoek btuven deelnemen en tljden8 heÈ onderzoek uilvallen door oncsl'ag

aanvugagroep uilstroom

deelname ontalag sign *)

ÀrbqldaoDE vallo
voedings- en genoEmiddeleninduaLrle
Drukkerijen en chemi8che industrie
MetaallndusÈrie en nuEEbedri jven
zakelijke dienEtverLening
overige dlenEtverlening
Àllc b.drljlltatlB@ a.!@

ov.rLg. oagavtlls
voèdinga- en genoEmiddelenindust.rie
Drukkerijen en chemi§che indualrle
tíetaalindusErie en nutsbedri j ven
zakeli j ke di.enstverlening
overlge dienatverlening
À11. b.drljlrÈrtt@ tt!8

Door dc rartEGv.r g@lda olgavtllq
voedinga- en genolmiddelenindusErie
Drukkerijen en chemiache indusÈrie
titeÈaaf indusÈrie en nutsbedri j ven
zakelijke dienaEverlening
Overige diensEverlening
Àl1a bcdrljl!t.lr,r@ l.!é

15t
6t
4t
9t
2l
7l

4i
6t
'tl

L2l
6t
1N

5t
2l
1i
1t
0t
2r.

14t
5t
4t
1+
2l
7N

5t
6t
6t

10t
6t
7t

4t
1t
1t
1t
0t
2t

9t
1t
4t
0t!
4t
3tl

0t
0t
0t
0t
0t
0tt

15t
10t
4*
3t !

4l
7l

r)

Uit de eerste kolom van de tabel blijkt dat 7% van de werknemers in de alle

bedrijfstakken meldt dat hen een arbeidsongeval is overkomen. Daarnaast meldt

eveneens 7% vande werknemers in alle bedrijfstakken dat hen een ongeval thuis,

bij het sporten of in het verkeer is overkomen. Omdat slechts een klein deel van

de werknemers in één jaar beide soorten ongevallen kunnen meemaken, is het totaal

aantal werknemers dat een arbeidsongeval en/ofeen overig ongeval rapporteert toch

t4% . De2% door de werkgever gerapporteerde ongevallen ligt aanmerkelijk lager

dan de 7 % arbeidsongevallen die door de werknemers gerapporteerd zijn. Dit
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verschil is overigens een bekend verschijnsel. Vrij algemeen wordt aangenomen dat
er sprake is van een flinke onderrapportage van ongevallen door de werkgever, die
ligt in de orde van grootte van30% van het werkelijk aantal gebeurde ongevallen.
De onderrapportage is het hoogst in de zakelijke dienstverlening. Overigens ligt de
omvang van het aantal door de werkgever gerapporteerde ongevallen iets boven het
niveau dat vanuit landelijke ongevallen-registraties bekend is. Landelijk worden
doorgaans I-2% arbeidsongevallen per honderd werknemers door de werkgevers
gerapporteerd. Arbeidsongevallen komen met name veel voor in de voedings- en
genotmiddelenindustrie; ook dat komt ongeveer overeen met de landelijke referen-
tiecijfers. De overige ongevallen komen vaker voor in de zakelijke dienstverlening,
maar dit laatste gegeven is niet statistisch significant.

In de beide overige kolommen is gekeken of er bij de werknemers die het bedrijf
verlaten vanwege ontslag (gekregen, genomen of beëindiging van een tijdelijk
dienstverband) ook sprake is van meer ongevallen. In dat geval, maar waarschijnlijk
is dat niet, kan de uitstroom van werknemers mogelijk gedeeltelijk door het krijgen
van ongevallen verklaard worden. Het lijkt er op dat werknemers die het bedrijf
verlaten juist minder ongevallen meemaken. Bij de door de werknemers en werkge-
vers gerapporteerde arbeidsongevallen is dat verschil zelfs voor de totale groep

significant.

Tabsl 5.2.2 Percentages verklaarde variant.ie van de gerapporteerde ongevallen in de verschirlende
dagdienst-groepen *)

percencage verklaarde varianeie door:

pers werk arbo gezond thuis verleden eval

Àlbel,dsoagcvqllu
voedings- en genotmiddelenindustrie
Drukkerijen en chemische indusErie
Metaalindustrie en nutsbedri jven
Zakelijke dienatverlening
Overige dienstverlening
Àl1e bedrijfscakken samen

Overige oagcvrllu
Voedings- en genotmiddelenindusÈrie
Drukkerijen en chemiEche industrie
Met.aalindustrie en nutsbedrijven
zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlenj.ng
À]le bedrijfsEakken samen

Door d6 sqrkgov.r E@cldc oEgava!,lo
Voeding§- en genotmiddelenindustrie
Drukkerijen en chemische industrie
Metaalindustrie en nuLsbedrijven
zakelijke dienseverlening
Àtle bedrijfEtakken samen

,r
1*
0?

7*

t*

1t
1t

:.

5t
2l
5t

:.

5t 1t

1t

5t
3t

i*
4t
0t
2+

3ï
3t
4t

0t
1t

,r
4t
2l
1t
1t

1*

'7*
0t

*) verklaring met behurp van murtipre regressie-anaryse; pers = ? persoonskenmerken; verk = ? -
kenmerken van de uerksituatiei arbo = 7 arbeidsomstandigheden en 1 evaLuatie van het werk; gezond,
= 4 gezondheidsgedrag-kenmerken en 2 scores voor medische conEumpÈie; thuis = 2 kenmerken die
beErekking hebben op de thuissiEuat.iei verleden = 4 kenmerken van het. werktijdverleden,. eval =4 soorten evaluaties van de werkt.ijden
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Vervolgens is onderzocht bij welke groepen van werknemers de ongevallen vaker

voorkomen. Daarbij is gekeken naar de invloed van de verschillende achtergrond-

kenmerken die in paragraaf 4.2 reeds besproken zijn. Onderzocht is van welke

groepen achtergrondkenmerken een voorspellende waarde uitgaat en wat daarvan

de omvang is. Tabel 5.2.2 geeftdaarvan een overzicht. Welke specifieke kenmerken

een rol spelen, wordt in de bespreking van de tabel weergegeven.

De voorspellende waarde van de verschillende groepen kenmerken ten aanzien van

de verschillende soorten ongevallen, is telkens gering. In geen van de gevallen is

de voorspellende waarde van groepen kenmerken hoger danS%. De voorspellende

waarde van de verschillende groepen kenmerken voor alle bedrijfstakken tegelijk

is zelfs nog geringer (maximaal l%). Dat komt omdat in de verschillende bedrijfs-

takken de effecten anders kunnen zijn.

Dat de verschillende soorten ongevallen niet door de achtergrondkenmerken ver-

klaard worden, is niet verwonderlijk, omdat de oorzaken van ongevallen vaak elders

gezocht moeten worden. Het krijgen van arbeidsongevallen hangt samen met de

bedrijfs-veiligheidssituatie en het krijgen van ongevallen in de privé-sfeer met de

situatie thuis, op het sportveld en in het verkeer. De door de werkgever gerappor-

teerde ongevallen blijken doorgaans in nog geringere mate voorspeld te kunnen

worden vanuit de zes groepen kenmerken dan de door de werknemers gerapporteer.

de ongevallen. Toch blijkt dat de ongevallen wel aan sommige van de onderzochte

kenmerken gerelateerd zijn. In de twee volgende alinea's wordt dat in het kort nader

beschreven.

Arbeidsongevallen komen van oudsher vaker voor bij jonge werknemers en bij

mannen. Voor de vijf onderzochte bedrUfstakken speelt dat vooral in de voedings-

en genotmiddelenindustrie. Bij de door de werkgever gerapporteerde arbeidsonge-

vallen speelt met name de leeftijd een rol als voorspeller van ongevallen in de

voedings- en genotmiddelenindustrie en de drukkerijen en chemische industrie. Bij

de overige bedrijfstakkenzljndeze verschillen veel minder sterk aanwezig. V/at de

kenmerken van de werksituatie betreft voorspellen vooral de tweede baan en een

langere reistijd van en naar het werk de arbeidsongevallen van werknemers in de

metaalindustrie/nutsbedrijven en de zakelijke dienstverlening. Van de arbeidsom-

standighedenvoorspellen met name werkdruk en ffsieke werklast de arbeidsongeval-

len. De overige drie groepen achtergrondkenmerken hebben nauwelijks een voor-

spellende waarde ten aanzien van de arbeidsongevallen in de verschillende dag-

dienstgroepen. Een uitzondering is nog het werkÍijdverleden (gewerkt in ploegen-
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dienst en/of nachtdienst) dat gerelateerd blijkt te zdn aan arbeidsongevallen in de

metaalindustrie/nutsbedrijven en in de zakelijke dienstverlening. Mogelijk gaat het
hier om werknemers die vroeger met deze werktijdregelingen gewerkt hebben.

De overige ongevallen worden wat de persoonskenmerken betreft vooral voorspeld
door een jongere leeftijd (in de voedings- en genotmiddelenindustrie) en een laag

inkomen (in de zakelijke dienstverlening). De werksituatiekenmerken voorspellen
slechts in geringe mate de overige ongevallen. Voorspellers zijn hier een groter
aantal bedrijven waar men in de afgelopen vijfjaren gewerkt heeft, een groter aantal

werkuren en meer overwerk. Bij de arbeidsomstandigheden voorspellen vooral een

negatieve mening over het werk en wer§roblemen die naar huis worden meegeno-

men (vooral in zakelijke dienstverlening) de privé-ongevallen. Geheel volgens de

verwachting worden de privé-ongevallen vooral voorspeld door het aantal uren dat

men aan lichaamsbeweging (sport) besteedt en het gebruik dat men maakÍ van de

medische voorzieningen. De eerste factor lijkt vooral oorzakelijk te zijn en de

tweede factor kan vooral als gevolg gezien worden. Wat betreft het werktijdverleden

en de evaluatie van de werktijden zijn de relaties gering en niet consequent aanwe-

zig-

Tlbcl 5.2.3 PercenÈagea werknemera met ongevall,en in dagdiena!-groepen gedurende het. onderzoek *)

meting X. metsing 2 meting 3 con Eyd conlEyd

Àrbald!ong.vrlI@
voedings- en genocmiddeLeninduatrie
Drukkerijen en chenische induaErie
Metaalindu8Erie en nue8bedrijven
Zakeli j ke dien8tverlenj.ng
Overige dienBEverlening
À11. b.drljlrÈatto rru

ov.rlg! oBg.vrllo
Voedings- en gènotmiddelenindusÈrie
Drukkerijen en chemische induatrie
Met.aalindusÈrie en nuEsbedrijven
ZakeIi jke dienatverlenlng
overige diensÈverlening
À11. b.drljfrtrkh@ lua

Door da rcrkg.v.a g@1da olg.vrllc
Voedings- en genoÈmiddele[indusErie
Dnkkerijen en chemiEche indust.rie
Metaalindust.rle en nutsbedriJven
ZakellJke dienstverLening
Overige dienstverLening
Àlla b.drll!rÈ.k!r.a !!u

t) con . verschillen tussen de onderzoekacondiEie (bedrijfsÈak); Eyd - tljdsverschillen in de loop
van drLe retingen, conrtyd - inEeraclieverschj.llen (uiteenlopeode verachilten in de Èijd tussen
bedrijfstakken)iEigrificanEieniveaug:-=nieÈBigrificant,!=ps.10i*=pí.05i*r-p..01

Vervolgens wordt ingegaan op de ongevallen zoals die bij de drie jaarlijkse metin-
gen van het onderzoek vastgesteld zijn. Het gaat daarbij om minder werknemers
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dan de analyses van tabel 5.2.1, omdat de onvolledige gegevens van de werknemers

die tussentijds het onderzoek verlaten hebben, niet gebruikt kunnen worden.
Daardoor kunnen de percentages tussen tabel 5.2.1en5.2.3 verschillen. Tabel 5.2.3
geeft een overzicht van de percentages werknemers die gedurende het onderzoek

ongevallen rapporteerden en waarvan de werkgever ongevallen aan de hand van de

ziekteverzuimgevallen doorgaf.

In de tabel is goed te zien dat in veel gevallen het aantal ongevallen dat door de

werknemers werd opgegeven gedurende het onderzoek daalt. Dit effect is echter

niet significant (zie kolom tyd). De reden van deze daling is onbekend. Mogelijk
speelt hier het effect dat de werknemers bij de eerste meting zorgvuldiger waren

met doorgeven en gedurende het onderzoek de meer onbelangrijke ongevallen als

zodanig leerden herkennen. Werkgevers zijn meer ervaren in het doorgeven van

arbeidsongevallen en hun score blijft, na een tijdelijke daling bij de tweede meting,

gelijk. Wel is het belangrijk om te constateren dat de verhoudingen tussen de

bedrijfstakken grotendeels gehandhaafd blijven, wat in ieder geval de groepsver-

gelijking nog steeds mogelijk maakt. Op basis van groepsvergelijkingen worden de

belangrijkste conclusies van het onderzoek getrokken.

In de voedings- en genotmiddelenindustrie vinden weer consequent veel arbeidson-

gevallen plaats en in de zakelijke dienstverlening consequent veel overige ongeval-

len. Overigens blijkt nu ook dat in de zakelijke dienstverlening vrij veel arbeidson-

gevallen door de werknemers gerapporteerd worden, wat mogelijk te maken heeft

met het grote aantal jonge medewerkers in deze bedrijfstak.

De conclusie uit deze paragraaf is daarom in ieder geval dat werknemers meer

arbeidsongevallen rapporteren (7%) dan werkgevers (2%\. MLet name in de voe-

dings- en genotmiddelenindustrie is sprake van betrekkelijk veel arbeidsongevallen

en de werknemers in de zakelijke dienstverlening rapporteren opmerkelijk veel

overige ongevallen. Over de uitstroom van werknemers kan ten aanzien van de

ongevallen niet veel gezegd worden. Doorgaans is er geen effect te zien en soms

is er sprake van meer overige ongevallen en soms is er sprake van minder ongeval-

len. De voorspellende waarde van de verschillende groepen kenmerken ten aanzien

van de ongevallen bleek gering te zijn. Tenslotte was er een dalende tendens te zien

bij de door de werknemers gerapporteerde ongevallen, maar niet bij de door de

werkgevers gerapporteerde ongevallen.
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5.3 Gezondheid bij dagdiensten

De gezondheid van de werknemers is gemeten aan de hand van vier maten: algeme-

ne gezondheidsklachten, vermoeidheids-/irritatieklachten, spijsverteringsklachten
en slaapklachten. Het is niet te verwachten dat dagdienstgroepen onderling zullen
verschillen op dit soort klachten, omdat deze specifiek voor het werken met afwij-
kende werktijdregelingen in het onderz-oekzijnopgenomen. Toch is het interessant

om deze klachten ook voor de dagdienstgroepen te onderzoeken, omdat daarmee

het patroon van oorzaken en gevolgen naar voren kan komen. Tabel 5.3.1 geeft een

overzicht van aantallen klachten op de verschillende gezondheidsscores voor de

werknemers in de verschillende bedrijfstakken.

Tabcl 5.3.1 Gezondheidsklachten va6tgesteld tij dens de eersÈe netsing bij {erknemers meÈ dagdienst.en,
die aan het. onderzoek blijven deelnemen en tijdens heÈ onderzoek uiÈvallen door onealag

aanvangsgroep uirstroom

deelname onÈslag sign r)score sign +)

À19@sc g.zoBdh.ldrkl,.càÈs
voeding§- en genoEmiddelenindueCrie
Dnkkerijen en chemische induEt.rie
Metaalindustrie en nut.sbedrijven
zakeli j ke dienstverLening
overige dienstvèrlening
À11. bqdlljlstàkku !u6

Vot@èldhclds- 6 LrrltÀtlaklacbt@
voedings- en genotmi.ddeleninduatrie
Drukkerijen en chemische industrie
MeCaalindusErie en nuEsbedrijven
Zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlening
À1lc bodrljlsÈatlro 5!E6

Spll !wcrtarl,Eg!h1acht6
Voedings - en genoEmiddelenindust.rie
Dnkkerijen en chenische industrie
MeÈaalindust.rie en nutsbedrijven
ZakeIi jke dienscverlening
Overige dienstverlening
Àl1G b.dltjlltrkku lrEE

g1àrpÈlrcht@
Voedings- en genotniddeLenindusÈrie
Drukkerijen en chemische industsrj,e
Melaal,industrie en nuÈsbedri.jven
zakeli jke dienstverlening
Overige dj.enstverlening
All. b.drljlltalrk@ ruq

4,3
3,8
3,6
3,9
3,5
3,8

L,'l
L,6
1,3
1,5
1,5
1,5

0,5
0,6
0,6
0,6
0,s
0.5

2,8
2,'l
2,4
2,'7
2,7
2,5

4,2
3,'t

4,0
3,6
3,8

L,7
1,6
1,1
t,6
1,5
1,5

o,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5

2,7

2,t
2,A
2,L
2,5

4,8
5,0
6,3
3,5
3,0
4,4

2,O
2,O
2,5
1,3
1,4
1,8

0,7
0,9
0,8
0,6
0,4
0,7

7,4
3,8
4,O
2,O
2,3
3,0

r)

Uit de statistische toetsing bl|kt dat geen van de gezondheidsklachten significant
verschilt tussen de bedrijfstakken. Gemiddeld hebben werknemers 3,8 algemene ge-

zondheidsklachten, 1,5 vermoeidheids-/irritatieklachten, 0,5 spijsverteringsklachten

en2,6 slaapklachten. Voor de algemene gezondheidsklachten zijn referentiegegevens

beschikbaar, gebaseerd op de Gezondheidsenquëte van het Centraal Bureau voor
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de Statistiek (1). Landelijk scoren alle Nederlanders tezamen (van 16 jaar en ouder,

exclusief de bewoners in inrichtingen) eveneens 3,8 gezondheidsklachten.

Bij de uitstroom van werknemers uit het bedrijf, blijkt dat dit met name in de drie

industriële bedrijfstakken vaak gepaard gaat met hogere scores op de vier soorten

gezondheidsklachten. In een aarfial gevallen, met name bij de algemene gezond-

heidsklachten, de vermoeidheidsJirritatieklachten en de slaapklachten is dit verschil

zelfs significant. In de zakelijke en overige dienstverlening blijkt dit effect niet

aanwezig tezijnen hebben de werknemers die het dienstverband verlaten gemiddeld

ongeveer evenveel gezondheidsklachten als de werknemers die blijven.

Naast de absolute hoogte van de klachtenscores is het ook interessant om te kijken

naar de werknemersgroepen bij wie deze klachten vaker of minder vaak voorkomen.

Tabel5.3.2 geeft daarvan een overzicht.

Percstsages wrklaarde Eriotie @ gerapporEeerde gezondheidsklachÈs in de atagdisl-
groepen *)

Irb.l 5.3 -2

percenEage verklaarde varianÈie door

arbo gezond Èhuis verleden eval

À1E@@q glzoDdhaldlkhchÈo
voedingB- en genocmiddelenindustsrie
Drukkerijen en chenische indusErie
Metaalindustrle en nuEsbedrijven
Zakelijke dien6lverleniug
overige dienstsverlening
À1Le bedrijfsEakken 6amen

vc@aldh.Lds - /l,ErItatIctIachtu
voedings- en genotniddelenindusÈri.e
Drukkerijen en chemische indusÈrie
MeEaalinduscrie en nuEabedrl jven
zakelijke diensÈverlenlng
overige diensÈverlening
ÀIIe bedrijfslakken samen

SDi J rYCrÈ.r1,Àg!thchÈu
voedingE- en genoÈmiddèIeninduserie
Drukkerijen en chemische industri.e
Met.aalinduslrie en nutsbedrijven
zakeli jke diensEverlening
Overige dienaEverlening
À11e bedrijfagakken 6asen

SlraDhlachto
voedingE- en genotmiddelenindustrie
Drukkerijen en chemiache indusErie
Metsaalinduatrie en nuÈsbedrijven
zakeli jke dienstverlening
Overige dienatverlening
ÀIle bedrijfstakken samen

261 251 6t 0t 2+
l.?t L2t 2l - 0i
20t 15t llt
29t 12t 12t - 2+
tot 15t 6t - 1t
201 16t 5t - 1*

8t 4t
st 2l
0t 1t

4t 4t
41 lt

tot 7l
5t 3t

3t 2l
4t 4l
irt 1t

4t 0t 3t
2+-1t
7l

16t - 4t
8t-3t
1l-1t

3t
5t

12t
5t
4t
5t

4* 2* St
2+ 3t 8t
21 - 20*
2t 4t 16t
5t 6t 8t
3t 1t 10t

3t
21 0t

:* :*

2+

25t
16t
19t
33t
111
2oï

1t
3i
4t

14t
0t
4t

19t
13t
9t
9t
8t

L2l

8t
2*
3t
9t
8t
5t

1?t
14t
3t
7t
5t

11t

-0t

1t
1t
1t 1t
1t 0t

-21

3t ot
0t
0t 0t

*) Verklaring met behulp van rulEiple regressie-analyae, pera - 7 persoonakenmerken,. werk = 7 -
kenmerken van de werksituatiei arbo = 7 arbeidsonEtandigheden en 1 evaluaEie van heÈ werk; gezond
= 4 gezondheidsgedrag-kemerken en 2 acorea voor mediache conBumpÈie, EhuiB = 2 kenmerken die
beErekking hebben op de thuissicuatie; verleden = 4 kenmerken van heE serkEijdverleden, eval =
4 soorten evaluacies vm de serktsljden
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Globaal gezien zijn er uit de tabel vier interessante conclusies te trekken. De eerste

is dat de beste voorspellers van de gezondheidsklachten doorgaans de arbeidsom-

standigheden zijn, direct gevolgd door het cluster gezondheidsgedrag en medische

consumptie. De tweede conclusie is dat persoonskenmerken en kenmerken van de

werksituatie weliswaar voorspellend zijn, maar nooit meer dan l0%. De derde

conclusie is dat het werktijdverleden en de evaluatie van de werktijden nauwelijks

de gezondheids- en slaapklachten van de werknemer voorspellen. Een uitzondering

is dat de evaluatie van de werktijden een geringe relatie vertoont met vermoeid-

heids- en irritatieklachten. Dit laatste is niet verwonderlijk, omdat er bij onderzoek

naar «Arbeidstijden en ziekÍeverzuim" ook uitdrukkelijk van uitgegaan wordt dat

als men de werktijden als zwaaÍ beoordeeld, dit vermoeidheidsklachten met zich

meebrengt. De laatste conclusie die op het eerste gezicht getrokken kan worden is

dat bij de dagdienstgroepen de algemene gezondheidsklachten het best voorspeld

worden, gevolgd door de vermoeidheids-/irritatieklachten en de slaapklachten en

dat de spijsverteringsklachten het minst goed voorspeld worden.

Interessant is het ook te kijken welke kenmerken binnen de verschillende clusters

de beste voorspellers van de gezondheidsklachten zijn. Deze analyses worden niet

in een tabel weergegeven, omdat dit de publikatie van zeer omvangrijke tabellen

vereist. Wel worden in dit boek de specifieke relaties kort in de tekst samengevat.

Alle onderzochte persoonskenmerken blijken een voorspellende waarde te hebben

ten aanzien van gezondheidsklachten. Dat is ook niet verwonderlijk, want daarom

zljn ze in het onderzoek opgenomen. Gezondheidsklachten komen vaker voor bij
vrouwen, ouderen, werknemers met een lage opleiding en een laag inkomen,

werknemers met een partner, werknemers uit kleine huishoudens en met weinig

kinderen.' Daarnaast blijken vermoeidheids- en slaapklachten ook vaak voor te
komen bij jonge werknemers in de zakelijke en overige dienstverlening, wat

mogelijk te maken heeft met de wijze van vrije tijdsbesteding van deze groep.

Van de verschillende werksituatiekenmerken voorspellen vooral een geringer aantal

werkuren per week, weinig overwerk, geen tweede baan of vrijwilligerswerk en

een korte reistijd van en naar het werk de gezondheidsklachten. Bij de arbeidsom-

standigheden zijn vooral klachten over werkdruk, taakbelasting, fusieke werkdruk
en leiding en collega's die aan de verschillende soorten gezondheidsklachten

gerelateerd. Het gaat daarbij om een algemene tendens, die niet per bedrijfstak

verschilt. Minder relaties zijn er te zien ten aanzien klachten over de relatie werk-
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privé, de organisatie van het werk en de toekomstverwachting. Wel bleek ook een

negatieve evaluatie van het werk aan meer gezondheidsklachten gerelateerd te zijn.

Niet verwonderlijk is ook dat gezondheidsgedrag en medische consumptie aan ge-

zondheidsklachten gerelateerd zijn. Meestal gaat het hier om het gebruik van
medische voorzieningen, medicijnen zonder recept en het aantal dagen ziek door-
werken in de afgelopen maand. Er werden minder sterke relaties gevonden tussen

alcoholconsumptie en gezondheidsklachten, maar wel weer tussen het aantal rookwa-
ren per week en gezondheidsklachten. Tenslotte blijkt ook dat personen die weinig

aan lichaamsbeweging doen meer gezondheidsklachten rapporteren.

?àb.1,5.3.3 GezondheidsklachÈen in de dagdienst-groepen gedurende het. onderzoek *)

metÍng 1 neting 2 meEing 3 con lyd con*Eyd

À19@@a g.roBdàaldrkl.chÈq
Voedinga- en genolmiddelenindua!rie
Drukkerljen en chemiache industrie
MeÈaalindust.rie en nuEabedrijven
Zakelijke diensgvèrlening
Overige dienaEverlening
À11. b.drlj!!tr}}G rtaE

VGno.ldhridr -,/lrrl ÈrÈ1qlrL.cÀto
voedings- en genotniddeLenindustrie
Druklerijen en chemiache induatrie
Met.aalindust.rie en nuEsbedrijven
ZakeIi jke dienaeverLening
overige diensEverlening
ÀIh bcdrlj!!È.kt@ rr!è

Spl J !wart.rlBgrklacht@
voedings- en genotmiddelèninduEErie
Dnkkerijen en chemische iuduatrie
Metaalindust.rie en nuÈsbedri jven
zakelijke dien8Everlening
Overige diensÈverlening
Àllc bcdrljlrÈr}}@ !.!E

slaaphI.càÈo
voedings- en genotmiddelenindustsrie
Drukkerijen en chemiache induslrie
MeEaalinduacrie en nutabedrijven
zakeli jke dLenstverlening
Overige dienstverlening
Àl1c bqdrljlstakiu !a@

3,8
3,6
3,2
4,0
3,8
1,7

1,5
1,5
1,0
L,6
1,6
1,5

0,4
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

2,6
2,4
L,9

2,1
2,3

3,6
3,5
3,1
3,8
3,1
t,6

1,5
1,5
1,0
1,5
L,6
L'l

0,3
0,6
0,6
0,5
o,6
0,5

2,8
2,3
1,9
2,7
1,9
2,3

3,5
3,4

4,L
3,7
:t,5 - I

1,3
1,3
0,8
L,6
1,5
1,3

0,5
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5

2,6
2,2
1,8
2,7
2,2
2,3r-

*) con = verschillen lussen de onderzoeksconditie (bedrijfstak); tyd = tijdsverschillen in de loop
van drie metingen; con*tyd = int.eract.ieverschilten (uit.eenlopende versqhillen in de Èijd tus6en
bedrijfsEakken);sigmificantieniveaus:-=nieÈsignificantr!=pí.10;r=p3.05;r*=p<.01

Vervolgens kan worden ingegaan op het verloop van de gezondheidsscores geduren-

de het onderzoek. Tabel 5.3.3 geeft hiervan een overzicht. Uit de tabel blijkt dat

het aantal algemene gezondheidsklachten en vermoeidheids-/irritatieklachten gedu-

rende de drie metingen van het onderzoek telkens wat daalden, terwijl het aantal

spijsverteringsklachten en slaapklachten gelijk bleef. Dit effect is alleen voor de

algemene gezondheidsklachten significant (kolom tyd). Een daling van de gezond-

heidsklachten doet zich vooral voor bij de voedings- en genotmiddelenindustrie, de
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drukkerijen en chemische industrie en de metaalindustrie en de nutsbedrijven, maar

hierin verschillen de bedrijven niet significant van de beide andere sectoren (kolom

con*tyd). Bij de zakelijke en overige dienstverlening is er vaker sprake van een

gelijkblijven of stijgen van de gezondheidsklachten. In geen van de gevallen wijst
de statistische toetsing uit dat dit uiteenlopen van de scores in de loop van de tijd
significant is (kolom con*tyd). Wel significant is het verschil in vermoeidheids-

/irritatieklachten en slaapklachten tussen de bedrijfstakken, die met name minder

in de metaalindustrie en de nutsbedrijven voorkomen.

De conclusies uit deze parugraaf. zijn de volgende. Gezondheidsklachten blijken niet

opmerkelijk tussen de verschillende bedrijfstakken te verschillen. Dat bleek wel het

geval te zijn bij de uitstroom van werknemers. Werknemers die het bedrijf verlaten

en werkzaam waren in de industriële bedrijven en de nutssector hebben doorgaans

meer algemene gezondheidsklachten, vermoeidheids-irritatieklachten en slaapklach-

ten. Een dergelijk effect kon niet bij de werknemers uit de zakelijke en overige

dienstverlening geconstateerd worden. Gezondheidsklachten bleken het best voor-

speld te worden door de arbeidsomstandigheden, gevolgd door de gezondheidsken-

merken. De algemene gezondheidsklachten-score werd over het algemeen het best

voorspeld.

5.4 De thuissituatie bij dagdiensten

De tijd die men kan besteden aan activiteiten in de privé-sfeer is onderzocht door

te inventariseren hoeveel tijd men aan tien vrije tijds-activiteiten en vijf gezinsactivi-

teiten kan besteden. In tabel 5.4.1 worden de somscores van deze maten weergege-

ven. Zij geven aan hoe vaak werknemers geen tijd hebben voor de verschillende

activiteiten op beide gebieden.

Gemiddeld hebben de werknemers in dagdienst één klacht over de tijd die zij
kunnen besteden aan activiteiten in de privé-sfeer en zeer weinig klachten over de

tijd die zij aar hun gezin kunnen besteden. Alleen voor de klachten over de vrije-
tijdsbesteding zijn de verschillen tussen de bedrijfstakJ<en significant: werknemers

in de zakelijke en overige dienstverlening hebben gemiddeld meer klachten over

de vrije tijdsbesteding dan de werknemers in de metaalindustrie en de nutsbedrijven.

Bij de uitstroom van werknemers blijkt er maar één keer een significant verschil

te zijn. Werknemers in de drukkerijen en chemische industrieën die het bedrijf
verlaten hebben meer klachten over hun vrije tijdsbesteding.
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t!b.l 5.t.1 ÀanÈal klachÈen over vrije tijdsbe8teding en Èijd voor gezin vastgeEteld Èijdens de
eeraÈe reÈing bij rerknererE reE dagdienateo, die ail heÈ onderzoèk blijven deelneren
en tijdens heE onderzoek uiÈvallen door onEBIag

aanvangagroep uitatrom

deelmre ontalag s19n 11Blgn *)

Latrl kLrcàtc ov.r ElJ. ÈU&ba!Èldtog
voedingE- en genoÈmiddeLeninduatrie
Drukkerijen en chemiache indu8Èrie
MeEaalindualrle en nuÈsbedri j ven
zakelijke dienatverlening
overige dienaEverlening
À11. bcdrljltÈrtlr8 ,r!6

lalcl tlrcLtG ovcr cijd voor g.rÍB
voedinga- en genotsmiddelenlnduEÈrie
Dnkkerj,jen en chemlache indusÈrie
MeÈaalinduaÈrie en nut,sbedrijven
zakell j ke dj.enatverlening
overlge dlenaÈverlening
À11. b.drljlltrtto r.!E

0,9
0,9
0,s
1,3
1,1
1,0

0, 05
0, 09
0,09
0, 15
0,06
0,09

0,9
0,8
0,7
1.3
t,2
1,0

o,7
1,4
1,0
1,3
0,s
1,0

0,05 0,03
0,10 0,o7
0,10 0,09
0, 14 0,2L
0,06 0,04
0, 09 0,09

*) significutieniveaua: - - nieE Eigmificant.,. ! = p S,10, r = p < .05, *i . p S .01

Ook hier is het echter weer interessanter om naar achterliggende verklaringen te

zoeken vanuit de onderzochte achtergrondkenmerken. Tabel5.4.2 geeft weer een

overzicht van de percentages verklaarde variantie voor de zes onderzochte groepen

van deze kenmerken. Het patroon van getallen geeft weer aanleiding tot enkele

duidelijke conclusies. Er zijn drie groepen kenmerken die de klachten over de vrije

tijd en de tijd voor het gezin duidelijk het best verklaren. Dat zijn achtereenvolgens:

de arbeidsomstandigheden, de evaluatie van de werktijd en de kenmerken van de

werksituatie. Daarnaast is het zo dat deze klachten het best verklaard worden bij
de werknemers in de zakelijke dienswerlening.

Lb.l 5.4.2 Percentagea verklaarde variant.le van klachcen over vrije Eijdsbesteding en tiJd voor
het gezLn in vijf dagdien8t-groepen r)

percentage verklaarde varianEie d@r:

perE werk arbo gezond verleden eval

Àstrl kIrchts@ @G ElJ. ttjdrb.rÈ.dhg
voedlngg- en genoÈmlddelenindustrle
Drukkerljen en chemiache induaÈrie
I.letaallndustrie en nuEabedriJven
zakeLUke dienstverlening
Overlge dienstvèrlenlDg
Àlle bedrij f BÈakke! 8aren

ÀEÈ.I ÈIrciÈG *c Ètjd v@r g.slD
voedings- en genounlddeleninduatrie
Drukkerijen en chenlsche indualrle
MeEaallndusÈrie en nutsbedrljven
zakelijkè dienatverlening
overlge dienaErerlenlng
Àlle bedrijfsLakken aaren

1t

2*
4t
5t
2+

1t
2l
1l
,tt
2t

9t
1t
3t

32t
11t
13t

st
8t

15t
15t
7t

,t
4t
2*

,*
0t
0t

16i 2*
9t 1t

17t 4t
28t 18t
9t 2t

1,at 2+

5t
2l
1t 1t

l1t 221
8t 1t
4t 3t

2l

6t
18t
2t
3t

22t
2t
st

verklaring ret behulp va N1Èlple regreaale-analy6e, per8 - 7 persoonakenrerkq, rerk - 7 -
kennerken van de werkaiEuatie, arbo = ? arbeidaffiEildighedeD en I evaluatsle van het. rerk; gezond

= 4 gezondheldsgedrag-kenrerkèn en 2 §corea voor redische con8ur[)tiei verleden . 4 kererken van
het, serktijdverleden, eval - { aoorcen eval,uaÈies vil de rerkÈijden
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Bij de persoonskenmerken voorspellen met name een groter aantal kinderen en een

hoger inkomen de vrije tijdsproblemen en de problemen met de tijd voor het gezin.

Bij de kenmerken van de werksituatie voorspelt vooral meer ovenverk meer

klachten over de vrije tijdsbesteding en klachten over de tijd die men aan het gezin

kan besteden. De arbeidsomstandigheden die een voorspellende invloed hebben zijn:
klachten over werkdruk, de relatie werk-privé en de werkorganisatie. Bij gezond-

heidsgedrag en medische consumptie zijn het vooral het gebruik van medicijnen op

recept en een groter aantal dagen ziek doorwerken en soms ook rookgedrag en

alcoholgebruik. Bij de evaluatie van de werktijden blijken alle vier kenmerken

voorspellend te zijn ten aanzien van tijdsproblemen ten aanzien van de vrije tijd en

het gezin. Dat is niet verwonderlijk, want daarvoor zijn deze kenmerken in het

onderzoek opgenomen. Zowel een negatieve evaluatie van de werktijd, het aangeven

dat werktijden weleens problemen thuis en in de vrije tijd veroorzaken en het

nadenken over veranderen van werktijden zijn in veel gevallen gerelateerd aan

klachten over de privé+ijdsbesteding.

Vervolgens wordt ingegaan op de longitudinale gegevens van het onderzoek over
de klachten over vrije tijd en tijd voor het gezin. Tabel 5.4.3 geeft een overzicht

van de scores op de drie metingen.

Tlbcl 5.{.3 Àan!aI klachcen over vrij etiJ dsbesteding en t.ij d voor het gezin bij de dagdlenst-groepen
gedurende het onderzoek *)

meeing 1 meling 2 neEing 3 con tyd con*Eyd

Àutal klrcbt@ ovqr wlj. Èljd.barÈadtqg
voedings- en genotmiddelenlnduatrie
Drukkerijen en cheniache lndustrie
MecaalindusÈrie en nut.sbedri jvèn
Zakelijke dienBtverlening
Overige dj.enaÈverlening

^l1. 
b.itstrtrt&tG rrrE

Latrl khchÈc oï.r gud voor g.rLa
voedlngs- en genoÈmiddeleninduatrie
Dnkkerijen en chènische industrie
tileÈaalinduaÈrie en nut.sbedriJven
Zakelljke dienstverlening
overige dien8Èverlening
À11. b.drljl!Èrtt@ !!!o

0,9
0,8
0,6
1,3
1,1
0,9

0, 0s
0, 10
0, 11
0, 18
0, 08
0,10

0,9
0,7
0,8
1,3
1,1
1,0

0, 08
0, 06
0, 15
0, 15
0, 11
0,10

0,8
0,7
0,8
1,1
1,1
0,9

0, 15
0,07
0,1?
0, 11
0,10
0,L2

con : verachillen tuaaen de onderzoekacondiÈie (bedrijfstak); tyd - EijdsverachLllen in de loop
vu drie ret.ingeni conrÈyd . inleracÈiever8chillen (ulteenlopende verachi,Ilen in de lijd tuaaen
bedrijfEÈakken);signlf,icantieniveaus:-=nieÈslgmlfical;!-pí.10,r-pí,05;i*-pí.01

De tabel laat geen andere conclusie toe dan de conclusie die reeds op basis van tabel

5.4.1 getrokken werd: alleen voor de klachten over de vrdetijdsbesteding zijn de

verschillen tussen de bedrijfstakken significant en werknemers in de zakelijke en

overige dienswerleninghebbengemiddeld meer klachtenover de vrijetijdsbesteding
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dan de werknemers in de metaalindustrie en de nutsbedrijven. Er zijn weliswaar

verschillen in de tijd te zien, maar die verschillen zijn in ieder geval niet significant.

De belangrijlste conclusie uit deze paragraaf is dat de dagdienstwerkers maar

weinig klachten over hun vrije tijd en gezinsactiviteiten hebben. Dat is ook niet

verwonderlijk gezien het feit dat deze kenmerken specifiek voor de werknemers met

afuijkende werktijdregelingen voor het onderzoek geselecteerd zijn. De beste

voorspellers zijn de arbeidsomstandigheden, de evaluatie van de werklijden en de

kenmerken van de werksituatie. Uit de tijdsanalyses bleek dat er geen significant

verloop van deze klachten gedurende de tijdsperiode van het onderzoek is.

5.5 Ziekteverzuim bij dagdiensten

De ziekteverzuimmaten zijn berekend uit de verzuimgegevens die door de werkge-

ver opgegeven zijn. In tabel 5.5.1 worden de scores op de drie toegepaste maten

weergegeven.

Balr.l 5.5.1 ziekteverzuim vaaEgesÈeld Eijdens de eerste neÈing bij uerknemera meE dagdien§ten, dle
aan het onderzoek blijven deelnemen en tljdens heÈ onderzoek uicvallen door ontslag

aanvangagroep

acore s19n *l
uiEslrom

deelname onEslag sign *1

voedings- en genoE[iddelenindusErie
Drukkerijen en chemische induatrie
ÍileEaaliodustrie en nuÈabedri j ven
zakelij ke dienstverlening
Overige diènsÈverlening
À11. bqdrljlltq}Iro rlu

va!zuLllraqu@Èla
voedings- en genoEniddelenlnduEErie
Drukkerijen en chemiache induEÈrie
I'reÈaalindustrie en nuEabedri. jven
zakeli jke dienstsverlening
overige dienaEverlening
À11. b.datjl!ÈatkE !!!a

c@lddqlda v.rzulEdur
voedlngs- en genoÈmlddelenindueÈrie
Dnkkerijen en chemische indu6triè
MeEaalinduBtrie en nut.sbedriJven
zakelijke dlen8tverlening
overige dienatverlening
À11! b.drulttatla !!!o

13,9
4,2
9,2
9,S
8,1
9,9

2,2
1,9
2,2
L,2
L,6
L,A

29,2
16, 3
L7,L
19, 9
17, I
20,6

13. 1
7,3
8,0
9,S
7,4
9.2

2,1
1,8
2,a
1,3
1,6
1,8

30, 3
16, 6
L6 ,4
L9,9
t5,7
20,5

!9,5
15, 5
L6,9
10, 0

13,5
Lt,1

2,8
3,2
2,7
L,2
1,1
2,L

2LtL
14.3
2L,9
L9,7
34, 5
2L,l

*1 stgmificatieniveaua: - . nieÈ aigmificant; ! . p <'10; * = P < .05i rr' p S .01

Uit de tabel blijkt dat het ziekteverzuim van werknemers kan verschillen per

bedrijfstak. Met name in de voedings- en genotmiddelenindustrie is er sprake van
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een hoog veranimpercentage en een lange gemiddeld verzuimduur. In de zakelijke
dienstverlening en de overige dienstverlening zijn de verzuimfrequenties betrekkelijk
laag. Opvallend is ook dat werknemers die het bedrijf verlaten een hoger ziektever-
zuimpercentage hebben.

Voor de verklaring van het ziekteverzuim vanuit de verschillende groepen kenmer-
ken blijkt uit tabel 5.5.2 dat de verschillende groepen kenmerken op verschillende
wijze aan het ziekÍeverzuim gerelateerd kunnen zijn. Bekend uit de literatuur is dat

de ziekteverzuiÍnÍnaten het best voorspeld kan worden door de gezondheid en de

aan gezondheid gerelateerde kenmerken. Daarnaast voorspellen de arbeidsomstan-

digheden slechts voor een klein deel van de variatie in de verzuimmaten. De beste

voorspellers.'zijn daarbij fysieke omstandigheden, taakinhoud en werkdruk. Onver-
wacht is de hoge voorspellende waarde van de persoonskenmerken ten aanzien van
de verzuimfrequentie. Het gaat hierbij vooral om het effect van leeftijd, omvang

van het gezin en opleidingsniveau. Met name een jonge leeftijd, kleine huishoudens

en een laag opleidingsniveau gaan samen met frequent verzuim.

f.b.l 5.5.2 PercentageE verklaarde variant.le van het. vijf dagdienst.-groepen *)

percentage verklaarde variantie door:

pera gezond verleden eval

Vlrzul4)arc6Èrg!
Voedings- en genoÈmiddeleninduagrie
Drukkerijen en chemische Lnduatrie
Metaalindu6Èrle en nuÈsbedrLjven
zakeliJke dienatverlening
overlge dienstverLeDing
À].le bedrij f sÈakken saEen

VcrruitlraqucÈia
Voedings- en genotmiddelenindugtrie
Drukkerijen en cheniache indugÈrie
MecaalindusÈrie an nutsbedrijven
zakelÍ j ke dlenatverl,ening
overige dlenatverlening
Àlle bedrljfscakken saren

Oaldd.lalq v.rtubdur
voedlngs- en genoÈmlddelenindust.rie
Drukkerijen en chemj.Eche j.ndust.rie
!.{eEaalinduaErie en nuÈabedrijven
zakelijke dienatverlening
overige dienaEverlening
ÀIIe bedrijf8takken samen

1t

st
2l

1i

11t
14t
6t

4t
6t

2t x5t
- 221
7t 

'.519t 4t
3t 13t
3t 13t

21 4t
11t 7l
2* 1t
4t 6t
2t l1t
st 6t

i*
6t

1t

1t
21

:*

:'

it1t

1t

5t 8t
1t st
3t 3t
2l
-5t
1t 5t

r) verklarLng met behulp vu Nlt.iple regreaaie-ea!.yse; perE = 7 perEoonskererken; rerk - ? -
kemerken van de werksiEuatie; arbo - 7 arbeldsomÈandigheden en 1 evaluaÈle vil het eerki gezond
= 4 gezondheldBgedrag-kemrken en 2 Ecorea voor mediache conaurq)Eie; verledèn = il kererken van
het rerkt.Ljdverleden; eval . 4 aoorten evaluat.ies van de perktijden

Tenslotte kan worden gekeken naar het verloop van het ziekÍeverzuim gedurende

het onderzoek (alleen voor de werknemers die aan alle drie metingen deelnamen).

Tabel 5.5.3 geeft daarvan een overzicht.
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r..b.l 5.s.3 HeE zi.ekEeverzuim in de dagdienst.-groepen gedurende het' onderzoek rl

meÈing 1 meting 2 met.ing 3 con Eyd conrtyd

V.rzuLqrGcEtrga
VoediugE- en genotmiddeleninduaErie
Drukkerijea en chem{sche lndust,rie
Metaalinduat.rie en nuEsbedrijven
zakelijkè dienatverlening
overige dienstverlening
ÀIla bldrlrlrtr*u ,ru

V.rsur,rtrcquqÈi.
voedingE- en genoEmiddelenindusErle
Drukkerijen en chemiache indualrie
Mecaalinduatrie en nuÈabedrijven
zakelijke dlenatverlening
Overige dienstverlening
Àllc bldrtj!.ttttq !ru

voeding8- en genoÈniddelenindusErie
DruIkerijen en cheaiache indusErie
MeÈaalindusErie en nuEabedrijven
zakelijke dienstverlening
Overige dienaEverlening
l1I. bailalj !!Èrf,[o ruq

9,3
7,4
7,5
9,1
7,O
7,9

2,O
1,8
1,9
1,3
L,6
L,7

L6,1
19, 5
Lr,6
15, 5
L2,5
15,5

13, 0
6,9
6,9

13, 5
6,6
9,3

1,8
1,5
t,6
1,3
1,3
1,5

24,2
16, 5
L7 ,3
13, 5
22 ,5
19, 5

10,6
6,4

,.0, 0
]-4,9
8,0
9,7

L,4
1,4
1,3
0,8
t,2
1,3

31, 9
L7,L
2L,4
2L,3
22,9
23.5

*) con = verachlllen lusaen de onderzoekacondilie (bedrijfstak); lyd = t.ijdsverschillen in de loop
van drie meEingeni conrtyd = ineeract.l,everschillen (uiCeenlopende verachillen in de lijd luasen
bedrijfstakken)isignificantieniveauE:-=nieÈEigmificanE;!=pr.10;r=pí.05;rr=pi,01

De tabel geeft enigszins een indicatie voor het ziekteverzuim in Nederland in de

periode l-10-1992 tot 1-10-1994. Overigens moet bedacht worden dat het gaat om

een steekproef van een beperhe groep van 772werktrcmers in slechts 53 bedrijven.

Duidelijk is dat het totale verzuimpercentage stijgt van7 ,97o naar 9,7 %. Dat wordt

vooral verklaard door eentoename vande gemiddelde verzuimduur van 15,5 kalen-

derdagen in de eerste jaarperiode tot 23,6 in de derde jaarperiode. Bij de verzuim-

frequentie is een opmerkelijke daling te zien van 1,7 verzuimgevallen per jaar in
de eerste jaarperiode tot 1,3 verzuimgevallen in de laatste jaarperiode. Het is
onbekend waarom het ziekteverzuimpercentage significant omhoog gaat gedurende

het onderzoek terwijl de verzuimfrequentie significant daalt. Op basis van de

landelijke cijfers van de Sociale Verzekeringsraad (2) blijkt juist dat het verzuimper-

centage in 1992 en 1993 steeds 8,1% is. Op basis van de landelijke maatregelen

om het ziekteverzuim te beperken Ínag ook verwacht worden dat het verzuim in de

laatste periode zal dalen, hetgeen niet uit de cijfers van het onderzoek nx31 n Ar-
beidstijden en ziekÍeverzuim" blijkt.

Wel is te zien dat er in de verschillende bedrijfstakken sprake is van een verschillen-

de ontwikkeling van het verzuimpercentage. [n de meeste bedrijfstakken is een

stijgende tendens van het verzuimpercentage te zien. Alleen bij de drukkerijen/che-

mische industrie is er sprake van een (overigens niet significante) daling. In alle

bedrijfstakken daalt de verzuimfrequentie, maar is er doorgaans wel een stijging

van de gemiddelde verzuimduur.
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De conclusie uit deze paragraaf is dat er verschillen tussen de bedrijfstakken zijn
in de hoogte van het ziekteverzuim. Met name in de voedings- en genotmiddelen

is het ziekteverzuim hoog. Duidelijk was ook dat werknemers die het bedrijf
verlaten doorgÍums gemiddeld een hoger verzuimpercentage hebben dan werknemers

die in het bedrijf blijven werken. Niet onverwacht was dat het ziekteverzuim vooral

door de gezondheids-gerelateerde kenmerken wordt verklaard en in mindere mate

door de arbeidsomstandigheden. Persoonskenmerken (met name een lage leeftijd,
een kleine huishouding en een lage opleiding) voorspellen vooral de verzuimfre-

quentie. Bij de ontwikkeling van het ziekÍeverzuim in de loop van de drie onder-

zoeksjaren blijkt dat er sprake is van een stijging van het verzuimpercentage en de

gemiddelde verzuimduur, maar dat er sprake is van een daling van de verzuimfre-
quentie.

5.6 Tot besluit

In deze paragraaf zijn de verschillende aftrankelijke variabelen van het onderzoek

naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim» onderzocht bij vijf groepen van dagdienstwer-

kers die uit vijf bedrijfstakken afkomstig zljn. De keuze van de bedrijfstakken is

arbitrair en vooral gebaseerd op statistische argumenten. De homogeniteit van de

bedrijven binnen de groepen speelde een minder belangrijke rol, omdat vooral
gekeken is naar de rol van de verschillende achtergrondkenmerken ten opzichte van

de vier verschillende groepen met aftrankelijke variabelen. Begonnen wordt met een

samenvatting van de uitkomsten van dit hoofdstuk, waarna op de lessen ingegaan

wordt die uit deze uitkomsten ten aanzien van onderzoek naar afivijkende werktijd-
regelingen getrokken kunnen worden.

Ongevallen worden vaker door de werknemers gerapporteerd dan door de werkge-

vers. Deze onderrapportage door de werkgevers is een bekend verschdnsel. Door-
gaans schat men in dat slechts 30% van het totaal aantal arbeidsongevallen gerap-

porteerd wordt. Dat blijkt ook nu het geval te zijn: 7% vande werknemers rappor-

teert één of meer arbeidsongevallen, terwijl de werkgevers dat ten aanzien van2Vo

van de werknemers doen. De voorspellende waarde van de ongevallen bleek gering

te zijn, wat mogelijk aangeeft dat ongevallen door andere factoren verklaard worden

dan de voor het onderzoek geselecteerde. Tenslotte bleek dat de werknemers

gedurende het onderzoek steeds minder ongevallen rapporteerden, terwijl de

werkgevers eenzelfde percentage bleven aangeven. Mogelijk is hier sprake van een

soort slijtage-effect bij de melding door werknemers.
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De gezondheidsklachten bleken niet tussen de bedrijfstakken te verschillen. Dat

was wel het geval bij de uitstroom van werknemers. Werknemers in de industrie

en bij de nutsbedrijven die het bedrijf verlaten, geven (met uitzondering van de

spusverteringsklachten) meer gezondheidsklachten aan dan de werknemers die het

bedrijf niet verlaten. Gezondheidsklachten blijken het sterkst gerelateerd te zijn aan

arbeidsomstandigheden, daarnaast aan gezondheid-gerelateerde kenmerken. Bij de

longitudinale analyses bleek dat de werknemers in de metaalindustrie en de nutsbe-

drijven minder vermoeidheids-/irritatieklachten en slaapklachten rapporteren.

Klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd die aan gezinsactiviteiten besteed

kan worden bleken slechts in geringe mate bij de dagdienstwerkers voor te komen.

Dat is niet verwonderlijk gezien de aard van deze groep. De beste voorspellers van

dit soort klachten (althans voor de dagdienstgroep) zijn de arbeidsomstandigheden

en de evaluatie van de werktijden. Er werd geen verloop in de tijd van dit soort

klachten geconstateerd.

Het ziekÍeverzuim blijkt wel aan de bedrijfstakken gerelateerd te zijn. Met name

in de voedings- en genotmiddelenindustrie werd een hoog verzuim geconstateerd.

Ook de werknemers die tijdens het onderzoek het bedrijf verlaten hebben, gemid-

deld een hoger ziekÍeverzuimpercentage. Wat de voorspelling van het ziekteverzuim

betreft, bl|kt dat dit vooral door gezondheids-gerelateerde kenmerken wordt

voorspeld en in mindere mate door de arbeidsomstandigheden. Bovendien bleek er

een duidelijke toename van het ziekÍeverzuim in de drie jaren van het onderzoek,

dit ondanks dat de verzuimfrequentie afnam.

Wat kan nu uit dit hoofdstuk geleerd worden? In de eerste plaats bleek dat een deel

van de variatie tussen groepen dagdienstwerkers ontstaat door verschillen tussen

bedrijfstakken. Daardoor is het noodzakelijk dat voor het onderzoek naar het ver-

loop van ziekÍeverzuim en andere kenmerken van werknemers met afwijkende werk-

tijdregelingen over goede vergelijkingsgroepen beschikt kan worden, die afkomstig

zijn uit dezelfde bedrijfstakken. De reden voor en dergelijke ingewikkelde onder-

zoeksconstructie, is dat statistische controle voor verschillen tussen bedrijfstakken

erg moeilijk is. Er kan niet gezegd worden dat de ene bedrijfstak méér of beter is

dan de andere. Toch zijn er verschillen tussen de bedrijfstakken geconstateerd, maar

die kunnen alleen "benoemd" worden. Deze verschillen zijn meettechnisch gezien

"nominaal" van aard en dat vereist een andere benadering dan de benadering bij
de overige onderzochte kenmerken, die allemaal tenminste "ordinaal" van aard zijn

(of gemaakt zijn). Problemen met de vergelijking tussen bedrijfstakken kunnen dan
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ook voorkómen worden door bij voorbaat vergelijkingsgroepen op basis van over-
eenkomst van bedrijfstakken samen te stellen.

In de tweede plaats bleek ook hoe belangrijk het is dat voor de invloed van de ver-
schillende soorten achtergrondkenmerken statistisch gecontroleerd wordt. Achter-
grondkenmerken kunnen niet alleen per bedrijfstak verschillen, maar bovendien in
de verschillende bedrijfstakken ook een andere rol spelen. In de volgende hoofdstuk-

ken zal de statistische controle achteraf dan ook een belangrijke plaats innemen.

Telkens worden de cross-sectionele en longitudinale vergelijkingen, door middel

van regressie-analyses, achteraf gecontroleerd voor verschillen in de onderzochte

groepen achtergrondkenmerken. Daarbij zal blijken dat deze verschillen een grote

rol op de uitkomsten van de vergelijkingen kunnen hebben.

Tenslotte bleek in de derde plaats dat ook bij de dagdienstgroepen de scores op de

verschillende afhankelijke variabelen gedurende de drie onderzoeksjaren kunnen

verlopen. Longitudinale analyse van groepen met afivijkende werktijdregelingen zal

dus altijd moeten inhouden dat de gevonden scores met een zo goed mogelijke
dagdienst-controlegroep vergeleken worden. In het volgende hoofdstuk wordt
daarmee een start gemaakt, te beginnen met de regelmatige ploegendiensten.

Noten

(1) Centraal Bureau voor de Statistiek/Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid

en Cultuur, Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland 1994, Centraal

Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1994

Sociale Verzekeringsraad , Kroniek van de sociale verzekeringen, editie 1994(2)
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6 Regelmatige ploegendiensten

Bij de regelmatige ploegendiensten is er sprake van een ontkoppeling van de

werktijd en de bedrijfstijd. De werknemers werken gemiddelJ 8 uur per dag, maar

doordat verschillende ploegen naast elkaar functioneren 'wordt de bedrijfstijd

bijvoorbeeld verdubbeld (bij de 2-ploegendienst), verdrievoudigd (bU de 3-ploegen-

dienst) of is er sprake van continu doorwerken gedurende de hele week, inclusief

het weekend (bU de 4- en 5-ploegendienst). Binnen het onderzoek naar "Arbeidstij-
den en ziekÍeverzuim, worden vijf soorten regelmatige ploegendiensten onderschei-

den. Werknemers met de 2-ploegendienst met de ochtend-avondcyclus werken de

ene week in een ochtenddienst en in de andere week in de avonddienst. Bij de 2-

ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus werken twee ploegen van werknemers

wekelijks afwisselend in de ochtend en de nacht. De 3-ploegendienst kenmerkÍ zich

door drie ploegen werknemers, die doorgaans een week in de ochtend-, een week

in de avond- en een week in de nachtdienst werken. Bij deze diensten wordt niet

in het weekend gewerkÍ. Dat gebeurt wel bij de 4- en S-ploegendiensten, waarbij

met vier of vijf ploegen de hele week volcontinu doorgewerkÍ wordt.

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksgegevens van deze vijf groepen met regelma-

tige ploegendiensten vergeleken met de gegevens van de vergelijkbare dagdienst-

groepen. Begonnen wordt met een korte samenvatting van de achtergrondkenmerken

van de onderzochte groepen, zoals die in hoofdstuk 4 werden weergegeven. Vervol-

gens wordt de invloed van het werken in ploegendiensten op aspecten van veilig-

heid, gezondheid en welzijn, privé-situatie en ziekÍeverzuim behandeld. Daarbij zal

steeds gekeken worden naar de begin- en uitstroomselectie, de veranderingen

gedurende de drie jaar van het onderzoek en de eventuele invloeden daarop door

de achtergrondkenmerken. Aan het einde van het hoofdstuk worden de onder-

zoeksvragen ten aanzien van de regelmatige ploegendiensten beantwoord.

6.1 Samenstelling van de groepen

Uit de bespreking van de achtergrondkenmerken van de regelmatige ploegendiensten

in paragraaf 4.3 bleek reeds dat de samenstelling van de werknemersgroepen met

ploegenschema's sterk verschilt van de werknemersgroepen met dagdiensten. Het
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is dus van belang dat deze groepsverschillen eveneens bij de vergelijking van de

ploegendiensten met de dagdiensten in beschouwing genomen worden, omdat ze

mogelijk op de uitkomsten van het onderzoek van invloed kunnen zijn. In deze

eerste paragraaf worden de gevonden verschillen tussen de groepen nog eens kort
samengevat.

Bedrijven met regelmatige ploegendiensten, die aan het onderzoek naar «Arbeidstij-

den en ziekÍeverzuim" meedoen, zijn afkomstig uit de industrie en de nutssector en

in enkele gevallen ook uit de zakelijke dienstverlening (overslag van goederen). BU

de industriële bedrijven gaat het om bedrijven die afkomstig zijn uit de voedings-

en genotmiddelenindustrie, de grafische industrie, de chemische industrie, de

rubberindustrie, de metaalindustrie en de glasindustrie. Bij de nutsbedrijven gaat

het om produktie- en distributiebedrijven van elektriciteit. De aan het onderzoek

deelnemende bedrijven zijn relatief groot van omvang en doorgaans werkt ongeveer

één- tot twee-vijfde deel van de werknemers in het bedrijf met een dergelijke dienst.

De full-time werkweek van de 2-,3- en 4-ploegendiensten ligt meestal rond de 38

uur, terwijl de werkweek van de S-ploegendiensten wat korter is. Alle werknemers

ontvangen, naast hun gewone netto-maandinkomen, een toeslag voor het werken

in de ploegendienst (die stdgt naarmate het aantal inconveniënten toeneemt).

Aan het door de bedrijven opgegeven personeelsverloop van rond de 7 à 8%, iste
zien dat het om vrij stabiele werknemersgroepen gaat. Het bleek echter dat bij de

2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus ruim een kwart (27%) van de werk-
nemers van bedrijf of van dienst veranderde en ook bij de 3-ploegendienst lag het

personeelsverloop hoger (12%) dan de ingeschatte 7 % . De werknemers die

gedurende het onderzoek het bedrijfverlaten hebben doorgaans een lagere leeftijd
en een korter werktijdverleden met ploegendiensten.

In de ploegendiensten die aan het onderzoek meedoen werken gemiddeld veel

maÍrnen (de 3-, 4- en 5-ploegendiensten bestaan vrijwel geheel uit mannen) en de

werknemers zijn gemiddeld wat jonger van leeftijd. Vanwege de ploegentoeslag is

het gemiddelde netto-maandinkomen van de ploegenwerkers doorgaans hoger dan

het inkomen van de vergelijkbare dagdienstgroepen. De werknemers met de 2-

ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus en de 4-ploegendienst wijken echter af
van dit algemene beeld. In de eerste groep bevinden zich relatief veel vrouwen en

het netto-maandinkomen van deze werknemers is gemiddeld lager dan dat van de

dagdienstwerkers uit de vergelijkingsgroep. De werknemers van de 4-ploegendienst

zijn gemiddeld wat ouder, terwijl deze groep van alle onderzochte groepen het
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hoogste gemiddelde netto-maandinkomen heeft. De opleidingsniveaus van de

werknemers in de 4- en de S-ploegendiensten zijn gemiddeld vrij hoog. In deze

groepen bevinden zich doorgaans de goed opgeleide werknemers in de technische

functies van de chemische industrie en de nutsbedrijven.

Werknemers in de onderzochte ploegendiensten hebben bijna allemaal een full-time
baan en doen minder vaak vrijwilligerswerk dan de onderzochte dagdienstwerkers.

De 4-ploegendienst wijkt ook hier weer af van de overige ploegendiensten. De 4-
ploegenwerkers werken relatief lang in deze ploegendienstvorm en doen relatief
vaak vrijwilligerswerk. Alle ploegendienstwerkers maken gemiddeld wat minder
vaak gebruik van medische voorzieningen als huisartsen, andere artsen, voorge-

schreven medicijnen en ziekenhuizen. Bij het algemene oordeel over het werk
verschillen de ploegendienstwerkers niet met de dagdienstwerkers, maar bij de

arbeidsomstandigheden heeft men wel vaak meer klachten over de fysieke belasting

door het werk. Ploegendienstwerkers hebben een langere geschiedenis van werken

in afwijkende werktijdregelingen dan dagdienst'werkers. Opvallend is ook het grote

aantal ploegendienstwerkers dat aangeeft dat het werk problemen in het privé-leven

veroorzaakt, dat ontevreden is met de werktijden, dat aangeeft dat de werktijden
problemen met de vrije tijdsbesteding en de gezinsactiviteiten veroorzaken en dat

er over nadenkt om van werktijden te veranderen.

6.2 Ongevallen bij regelmatige ploegen-
d ienste n

Ongevallen zijn gemeten aan de hand van drie maten. De eerste twee betreffen de

door de werknemers zelf gerapporteerde arbeidsongevallen en overige ongevallen
(privé-ongevallen inclusief sport- en verkeersongevallen). Alle ongevallen hebben

volgens de werknemers zelf ziekteverzuim tot gevolg gehad. Daarnaast worden de

arbeidsongevallen onderzocht die door de werkgever zijn doorgegeven aan de hand

van de gemelde ziekteverzuimgevallen.

Tabel6.2.1 geeft een overzicht van de percentages werknemers met de drie soorten

ongevallen bij de eerste onderzoeksmeting en de werknemers die gedurende het

onderzoek het bedrijf of de ploegendienst verlaten. Over het algemeen is er geen

duidelijke conclusie te trekken over de rol van de ongevallen bij de verschillende
ploegendiensten. Uit de eerste drie kolommen van de tabel blijkt dat er in totaal drie
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significante verschillen zijn. De werknemers in de 4-ploegendienst rapporteren

gemiddeld minder arbeidsongevallen dan de dagdienstwerkers, de werknemers in
de 3-ploegendienst rapporteren gemiddeld meer ovefige ongevallen dan de dag-

dienst-vergelijkingsgroep en de werkgevers van werknemers in de 2-ploegendienst

met de ochtend-nachtcyclus rapporteren meer arbeidsongevallen dan de werkgevers

van de dagdienstgroepen. Niet getoetst, maar wel opvallend, is dat de werknemers

van de 4- en 5-ploegendiensten doorgaans minder arbeids- en overige ongevallen

rapporteren dan de werknemers van de 2- en 3-ploegendiensten.

r..b.l 5 .2 .1 Ongevallen vasEgesteld cijden8 de eer6Èe meting biJ werknenera meE regelmEige ploegen-
dienslen en dagdienst-conErolegroepen en bij werknerera die aan heE onderzoek blijven
deeLnemen en Ej.jdens heE onderzoek ulÈvallen door ontalag r)

aanvangagroep uitstr PD uitst,r DD sign r*1

PD DD sign NIET IiIBL NIBT l'EL con uii cTu

ÀrbaldroEg.Y.lI@
2 -ploegendienst (ochtend-avond)
2 -pf oegendien6È (ochÈend-nacht )

3 -ploegendienaÈ
4-ploegendienEÈ
5 -ploegendiens!

Overlge oagryall@
2 -ploegendienaÈ (ochÈend-avond)
2 -ploegendiensE (ochEend-nachE )
3-ploegendienat
4 -p1oègendiensE
5 -ploegendienst.

t oor rqrlgavar g@cldq arbaldloDgavallG
2 -ploegendl-ensÈ (ochtend-avond)
2 -ploegendienst ( ochtsend-nacht)
3 -ploegendiensÈ
4 -ploegendi.ensc
5 -pl,oegendlensÈ

13t 11t
11t 5t
9t 9t
2t 13t
4t 1l

'tt 5t
9t 6t

11t 5t
21 4t
6t 8t

1t 3t
2l ot
3t 3t
ot 4t
2l 3t

13t 11t l1t 7t
L2t St 5t st
9t 7l 10t 4t
21 0t 13t 7t
4t 0t 7* 0t

7t 11t st 13t
t2t 0t 7l 0t
10t 13t st 9t
2+ 0t 3t 14t
6t 6t 71 33t

1t 0t 3t 0t
3t 0t 0* 0t
3t ?t 3t 0t
0t 0t 5t 0t
2t 0t 3t 0t

*) PD = groep met regelctige ploegendienat; DD = dagdienst-controlegroep; NIE? = uerknemers die
niet uitvalleu; wBt = werloemers die gedurende hel onderzoek uÍtvallen; sign = signlgi.aacieni-
veaus: - = niet siglificuÈ; ! = p<.10; * = p<.05; l* = p3.01
aign: con = conditie (ploegendienst verBus dagdienaf) ; uit = uitstrogm van wèrkremer§ (niet. versus
wel) ; c*u = ioÈeracÈie (condieie veraus uilEt.roon)

Bij de uitstroom van werknemers (door ontslag en overgang naar de dagdienst in
hetzelfde bedrijfl is met name de laatste kolom met significantie-niveaus belangrijk.

Deze kolom geeft aan of er sprake is van een selectieve uitstroom van werknemers.

De conclusie ten aanzien van ongevallen als reden om het bedrijf of de dienst te

verlaten is echter, dat er maar twee uitstroomselectie-effecten zijn, die beide een

tegengestelde richting van de selectieve uitstroom aangeven.

Vervolgens wordt ingegaan op de verschillen tussen de ploegen- en dagdiensten,

waarbij tevens deverschillen inzevengroepenachtergrondkenmerken inde analyses

betrokken worden. Het gaat daarbij uitsluitend om de verschillen in de aan-

t26



vangsgroep (eerste drie kolommen van tabel6.2.1). Tabel 6.2.2. geeft een over-

zicht.

lrbal 6,2.2 VerkLaring van de ongevallo Euaaen de aevugagroep va rerknemera net regelmtige
ploegendienatsen en de dagdienst-conÈro1ègroepen r)

verildering in I door:

Berk arbo gezond Èhuia verleden evaL

trbald!oag.vrll@
2 -ploegetrdien8È ( oqhEend- avond)
2 -ploegendienat (@hEend-nachE )

3 -ploegendIen6E
4-ploegendienst
5-ploegendien6t

Ovarlg. oBg.vrll@
2 -ploegendienEÈ (ochEend-avotrd)
2 -ploegendienst (ochtend-nachE )

3 -ploegendienac
4 -ploegsdlenaÈ
5-ploegendien8È

- .04 - .01 - .01 - .o2
-.t2 -.08 -.!7! -.10
.01 .01 - .01 .03
.11 ! .13* .O2 .16*
.06 .06 .a2'! .06

- .0s - .02 - .01 .02
- .06 .00 - .12 - .01
- .09r* - .10*r - .09* - .09*

. 0,1 .04 .08 .22'r

.0{ .05 - .03 .05

-.03 -.03
-.11 -.13
.01 .02
.L2' .06
. 0g .02

-.03 -.01
- .06 - .02
-.10** -.08*
.04 .06
.03 .03

-.04 -.03
-.13 -.14!
.0L .o2
.t2r .06
.05 .06

- .02 - .03
- .o7 - .05
- .10,* - .10**
.o2 .06
.06 .02

.04 .07
-.14! -.13
- .01 - .00
.L2| .L4'
.05 .01

Door d. rarhgry.r Ea.ld. rab.ldroaE.y.ll@
2 -ploegendienaÈ (ochEend-avond)
2 -ploegendienat (ochtend-nacht)
3 -ploegendienat
4-ploegendienst
5-ploegendiensÈ

.05 .05
-.13! -.14!
-.01 -.01

. 09 .09

.03 .03

.05 .04 .07
-.13! -.15! -.15!
-.01 -.o3 -.o3
-09 .07 .09
.03 .03 .02

.05
- .24r

.01

.10

.03

Verklaring ret behulp van mulÈiple regreaaie-analyser I - condit.ieverachil (ploegendlensÈ verEua
dagdiensC-conErolegroep), pera = 7 peraoonEkemerken, rerk = 7 kenrerken van de verkaiEuatie,.
arbo = 7 arbej.dsomEandigheden en evaluatie van het. rerk, gezond = 4 gezondheidsgedrag-kennerken
en 2 scores voor medlache consumpliei Èhui8 = ailEaI klachEen over wije ÈijdsbesÈeding en tijd
voor het gezin; verleden . 4 kemerken van heÈ rerkEijdverLeden, eval . 4 soorten evaLuaÈiea van
dè werkÈijdenr aigmlflcanÈieniveaua: ! = p3.10i r = p3.05i *r = pí.01

Uit tabel 6.2.2 blljl<t dan dat de werknemers van de 4-ploegendienst weliswaar

significant minder arbeidsongevallen rapporteren (zie het sterretje in de eerste

kolom), maar dat dit verschil met de dagdienstgroep verdwijnt als geeontroleerd

wordt voor verschillen in persoonskenmerken, arbeidsomstandigheden en werktijd-

verleden. Klaarblijkelijk is het dus zo dat de verdeling in de persoonskenmerken

en arbeidsomstandigheden tussen de 4-ploegendienst en de vergelijkbare dagdienst-

groep zodanig ongunstig voor de dagdienstgroep is, dat het lijh alsof er in deze

groep meer ongevallen gebeurden. Bij statistische gelijkschakeling verdwijnt het

significante effect. Hetzelfde is het geval bij de vaker door de werkgever gerappor-

teerde ongevallen bij de 2-ploegendienst met de ochtend-avondcyclus (zie uitroepte-

ken in de eerste kolom). Deze ongevallen worden verklaard door verschillen in
arbeidsomstandigheden. De werknemers van de 3-ploegendienst daarentegen rappor-

teerden meer overige ongevallen dan de vergelijkbare dagdienstgroep en dat verschil

blijft bestaan, ongeacht de verdeling van de verschillende groepen achtergrond-

kenmerken. Opvallend is tenslotte de rol die het werktijdverleden speelt bij de door

de werknemers gerapporteerde arbeidsongevallen.
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Echter ook het omgekeerde gebeurt en worden enkele verschillen zichtbaar die

aanvankelijk niet te zien waren. Bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus

Íapporteren de werknemers eigenlijk meer arbeidsongevallen dan de vergelijkbare

dagdienstgroep. Dat dit niet zichtbaar is, komt omdat verschillen in arbeidsomstan-

digheden en het werltijdverleden dit effect maskeren. Als de verschillen in arbeids-

omstandigheden en werktijdverleden (statistisch) gelijk gemaakt worden tussen de

2-ploegendienst- en de dagdienstgroep, dan blijkt dat de werknemers van de 2-

ploegendienst wel significant meer ongevallen rapporteren. Hetzelfde gebeurt bij
de 4-ploegendienst, die signifïcant minder door de werkgever gerapporteerde

arbeidsongevallen heeft als gecontroleerd wordt voor verschillen in de werksituatie

en arbeidsomstandigheden. Overige ongevallen hangen in deze groep samen met

de evaluatie van de werktijden.

I.rr.l 5.2.3 Ongevallen vaalge8Èe1d Eijdens de drie neÈingen van heE onderzoek (M1, il2, tl3) bij
werknemera ret, regel,@t.ige ploegendienacen en de dagdlenat-cont.rolegroepen

ploegendienaten dagdienaEen signiflcilÈie r)

M1 M2 M3 con tyd conatyd

Àrb.ldrongavr11@
2 -ploègendlenaE ( ochÈend-avond)
2 -pLoegendienaE (ochEend-mchE)
3 -ploegendienst
4-ploegendienat
5-ploegendiensÈ

OYariEa oagavallu
2-ploegendiensÈ (ochÈend-avond)
2 -ploegendienst (ochÈend-nacht )

3 -ploegendiènsÈ
4-pLoegendienEÈ
5 -pl,oegendien6t

Door d. vlrkg.v.r g@lda arbai,droÀgryallG
2 -ploegendienat. (ochtend-avond)
2 -ploegendlenst. (ochÈend-nacht )
3 -ploegendienat.
4 -ploegendlenat.
5-ploegendienaÈ

I

r) con - verschillen luaaen de onderzoeksconditie (afwijkende werklijdregelLng versua dagdienat-
conlrol,egroepi tyd . tijdsverschlllea in de loop van drie met.ingen, conrtyd = interacÈleverachll-
Ien (uiEeenLopende verachlllen ln de t.ijd bij de beide onderzoekBcondit.iea) i aigmificanEienl,veaue:
- = nlet sigmlflcanE; ! = pí.10, * = pr.05; *r . pí.01

De volgende serie analyses gaat over de veranderingen in de ongevalspercentages

tussen de vijf groepen met regelmatige ploegendiensten en de vergelijkbare dag-

dienstgroepen, maar nu in de loop van alle drie onderzoeksjaren. Tabel 6.2.3 geeft

een overzicht voor de drie groepen ongevallen. De percentages bij de eerste meting
(Ml) verschillen daarbij van de percentages in de eerste twee kolommen van tabel

6.2.1, omdat het in tabel6.2.3 gaat om de werknemers die aan alle drie metingen

van het onderzoek meedoen.

13t 9t 4t 9t 5t st
1st 15t 11 3t 4t 4t
9t 7+ 71 9t 6t 5t
0t 0t 0t 10t 6t 6t
3t 3i st 6t 4t st

7l 7t 6t 6t 5t 3t
11t 0t 0t 6* 3t 4t
10t 11t 9t 6i st 4l
3t 8t st st 7l 3t
6t ?t 7l 7l 4t 5t

21 21 3t 4t 2l 2l
0t 7t 7+ 0i 0t 4t
3t 1t 21 3t 2* 3t
0t 0t 0t 6t 2l 3t
2? 0t 1t 3? 3t 4t
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In de tabel is duidelijk te zien dat werknemers èn de werkgevers van de 4- en 5-

ploegendiensten gemiddeld minder arbeidsongevallen rapporteren (dit effect in de

kolom "con" is drie van de vier keer significant), maar ongeveer evenveel overige

ongevallen dan de dagdienst-vergelijkingsgroepen. Werknemers en werkgeveÍs van

de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus rapporteren gedurende alle drie

metingen van het onderzoek meer arbeidsongevallen dan de werknemers in de

dagdienstgroep. De werkgevers van deze groep rapporteren gedurende het onder-

zoek zelfs een toename van de arbeidsongevallen, wat te zien is aan het significant

interactie-effect (con*tyd).

Voor de verklaring van de verschillen in verandering is gekeken naar hoe de

verschillen in de scores van de ploegendiensten ten opzichte van de dagdienstgroe-

pen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis

van de verschilscores van de achtergrondkenmerken tussen de eerste en derde

meting. Anders geformuleerd: is er sprake van een verandering in de ontwikkeling

van de ongevalsscores, als voor verschillen in de ontwikkeling van de achtergrond-

kenmerken gecontroleerd wordt? Tabel 6.2.4 geeft een overzicht.

Írb.I 6.2.4 verklaring van heÈ Èijdsverloop vil de ongevallen Èuasen serknerera ret regelmÈige
ploegendienaÈen en de dagdienat.-conÈrolegroepen r )

veranderlng Ln ts door:

pera verk arbo gezond Ehuis vèrl,eden eval

Àrbqld!oEgsrlle
2 -ploegendienat. (ochEend-avond)
2 -ploegendiensË (ochEend-nachÈ )
3 -ploegendienat
4-ploegendien6t
5-ploegendienst

ovariga oDgavallE
2 -ploegendieost (ochtend-avond)
2 -ploegendienst (ochtend-nachÈ)
3 -ploegendienat
4-ploegendienBt
5-ploegendienst

.04 .04 .05

.13 .22t .11
- .02 - .05 - .o2
- .05 - .04 - .07
- .03 - .11 - .02

- .03 - .03 - .0{
.13 .16 .09

-.01 -.04 -.01
-.05 -.01 -.04
-.05 -.10 -.05

-.06 -.05 -.o7
- .o7 - .13 - .O7
.00 -.01 -.01

- .03 - .01 - .05
.06 .09 .06

.05

.13
- .02
- .05
- .03

- .03
.13

- .01
- .06
- .05

.05 .0s

.15 .L4
- .03 - .o2
-.07 -.05
- .01 - -o2

- .o2 - .01
.10 .13

- .o2 - .01
-.07 --05
- .05 - .05

- .05 - .06
- .05 - .1{
.03 - .01

- .03 - .05
- 0? .03

04 .05
.10 .L4

- .01 - .02
- .03 - .03
- .03 - .03

- .03 - .03
.13 .L2

-.o2 -.02
- .06 - .06
- .06 - .06

-.06 -.07
- .11 - .0?
.00 --00

- .04 - .03
.06 .05

Door d. rGÈg§.r gold. rrb.ldrolg.v.I1E
2-ploegendlens! (ochÈend-avond) -.05
2 -ploegendiena! (ochtènd-nacht )

3 -ploegendienaE
4-ploegendlenaÈ
5 -pl,oegendlenEÈ

- -o7
- .00
- .03

.05

verklarlng reE behulp ve rulÈ1ple regreaaie-analyae; g - condit.leverachil (ploegendienat verau8
vergelijkbare dagdiensÈgroepl i pers = 1 praoonakemerken; werk - 7 kenmerketr van de werkaituatie i
arbo - 7 arbeidaffitildigheden etr 1 evaluaÈie v& heE rerk; gèzond - 4 gezondhel-d8gedrag-kererken
en 2 acorea voor redLache consuÍrEÈ1e, Èhuia . autal klachlen over vrije tiJd8besEedlng en auEal
klachten over BlJd voor hec gezin; verleden . 4 kererken van heE uerktijdverledeni eval - 4 aoor-
Een evaluat,Les vu de uerkÈijden, signif,icut.lenlveaus: ! . pr,10i r . pí.05i **. pi.01

Het bldkt dan dat er nauwelijks verschillen optreden in de verschilscores tussen de

eerste en de derde meting. Alleenbij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus
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blijkt dat de daling van het percentage werknemers met arbeidsongevallen tussen

de eerste en de derde meting significant sterker is dan bij de controlegroep als

gecontroleerd wordt voor het werktijdverleden. Daarbij komen de scores bij de

derde meting zo dicht bij elkaar datz,e bijna gelijk zijn. Het werktijdverleden hangt

dus sterk sÍrmen met het aantal ongevallen dat door de werknemers gerapporteerd

wordt.

De conclusie die ten aanzien van de ongevallen bij regelmatige ploegendiensten

getrokken kan worden, is daarom dat er sprake is van verschillen ten opzichte van
de dagdienst-vergelijkingsgroepen. Werknemers met de 2-ploegendienst met de och-

tend-nachtcyclus rapporteren meer arbeidsongevallen. Daarnaast blijkt dat de

werkgevers van deze groep meeÍ arbeidsongevallen rapporteren en dat dit aantal

neemt gedurende het onderzoek zelfs toe. Werknemers van de 3-ploegendienst

rapporteren meer overige ongevallen. In de 4- en 5-ploegendienst is sprake van
consequent weinig door de werkgevers gerapporteerde arbeidsongevallen. Het bleek
dat er bij de ongevallen nauwelijks sprake is van uitstroomselectie: ongevallen zijn
dus geen reden om het bedrijf of de dienst te verlaten.

6.3 Gezondheid bij regelmatige ploegen-
diensten

Gezondheidsklachten werden tijdens de telefonische enquëtes door de werknemers

zelf aangegeven. Daaruit zijn de vier verschillende scores berekend. Begonnen

wordt met het onderzoeken van de aanvangsverschillen en de effecten van de

uitstroomselectie op basis van deze gezondheidsscores. Tabel 6.3.1 geeft het

overzicht van de gezondheidsklachten bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in
de verschillende groepen met regelmatige ploegendiensten en dagdiensten.

Uit de eerste drie kolommen van de tabel kunnen twee belangrijke conclusies
getrokken worden. De eerste is dat werknemers die werken met de 2-ploegendienst

met de ochtend-nachtcyclus, i.t.t. de vergelijkbare dagdiensrwerkers, meer klachten
op alle vier gezondheidsaspecten rapporteren. Dezn werknemers rapporteren

gemiddeld meer algemene gezondheidsklachten, meer veÍïnoeidheids-/irritatie-

klachten, meer spdsverteringsklachten en meer slaapklachten dan de groep van

vergelijkbare dagdienstwerkers. Een tweede opvallend gegeven is dat de ploegen-
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dienstwerkers meer slaapklachten aangevendan de vergelijkbare dagdienstgroepen.

Alleen bij de S-ploegendienst is dit verschil niet significant.

r.b.l 6.3.1 cezondheidaklachten vastgesÈeld Èijdens de eerEEe meEing biJ werknènerE reC regelGtlge
ploegendiensEen en dagdiensÈ-controlegroepen en bij werknmrs dle aa het. onderzoek
blijven deelneren en Eijdena het onderzoek uiEvallen door ontal,ag r)

aanvangagroep ultatr PD uiEalr DD eign r*1

PD DD slgn NIEA nBL NIBI WBL con uit c*u

ÀlE@. g.zmdLald!È1.càÈ@
2 -ploegendienaÈ (ochEend-avond)
2 -ploegendiensÈ (ochEend-nacht.)
3 -ploegendiensÈ
4-ploegendienst
5-ploegendienst

vae!tdhald! - /1rrr,Èrtl.klrchÈ@
2 -ploegendienst. (ochlènd-avond)
2 -ploegendienat. ( ochlend-nacht )

3 -ploegendienat
4 -ploegendienst
5 -ploegendiensE

SDI J sv.rtarl,!grtlrchÈa
2 -ploegendiens! ( ochtend- avond)
2 -ploegendienst ( ochÈend-nachl)
3-ploegendienEt
4-ploegendienst
5-ploegendienst

SlraDlrhchÈ@
2-ploegendienaÈ (ochEend-avond)
2 -ploegendienst (ochlend-nacht)
3 -ploegendiensÈ.
4-ploegendienaÈ
5-ploegendienBE

5,1 3,8 4,2
7,3 3,3 6,2
4,3 3,9 4,A
5,5 4,O 4,5
5,3 3,2 6,5

3,9 3,9
5,7 3,8
4,0 4,0
3,4 4,0
3,2 3,4

1,6 1,6
2,4 r,3
1,6 1,6
L,A L,6
L,3 L,4

0,5 0,5
L,2 O,6
0,5 0,6
0,6 o,5
0.5 0,6

1,s 2,7
5,L 2,5
3,5 2,8
3,6 2,1 !

2,7 2,4 -

3,8
5,2
3,9
3,3
3,0

t,6 1,9 L,6 1,9
2,2 3,2 1,0 2,5
1,5 2,O L,6 2,0
1,8 3,0 1,5 2,0
L,2 2,4 L,4 2,7

0,6 r,4
1,0 L,6
0,6 0,5
0,5 1,5
0,4 1,1

3,4 5,2
4,8 6,2
3,4 4,2
3,7 2,0
2,6 3,8

0,5 o.7 - !

0,6 0,7
0,5 0,7
0,5 0,7
0,5 2,0

2,7 3,2
2,2 4,2
2,6 3,9
2,6 3,3 I -
2,3 4,0 - !

*) PD = groep met. regelGtige ploegendiensti DD = dagdiensE-conÈrolegroep; NIET = werknemers dle
nieÈ uiÈvalleni WEL = uerkremerE die gedurende het onderzoek uiÈvallenr stgn - sig[ificantieni-
veaua: - = niel significanEi ! = p<.10; *, p..05, *r - pj,01
sigm: cm = condilie (ploegendienEt versus dagdienat. ) i uit - uiÈatroom van werknèrers (niet versug
wel); c*u = inEeracÈie (condiEie veraus uitsÈroom)

De analyses van de uitstroom laten zien dat werknemers die gedurende het onder-

zoek het bedrijf of de dienst verlaten, meer gezondheidsklachten rapporteren dan

werknemers die blijven. In meer dan de helft van de gevallen is dit effect signifi-

cant. Er is echter geen sprake van dat bij de werknemers in de ploegendiensten dit
effect sterker of zwakker zou zijn dan bij de werknemers in de dagdiensten.

Voor de verklaring van de gevonden aanvangsverschillen wordt weer gebruik ge-

maakÍ van de zeven groepen achtergrondkenmerken. Tabel 6.3.2 geeft een oveÍ-

zicht. Uit het veranderende patroon onder invloed van de verschillende groepen

kenmerken, zijn enkele interessante conclusies te trekken. De hoge scores van de

2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus blijven over het algemeen bestaan. Als

ze veranderen, gebeurt dat uitsluitend onder invloed van verschillen in de thuissitua-

tie, werktijdverleden of evaluatie van de werktijden. Dat geeft aan dat ze inderdaad

aan het werken met afirijkende werktijdregelingen gerelateerd zijn.
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IrD.l 6.3.2 Verklaring vil de gezondheldsverÉshillen tu8sen d€ aanvangagroep v& rerknerers reÈ
regelEtige ploegendienaÈen en de dagdlenat-cont.rolegroepen r)

verudering in g door:

arbo gezond thuis verleden eval

l:,gooa E s@dh.ldltlrcàtsG
2 -ploegendienaL (ochtènd-avond)
2 -ploegendienat. (ochtend-nachÈ )

3 -ploegendlenst.
4 -ploegendlenat
5-ploegendienat,

vrte.1alh.ldr - /lrltrÈ1.tlrcàÈG
2-ploegendienat (ochtend-avond)
2 -pIoegendl,enEt. (ochtend-nacht)
3 -ploegendienat
4-ploegendlenaÈ
5 -pIoegendlen6t.

sDI J lvcrÈ.rllgrhl.cLtG
2 -ploegendiensÈ (ochtend-avond)
2-ploegendien8t (ochtend-nach!)
3 -ploegendiensÈ
4 -ploegendienat.
5 -ploegendietrEt.

Sl..t tLrchtc
2 -ploegendienaÈ ( ochtend- avond)
2 -ploegendienat (ochtend-nacht.)
3-ploegendienat
4 -ploegendj.ensÈ
5-ploegendlenaÈ

- .00 .02
-.25*r -.13
.02 .06
.02 .zL'a
.11 .10 !

.00 .04
-.24r' -.L6!
.05 .06

- .03 .13 I

.13 | .t2a

- .07 - .05
-.09 -.17!
- .02 .02
.05 .04

--00 .03

-.11' -.05
-.31*r -.21+
- .04 - .05
.00 -.o2
.04 .06

r) verklarlng nets behulp vil mlÈLple regrea8ie-analyae; B - condit.iewerschil (ploegendienaÈ versus
dagdienac-controlegroep); pera . ? peraoonakenmerkenr werk - 7 kenmerken vil de verksiÈuaÈie;
arbo = 7 arbeldaomtandigheden en evaluaÈie van heÈ werki gezond . 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 6corea voor nediEche conaunpt.ie; thuls - aanEal klachten over vrLje tijdsbesteding eo tijd
voor he! gezini vèrleden = 4 kennerken van het. werktijdverleden, eval = 4 aoorÈen evaluaÈiea van
de werkEijden; 8lgnÍfÍcantleniveaua: ! - pr.10, r = pr.O5i rr - pj.01

De verschillen in de slaapklachten veranderen minder sterk onder invloed van de
persoon§- en werksituatiekenmerken en gezondheidsgedrag/medische consumptie,

dan onder invloed van arbeidsomstandigheden, de vrije tijdsbesteding, het werktijd-
verleden en de evaluatie van de werktijden. Dat betekent dat de in tabel 6.3.1
geconstateerde verschillen grotendeels bevestigd tvorden, maar zeker ook samenhan-

gen met de kenmerken van de werktdd-patronen. Tenslotte blijkt dat in een aantal
gevallen de 4-'en S-ploegendiensten, onder invloed van de verschillende soorten
achtergrondkenmerken, significant minder algemene gezondheidsklachten en

vermoeidheids-/irritatieklachten rapporteren. Klaarblijkelijk speelt in deze groepen

het werken met afwijkende werktijdregelingen dus wel degelijk een rol.

De mate waarin de klachtenscores in de loop van de tijd veranderen, wordt in tabel
6.3 .3 . weergegeven. In de eerste kolom met significanties blijkt dat het patroon van
verschillen dat bij aanvang van het onderzoek vastgesteld werd, ook gedurende het
onderzoek grotendeels aanwezig blijft. Met name de 2-ploegendienst met de och-
tend-nachtcyclusrapporteertmeeralgemenegezondheidsklachten, vermoeidheids/ir-
ritatieklachten, spijsverteringsklachten en slaapklachten. Echter nu blijkt dat ook
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- .00 - .05
-.24ra _.24r.
.01 - .06
.06 - .06
.03 - .06

.00 -.05
-.28r* -.30rr
.01 - .07 !

- .04 - .15r
.03 --05

- .05 - .oil
-,:.7i -.L1*
- .01 - .0L
- .o2 - .05
.03 .01

-.10r _.15*r
-.33ri -.34 *r
-.10rr -.1611
-.10 ! -.21rr
-.04 -.13*

- .03 .05
- .26a' - .19*r
- .01 .04

. 06 .05

. 06 .06

- .02 .05
- .30rr - .22**
- .00 .04
- .06 - .o7
-06 .o7

-.0i1 -.05
- .17* - .14 !

- .01 .01
.01 .03
.01 .06

-.1{** -.O7
- 1<r*
-.11*r -.06!
-.11! -.09
- .03 - .00

-.o2 .05
- ,23rr - .15*
- .01 .05
- .0f .10 !

.01 .11r

-.01 .05
-.28i* -.20rr
- .00 .06
- .12 - .01
.02 .12r

-.06 -.02
- .L7' - .11
- .03 .0:.
- .08 - .01

. 01 .06

- .10rÍ - ,04
- 11*+ - "Ía
-.11+r -.05
- .17rr - .05
- .06 .03



de 2-ploegendienst met de ochtend-avondcyclus gedurende het hele onderzoek meer

algemene gezondheidsklachten en meer spijsverteringsklachten rapporteert, waardoor

dit effect eveneens significant is.

rrb.I 6.3.3 cezondheldaklachÈen vaaÈgeateld tijdens de drie meÈingen van het onderzoek (t(L, M2,
!t3) bij werknerera met. regelMt.lge ploegendiensÈen en de dagdien8t-controlegroepen

ploegendienaten dagdienaten signlflciltie *)

t42 con Èyd conrtyd

IIE@&. g.to8dhqld!Èl.chÈc
2 -ploegendlensE ( ochÈend-avond)
2 -ploegendienst (ochÈend-nachl )

3 -pLoegendienst
4 -ploegendien6t
5-ploegendien6t

v@Gtdbatd! - /iraltrÈlGthchÈE
2 -ploegendienaÈ ( ochtend-avond)
2 -ploegendien8t (ochEend-nachE )

3-ploegendienst
4-pfoegendienst
5 -ploegendienat

SDr, J lvcrÈrrhg!tlacht6
2 -ploegendiensb (ochEend-avond)
2 -pf oegendienÉt (ochEend-nachE)
3-pLoegendienEt
4-ploegendienat
5-ploegendienst

Sl.aph1.ehtc
2 -ploegendienst (ochÈend- avond)
2-ploegendien6È (ochEend-nachÈ)
3 -ploegendiensE
4 -ploegendienaÈ
5 -ploegendlenat.

0,,1 O,4 0,4
0,6 0,6 0,5 t -
0,5 0,5 0,5
0,4 0,4 0,5
0,5 0,5 0,4

4,2 4,4 4,0
5,4 4,4 4,4
4,0 3,4 !,4
3,5 3,1 3,3
3,2 3,1 2,6

L,7 L,9 1, 5
2,4 1,9 r,1
1, 5 L,4 r,2
1,9 1,5 1,5
1,3 L,2 0,9

0,7 0,9 0,8
0,9 0,9 L,2
0,1 0,6 0,6
0,5 0,7 0,5
0,5 0,6 0,5

3,7 3,3 3,3
5,1 4,6 4,5
3,5 3,1 2,8
4,0 3,7 3,2
2,7 2,7 2,4

3,5
3,2
1,1
3,6
3,2

r,4
0,9
1,5
L,4
1,3

3,5 3,3
3,2 2,A
3,7 3,5
3,5 3,3
3,1 2,4

r,4 1, 3

1,0 0,8
1,6 1,3
1,3 L,2
L,2 !,2

2,4
L,9
2,5
2,5
2,r

2,5 2,4 t.
L,9 L,7 * r
2 ,5 2,4
2,5 2,4
2,3 2,3

r) con = verschillen tusaen de onderzoeksconditie (afsijkende werkÈi.jdregeling versus dagdlenat-
cont.rolegroèp; tyd r tljdsverschiLlen ln de loop van drie ret.ingeni con*tyd - inÈeracEieverachil-
Ien (uiÈeenlopende verschlllen in de t.tjd bij d€ beide onderzoek8conditiea) , EignificanEieniveau8 :

- = niet aigrificant; ! - p<.10i * - p<.05; r* = pí.01

Alle groepen Íapporteren meer slaapklachten, waarbij het verschil bij de 5-ploegen-

dienst nog steeds niet significant is. Wel blijkt uit de tweede kolom met significan-

ties dat met name de algemene gezondheidsklachten en de vermoeidheids- en

irritatieklachten gedurende het onderzoek afnemen. Uit de derde kolom met signifi-
cante resultaten blijkt dat de afname in twee gevallen bij de ploegendiensten zelfs

sterker is dan bij de dagdiensten.

Ten opzichte van tabel 6.3.3 zijn er in tabel 6.3.4 enkele verschillen dezelfde

gebleven, maar zijn er ook enkele veranderingen opgetreden. Met name het gegeven

dat bij de 3- en 4-ploegendienst de slaapklachten drastisch afnemen gedurende het

onderzoek valt daarbij op. BU de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus blijft
het aantal vermoeidheids-/irritatieklachten hoog.
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Lbal 6.3.4 verklaring van het. t.ijdsverloop vm de gezondheidsklachÈen Èussen werknflers @t
regelMÈige ploegendien8!èn en de dagdienst-controlegroepen í )

verandèring in I door:

gezond Èhuis verledeB eval

À19oEa g.zoldhcldrlrl.cbtG
2-ploegendienat. (ochEend-avond) -02
2-ploegendienat. (ochtend-nach!) .09
3-ploegendien6t. .06
4-ploegendienst. -.02
s-ploegendienst. ,04

.01 .04

.06 .t2

.06 .06

.03 - .06

.05 .05

.01 .03

.05 . 11

.07 .06
- .04 .o2
.04 .02

.o2 .03

.16 ! .19r

.05 .04

.06 .09
-05 .0'1

.01 .00
- .16 - .10
.03 . 03
.01 .04
.11! .09

.04 .04

.08 .06

. 11** .10*

.08 .11

.o7 .09

.02 .03

.06 .L2

.10r .04

.09 - .03

.03 .03

.00 .03

.13 .24r

.05 .03

.2L .05

.0.{ .04

.01 -.00

.L7 -.11

.03 .01

.03 . 04

.13 ! .08

.05 .05

.10 .06

.13r .09*

. 18 .11

.09 .o1

.04

.07

. 11r

.13 !

- 08

.02

.10

.05
- .03

.02

.03

.20.
-04
-06
-05

-.o2
-.11

.03

.02

.08

.05

.06

.10r

.09

.o7

V.re.1dÀcid, -,/l,rr1è.èlrlrIrch,Èo
2-ploegendiensÈ (ochÈend-avond) .03 .O2 .05
2-ploegendleaat (ochÈend-nacht) .20r .15 .2Or
3-ploegendienst .05 . 05 . 06
4-pfoegendienst .O7 . 06 . 04
s-pLoegendienst .05 .0? . 06

SDU !v.rÈ.rlagrlBlrchtB
2-ploegendienst (ochtend-avond) -.01 -.03 -.01
2-ploegendienst (ochlend nacht) -.11 -.L2 -.L2
3 -ploegendienst. . 03 . OO . 01
4-ploegendienst. .03 . 03 . 03
s-ploegendienat .07 .05 .07

sl..DtllcbtG
2-ploegendienaÈ (ochtend-avond) .05 .04
2-ploegendienst.(ochtend-nacht.),06 .03
3-ploegendienat. .11r .13*r
4-ploegendienat. .11 . 13 !

s-ploegendien8t. .08 . 10

r) verklaring meÈ behulp van Nlt.iple regreaaie-analyEe; I = condilieverschil (ploegendienst. versus
vergelijkbare dagdielsÈgroep) ; pers = 7 perEoonskemerken; serk = ? kenrerken van de eerksj.Euatiei
arbo - 7 arbeidam8tandigheden en 1 evaluaÈie van trec werk; gezond = 4 gezoodheidsgedrag-kemerken
en 2 scorea voor medische consumpÈie, thuis = aanEal klachEen over vrije tijdsbegt.eding en aantal
klachlen ovèr tijd voor heÈ gezini verleden - 4 kenmerken van het eerktijdverledeni eval = 4 soor-
ten evaluat.iea van de werkeijden,' aigmificanÈieniveaus: ! = pí.10; * = p<.05i ** = pí.01

De conclusie uit de analyses van de vier gezondheidsklachten is daarom dat er met

name bU de 2-ploegendiensten sprake is van relatief veel gezondheidsklachten. Een

uitzondering voÍmen de slaapklachten van de 2-ploegendienst met de ochtend-avond

cyclus, die verklaard werden door verschillen in arbeidsomstandigheden met de

dagdienstgroep. Er werden geen relevante uitstroom-effecten in het verloop van de

gezondheidsklachtentussendeploegendienstenendevergelijkbaredagdienstgroepen

gevonden. Duidelijk is dat verschillen in een aantal gevallen met het werken in de

ploegendiensten samenhangen.

6.4 De thuissituatie bij regelmatige ploegen-
diensten

Ook bij de twee aspecten van de thuissituatie van de regelmatige ploegendienstwer-

kers wordt begonnen met het onderzoeken van de effecten van de beginsituatie en

de uitstroomselectie. Tabel 6.4.1 geeft het overzicht van de gemiddeld aantal
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klachten hierover bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de verschillende

groepen met regelmatige ploegendiensten en dagdiensten

Tsbel 6.{.1 (lachcen over de Èijdsbesteding va8Egesteld Èijdens de eersÈe meÈing bij uerknemers
neE regelcÈigè ploegendiensten en dagdiensE-controlegroepen en bij werknemera die au
heÈ onderzoek blijven deelnemen en Èijdens het onderzoek uitvallen door oncsLag *)

aanvangsgroep uitstr PD uilslr DD Eign *r)

PD DD sign NIBT WEL NIET WEL con uiE c.u

ÀuÈ!1 thchÈo ovar ElJ. tr.Jdrbrlt.dtug
2 -ploegendieasE (ochtend-avond)
2 -ploegendienaÈ (ochlend-nacht )
3 -ploegendlenats
4-ploegendiensÈ
5-ploegendienst

Àubal hl.chte ovcr tÍJd voor E.ah
2 -ploegendiensc ( ochcend- avond)
2-ploegendiensE (ochgend-nacht)
3-ploegendiensÈ
4 -ploegendienaE
5-ploegendien6t

a,7 2,O 0,8 0,7
a,6 2,0 0,8 1,1
1,6 2,O 0,8 a,2
L,1 2,s 0,8 0,8
L,4 r,4 0,6 1,3

0,20 0,33 0,06 0,03 **
0,12 0,08 0, r.2 0,10
0,19 0,3? 0, o8 0,07 ** - !

0.31 0,00 0,03 0.04
0,15 0,31 0,07 0,00 ! -

L,1 0,8
1t7 0,9
1,7 0 ,9
1-,7 O ,8
1,4 0,6

0,21 0,06 **
0,11 0,12
0,20 0,08 **
0,32 0,03 **
0,16 o, 07 !

r) PD = gToep met regelGEige ploegendiensE; DD = dagdienst-controlegroep; NIET = verknemers die
nieE uiÈvallen; WEIJ = werknemera die gedurende hec onderzoek uitvallen; §ign = signiticanlieni-
veaus: - - niel significanÈ; I - n<.to; * = p<.05; ** = pi.01
sigm: con - condilie (ploegendiensE veraus dagdienst); uit. = uj,tstroon va terknemers (niet
versus wel); clu = inleracÈie (conditie versus uitstrom)

Uit de tabel blUkt dat werknemers in regelmatige ploegendiensten op het gebied van

vrije t$dsbesteding gemiddeld meer klachten rapporteren dan hun collega's in

vergelijkbare dagdienstgroepen. Ook wat betreft de tijd voor het gezin blijkt dat

voor de meeste (4 van de 5) groepen in regelmatige ploegendienst geldt dat zij

gemiddeld meer klachten op dit welzijnsaspect rapporteren dan hun dagdienst-

collega's. Met uitzondering van het aantal klachten over de te besteden tijd aan het

gezin bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus, blijkt dus overduidelijk

dat ploegenwerkers meer klachten over hun privéleven hebben dan de dagdienst-

werkers. Dat bevestigt het gegeven dat het werken in ploegendiensten gepaard gaat

met problemen in het privé-leven van de werknemers.

Uit de analyses van de werknemers die het bedrijf of de dienst verlaten blijkt slechts

in één geval dat dit bU ploegendienstwerkers vaker het geval is. De werknemers

van de 3-ploegendienstgroep die het bedrijf of de dienst verlaten hebben gemiddeld

beduidend meer klachten over te weinig tijd die ze aanhet gezin kunnen besteden.

Vervolgens wordt weer op de verklaring van de gevonden verschillen door de

kenmerken van de werknemers ingegaan. Tabel6.4.2 geeft een overzicht van de

regressie-analyses waannee de invloed van deze kenmerken onderzocht is.
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raD.l 6.{.2 verkrarlng vil de klachten over de tiJdsbesredlng ruaEen de ailvangagroep van werknemera
neÈ regelmÈige ploegendienaÈen en de dagdienst-controlègroepen i)

veranderlng in I door:

gezond lhuis verleden eval

ÀeÈll Ll.cht@ ov.r EU. È1jd!bc!È.dl,aE
2-ploegendiens! (ochtend-avond) -.24**
2-pLoegendienst (ochÈend-nachÈ) -.2tr*
3-ploegendienst
4-ploegendiens!
5 -ploegendienat'

À.aèal khcàt@ oyG tljd voor E.riB
2-ploegendlenaÈ (ochtend-avond) -.16rr
2-ploegendlenst (ochtend-nacht.) .01
3-ploegeodienat -.13rr
4-ploegendienats -.29**
s-ploegendiena! -.10 !

- .2taa
-.20r*

-.24** _.23rr
-.22*r -.22ar
-.2l,rr -.2tr.
- .18rr _ .2Laa
-.25ir _ .24**

-.16rr -.15ir
.03 .o2

-.10r -.12r*
- .274t - .28ar
- .t2t - .11 !

-.22rr _ -24rr
- .16í _.2Lra

- .15rr - .24,*
-.21rt -.24*t

- .17'r _ .16ír
.o4 .01

- 11tt

-.08 -.09!

- .24rr - .12*r
-.14 -.03
- .22r+ - .09*
- .16 .03
- .20.t - .06

- .14r* - .08
.02 .06

- .10r - .08*
-,lSrr -.15r
- .o7 -.01

*) verklaring meÈ behulp van Nl,tiple regreasie-analyee; I - condiÈleverschlt (ploegendienst veraua
dagdienst-controlegroep), pera r ? persoooskenrerken; werk = ? kemerken vil dè serkaituat.ie;
arbo = 7 arbeidgrctandigheden en evaluaEie van heÈ werk; gezond - 4 gezondheidsgedrag-kemrken
en 2 EcoreB voor mediache consuI|tr)t.le; thuis ' aantal klachten over wije tijdsbeEtealing en t.ijatvoor het. gezin; verleden - 4 kererken vil he! eerklijdverleden; eval = 4 soorLen evaluatieg van
de werkt.ijden; slgniticantieniveaua: ! = pr.1Oi r = p3-05; ir - pí.01

De eerste kolom geeft weer de B-waarden van de verschillen zoals die in de eerdere
tabel zijn aangetoond. vervolgens komen de B-waarden aan de orde, maar dan
gecontroleerd voor de verschillende soorten invloeden. Het blijkt dan dat eigenlijk
alleen de kenmerken van de twee laatste kolommen (het werktijdverleden en de
evaluatie van de werktijden) van invloed zijn op de eerder gevonden groepsverschil-
len. V/el blijkt dat bij de S-ploegendienst de klachten over de tijd voor het gezin
verdwijnen onder invloed van de correctie voor arbeidsomstandigheden. Dit alles
bevestigt het gegeven dat het werken in ploegendiensten in veel gevallen met
klachten over de vrije tijd en de tijd voor het gezin gepaard gaat.

Vervolgens zal ingegaan worden op het gegeven hoe de klachtenpatronen zich ont-
wikkelen in de loop van de tdd. Tabel 6.4.3 geeft daarvan een overzicht. uit de
drie kolommen met significante resultaten blijkt dat de verschillen, die reeds in tabel
6.4.1zijn aangetroffen, zich ook gedurende de loop van het onderzoek voortzetten.
De eerste kolom met significante resultaten geeft namelijk dezelfde significante
verschillen tussen de ploegendienst- en dagdienstgroepen aan als in tabel 6.4.1. De
beide overige kolommen geven aan dat er geen significante wijzigingen in de loop
van het onderzoek optreden. Ook bij de 5-ploegendienst is er dus continu sprake
van meer klachten over de beperkte tijd voor het gezin.

Het is dan ook de vraag of veranderingen in de scores gedurende het onderzoek
mogelijk veranderen onder invloed van de verstorende kenmerken. Tabel 6.4.4 geeft
hiervan een overzicht.
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rrlcl 5.4.3 KlachEen over de Èijdabesteding vasÈgesteld tijdens de drie met.ingen van het onderzoek
(M1, M2, M3) bij werknemers met. regel@tige ploegeudien§len en de dagdienst-cont.role-
groepen

pLoegendienaEen dagdienaEen sigmificilcie *)

con lyd con*lydM1

ÀlBtal hlrchto ovcr cLjq Èljdlb.rÈ.dlEg
2 -ploegendienaÈ ( ochtend-avond)
2 -ploegendlen8t. (ochtend-nacht )

I -ploegendlenat
4 -ploegendienaC
5 -ploegendj.enst.

À&È.1 Llrcbto ovlr tljd voor g.rla
2-ploegendiersl (ochtend-avond)
2-ploegendiensE (ochEend-nachÈ)
3 -ploegendiensÈ
4 -ploegendienst
5-ploegendien6E

L,7 2,L 1,8
L,7 t,7 1, 9
L,7 L,6 1, 5
L,6 L,6 1,3
1,4 L,2 1,2

0,22 0,23 O,2L
0, 15 0, 11 0, 15
0, 19 0, 17 0, 21
o,24 0,29 0,2L
o, L1 0,22 0 ,L4

0,7 0,8 o,7
0,6 0,9 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8 0,9 0,9
0,5 0,6 0,6

o,o7 0,o7 0,L2
0,15 0,15 0,18
0,09 0,09 0,12
0,05 0,10 0,17
0,07 0,08 0,07

*) con = verachillen tuasen de onderzoekscondit.ie (afwijkende werkt.ijdregeling veraua dagdienst-
conlrolegroep; cyd = Eijdsverschil,len in de loop vil drie neÈingen,. con*Èyd = inÈeractieverachil-
Ien (uileenlopende verachillen in de tiJd bij de beide onderzoekacondit.ies) ; sigmificantleniveaus:
- = nieE §igmificane; ! = p<.10; * - p<.05, ** = ps.01

Het blijkt dan dat ook de gelijkschakeling van de invloeden van andere kenmerken

nauwelijks iets bddraagt aan de veranderingen tussen de ploegendiensten en de

vergelijkbare dagdienstgroepen in de loop van het onderzoek. Er zijn twee uitzonde-

ringen. Gelijkschakeling van het werktijdverleden verkleint de verschillen in het

aantal klachten over de vrije tijdsbesteding tussen de 4- en S-ploegendienst en de

vergelijkbare dagdienstgroepen gedurende de looptijd van het onderzoek. Dit
bevestigt weer dat dit soort klachten door het werken in ploegendiensten ontstaan.

Írbr1 6.{.4 Verklaring van hèt tijdsverloop van de klachten over de tj,jdsbesteding tussen werknemers
met regelMÈige ploegendienBlen en de dagdiensE-controlegroepen *)

verandering in B door:

pers werk arbo gezond EhuÍs verleden eval

ÀauÈr1 klrchto ovèr vrljc tljdsbéstedtEg
2-ploegendienst (ochtend-avond) -.02
2-ploegendienst (ochtend-nacht) -.11
3 -ploegendiensE . 04
,l-pLoegendienst ' .01
S-ploegendj.enst .02

Àotal klacbÈ@ ow.r Èl,Jd voor gezla
2-ploegendiensÈ (ochcend-avond) .06
2-ploegendienst (ochtend-nacht) .02
3-ploegendiensE .01
4 -ploegendiensÈ .10
s-ploegendienst .03

-.00

.06

.08

.04

.05
-.02
-.01

.0?

.o4

-.04
- .03

.04

.04

.00

.0?
- .01
.01
.05
_ 01

.06
-03
.01
.04
.02

.05

.04

.01

.11

.02

03 -.02
05 .00
06 .o4
05 .06
02 .06

-.00 -.03
-.09 -.05
.0't .03
.35' .08
.13 ! .02

.o2 .06

.00 .02
- .04 - .01
.11 .08

-.01 .00

r) Verklaring met behulp van NlÈlple regresaie-analyee; ts - condiEieverschil, (ploegendiensÈ versus
vergelijkbare dagdiensÈgroep) ; pers = 7 persoouskenmerkeni verk = 7 kenmerken van de uerksituaEie,
arbo = ? arbeidEomst.andigheden en 1 evaluaEie van het. werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 acores voor medische consumptie, thuis = aanEal klachcen over vrije Eijdsbesteding en aantal
klachÈen over t.ijd woor het. gezin; verleden = 4 kenmerken van heE werkt.ijdverleden; ewal = 4 soor-
ten evaluaties van de werkÈijden; significanÈieniveaus: ! = p3.10; r - pr.05; r* = pí.01
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Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat werknemers in de ploegendien-

sten over het algemeen meet klachten over hun vrije tijdsbesteding hebben en over
de tijd die zc aan gezinsactiviteiten kunnen besteden. Het gaat hier echter om een

effect dat reeds bij aanvang van het onderzoek bestond. De geconstateerde verschil-
len blijken voor een deel samen te hangen met het werktijdverleden en de evaluatie
van de werktijden, wat nog eens aangeeft hoe nauw de klachten voer de vrije tijd
en de tijd voor het gezin samenhangen met het werken in ploegendiensten.

Er was echter nauwelijks sprake van het gegeven dat werknemers door klachten
over vrije tijd en de tijd voor het gezin ook vaker gedurende het onderzoek het

bedrijf of de dienst verlaten. Werknemers die weggaan blijken doorgaans meer van

dit soort klachten te hebben, ongeacht of het om dagdienst ofploegendienstwerkers
ging. Ook kan er geen effect van duurbelasting aangetoond worden: de tijdsanalyses

blijken niet of nauwelijks veranderingen gedurende het onderzoek aan te geven voor
dit effect.

6.5 Ziekteverzuim bij regelmatige ploegen-
diensten

Het ziekteverzuim van de werknemers werd door de werkgevers doorgegeven aan

de hand van de exacte data van ziekrnelding en herstelmelding. Daarmee zijn drie
verzuimmaten berekend: het verzuimpercentage, de verzuimfrequentie en de

gemiddelde verzuimduur. In hoofdstuk 3 werd reeds aangegeven dat het verzuim-
percentage daarvan de meest nauwkeurige maat is. De beide andere maten geven

slechts specifieke aanvullende informatie, die voor de interpretatie van het verzuim-
percentage van belang kan zijn. Op deze wljze zal het ziekteverzuim dan ook
geïnterpreteerd worden. Tabel 6.5.1 geeft een overzicht van de verzuimmaten van
de regelmatige ploegendiensten en de vergelijkbare dagdienstgroepen.

Uit de tabel blijkt, dat de werknemers in de 3-, de 4- en de S-ploegendiensten een

significant lager ziekteverzuimpercentage hebben dan de vergelijkbare dagdienst-
groepen. Bij de 2-ploegendiensten werd geen verschil gevonden. Bij de 4-ploegen-

dienst gaat dit samen met een lagere verzuimfrequentie.
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Íàbà1 5.5.1 ziekÈeverzuim vaatgesÈeLd Eijdens de eeraÈe neting bij werknerer8 neÈ regelEt.ige
ploegendiensEen en dagdienaÈ-controlegroepen en bij rerknemers dle aan heE onderzoek
blijven deelnemen en Eijdens het onderzoek uitvallen door onÈalag r)

aanvang6groep

PD DD sign

uitsEr PD uiesEr DD siEn rrl

NIET WEI. NIRT nBL con uit cru

vcrzulq)arcGÈtEa
2 -ploegendiensÈ (ochEend-avond)
2 -ploegendiensÈ (ochceDd-nachE )

3-ploegendienBL
4-ploegendiensE
5-p1@gendienaE

vcrulslr.qqGÈ1.
2 -pl@gendienst (ochlend-avond)
2 -ploegendien6E (ochÈend-nachl )
3 -ploegendienst
4-ploegendiensÈ
5-ploegendienst

ootdd.ldq v.rzubóuut
2 -ploegendLenst (ochuend-avond)
2 -ploegendi,ensE (ochEend-nachE )
3-pLoegendienst
4-ploegendienaÈ
5-ploegendien6È

11,1 11,1
10, 1 10, 3

8,? 10,9
4,A 12,9
5,7 8,8

2,L 1,8
2,5 2,3
2,0 2,0
L,2 2,O
L,6 1, g

L7,6 26,6
20 ,7 L1 ,6
L7,r 23,2
15,1 29,4
15, ? 18,8

LO,7 L7,O
a,4 L4,6
7,9 L4.7
4,8 6,8
5,3 10,6

2,O 2,4
2'2 3,'r
2,0 2,4
L,2 2,O
L,6 L,7

L1,4 L9,5
23,3 13,6
15,2 30,0
1,5,2 13,3
12,4 50,9

10,7 16,1 - !

8,9 17,9
9,9 L7,9 ! rr

L2,4 t6,4 *'
8,8 8,1

1,8 2,) - !

2,2 3,0
1,9 2,6
2,0 2,0
1, 8 2,2

27,4 L7,2
L7,O 2r,2
23,9 Lg,7
30,4 19,3
L9,O 14,7

+) !,D ! groep met regelmEige ploegendienst, DD - dagdiensÈ-cont.rolègroepi NIBT - f,erknemer6 die
nieÈ uitvalleni WBL É werklerera die gedurende heÈ onderzoek ulÈvallenr sigm - sigmificanlieni-
veaus: -. nieÈ sigmificat; ! . pÍ.10, i - ps.05; r* ' P<'01
sign: cotr - condiÈie (ploegendÍen8t versua dagdienaE); ulu - uitstroom van werknerers (niet
versua wel), cru = interacEle (condlEie ver§us uiÈaErom)

Bij de uitstroom-analyses is te zien dat de werknemers in de 2- en 3-ploegendiensten

die het bedrijf of de dienst verlaten, vaak een hoger ziekteverzuimpercentage hebben

dan de werknemers die blijven. Dat ligt vooral aan de hogere verzuimfrequentie

in deze groepen. Er is echter geen sprake van dat dit effect groter of kleiner zou

zijn bij de dagdiensten. Alleen bij de gemiddelde verzuimduur is er bij de 3-ploe-

gendienst en de S-ploegendienst sprake van een drastisch langere gemiddelde ver-

zuimduur bij de ploegendiensten, die mogelijk door enkele langdurige ziekÍegevallen

veroorzaakt wordt.

Vervolgens kan gekeken worden naar de invloed van de verschillende groepen

kenmerken op deze uitkomsten. Tabel 6.5.2 geeft daarvan een overzicht.

Interessant in de tabel is de conclusie dat er eigenlijk geen verschillen in de ver-

zuimpercentages tussen ploegendiensten en de vergelijkbare dagdiensten zijn, als

gecontroleerd wordt voor verschillen in de persoonsgegevens. Daarbij zijn ook nog

verschillen in gezondheidsgedrag/medische consumptie en werktijdverleden van

invloed. Ook het verschil in verzuimfrequentie tussen de 3-ploegendienst en de

dagdienstgroep verdwijnt onder invloed van de persoonskenmerken.
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Irbcl 6.5.2 verklaring vil hec ziekteverzuim tusaen de ailvegagroep van werknmera net regelet.ige
ploegendienaten en de dagdlenat.- conErolegroepen r )

veranderlng in g door:

arbo gezond thuia verleden eval

VGrulEccatlEa
2-pLoegendiensÈ (ochtend-avond) .00
2-ploegendienst (ochÈend-nacht) .01
3 -ploegendiensE . 06 !

4 -ploegendienat. - 17r*
s-ploegendlenst .L2*

VarzublrcqusÈl!
2-ploegendienac (ochÈend-avond) -.06
2-ploegendiensÈ (ochEend-nachc) -.04
3-ploegendLens! -.01
4-ploegendiènst. .18**
s-ploegendien8t . 08

2 -ploegendienat. ( ochtend-avond)
2-ploegèndlenaÈ (ochtend-nacht)
3 -ploegendlenst,
4 -pl,oegendlènst.
5-ploegendÍenEC

.01 .01 - .03

.03 - .06 .01

.o7t .o7t .04

.1il* .L2t .08

.16rr .13r .05

.o4 -.o2 -.06

.01 -.02 -.03

. 01 .01 - .02

. 15rr . 18*r .10 !

.10 ! .o7 .03

.01 - .01 .01

.04 - .o2 .01

.07* .05 .09r

. 15r .L2 .1S*

. 15r* .11 t . 14*

-.03 -.08! -.02
- .03 - .05 - .08

. 00 - .06 .03

.18'* -.08 .25*r

.15ir .o2 .14*

.o7 .08 ! .07
- .01 - .05 - .03
.06 .07 ! .05
.05 .08 .o4
.03 .08 .03

- .03
- .03

.03

.08

.0?

.07
- .03

.06
-07
.03

- .05
-.o2
- .03

.04

.04
-.o2

.02

.00

.03

-o7
- .05
.05
.05
.01

.06

.08

.05

.03

.02

.05
- .03

.o4
- .00

.00

verklaring ret behulp van ruIElpIe regressie-analyae; B - conditieverachll (ptoegendienst. vergua
dagdlensÈ-conÈrolegroep) i pera = 7 peraoonakenmerkeni werk r 7 kenrerken van de ïerksituat.iei
arbo - 7 arbeidamÈudighedea en evaluat,Íe va het, werk; gezond - 4 gezondheldagedrag-kenrerken
en 2 scoreE voor medischè consumpt.j.ei thuia = aantal klachten over rije t.ijdsbestèding en t.ijd
voor heÈ gezini verleden . 4 kenmerken vil heÈ werkt,ijdverleden; eval = 4 aoortèn evaluaties van
de werkt.ijdeni Bignificilt.ieniveaua: I - pí.10; a: pí.OS; rr = p<,01

Vervolgens kan gekeken worden naar de tijdsverschillen tussen het ziekteverzuim
van de vijf ploegendienstgroepen en de vergelUkbare dagdienstgroepen. Tabel 6.5.3
geeft hiervan een overzicht.

Het blijkt dan dat bij de 4- en 5-ploegendienst consequent sprake is van een lager
ziekÍeverzuim, wat samenhangt met een lagere verzuimfrequentie of een kortere
gemiddelde verzuimduur bij deze groepen. Het lagere ziekÍeverzuimpercentage van
de 3-ploegendienst ten opzichte van de dagdienst-vergelijkingsgroep, is echter niet
significant meer. Daarnaast is er bij de 2-ploegendienst met de ochtend-avondcyclus

sprake van consequent hogere gemiddelde verzuimfrequentie. Bij de 2-ploegendienst
met de ochtend-avondcyclus blijkt dat het verzuimpercentage een significant ander
tijdsverloop heeft bij de ploegendienst- en de dagdienstgroepen gedurende het

onderzoek. Dit effect werd echter grotendeels veroorzaatÍ door de daling bij de
ploegendienst en de gelijktijdige stijging bij de dagdienst gedurende het tweede
onderzoeksjaar.
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trbcl 6.5.3 Zi.ekÈeverzuin vastgesceld tijdens dè drie metingen van heÈ onderzoek (Ml, M2, tit3) bij
eerknemera met. regelECige ploegendiensten en de dagdienEÈ-conerolegroepen

ploegendleosEen dagdiensEen sigrnificanÈie*)

tq2 con tyd conrEydM3M1

VGzur.4)rrcEtagc
2 -ploegendièngl (ochtend- avoud)
2 -ploegendiensÈ ( ochcend-nachc )

3 -ploegendiensÈ
4 -ploegendiensÈ
5 -ploegendiènsÈ

v.rrulE!rlquaÈ1.
2-ploegendÍenBÈ (ochEend-avond)
2 -ploegendienEÈ (ochtend-nacht.)
3 -ploegendienst
4 -ploegendiensc
5-ploegendienst

Cslddclda vczuhóuur
2 -ploegendlensÈ ( ochÈend-avond)
2 -ploegendiensE (ochÈend-nachÈ )
3 -pLoegendienaE
4-ploegendienaE
5-pLoegendienst

9,6 8,4
5,2 8,5
7,4 9,S
4,3 5,2
6,0 7,4

2,2 2,2
2,0 2,2
1,9 2,0
1,1 1,0
1,6 1,6

19,0 13,9
9,2 13,0

14,8 18,8
L3,5 28,2
9,4 L4,4

8,9 11,1
7,5 8,5
8,8 10,5
9,6 L2,4
9,2 8,1

L,',t t,7
1,9 2,L
1,8 1,8
L,9 L,7
1, 9 L,1

19,L 23,6
t3,2 L1 t3
17,1 2LtL
L7,3 24t9
22t2 L9,6

11, 8

8,8
8,4
6,4
5,6

1,8
1,3
t,7
0,8
1,3

28,6
14,1
L8 ,2
2L, L
16 ,2

9,8
10, 1
9,6

11, 5
9,2

1,5
1,3
1,5
1,5
L,4

31, 1
26 ,6
21 ,4
30 ,4
20,L

*) con - verachillen tusaen de onderzoekacondifie (afwijkende werkti-jdregeling versu8 dagdienst-
controlegroep, tyd = Èijdsverschillen i.n de loop van drie meÈingen; con*tsyd = interactsieverschil-
len (uiEeenlopende verschiLl,en in de tij d bij de beide onderzoeksconditie6 ) ; significantieniveaua :

- = niel aignificanÈ; | = pi.10; * = ps.05; rr = p<.01

De invloed van het tijdsverloop van de verzuinrmaten is tenslotte nagegaan via de

analyses, waarvan de uitkomsten in tabel 6.5.4 gerapporteerd staan. [n geen van

de gevallen blijkt het tijdsverloop van de onderzochte groepen van kenmerken op

het tijdsverloop van de verzuimmaten van invloed te zijn.

T.!sl 6.5.4 verklaring van het tijdgverloop van het ziekt.everzuim tus6en serknemers meÈ regelnacige
ploegendien8ten en de dagdien8E-conÈrolegroepen r)

verandering in B door:

I pers werk arbo gezond Èhuis verleden eval

varzul,4rarc@Èaga
2 -ploegendien6ts ( ochÈend-avond)
2 -ploegendiens! ( ocht.end-nachE )

3 -ploegendienst
4-ploegendienaÈ
5 -ploegendiensE

v.rtuLdr.quoÈ1.
2 -pLoègendiensg ( ochÈend-avond)
2 -ploegendienst' (ochtend-nachÈ )

3-ploegendienaE
4-ploegendienEE
5-pLoegendlen6E

G@ldd.Id. v.rauhduu
2 -ploegendiensE (ochEend-avond)
2-ploegendienaE (ochEend EchE)
3 -ploegendlensÈ
4-pIoegèndlensC
5-ploegendlensE

.02

.02

.01

.00

.01

.04

.04

.03

.05

.04

.00

.05

.01

. o1

.03

- .04
-.02
-.02
- .o2
-.01

.05

.03
-.o2
--06
-.0{

-.04
.02

-.02
-. o{
- .05

- .02
- .07
- .01

.02

.02

.03

.09
-.02
-.07

.01

.02

.02

.01
--0s

- .03
--06

.00

.03

.05

.03
-.02
- .05
- .03

- .01
.09
.01
.01

-_03

- .06
.04

- .00
- .03
--08

.00

.08

.01
_ 03

-.01 -.03
-.03 - .o2
- .01 - .01
.01 - .02
. 04 .01

.0,t .04

.05 .03
- .03 - .03
- .06 - .04
- .04 - .05

.02 - .01

.05 . 05

.01 . 01

.04 - .00
-.o2 --03

- .o1 -.03
-.08 - .01
.04 -.01
.1? - ,O2
.o2 .01

.o7 .04
-.o2 .03
- .01 - .02
.14 -.05
.03 -.04

*)
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Verklarlng met behulp van ru1tlple regressiè-analyae; I = conditieverschil (ploegendienst versus
vergelljkbare dagdien8Ègroep) ; pera . 7 peraoonskeNerkeni uerk = 7 kenmerken van de werksituatie;
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De conclusie die uit de analyse van het ziekÍeverzuim getrokken kan worden is
daarom dat met name het ziekteverzuimpercentage van de 4- en 5-ploegendiensten

laag is, maar grotendeels verklaard wordt door verschillen in de groepssamenstelling

van deze groepen. Er kon geen uitstroomselectie-effect aangetoond worden ten

aanzien van het ziekteverzuim van ploegendienstwerkers. Bovendien kon niet aange-

toond worden dat het verzuim van de ploegendiensten gedurende het onderzoek

significant veranderde ten opzichte van het ziekÍeverzuim van de vergelijkbare

dagdienstgroepen. Wel zijn het werktijdverleden en gezondheidsgedrag/medische

consumptie op de verschillen van invloed.

6.6 Tot besluit

In dit hoofdstuk werd ingegaan op de verschillen tussen regelmatige ploegendiensten

en vergelij kbare dagdienstgroepen bij ongevallen, gezondheids- en welzijnskenmer-

ken, vrije tijdsbesteding en ziekÍeverzuim. Het blijkt dat er grote verschillen in de

groepssamenstelling tussen de onderzochte groepen zijn. Zo bleken er verschillen

te zijn in het percentage vrouwen, de gemiddelde leeftijd, gemiddeld inkomen en

de werksituatie. Daarnaast waren er verschillen tussen de ploegendiensten en de

vergelijkbare dagdienstgroepen wat betreft de arbeidsomstandigheden. Ook tussen

de ploegendiensten bleken er onderling verschillen te bestaan. Met name de werkne-

mers met 2-ploegendienst met de ochtend-nacht cyclus ende 4-ploegendienst weken

nogal af van de overige ploegendiensten. Opvallend was wel het grote aantal

ploegendienstwerkers dat aangeeft dat het werk problemen in het privé-leven veroor-

zaakt, dat ontevreden is met de werktijden, dat aangeeft dat de werktijden proble-

men met de vrije tijdsbesteding en de gezinsactiviteiten veroorzaken en dat er over

nadenkt om van werktijden te veranderen. Een overzicht van de gevonden resultaten

wordt in tabel 6.6.1 weergegeven.

Aan de hand van deze tabel kunnen enkele conclusies getrokken worden, waaÍmee

alvast een voorschot genomen wordt op het beantwoorden van de onderzoeksvragen

in hoofdstuk 11. Er blijkt aanvankelijke een verschil in hoogte van het ziektever-

zuim te zijn, maar nauwelijks in de ontwikkeling. De gevonden verschillen blijven
echter niet bestaan als gecontroleerd wordt voor verschillen in personeelsopbouw.

Opvallend is dat de 4- en S-ploegendiensten aanvankelijk een beduidend lager ziekte-

verzuimpercentage hebben dan de vergelijkbare dagdienstgroepen, dat echter vooral

verklaard wordt door verschillen in persoonskenmerken. Klaarblijkelijk gaat het bij
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deze ploegendiensten om een selecte groep van werknemers met persoonskenmerken

die gunstig met het ziekteverzuim samenhangen.

T.bè1 6.6-1 Uilkomsten van he! onderzoek j.n temen van ongevalLen, gezondheidsklachten, vrije
tj.j dsbeateding en ziekteverzuimbij vij f groepen werknemera met regelmtige ploegendien-
sten Een opzichte van dagdiensÈ-vergelijkingsgroepen *) rr)

t{erktij dregeling

ongevallen gezondheidsklacht.en vrijecijd ziekteverzuim

ongar ongpr ongwg gezond noe maag slaap vrij gezin perc freq duur

2-ploegendiensÈ {ochtend-avond)
2-ploegendiensE (ochtend-nache)
3 -ploegendiens!
4 -ploegendienst.
5 -ploegendienst.

een mj.n in de Eabel betekent een ongunsÈj.g re6ullaaE voo! de groep met de beEreffende afwijkende
verkt.ijdregeling; een plus in de tabel beteken! een gunstig resultaat
ongar = arbeidsongevallen door de werknemer gerapporteerd,. ongpr -- overige ongevallen (thuis,
sport, verkeèr) door de serknemer gerapporEeerdi onlrwg = arbeidsongevallen door de werkgever
gerapporteerd; gezond = score op 23 gezondheidsklachten; moe = score op 7 klachlen over vemoej.d-
heid en irritalie,. maag = score op 5 klachEen over spijsverteringsproblenen; slaap = 5g91g 9p
14 klachÈen over slech! slapen, vrij = score op 10 klachÈen over t.e seinig tijd voor vrije
tijdsactiviteiten; gezin = acore op 5 klachten over Èe weinig tijd voor gezinsactiviteiten (indien
van toepas§ing), perc : ziekteverzuimpercent.age; frèq = verzuimfrequent.ie; duur = gemiddeLde
verzuimduur

Daarnaast zUn er verschillen in arbeidsongevallen, die zich vaker voordoen in de

2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus en minder vaak in de 4- en 5-ploegen-

diensten. Overige ongevallen doen zich met name vaker voor ,n 6" 3'-ploegendienst.

De subjectieve indicatoren van gezondheid en welzijn geven aan dat met name in
de beide 2-ploegendiensten sprake is van meer gezondheidsklachten, met uitzonde-

ring van de slaapklachten bij de 2-ploegendienst met de ochtend-avondcyclus.

Klachten over de vrije tijdsbesteding en tijd te besteden aan het gezin komen in alle
ploegendiensten vaak voor, met uitzondering van de klachten over de tijd voor het

gezin bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus en de S-ploegendienst.

Bij de achterliggende processen bleek dat verschillen in persoonskenmerken en

arbeidsomstandighedenvaakeen verklaring vormdenvoor aanvankelijke verschillen
in de uitkomstmaten. Klachten over de thuissituatie, werktijdverleden en de evaluatie

van het werk zijn eveneens op de uitkomsten van invloed, wat aangeeft hoe nauw

het werken in ploegendiensten aan dit soort kenmerken gerelateerd is. Nadere niet

in de tekst opgenomen analyses (via een lisrel-model) geven aan dat hier sprake is
yalazeer ingewikkelde relaties, waarbij de kenmerken niet alleen van invloed zijn
op de afhankelijke variabelen, maar dat ook het omgekeerde het geval is en dat de

afhankelijke variabelen op de verschillende achtergrondkenmerken van invloed zijn.
Toch blijken de verschillende uitkomstmaten in de tijd nauwelijks te veranderen

onder invloed van de controle voor de ontwikkeling van de verschillende achter-
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grondkenmerken. De verschillen bij aanvang van het onderzoek blijven gedurende

het onderzoek bestaan, ter:zij ze door verschillen in de groepssamenstelling ver-

klaard kunnen worden. Mogelijk speelt hier dat als er eenmaal sprake is van een

"gesettelde" groep van werknemers in een bepaalde ploegendienst, de verschillende

kenmerken in ieder geval binnen de looptijd van het onderzoek niet meer of
nauwelijks van invloed zijn, althans niet op de ontwikkeling. Zelfs bij de uitstroom

van de werknemers is nauwelijks een effect aangetoond.

Samenvattend kan gesteld worden dat werknemers met ploegendiensten in sommige

gevallen gunstiger en in andere gevallen ongunstiger scoren dan dagdienstwerkers.

Met name de beide groepen met 2-ploegendiensten scoren relatief ongunstig op

gezondheidsklachten en ongevallen (2-ploegendienst met ochtend-nachtcyclus). De

4- en S-ploegendiensten hebben minder arbeidsongevallen. De 3-ploegendienst

neemt een soort tussenpositie in. Bij bijna alle ploegendiensten is sprake van meer

klachten over de vrije tijd en in drie van de vijf ploegendiensten is sprake van meer

klachten over de tijd die aan het gezin besteed kan worden.

IM



7 Onregelmatigecontinudiensten

Bij onregelmatige continudiensten is er, net als bij de regelmatige ploegendiensten,

sprake van een ontkoppeling van de bedrijfstijd en de werktijd. De bedrdfstijd wordt

verlengd door meerdere ploegen of groepen van werknemers op verschillende tijden

na elkaar en/of parallel aan elkaar te laten werken. Het verschil met de regelmatige

ploegendiensten is gelegen in de onregelmatigheid van het dienstrooster, waarbij

de mate waarin verschillende diensten ingevuld worden verschilt per dagdeel. Bij
de bestudering van de onregelmatige continudiensten wordt eerst weer een korte

samenvatting gegeven van de samenstelling van de onderzochte groepen. Vervolgens

wordt per paragraaf op de ongevallen, de gezondheidsklachten, de vrije tijdsbeste-

ding en het ziekÍeverzuim ingegaan. In de laatste paragraaf worden de resultaten

van de analyses samengevat.

7 .1 Samenstelling van de groepen

Bij de onregelmatige continudiensten verschuiven de werktijden (net als bij de

ploegendiensten) over de loop van de dag. Bij deze diensten is echter geen sprake

van een regelmatig wisselend ploegenschema, zoals dat bij de meeste ploegendien-

sten het geval is. De reden daarvan is dat de vraag naar produkten of diensten per

dagdeel verschillend is. Zo vinden bijvoorbeeld in broodfabrieken met name veel

bakaktiviteiten in de nacht plaats, zodat het produkt 's morgens aan de klant

aangeboden kan worden. Bij de dienstverlening bU de politie en in de gezond-

heidszorg ligt de nadruk van het werk op de dag en wordt in de avond en de nacht

alleen gewerkt om speciale diensten te verlenen.

Er worden drie soorten onregelmatige continudiensten onderzocht: onregelmatige

ploegendiensten, politiediensten en diensten in de gezondheidszorg. Daarvan lijken
de onregelmatige ploegendiensten vrij sterk op de regelmatige ploegendiensten,

omdat bij deze diensten er eveneens sprake is van een redelijk stabiel wisselend

ploegenschema. Alleen het aantal dagen dat in de verschillende diensten gewerkÍ

wordt verschilt per dienst. Meestal wordt in deze diensten meer in nachtdiensten

gewerkt dan in ochtend- of avonddiensten. Bij de politiediensten en de diensten in
de gezondheidszorg is de onregelmatigheid veel groter, omdat de diensten ingewld
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worden al naar gelang de vraag naar dienstverlening, terwijl werknemers diensten

ook onderling diensten ruilen.

Er nemen zes groepen met onregelmatige continudiensten aan het onderzoek naar

"Arbeidstijden en ziekÍeverzuim,' deel. Ze zijn afkomstig uit de industrie (broodpro-

duktie en drukkerijen van dagbladen), de nutssector (onderhoud) en de zakelijke

dienstverlening (groentedistributie). Bij de gezondheidszorg en de politie gaat het

uitsluitend om werknemers uit die sector. Met name in de gezondheidszorg zijn de

werknemers afkomstig uit relatief grote instellingen (ziekenhuizen) en wordt een

relatief hoge toeslag op het uurloon gegeven. In de gezondheidszorg gaven de

personeelsfunctionarissen bij aanvang van het onderzoek aan dat er in die tijd sprake

was van een betrekkelijk goede arbeidsmarkt voor verplegend personeel. Daardoor

zou er volgens hen een vrij hoog personeelsverloop zijn(17%). In de loop van het

onderzoek is de arbeidsmarkt in deze sector echter steeds ongunstiger geworden en

is het uiteindelijk verloop 12% geworden. Wel is er in de gezondheidszorg ook

sprake van een betrekkelijk hoog percentage part-time werkers. Ook bij de politie

was het personeelsverloop hoger dan aanvankelijk ingeschat werd (11% in plaats

van 7 %) . De reden hiervoor is vooral de regiovorming, waardoor politiemedewer-

kers uit het zicht van het aan het onderzoek deelnemende corps verdwenen. De

werknemers die het bedrijf, het corps of de instelling verlaten zijn wel gemiddeld

jonger, maar hebben niet minder lang met de onregelmatige continudiensten gewerkt

dan de werknemers die blijven werken.

Bij de persoonskenmerken bleek dat de onregelmatige continudiensten op de

regelmatige ploegendiensten lijken: bij beide groepen afwijkende werktijdregelingen

werken doorgaans meer mannen en jonge werknemers en het gemiddeld maandin-

komen is (met uitzondering van de politiediensten) hoger dan in de vergelijkbare

dagdienstgroepen. Met name bij de politie en de gezondheidszorg is sprake van vrij
hoog geschoold personeel. Wat betreft de arbeidsomstandigheden blijkt dat werkne-

mers in de onregelmatige continudiensten veel klachten hebben over de relatie tussen

het werk het privéleven. Daarnaast zijn er nogal wat verschillen in arbeidsomstan-

digheden met de dagdienstgroepen, maar daarin is geen systematisch tendens te

zien. Het werktijdverleden van de werkers in de onregelmatige continudiensten

wordt gekenmerkt door relatief veel werken op afwijkende tijden. De tevredenheid

over de werktijden blijkt met name bij de werknemers met onregelmatige ploegen-

diensten groter te zijn. Doorgaans worden er meer klachten gemeld, maar de

werknemers in de gezondheidszorg hebben juist weer minder klachten over het
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werken in de onregelmatige continudienst en bij de politie is relatief gezien het

kleinste aantal klachten van alle continu-systemen gesignaleerd.

7 .2 Ongevallen bij onregelmatige continudien-
sten

Om te beginnen is weer gekeken naar de door de werknemers gerapporteerde

arbeidsongevallen en overige ongevallen en de arbeidsongevallen die door de

werkgever gerapporteerd zijn. Het gaat daarbij weer om de ongevallen die voor het

eerste onderzoeksjaar zijn vastgesteld: bij de werknemers in het jaar voorafgaand

aan de eerste telefonische enquëte, bij de werkgevers in het jaar volgend op de

eerste telefonische enquëte. Tabel7.2.1 geeft een overzicht van de resultaten.

Ongevallen va6tsge6Èe1d Eijdens de eerste mecing bij werknemers meÈ onregelmtige
conlinudiensten en dagdiensÈ-conErolegroepen en bij werknemers die aan heÈ onderzoek
blijven deelnemen en Eijdens hel onderzoek uitvallen door onEEIag *)

Tr.b.I 7-2-1

aanvangsgroep uiÈsÈr oCD uiÈ§lr DD sign **1

OCD DD Eign NIET IIBL NIET wEL con uic c.u

Àrbald!osga?a11o
Overige ploegendiensÈ
Politie
cezondheidazorg

ovarlga oDEavallE
overige ploegendien6t
Politie
cezondheidszorg

DooÍ dq r.rkg.var gaalda trbaldrorg.vrllo
overige ploegendienaÈ
PoliEie
Gezondheidszorg

11t 11t llt 6t
3+ 9t 1i 0i
4l ot 2t 0t

9t 0* st 1st
8t 18t 8t 0t
6t 6t 4t 8t

0i 11t 3t 0t
0t 0t 0t 0t
0t 0t 0t ot

11t 10t
41 1t
4t 2*

8t 6t
9t 1+
6t 4t

1t 3t
0t 0t
0t 0t

-ti

r) ocD = groep met, onregelmt.ige conEinudienat; DD = dagdiensl-contsrolegroep; NIET = eerknemers dLe
nie! uitvallen, glBIr - werknemers die gedurende heE onderzoek uicvallen,' sign = 5ignlll.antsieni-
veau§: - = liet significant.; ! = p<.10i r' p<.05; ** = pí.01
§ign: con = condit.ie (ploegendiènse versus dagdiensts ) ,. uit = uilstroom vaD werknemers (nieÈ versua
we1); cru = inEeracEie (conditie versus uitsÈroon)

Uit de eerste drie kolommen van de tabel blijkt dat er geen significante verschillen

zijn tussen de ongevallen van werkers met offegelmatige continudiensten en

dagdienstwerkers. Wel is het duidelijk dat bij de overige ploegendienst- èn dag-

dienstgroepen, meer arbeidsongevallen voorkomen dan bij de politie en de gezond-

heidszorg. Dat is niet verwonderlijk, omdat het hier vooral gaat om werknemers

in industriële bedrijven, waar het aantal ongevallen van oudsher hoger ligt dan in

de dienstverlening. Bij de overige ongevallen scoren de beide dienstverlenende
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sectoren wèl ongeveer gelijk aan de overige ploegendiensten. Opvallend is ook nu

weer dat er beduidend minder ongevallen door de werkgevers dan door de werkne-
mers gerapporteerd worden.

Bij de uitstroom van werknemers gedurende het onderzoek blijkt dat er geen

systeÍnatisch hogere of lagere ongevalsscores te zien zijn bij de werknemers die de

onregelmatige continudiensten verlaten. In twee gevallen is er sprake van een

significant interactie-effect, maar de uitstroom gaat daarbij niet consequent in één

richting. Alleen bij de werknemers die de overige ploegendiensten verlaten melden

de werkgevers meer arbeidsongevallen.

Voor de verklaring van de verschillen tussen de ongevallen zijn weer regressie-

analyses uitgevoerd, die in tabel 7 .2.2 worden weergegeven. Brj de politiegroepen

en de groepen in de gezondheidszorg zljn door de werkgevers geen ongevallen
gerapporteerd, waardoor er geen regressie-analyse mogelijk is.

TrD.l 7,2.2 Verklaring van de ongèvallen tuEaen de aanvangagroep van wèrknerera net onregel@Eige
conlinudiensEen en de dagdiènat-conÈrolegroepen r)

verandering in B door:

pera wèrk arbo gezond thuia verleden eval

Àrb.i,dtoDE.vrllG
Overige ploegendlenat.
PoIiEie
Gezondheidazorg

O?.rlE oDEry.llc
Overige pl,oegendien8!
Polltie
Cezondheidszorg

Dooa dr rcrtg.vlr Eqlda tsb.idroagrvrllo

-.00 -.01 -.03 -.01 -.00 .01
-.09 -.09 -.09 -.09 -.08 --09
- .06 - .r2 - .o7 - .05 - .0? - -o7

- .o7 - .01
.00 - .09

- .04 - .07

-.05 -.03 -.O2 -.04 -.04 -.0,! -.L2, -.01
-.0{ -.07' -.03 -.03 -.04 -.04 -.05 -.03
- .04 - .05 - .02 - .03 - .04 - .0{ .06 - .01

Overige ploegendienst
Polilie
Gezondheidszorg

Verklarlng met behulp vatr mlt.iple regressLe-analyse; I = condLtieverachil (ploegèndienst versus
dagdien6t-controlegroep); per8 = 7 peraoonakenmerken; serk = ? kererken vil de eerksituaÈie;
arbo = ? arbeidsffitildigheden en evaLuacie vu het werk, gezond . { gezondheidagedrag-kererken
en 2 score8 voor redischè conaulpÈiei chuia = aantal klachten over wiJe tijdsbesÈeding èn tijd
voor heÈ gezi[; verleden - 4 kenrerken van het werkÈijdverleden, eva] = 4 aoorÈen evaluaÈies vu
de rerkt.ijden; sigmificant.ieniveaus: ! - p<.10; * = pi.Osi rr = p<.01

Uit de regressie-analyses blijkt dat er na de correctie voor de clusters met kenmer-

ken, nauwelijks significante verschillen tussen de arbeidsongevallen van de drie
groepen met onregelmatige continudiensten en de vergelijkbare dagdienstgroepen

zijn. Een uitzondering is dat de werknemers van de overige ploegendiensten meer

overige ongevallen rapporteren dan de dagdienstgroep, als de verschillen in het

werktijdverleden in de vergelijking betrokken worden. Klaarblijkelijk gaat het

krijgen van overige ongevallen in deze groep sirmen met een omvangrijk werktijd-
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verleden. Daarnaast blijkt dat de werkgevers van de werknemers met dagdienst-

vergelijkingsgroep van de overige ploegendiensten meer ongevallen melden, als

gecorrigeerd wordt voor verschillen in arbeidsomstandigheden.

Vervolgens is gekeken naar het tijdsverloop van de ongevallen gedurende het

onderzoek. TabelT .2.3 geeft een overzicht van de percentages werknemers met de

verschillende soorten ongevallen zoals die bij de drie metingen vastgesteld zijn.

T.b.I 7.2.3 Ongevallen vasÈgesÈeld Èijden8 de drie metsingen van het onderzoek (M1, M2, M3) bij
werknemera ret onregelmÈige conÈinudietstsen en de dagdiengt-conErolegroePen

onreg, diensEen dagdienaEen BigDificantie *)

yt2 con lyd con*Eyd

Àrbrld!oEE.?a1lG
clverige ploegendien8l
Politie
Gezondheidszorg

ov.ri.Eq oag.vallG
Overige ploegendiensÈ
PoliÈ ie
cezondheidazorg

Doo! d. rarhEayar go.lda arbCl&ogavallG
ovèrige ploegendlensts
PoliÈie
cezondheidazorg

r) con - verschillen Èu8aen de onderzoeksconditie (afwijkende werktijdregeling veraus dagdien8t-
conerelegroep; tyd - tijdsverschillen in de loop van drie hetingeni con*tyd = inÈeractieverachll-
fen (ulEeenlopende verEchillen in de tij d bij de beide onderzoekscondit.ie§ ) ; slgmificanEieniveaus :

- = niet significant,i ! - p<.10i r = p<.05; *r - pr.01

Ook de longitudinale analyses geven weinig aanleiding tot de conclusie dat arbeids-

ongevallen bij onregelmatige continudiensten een rol spelen. Het blijkt dat de

werknemers die bij de politie met afuijkende dienstroosters werken, gedurende de

hele onderzoeksperiode gemiddeld meer arbeidsongevallen rapporteÍen dan de

collega's in de dagdienstgroepen. Daarnaast blijkt dat bij de dagdienstgroepen van

de overige ploegendiensten consequent meer ongevallen door de werkgevers

gerapporteerd worden.

Voor de verklaring van het verloop van de ongevalsverschillen in de tijd is weer

gekeken naar de wijze waarop de overige kenmerken zich in de tijd gedragen. Tabel

7.2.4 geeft hiervan een overzicht.

9t 11t 7* 9t st 5t
4t 1t 6t 21 0t 0t
4t 3t 1t 3t 1t 0t

8t 8t 5t 6t 6t 4t
1ot 9t 5t 8t 3t 7l
6i 10t st 5t 71 5t

0t 0t 1t st 1t 3t
0t 0t 0t 0t 0t 0t
0t 0t 0t 0t 0i 0t
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fabcl 7.2 -{ verklaring van het Èijd.verr,oop van de ongevarren Èussen werkneners met. onregermtige
continudiensEen en de dagdiensE-controlegroepen r )

verandering in B door:

werk arbo gezond Ehuis verleden eval

Àrbcid!onEGvalle
Overige ploegeodienst
Polit.ie -
Gezondheid6zorg

Onarlg. oEgavàllE
Overige ploegendienst
Politle
Gezondheidszorg

Door dG rarkgcvrr g@.Idc arbatdloagrvqllE
overige ploegendieust -.06
PoIi È ie

-.01 ,02
-.08 -.19!

. 01 .04

.02 .o7

. 06 .08

.o0 -.09

.05 -.03 -.02
.01 -.08 -.11
.05 .01 - .01

.00 .01 . 00
.09 .02 .04
.05 .03 .0s

.08
.01

.01
.05
.02

ï 05

- .01
- .11

.02

.01

.01

.03

- .06o1 o705

Gezondàeidszorg

t) Verklaring met behulp van rultipte regressie-analyae; I = conditieverschil (ploegendienst. versusvergelijkbare dagdiensÈgroep); pers = 7 persoonskenmerkeni werk = 7 kenmerken van de werksituatie;
arbo = 7 arbeidsomstandigheden en 1 èvaluatie van he! werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenrerken
en 2 acores voor medische conausq)Èie; thuis = aantal klachten over vrije t.ijdSbeJÈeding en ailt.alklachten over cijd voor het gezin; verl"eden = 4 kenmerken van het werxCijdverleden; eval = 4 soor-ten evaluaties van de werkt.ijden, significanlieniveaus: ! = pj.10i * = ps.OS; ** = p<.01

De stijging van het aantal door de politiefunctionarissen gerapporteerde arbeidson-
gevallen en de daling daarvan bij de dagdienstgroepen is significant onder invloed
van de correctie voor werktijdverleden. Dit is het enige significante verschil in de
tabel, zodat niet geconcludeerd kan worden dat er sprake is van duidelijke verande-
ringen van de verschillende percentages ongevallen bij groepen met onregelmatige
continudiensten.

De conclusie die daarom uit deze paragraaf getrokken kan worden is dat er twee
relaties gevonden zijn tussen ongevallen en het werken in onregelmatige continu-
diensten. De werkgevers van de overige ploegendienstwerkers rapporteren minder
arbeidsongevallen en politiemensen met onregelmatige continudiensten rapporteren
meer arbeidsongevallen. Het bleek dat er geen sprake \ryas van uitstroom-selectie
in relatie tot het krijgen van ongevallen bij dit soort werktijden.

7.3 Gezondheid bij onregelmatige continu-
diensten

Begonnen wordt weer met het onderzoeken van de verschillen bij de aanvangsgroep
en de effecten van uitstroomselectie. Tabel 7.3.1 geeft het overzicht van de gezond-
heidsklachten bij de aanvangsgroepen en de uitvallers vanwege ontslag of overgang
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naar dagdienst in de verschillende groepen met onregelmatige continudiensten en

dagdienst-vergelij kingsgroepen.

Tabcl 7.3.1 Gezondheid6klachtsen va6Ège6t eld tij dens de eerste metsing bij werknemera mets onregelmati -
ge cont.inudiensten en dagdienst-controlegroepen en bij serknemers die aan heE onderzoèk
blijven deelnemen en lijdens het onderzoek uj.tvalLen door ontslag *)

aanvangagroep uitsstsr ocD uitsEr DD sign **1

OCD DD sign NIET WEIJ NIBT WEL con uiL c*u

À19@c gczoEdh.ldrklrcbtc
overi,ge ploegendienst
PoIit ie
cezondheidszorg

vrteoldh.tds - /lrrlÈÀtlchlrchto
overige ploegendie[st
Pol-it ie
cezondheidszorg

spll !wcrtcrlnE!klrcbtq
overige ploegendien§!
Politsie
Gezondheidszorg

slarpklacht,e
overige ploegendienst
Politiè
cezondheidszorg

4,4 5,3 3,9 4,5
3,0 3,3 2,6 3,1
3,9 3,1 4,0 3,2

1,9 1,9 1,5 1,9
r,4 1,6 1,0 1,5
1,6 1,3 1,7 L,4

4,5 3,9
3,0 2,1
3,9 3,9

1,9 1,6
1,4 1,1
Lt6 4,6

0,? 0,5
0,4 0,4
0,4 0,5

2,4 L,6
2,5 2,6

0,6 1,0
0,4 0,5
0,5 0,3

3,9 5,0
2,6 0,9
2,4 3,4

0,5 0,8
0,4 0,9
0,5 0,1

1,5 1,9
2,6 2,',|

*)

Bij de gezondheidsklachten blijkt dat er alleen bij de slaapklachten significante

verschillen tussen onregelmatige continudiensten en vergelijkbare dagdienstgroepen

aangetroffen zijn. Voor zowel de overige ploegendienst als bij politie blijkt dat de

werknemers die in onregelmatige dienst werkzaam zijn gemiddeld meer slaapklach-

ten rapporteren dan de werknemers in de vergelijkbare dagdienstgroep. Bij de

uitstroom zijner geen significante effecten gevonden.

De mate waarin deze scores beïnvloedt worden door de verschillende groepen

achtergrondkenmerken, wordt weergegeven in tabel 7.3.2. Opvallend in de tabel

is dat de verschillende groepen kenmerken de gezondheidsverschillen tussen de

onregelmatige ploegendiensten en de politiediensten enerzijds en de dagdiensten

anderzijds nogal maskeren. Dat is een opvallend gegeven, want dat betekent dat er

in deze twee groepen met afwijkende werkÍijdregelingen, naast meer slaapklachten

in feite óók sprake is van meer algemene gezondheidsklachten en vermoeidheids-

/irritatieklachten. Door de groepssamenstelling komen die verschillen niet tot uiting.

Bij de overige ploegendiensten z|n het vooral de verschillen in de persoonskenmer-

ken en de kenmerken van de werksituatie die een maskerende rol spelen, waardoor

OCD = groep meÈ onregetmtige contsinudiensE; DD = dagdiens!-controlegroep; NIBT = werknemers die
nieÈ uitvallen; WEIJ = uerknemere die gedurende het onderzoek uievallen; sign = sj.gnificanEieni-
veaua: - = niet. sj-gnificanÈ; ! = p<.10; * = p3.05; ** - pí.01
6ign: con = condit.ie (ploegendienat versus dagdiensE) i uit = uitsEroomvan werkneners (nieÈ versu§
ïeI) i c*u = intseracÈie (condilie versus uitsEroon)
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niet naar voren komt dat werkers met onregelmatige diensten meer gezondheids-

en vermoeidheids-/irritatieklachten hebben.

ÍtD.I 7.3.2 verklaring van de gezondheldsklachten tussen de ailvangagroep van rerknemera net
onregelmÈige cont.inudienEÈen en de dagdienat-controlegroepen r)

verildering in ts door:

arbo gezond thuis verLeden eval

ÀlE@. EatoEdhlldlhl.chto
Overige ploegendienst -,07
Polirie - . 06
cezondheidazorg .02

vcrealdh.td! -,/1r1Èrll.khcbtq
Overige ploegendienst.
PoliÈ1e
cezondheidazorg

SDI J !YarÈcrl,EE!kIscht6
Overige pLoegendiènst
Politsie
Gezondheidazorg

Sl.rDthcbt@
Overige ploegendiensE
Politie
cezondheidazorg

-.0?
- .10

.02

- -05
-.02

.02

-.1grr
- .15r

.01

-.14*r
- .18r
- .08

-.15rr
- .23at
- .07

-.04
-.07

.10

- .06

-.03
- .15*

.13 !

.00
- .05

.08

- .05
.01
.00

- .1?**
- .17*

.01

- .00
- .06

.13*

- .01
- .11

-L2 l

-.03
-.o2

.07

-.11*
- .15r

.09

- .10r
-.o2

.02

-.10r
- .08
-.01

-.05
.02
.L2

-.20** -.11r
- .t2 - .17r
.00 -12!

-.09! -.00
- .o2 .05
.06 .10

- .05 .01
- .06 - .03

. 05 .10

- .04 - .01
.o2 .09

-.03 .0?

- .19** - .14*r
-.L2 - -08
.05 .o7

.03

.L2

.15*

.06

.04

.01

.06

.09

.01

i) verklarlng met behulp vil rulÈiple regressie-anaLyse; G - cond{tievèrschil (ploegendLenÈt. versua
dagdienat.-conÈrolegroep); per§ : ? persoon8kenmerkeni werk - 7 kemerken van de werksiÈuatie;
arbo = 7 arbeidsoretsandigheden en evaluatie van het. werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kemerken
en 2 scores voor medische conaumptÍe, thuiE = aanÈal klachten over vrj.je tijdsbesteding en tijd
voor heE gezin; verleden = 4 kenmerken van heÈ rerktijdverledèni eval, = 4 Eoorten evaluaÈieE van
de werkEijden; significilÈieniveaua: ! - p<.10; * - p!.05; rr - p<.01

Bij de politie zijn het vooral de verschillen in persoonskenmerken die gezondheids-

en vermoeidheids-/irritatieklachten bij de onregelmatige werkers maskeren. De

kenmerken van de werksituatie verklaren in deze groep de significante verschillen

in de slaapklachten ten opzichte van de dagdienstgroep Tenslotte blijkt dat de

werknemers in de gezondheidszorg significant lager scoren op algemene gezond-

heidsklachten, vermoeidheids-irritatieklachten en slaapklachten, als voor de invloed
van de verschillen in arbeidsomstandigheden gecorrigeerd wordt, terwijl klachten
over de vrije tijdsbesteding eveneens een rol spelen.

De conclusie die uit de tabel getrokken kan worden is dat werknemers in de

onregelmatige ploegendiensten en politiediensten meer algemene gezondheids-

klachten, vermoeidheids-/irritatieklachten en slaapklachten (slaapklachten niet bij
de politiegroep) hebben dan de vergelijkbare dagdienstgroepen. Alleen door de

andere groepssÍrmenstelling zijn die verschillen niet direct duidelijk. Werknemers

met afwijkende diensten in de gezondheidszorg, hebben die klachten juist veel

minder, als ze gelijke arbeidsomstandigheden en evenveel klachten over de vrije
tijdsbesteding zouden hebben als de dagdienstgroepen.

t52



Lb.I 7.3.3 Gezondheid6klachÈen vaatgesteld Èljdens de drie meEingen van heÈ onderzoek (M1, M2,
M3) bij verknemera met onregelmcige continudienaEen en de dagdienaE-conÈrolegroepen

onreg. diensten dagdienaten Bignificantie r)

con lyd con*Eydui2

ÀIE@. EczoadhrldlkhcàÈu
Overige ploegendieDst
PoLitie
cezondheidEzorg

Vcrurldheldr - /lrrl t!ÈlctlrchèG
Ovèrige ploegendiensE
PoIiÈie
cezondheidszorg

SDI J !v.rt.rlBg!hI.chc@
Overlge ploegendiensl
PoLitle
cezondheidazorg

SluDtlrcbto
Overige ploegendiensÈ
Pol it ie
Gezondheidazorg

3,6 3,5 3,3 *
2,4 2,9 2,8
4,3 3,9 4,1

4,4 4,4 3,9
3,0 2,8 3,1
3,8 3,5 3,1

1,8 L,9 1, g

L,4 L,2 1, 3

1,5 L,4 1,3

o,7 0,9 0,9
0,{ 0,5 0,7
0,,r 0,5 0,3

3,9 3,8 3,9
2,6 2,3 2,3
2,4 2,3 2,t

1,4 L,4 1,3
r.2 L,2 1,1
1,9 L,1 1,8

0,4 0,4 0,5 *t
0,4 0,6 0,5
0,6 0,5 0,4

2,1 2,3 2,3
1,5 1,9 L,9
2,7 2,t 2,6

r) con - verachlllen Èussèn de onderzoekscondiEie (afwijkende werkt.ijdregellng vèrsus dagdienaE-
conlrolegroèp; tyd = tijdsver8chillen i,n de loop van drie melingen,' canttyd - interactieverachil,-
Ien (uiÈeenLopende verschi.llen in de t.j.jd bÍj de beide onderzoekacondiÈieE) ; significantieniveaua:
-' nieu 8íglificant; ! = p<.10, r - pi.05i *r - p<.01

Vervolgens wordt ingegaan op de tudsverschillen in de gezondheidstoestand van

de drie groepen met onregelmatige continudiensten. Tabel 7 .3.3. geeft daarvan een

overzicht. In vergelijking met tabel 7.3.1 blukt dat de overige ploegendienst op alle

vier groepen van gezondheidsklachten systematisch hoger scoort dan de vergelijk-

bare dagdienstgroep, mits alle drie onderzoeksmetingen in de analyse betrokken

worden. Dit werd (met uitzondering van de spijsverteringsklachten) in feite reeds

geconstateerd in de voorgaande analyses, maar komt nu door de toename van het

aantal observaties beter tot zijn recht.

Voor de invloed van de verschillende groepen kenmerken wordt weer gekeken naar

de uitkomsten van de regressie-analyses in tabel 7 .3.4. Er blijkt dan nauwelijks een

tijdsverschil te zijn in het verloop van de scores, ook als gecontroleerd wordt voor
de andere variabelen. Alleen geven de gezondheidszorgwerkers met onregelmatige

diensten minder vermoeidheids-/irritatieklachten aan gedurende het onderzoek, als

gecontroleerd wordt voor persoonskenmerken en geeft de politiegroep minder

slaapklachten aan als gecontroleerd wordt voor persoonskenmerken en de tijdsver-

schillen in de arbeidsomstandigheden.
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Tab.l 7.3.{ verklaring van het. tijdsverroop van de gezondheidsklachÈen tu8sen werknemers meE
onregelGEige cont.inudienst.en en de dagdien6t-conÈrolegroepen r )

verandering in B door:

werk arbo gezond thui,s verleden evaL

À19@oc gazoEdbal,dstl.chto
Overige ploegendienst
PoL itie
Gezondheidszorg

vcrua j,dh€ldE - /lrrlÈatlcklacht,@
Overige ploegendi.enst'
Politie
Cezgndheidszorg

SD1 j !vcrtarlagrkhcàÈ@
Overige ploegendienst
PoI i. t ie
Gezondheidszorg

S1ÀrDhlachtau
Overige ploegendienst.
PoI itie
Gezondheidszorg

-.01 -.03 -.01
- .06 - .03 - .06
- .o2 .05 - .01

-.02 -.03 -.01
.13 .06 .11
.03 .05 - 06

.02
- .00

.09

- .03
- .00

.09

04 . 04 .04 .03 .01 - .02 . 01
05 - .o2 .07 - .03 - .01 - .06 _ .01
13 .06 . 05 .11 .06 .L4 . 08

-.01 -.01
.09 -.01
.17! .08

- .01 - .01
-.04 -.10
-.05 -.04

.0s - .01

.2L* .09

.05 . 03

- 02 -.03
.06 - .01
.07 .09

.01 .00
- .00 - .08
- -o2 .02

.00 - .00

.15 ! .t2

.05 . 03

.04 - .10

.00 - .09

.07 .09

.04

.01

.09

.00

.06

.02

.00

.13

.05

*) verkl-arj.ng me! behulp van rult.iple regressie-analyae; g = condit.ieverschil (ploegendienst versus
vergelijkbare dagdiensCgroep) r pers = 7 persoonskenmerken; serk = ? kenherken van de eerksitualie;
arbo = ? arbeidsomstandigheden en 1 èvaluatie van het. rerk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische conaunptiei thuis = aanÈa1 klachten over vrije Eijd6best.eding en aanEal
klachÈen over tijd voor het gezin; verleden = 4 kenmerken van het. werkÈijdverleden; eval = 4 soor-
ten evaluatiea van de werktijden; §ignificaneieniveaus: ! = ps.10; * = ps.05; ** = F<.01

De conclusie uit deze paragraaf is daarom dat er wel degelijk gezondheidsverschillen

zUn tussen de werknemers met onregelmatige continudiensten en dagdiensten.
werknemers met overige ploegendiensten hebben meer algemene gezondheids-

klachten, vermoeidheids-/irritatieklachten, spijsverteringsklachtenenslaapklachten.
Bij de politiegroep zijn er meer algemene gezondheidsklachten en vermoeidheids-/ir-
ritatieklachten geconstateerd. Bij de onderzochte werknemers met onregelmatige
continudiensten in de gezondheidszorg was juist minder vaak sprake van drie
soorten gezondheidsklachten. Deze verschillen zijn pas significant na correctie voor
achtergrondkenmerken. Bij de politie waren dat vooral verschillen in persoonsken-

merken en bij de gezondheidszorg verschillen in arbeidsomstandigheden. Er is

echter nauwelijks sprake van een ander tijdsverloop in dit soort klachten tussen
werknemers in onregelmatige continudiensten en dagdiensten en ook de uitstroom
van werknemers hangt niet samen met de vier onderzochte soorten gezondheids-

klachten.
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7 .4 De thuissituatie bij onregelmatige
co ntin u d ie nste n

Ook bij de thuissituatie van de onregelmatige continudiensten wordt weer begonnen

met het onderzoeken van de verschillen aan het begin van het onderzoek en de

effecten van uitstroomselectie. Tabel 7.4.1 geeft het overzicht van de aantallen

klachten hierover bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de verschillende

groepen met onregelmatige continudiensten en dagdiensten

aabel 7.4.1 KlachÈen over de tijdsbesteding vastgesteld t.ijdens de eerste meting bij werknemers
met onregeLmtige continudiensben en dagdienst-controlegroepen en bij verkneners die
aan het onderzoek blijven deeLnemen en tijdens het' onderzoek uitvallen door ootslag
r)

aanvangsgroep uitstr OCD uitsrr DD slgn rr)

OCD DD sign NIET WEL NIBT WEL con uit cru

Àauta1 klachtu ov.r vrljè tljdEb.sÈcdlÀg
overige pl.oegendiensE
Politie
cezondheidszorg

À&Èa1 klaehÈcq over tljd vooÍ gezia
Overige ploegendiensc
Pol icie
cezondheid6zorg

r,1 2,0 0,8 0,7
L,1 r,4 L,6 2,4
L,9 2,5 0,8 0,1

0,20 0,00 0,05 0,03 **
0,14 0,09 0,14 0,r.3
0,23 0,31 0,00 0,00 **

1,8 0,8
1,6 1-,7
2,0 0,7

0, r.9 0,05
0,t4 0,14
0,24 0,00

*) OCD = groepmet onregelmtige continudiensE, DD = dagdienst-controlegroep; NIET = werknemers die
niet uitvallen; WEL = werknemers die gedurende heE. onderzoek uitvallen; sign = significantieni-
veaus: - = niet Significant; ! = p<.10; r = ps.05; *r = ps.01
sign: con = conditie (ploegendienst versus dagdienst) , uit = uitstroom van werknemers (niet. versu§
wel), c*u = interactie (condit.ie versus ui.tseroom)

Opvallend is dat de werknemers met overige ploegendiensten en diensten in de

gezondheidszorg meer klachten over vrije tijdsbesteding èn de tijd voor het gezin

hebben dan hun collega's in de vergelijkbare dagdienstgroepen. Bij de politiemede-

werkers is dit niet het geva[. Bij de dagdienstgroep in de gezondheidszorg heeft men

gemiddeld zelfs geen enkele klacht over de tijd die men aan het gezin kan besteden.

Klaarblijkelijk heeft men in deze groep de werktijden, zodanig goed geregeld (veel

part-time medewerkers uit de gezinszorg) dat ze in ieder geval geen klachten meer

veroorzaken. Wel zijn er in deze groep nog een gering aantal klachten over de vrije
tijdsbesteding, maar die zijn aanmerkelijke minder dan bij de collega's met de

onregelmatige continudiensten in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Overigens blijkt
uit de scores dat de werkers met onregelmatige continudiensten in de gezondheids-

zorg relatief gezien het hoogst scoren op de beide soorten klachten.
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Bij de uitstroom-analyses is slechts één significant interactie-effect te zien. Werkers
in onregelmatige continudiensten in de gezondheidszorg, die tijdens het onderzoek

de instelling of de dienst verlaten, hebben doorgaans meer klachten over de vrije
tijdsbesteding.

TrIr.1 7.{.2 verklaring van de klachlen over de tj.jdsbesteding tussen de aanvangsgroep van werknemers
meÈ onregeLMtige continudiensEen en de dagdienaE.-conÈrolegroepen * )

verandering in ts door;

arbo gezond thuis verleden eval

Aaltal klacbt@ ovar vrl,Ja ttjdebcstèdtEg
Overige ploegendiensc
PoI iÈie
Gèzondheidazorg

À.!tÀ1 tlacbt@ ovGr tlrd voo! gqzl,a
Overige ploegendiensÈ.
Polit ie
Gezondheids zorg

-.23i* -.22ar -.13*r
- .08 - .03 -o1
-.28*, -.10** -.20rr

- .12* - .L2* - .09 !

-.07 -.04 .04
- .21** - .27** - ,18*

- .23ar
.01

- .22tr
-.01
-.31*r

-.13rr
-.01
-.30ir

- .20ir - .o1
-.01 .11
- .39** - .L2+

-.10! -.08!
- .o2 .0'l
-.36i* - .2011

r) Verklaring met behulp van rutEiple regressie-analyse; ts = conditieverschil (ploegendienst versus
dagdj-enst-controlegroep); Pers = ? persoonskennerken; werk = 7 kenmerken van de werksituatie;
arbo = 7 arbeidaomstandigheden en evaluatie van het. werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medi8che conBumptie; thuis = aant.al kLachÈen over vrije Eijd8besEeding en tijd
voor heÈ gezin, verleden = 4 kenmerken van het werkÈijdverlealen; eval = 4 soorten evaluat.ies van
de serkCijden; Eignificantieniveaua: ! = pi.10i r = p<.05, rr = p<.01

Voor de verklaring van de verschillen tussen de groepen wordt weer overgegaan

naar de regressie-analyses in tabel 7 .4.2. De tabel laat zich gemakkelijk interprete-

ren. De verschillen tussen de overige ploegendiensten en de gezondheidszorgdien-

sten enerzijds en de dagdienstgroepen anderzijds, blijven significant onder invloed

van bijna alle soorten achtergrondkenmerken. Bij de politie leveren de analyses met

de achtergrondkenmerken geen verdere verschillen op. Voor de tijdsverschillen

wordt vervolgens overgegaan naar tabel 7.4.3.

I..bal 7 .,1. f, Klachten over de Èijdsbesteding va6lgesÈeld Eijdens de drie netingen van het. onderzoek
(M1, M2, M3) bij serknemers met onregelmEige conÈinudiensten en de dagdienB!-controle-
groepèn

onreg. diensten dagdienscen sigli.ficantie*)

Mf M3 con tyd con*tyd

Àutal tlacàtu ov.r vrlla fljdlblltadlag
overige ploegendienst
Polit.ie
Gezondheidszorg

ÀeÈal klÀcht$ ov6r tÍJd voor g.zla
Overige ploegendienst.
Politie
cezondhej.dszorg

0,20 0,15 0,08 0,06 0,09 0,14
0,12 0,16 0,19 0,1S 0,21 0,15
0,19 0,09 0,08 0,00 0,03 0,04

L,1 L,6 1,6
L,7 1,8 1,6
1,8 r.,6 1,2

0,8 0,9 0,8
t,6 1,9 L,9
o,7 0,6 0,6

con = verschillen tuasen de onderzoekscondiÈie (afwijkende werktijdregeling versus dagdienst-
cont.rolegroep, Eyd = tijdaverschilLen in de toop van drie met.ingen; con*tyd = lnteracEieverschil-
1en (uiteenlopende verschil len in de tij d bij de beide onderzoekscondiEies ) ; significant.ieniveaus :

- = niet signiticanÈ; ! = pí.10, r = pr.05, ** = p<.01
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Hoewel bij de overige ploegendiensten en de diensten in de gezondheidszorg het

significant hogere aantal klachten over de vrije tijdsbesteding blijft bestaan, dalen

in dezelfde groepen de klachten over de tijd voor het gezin sterk ten opzichte van

de dagdienstgroepen (twee interactie-effecten).

Tabal 7-a-l verklaring van het Eijdsverloop van de kLachten over de EijdsbeEteding Èussèn werknemers
met. onregelMt,ige conÈinudiensÈ,en en de dagdlensÈ-controlegroepen * )

verandering in G door:

arbo gezond thuis verleden eval

Vrlja ÈljdlbrrÈadlEg
Overige ploegendlenst
Politle
cezondheidszorg

TlJd voor bqt, EqrlD
Overige ploegendienst
Polirie
Gezondheid6zorg

.15rr ,L7**

.03 - .03

.13 .18r

.03 .03 - .12!

.13 .05 - .16

.11 .14! - .13

-03 .04
.08 . 10
.13! .15

.04

.08

.13!

.15*r

.06

.19i

.04

.13

.09

.08

.18*

.15rr

.08

.16r

.15r

.04

.19*

.11'

.01

.22' *

r) verklaring meÈ behulp van mult.iple regressie-analysei B = conditieverschil (ploegendienaE versus
vergelijkbare dagdiensÈgroep) ; pers = ? perEoonskenmerken,. werk = ? kenmerken van de serkaituatie,
arbo = 7 arbeidaomaÈandigheden èn 1 evaluatie van het werki gezond = 4 gezondheidEgedrag-kenmerken
en 2 scorea voor mediache conaunptie; lhuia = aantal klachten over vrije Èijd6be8teding en aanlaL
klachCen over Èijd voor heE gezin; verleden = 4 kererken van het. serkt.ijdverledeni eval - 4 soor-
ten evaluaÈies van de werkt.ijden; significanÈieniveau§: ! = ps.10; * = p<.05; ir = pr.01

Uit tabel 7 .4.4 . blijkt tenslotte dat de tijdsveranderingen in de klachten over de vrije
tijdsbesteding bij de overige ploegendiensten en de tijd voor het gezin bij de gezond-

heidszorg niet erg stabiel zdn. Bij de overige ploegendiensten z|n de veranderingen

niet meer significant als gecontroleerd wordt voor de invloed van de persoonsken-

merken en de tijdsveranderingen in de arbeidsomstandigheden. Tevens spelen het

werktijdverleden en de tijdsinvloeden van de evaluatie van de werktijden een rol.
Bij de gezondheidszorg zijn de veranderingen niet meer significant onder invloed

van de tijdsveranderingen bij de arbeidsomstandigheden. Alleen bij de overige
ploegendiensten is er dus sprake van een significant dalen van het aantal klachten

over de tijd voor het gezin.

De conclusie uit deze paragraaf is daarom dat met name de werknemers uit de

overige ploegendiensten en de diensten in de gezondheidszorg klachten hebben over

hun vrije tijdsbesteding. Werkers in de gezondheidszorg hebben ook meer klachten

over de tijd die ze aan het gezin kunnen besteden. Bij de politiemedewerkers met

onregelmatige continudiensten zijn niet meer klachten gevonden dan in de dagdienst-

groep. Er werd nauwelijks een effect van de uitstroom van werknemers geconsta-

teerd.
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7 .5 Ziekteverzuim bij onregelmatige continu-
d ie nste n

Het ziekteverzuim van de werknemers met onregelmatige continudiensten is weer

vastgesteld en berekend op de bekende wijze. Tabel 7.5.1 geeft een overzicht van

de gegevens van de eerste meting.

Hoewel de verzuimpercentages bij de overige ploegendiensten en de politiediensten

lager zijn, en bij de onregelmatige continudiensten in de gezondheidszorg hoger,

is geen van de verschillen significant. Wel blijken de werknemers in de onregelmati-

ge continudiensten in de gezondheidszorg een hogere verzuimfrequentie te hebben.

Niet verder onderzocht, maar wel opvallend laag is het verzuim van de werknemers

bij de politie, ongeacht of ze in dagdienst of met onregelmatige continudiensten

werken.

De uitstroom van werknemers blijkt met name in de gezondheidszorg aan het

ziekteverzuim gerelateerd te zijn. Werknemers in de gezondheidszorg die de dienst

of de instelling verlaten hebben doorgaans een wat hoger verzuimpercentage,

ongeacht of het werknemers met onregelmatige continudiensten of dagdiensten zdn.

Wel blijkt dat werknemers met dagdiensten in deze sector een vrij hoge gemiddelde

verzuimduur hebben, wat mogelijk veroorzaakt wordt door één of enkele langdurige

gevallen.

T..beI 7 .5 .1 Ziekteverzuim vastgesteld tijdens de eerste met.ing bij werknemers met onregelmtige
continudiensten en dagdiensts-conÈrolegroepen en bij verknemers die aan het onderzoek
blijven deelnemen en tijdens het onderzoek uitvallen door onÈslag *)

aanvangsgroep uitstr OCD uitstr DD sign **)

OCD DD sigo NIET l.rEÍr NIET WEL con uiÈ cru

Vèrzulqr6rcGEÈaga
Overj.ge ploegendiensÈ
Poli.tie
cezondheidszorg

vcizulDlrcqu@t1.
Overige pLoegendi.enst
Pol i t i.e
cezondheidszorg

G@ldd.1d. v.rzuleduur
overige ploegendienst
PoliÈie
cezondheidszorg

10,3 11,3
5,0 5,8

13,0 9,9

1,6 1,5
2,3 7,6

13, 9 11, 0
18,5 21,8

10,5 1,5 10,9 t5,5
5,2 3,9 5,1 6,5

L2,'7 rs,o 8,3 22,0 - r

L,9 2,3 1,9
t,'t 0,9 7,6
2,3 2,4 7,6

24,3 '7,5 26,2 L8,0
11,4 20,8 13,5 9,0
77t5 25,9 7'7,2 63t5 !

r) OCD = groep met onregelmatsige continudienst; DD = dagdienst-cont.rolegroep,. NIET = werknemers die
nieÈ uitvallen, wEL = werknemers die gedurende het onderzoek uitvallen,. sj.gn = sj-grj.ficantieni-
veaus; - = niet signifj.cant; ! = pí.10i r = p<.05; ** = ps.01

.*) sign: con = conditie (ploegendienst versus dagdienst) ; uit. = uj.tstroom van werknemers (nieE versus
we1); c*u = interact.ie (conditie versus uitst.room)
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Omdat er nauwelijks verschillen tussen de groepen met de onregelmatige continu-

diensten en de dagdienstgroepen gevonden zijn, is het interessant om te kijken hoe

deze verschillen zich gedragen onder invloed van de correcties voor de verschillende

groepen achtergrondkenmerken. Tabel T .5.2 geeft hiervan een overzicht.

rabal 7,5.2 Verklaring van het ziekEeverzuin tussen de auvangsgroep van rerknemerE meÈ onrègelmti -
ge continudienslen en de dagdien8È-controlegroepèn r)

verandering in I door:

arbo gezond thuis verleden evaL

varzul,q)rrc@Èag!
overige ploegendiena!
PoliÈie
cezondheidszorg

vlrzulElroquobla
overigè ploegendienEE
PoI it ie
Gezondheidszorg

c@lddaldc varzuLlduur
overige ploegendiensÈ
PoliEie
cezondheidazorg

.06 -02 .03 .06

.01 .03 .04 .09
- .08 - .09 - .06 - .1.0

.02 - .00 .02 - .07
- .04 - .01 - .O2 - .0,r
- .10 - .19** - .18r* - .23**

.02

.06

.o6

.03

.04

.08

.02

.01

.02

.02

.01,

.03

.00
- .02
- .19*r -

.03

.07

..10

.02

.05

.03

.04

.02

.04

- .01
-.o2
- .08

.05

.08

.04

.03

.04

.15*

.04

.05
-03

. 04 .01
- .03 - .01
-_03 -03

.o2 .07
-.01 .03
.05 . 04

*) verklaring meE behulp van multipl,e regressie-anaIy6e; g È condiÈieverschil (ploegendien6t vereua
dagdienaÈ-conlrolegroep); pera - 7 persoonskenmerken; serk = 7 kenrerken van de werksiÈuatie;
arbo = 7 arbeidsomstandigheden en evaluat.ie van hee werk; gezond = 4 gezondheid6gedrag-kenmerken
en 2 scorea voor redische conaumpt.ie; thuis = aantsaL klachEen over vrije tijdsbe8Eeding en fijd
voor heÈ gezin; verleden = 4 kenmerken van het. werkt.ljdverleden; eval - 4 aoorcen evaluaEiea van
de werkÈijden; significantieniveaua: ! = p<.10; * - p3.05i ** = p3 01

De significant hogere verzuimfrequentie van de werknemers in de onregelmatige

continudiensten in de gezondheidszorg blijkt verooÍza kt te zijn door verschillen

in de persoons- en werksituatiekenmerken en door verschillen in de arbeidsomstan-

digheden.

Vervolgens kan worden overgegÍum naar het verloop van het ziekteverzuim geduren-

de de drie jaren. Het gaat daarbij weer om de werknemers die aan alle drie metin-

gen hebben meegedaan. Tabel 7.5.3 geeft een overzicht. Alleen bij de verzuimfre-

quentie blijken enkele verschillen op te treden. De hogere verzuimfrequentie bij de

werknemers in de diensten in de gezondheidszorg, daalt sterk bij de derde meting

(significant interactie-effecQ. BU de overige ploegendiensten wordt het significante

interactie-effect bij de verzuimfrequentie vooral veroorzaakÍ door een stijging bij
de tweede meting, gevolgd door een daling bij de derde meting.
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T!.b.l 7.5.3 ZiekÈeverzuin vaatgeateLd t.ijden8 dè drie meeingen van hee onderzoek (Ml, M2, M3) bij
werknemera meÈ onregelmtige conÈinudj.enst.en en de dagdiensE-conErolegroepen

onreg. diensÈen dagdiensten significaÈie *)

con Èyd con*tyd

varzuLqrcrcaÈagr
Overige ploegendiensten
PoliE.iediensten
cezondheidszorg

varzubfraqu@è1.
overige ploegendiensÈen
Polit.iediensÈen
ce z ondhe j, da z org

G@ldd.lda v.rzur.lduur
Overige ploegendiensten
PolitiediensÈen
Gezondheidszorg

9,4 9,1 9,2
2,3 7,8 6,6

11, ir 12, I 10, 3

1,7 2,O 1,8
L,7 1,0 0,9
2,3 2,5 1,9

LA,0 t'| t5 L2,4
8,9 6,L 7,3

10,7 11,8 21.?

8,3 11,4 10,8
3,9 4,2 7,6
7,5 8,9 11,7

1,8 L,6 L,4
t,6 1,7 1,2
1,6 1,5 L,7

L6,4 22,7 30,4
5,8 5,1 5,2

L4,4 1-5 ,9 3L,4

-;
-;

r) con = verschillen Èussen de onderzoekscondilie (afuijkende werkEijdregeling versus dagdienst.-conÈrolegroepi tyd = t.ijdsverschillen i.n de loop van drie neÈingen; con.Cyd = interact.Leverachil-
len (uiteenlopende verschillen in de rij d bij de bel.de onderzoekscondities i ; aignificiltieniveaus :- - niet. 6igritican!; ! - p.,1Oi r = ps.O5i ri = pí.01

Wat betreft de verklaring van deze verschillen wordt weer overgegaan naar de
regressie-analyses die de invloed van de tijdsverschillen in de overige kenmerken
beoordelen. Tabel 7 .5.4 geeft een overzicht.

Trb.l,7.5.{ verklaring van heE tijd§verLoop van het ziekÈeverzuin tuaaen werkneme16 meÈ onregelEÈi-
ge cont.inudiensten en de dagdienst-concrolegroepen *)

veranderilgt in I door:

I pers eerk arbo gezord Ehuis verleden eval

Varzulq)arcuÈrgq
Overige ploegendienat.
Polilie
Gezondheidszorg

VarzublraquatLc
Overige ploegendienst
Politie
Gezondheidazorg

@oldd.ld. v.rrul,Edur
Overige pLoegendienst.
Politie
Gezondheidszorg

.05 .05
- .01 .O7

.10 .11

-.09 -.10t
.08 .L2
.14 ! .L4

.L2* .08
- .13 - .08

.06 .03

.05 .05

.01 .01

.L2 .08

.08 -.09

.10 .07

.13 ! .13 !

.13r .12*

.t5 -.LZ

.08 .06

.03 .06

.05 - .02
-.00 .08

- .20* - .10 !

.06 .08

.18! .1{!

.15 ! . 11r
-.14 -.17!
-.o7 .06

.05

.01

.10

-.09
.09
.14 !

.13*
- .15

.04

.04

.00

.11

.09

.09

.16r

.1.0 !

.13

.05

r) verklaring met behulp van multiple regressie-analyse, B c conditieverschiL (ptoegendienst. ver8usvergelijkbare dagdienscgroep) ; pera = ? peraoonskennerken; werk - ? kenmerken van de verksituaÈie;
arbo - ? arbeidsomstandigheden en L evaluaEie van het. werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scoreE voor hedische consumpt.ie; thuis = aanÈal klachÈen over wije Eijalsbesteali;g en aantal
klachÈen over Èijd voor heE gezln; verLeden = 4 kenmerken van het eerktljdverleden; eval = 4 Eoor-len evaluaEÍes van de werkeijden, aigrificant.ieniveaus: ! = pr.10; r = pí.OS; ** - p<.01

De meeste verschillen in de tabel komen voor bij de gemiddelde verzuimduur.
Doordat dit een vrij onstabiele maat is, waarbij enkele werknemers met lange
verzuimperiodes een grote invloed kunnen hebben, zal hier echter niet verder op
ingegaan worden. De overige interactie-effecten zijn vrij onstabiel en niet goed te
interpreteren.
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Samenvattend kan gesteld worden dat bij de onregelmatige continudiensten het

ziekÍeverzuim geen belangrijke rol speelt. Er werden enkele verschillen gevonden

in de verzuimfrequentie, maar het bleek daarbij vooral om instabiele effecten te

gaan, die verklaard konden worden door andere invloeden, of die gedurende het

onderzoek aanmerkelijk afrramen. Wat de uitstroom van werknemers betreft bleek

dat dit vooral bij de werknemers in de gezondheidszorg gepaard ging met een

verhoogd verzuimpercentage, dat gold voor zowel werknemers in onregelmatige

continudiensten als in de dagdiensten.

7 .6 Tot besluit

In dit hoofdstuk over onregelmatige continudiensten zijn onregelmatige ploegendien-

sten, politiediensten en diensten in de gezondheidszorg vergeleken met groepen

dagdienstwerkers uit dezelfde sectoren. De werknemers in de groepen met onregel-

matige continudiensten lijkenwat de verdeling van de kenmerken betreft soms sterk

op de werknemers in de regelmatige ploegendiensten. Dat geldt met name voor de

evaluatie van de werktijden, de klachten over de vrije tijdsbesteding en het werktijd-

verleden. Toch zijn er enkele opvallende verschillen. Zo werken in de gezondheids-

zorg veel vrouwen en bij de politiemedewerkers met afuijkende werktijden is het

gemiddelde netto-maandinkomen vrijwel gelijk aan dat van de dagdienstwerkers.

De resultaten van de analyses in dit hoofdstuk kunnen vervolgens in een schema

sarnengevat worden.

r.bcl 7.5,1 uitskomaEen vao heè onderzoek in tercn van ongievallen, gezondheidskLachEen, vrije
Eijdsbesteding en ziekEeverzuin bij drie groepen serknerers re! onregelmÈige continu-
dienatèn ten opzichte van dagdienaE-vergelijkingsgroepen r) rr)

ongevallèn gezondheidsklachEen vrije tijd ziekceverzuim

werkEij dregellng ongar ongDr ongvg gezond moe mag 8laap wij gezin Perc freq duur

overige ploegendiensten
PoliEiediensten
DiensÈen In de gezondheidazorg

r)

rr)

een min in de tabel beEekent een ongustig regulEaaE voor de groep neu het beÈreffende afeijkende
werkfljdregelj,Dg; een plua in de fabel beEekent een gunaEig reaultaaE
ongar - arbeidsongevallen door de uerknerer gerapporteerdi onlJpr ! overige ongevallen (Ehuis,
6por!, verkeer) door de uerkrmèr gerapporEeerd, ongrg . arbeldaongevallen door de rerkgever
gerapporteerd; gezond = acore op 23 gezondheidaklachteni moe - Score op 7 klachten over vemoeid-
heid en irritatle; Mag = Bcore op 5 klachfèn over apijsvèrEering8probleren; alaap - acore op
14 klachteo over alechE alapen; vrij r score op 10 klachÈen over te weinlg tijd voor wije
EijdsacÈiviEeiten; gezLn - score op 5 klachÈen over te ueialg Ej.Jd voor gezinaacEivigeiEen (indien
van coepaaaing); perc . ziekteverzuLÍE)ercenEage; frèq . verzuimfrequenÈ1e; duur . geniddelde
verzuinduur
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Er blijkt geen verschil te zijn in hoogte en ontwikkeling van het ziekteverzuim
tussen werknemers met onregelmatige continudiensten en de vergelijkbare dagdienst-
groepen. Arbeidsongevallen blijken bij de politiediensten vaker voor te komen,
terwijl de werkgevers van de werknemers met onregelmatige ploegendiensten juist
minder arbeidsongevallen rapporteren. Gezondheid is wel duidelijk op het werken
in bepaalde onregelmatige continudiensten van invloed. Met name de werknemers
in de overige ploegendiensten en de politiediensten geven meer algemene gezond-
heidsklachten en vennoeidheids-irritatieklachten aan. De werknemers in de overige
ploegendiensten geven daarnaast meer spijsverteringsklachten en slaapklachten aan
dande dagdienst-vergelijkingsgroepen. Werknemers met onÍegelmatige continudien-
sten in de gezondheidszorg gevenjuist minder vaak algemene gezondheidsklachten,

vermoeiÖeids-/irritatieklachten en slaapklachten aan dan de dagdienstgroep. Deze
verschillen zijn doorgaans niet direct te zien, maar worden gemaskeerd door
verschillende achtergrondkenmerken. Klachten over de vrije tijd worden vooral door
de overige ploegendiensten en de gezondheidszorgdiensten gemeld. Deze laatste
groep heeft ook meer klachten over de tijd voor het gezin.

Interessant was dat de aanvankelijk onzichtbare gezondheidsverschillen bij de
onregelmatige ploegendiensten, de politiediensten en de diensten in de gezondheids-
zoÍg te voorschijn kwamen. Dit gebeurde na gelijkschakeling van verschillen in
persoonskenmerken, kenmerken van de werksituatie en arbeidsomstandigheden. Er
was hier vooral sprake van verschillen in de omvang van de achtergrondkenmerken
en slechts in beperkÍe mate kwamen processen naar voren. Met uitzondering van
het werkÍijdverleden en de klachten over de thuissituatie, lijken de verschillen niet
sterk met het werken in de verschillende soorten onregelmatige continudiensten
samen te hangen.
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8 Structureel afwijkende werk
tijden

Met structureel afwijkende werktijden wordt bedoeld dat permanent op dezelfde

afwijkende tijd van de dag of in de weekeinden gewerkÍ wordt. Naast werkdagen

die zeer vroeg in de ochtend beginnen (voor 06.00 uur) en werken in de avonduren,

worden ook zaterdag- en weekenddiensten bestudeerd. Begonnen wordt weer met

een korte samenvatting van het overzicht van achtergrondkenmerken van de vier
groepen met deze afwijkende werktijden. Daarna wordt gekeken of het werken met

structureel afwijkende werktijden ook gepaard gaat met meer ongevallen, gezond-

heids- en welzijnsklachten, problemen met de besteding van de vrije tijd en ziekÍe-

verzuim. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de resultaten voor de

structureel afwijkende werktijden samengevat.

8.1 Samenstelling van de groepen

De indeling in de vier structureel afwijkende werktijdregelingen was soms noodge-

dwongen arbitrair, omdat werknemers op meerdere structureel afwijkende tijden

tegelijk kunnen werken. Werknemers in de horeca bijvoorbeeld werden ingedeeld

bij het weekendwerk, maar werken doorgaans ook in de avonduren. Structureel

afirijkende werktijden zijn minder vaak in de industrie te vinden, maar wel vaak

in sectoren als de handel, de horeca en de dienstverlening. De onderzochte werkne-

mers met zaterdagdiensten zijn afkomstig uit het grootwinkelbedrijf en het garagebe-

drijf voor vrachtwagens. Deze laatste bedrijfssector verricht ook op zaterdagen

onderhoudswerkzaamheden aan vrachtwagens, omdat die door de week in bedrijf
zijn. De onderzochte werknemers met weekendwerk zijn afkomstig uit de hotelwe-

reld, de cateringsector en het bungalowparkbeheer. Werknemers uit de avondwerk-

groep komen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie @anket- en suikerwerken)

en uit het grootwinkelbedrijf. De werknemers met de vroege ochtenddienst komen

uit exportslachterijen en broodfabrieken. Zoals al eerder gezegd werd wordt in deze

industrie-takken vroeg gewerkt om het produkt op tijd bij de klant te bezorgen.

De werknemers met structureel afwijkende tijden zijn doorgaans uit kleine en

middelgrote bedrijven (vestigingen) afkomstig, maar solns gaat het wel om vestigin-
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gen van grote concerns, zoals hotel- en supermarkÍketens en cateringbedrijven. Bij
de structureel afwijkende werktijden werkÍ doorgaans een minderheid van de werk-
nemers met de onderzochte werktijdregelingen. Alleen bij het weekendwerk werkÍ
doorgaans een groot deel van het personeel (gemiddeldTl%) op weekeinden. op-
vallend is ook het relatief grote aantal part{ime werknemers bij het avondwerk en
het zaterdagwerk. Bij weekendwerk en het werk in de vroege ochtenduren wordt
wèl vaak met full-time medewerkers gewerkÍ. In de vroege ochtenddiensten is er
geen sprake van een toeslag op het uurloon, maar dat is wel het geval bij de overige
structureel afirijkende werktijden. Met zaterdagwerk wordt in de onderzochte
groepen gemiddeld 57o meeÍ verdiend, met avondwerkS,3% en met weekendwerk
lo,5%. onder de werknemers met structureel afwijkende werktijden werd (met

uitzondering van de vroege ochtendwerkers) een vrij groot personeelsverloop door
de personeelsfunctionarissen bij aanvang van het onderzoek gemeld en ook door
het onderzoek bevestigd. V/erknemers die gedurende het onderzoek het bedrijf
verlaten zijn jonger en hebben korter met de betreffende dienst gewerkt.

Er zijn enkele kenmerkende verschillen in de groepssamenstelling van de verschil-
lende groepen gevonden. De groep ochtendwerkers bestaat bijna geheel uit mannen.
Onder de weekendwerkers en de avondwerkers bevinden zich vrij veel part-timers.
Met uitzondering van de zaterdagwerkers, blijh dat de werknemers met de structu-
reel afwijkende werktijden vaker ziek doorwerken. Mogelijk hangt dit samen met
de specifieke taak, de kleine groep waarin gewerkÍ wordt en de soms lastige afwlj-
kende werktijden (horeca, vervoer), waardoor bij ziekte niet gemakkelijk vervan-
gende werknemers gevonden kunnen worden. Onder de avondwerkers bevinden zich
ook twee vrij grote groepen werknemers die met het avondwerk hun loopbaan
starten of herintreden. Dat uit zich mogelijk ook in het gegeven dat deze groep zeer
weinig klachten heeft over de relatie werk/privéleven. Overigens blijkt bij alle
structureel afwijkende werktijdvormen dat de werknemers betrekkelijk weinig
klachten hebben over de werkÍijden.

8.2 Ongevallen bij structureel afwijkende
werktijden

voor de gevolgen van het werken op structureel afwijkende werktijden, wordt om
te beginnen gekeken naar de ongevallen in de vier groepen. Tabel 8.2.1 geeft een
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overzicht van de drie onderzochte soorten ongevallen bij de aanvangs- en uitstroom-

groep.

Hoewel de verschillen in de percentages werknemers met ongevallen bij de aan-

vangsgroepen vrij groot kunnen zijn, blijken er slechts twee significant te zUn.

Werknemers met avondwerk rapporteren minder arbeidsongevallen dan de controle-

groep en werknemers in de ochtenddienst die voor 06.00 uur begint rapporteren

gemiddeld meer overige ongevallen dan de dagdienstwerkers in de controlegroep.

Overigens valt op dat er in de vroege ochtenddienst over het algemeen meer

ongevallen gemeld worden dan doorgaans in de overige groepen met afwijkende

werktijden en dagdienstgroepen het geval is, maar dit verschil is niet verder onder-

zocht.

T.b.l 8.2.1 Ongevallèn vaslgesteld t,lJdens de eersce meling bij werknemera met aEructureel afwijken-
de werktijden en dagdienat-conErolegroepen èn bij werkreners die aan he! onderzoek
bLijven deelnenen en EiJdenE het onderzoek uitvallen door ontslag r)

aanvangagroep uitstr sÀÍl uitstr DD sign **1

SÀyl DD sign NIET Í{BL NIBT WBL con uiE cru

ArbcId!oqEav.IIE
zaterdagarbeid
weekendarbeid
Àvondarbeld
ochÈenddienst voor 06.00 uur

OvqrlEa oagavrll@
zaÈerdagarbeld
neekendarbeid
Àvondarbeid
ochÈenddienEt voor 06.00 uur

Doo! dc vartEavcr E4lda rrbcld!6gavr11o
zaÈerdagarbeld
Íleekendarbeid
Àvondarbeid
ochtenddienac voor 06.00 uur

7l
3t
5t

1-21

6t
st
5t

15t

0t
0t
5t

10t

9t ?t
21 4t
4t 12t

15t 15t

8t 9t
8t 16t
8t 6t

13i 3i

0t 0t
0t 0t
3t 4t

llt 5t

14t 9t
0t st
41 13t

40t 15t

11t 11t
1st 20t
10t 6t
0t 2l

0t
0t
5t
st

4t
0t
8t

12t

0t
0t
0t
0t

0t 0t
0t 0t
21 5t

20t 6t

*)

Bij de uitstroom van werknemers zijn in de tabel enkele opmerkelijke significante

interactie-effecten te zien (kolom c*u). Zo blijkt dat de zaterdagwerkers en de wer-

kers met de vroege ochtenddienst, die het bedrijf of de dienst verlaten meer arbeids-

ongevallen rapporteren dan de vergelijkbare dagdienstgroepen. Dit laatste verschil

doet zich ook bij de door de werkgever gemelde arbeidsongevallen voor, maar daar

is het effect niet significant. De vroege ochtendwerkers die het bedrijf of de dienst

verlaten rapporteren echter significant minder overige ongevallen dan de dagdienst-

SÀW = groep net. aÈrucÈureel afsijkende serkEijden, DD = dagdien8E-controlegroep; NIET = werknemers
die niet uiÈvalleni wEÍJ = werkneners die gedurende hets onderzoek uitvallen; sign = significantie-
niveaus:--nletsignifican!,!=p..10,*=ps.05ir*=pí.01(verschitl.eninEignificantieni-
veaus Lussen de kolomen 3 en 8 ontsEaan door sÈaEistsische correcÈie voor uiÈsÈroom-verschillen)
sigr: con = condicie (ploegendiengt. versus dagdj.enst) ; uit = uiE6troom'van werknemers (nieÈ versus
eel) ; cru = inCeracCie (condiÈie versu8 uitsstroom)
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vergel|kingsgroep. Tenslotte blijkt dat de weekendwerkers die het bedrijf of de

dienst verlaten, wel meer overige ongevallen rapporteren. Er is dus enigszins sprake
van uitstroomselectie.

Vervolgens kan gekeken worden of de gevonden verschillen in de percentages

werknemers met ongevallen samenhangen met de verdeling van de achtergrondken-

merken over de verschillende groepen. Tabel8.2.2 geeft hiervan een overzicht.
Omdat de werkgevers van zaterdag- en weekendwerkers geen ongevallen hebben

doorgegeven, kon de analyse voor deze groepen niet gedaan worden.

Het blijkt dat het beeld uit tabel 8.2.1 een wijziging ondergaat. De avondwerkers

rapporteren ongeveer evenveel arbeidsongevallen als gecontroleerd wordt voor
verschillen in de kenmerken van de werksituatie en arbeidsomstandigheden. Och-

tendwerkers blijven wel meer ongevallen rapporteren, ongeacht de verschillen in
achtergrondkenmerken met de dagdienstgroep. Tenslotte blijkt dat de weekend-

werkers significant minder overige ongevallen rapporteren als gecontroleerd wordt
voor arbeidsomstandigheden.

r.b.I 8.2.2 verklaring van de ongeval,Ien tussen de aevangsgroep van werknemers met strucÈureel
afwijkende werkt.ijden en de dagdiensg-concrolegroepen * )

veranderj,ng in B door:

B pers werk arbo gezond thuis verleden eval

ÀrbaId!oag6vr1lq
Zaeerdagarbeid
weekendarbeid
Àvonddienst.
Ochtenddiense voor 06.00 uur

ovcrlg. oBgr.vàI1@
zaCerdagarbeid
weekendarbeld
Àvonddlenac
OchEenddiensc voor 06.00 uur

.05 -.05

.06 -.01

. 11* .16*r

.00 -07

.i, -.ou -.0. -.i,

.10 -.06 -.09 -.10

.06 -.04 -.05 -.04 -.06 -.03

.11 .05 .03 .07 .05 .06

.11 .09 .10 ! . 11* .10 ! . 11*

.01 -.01 .02 -.01 -.01 -.03

.03 - .04 .02 .o4 - .01 . 05 - .01 . 05

.72 .13 .09 .15 ! .L2 . 11 .11 . 11
-.03 .03 -.02 -.04 -.04 -.03 -.03 -.03
-.1?r* _.11! _.16** _.181* _.1?** _.1?** -.18*r _.1?*i

Iroor dc rarkgGv.r g@cldc arbcldloDgavallo
ZaEerdagarbeid
weekendarbeid
ÀvonddiensÈ
OchEenddienst voor 06,00 uur

.02 .02 . 01 . 03

.08 -.10 -.09 -.10

verklaring net. behulp van mulÈiple regressie-analyse; B = condiE.ieverschil {ploegendienst. versus
dagdienal-cont.rolegroep) i perE - 7 persoonskenmerkeni werk - 7 kenmerken van de werksituaÈie;
arbo = 7 arbeidsomstsandigheden en evaluatie van heÈ werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumpEiei thuis = aantal klachlen over vrije Lijd6be6feding en tijd
voor het gezini verleden - 4 kenmerken van het werkEijdverleden, eval = 4 §oort.en evaluaties van
de werktijden, signiÍicantieniveaus: I = p3.10i * = p<.05; *+ = ps,01

Vervolgens kan gekeken worden naar hoe het beeld zich wijzigt als ook naar de

overige metingen van het onderzoek gekeken wordt. Tabel 8.2.3 geeft een overzicht
van de longitudinale analyses.
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Er zijn twee significante verschillen tussen de groepen gevonden: de weekendwer-

kers rapporteren consequent minder en de ochtendwerkers consequent meer overige

ongevallen dan de vergelijkbare dagdienstgroepen. Verder valt op dat alle drie

soorten ongevallen bij de ochtendwerkers sterk afnemen, maar er zijn geen signifi-

cante interactie-effecten tussen de groepen in de loop van de tijd gevonden (effect:

con*tijd).

Tà.b.l 8-2.3 Ongevallen vastgestseld ÈijdenE de drie metingen van het ondelzoek (M1, M2, M3) bij
flerknemers met stnctsureel atwijkende verktijden en de dagdienst-controlegroepen

aErucÈureel afuj-j -
kende serkt.ijden dagdiensten significantie *)

M1 con lyd con*tyd

Àrbaldrolgtov!lIs
zaberdagarbeid
t{eekendarbeid
Avonddienst
Ochtenddienst voor 06.00 uur

overlge oagowrll@
zaÈerdagarbeid
Íleekendarbeid
AvonddiensE
Ochtenddiensl voor 06.00 uur

Door de ÍGrhgqy.r g@lda arbèldaoBEwallcE
zatEdagarbeid
weekendarbeid
Àvonddienst
ochlenddiensE voor 06.00 uur

*) con = verschillen tussen de onderzoekscondiuie (afwijkende werkgijdregeling versus dagdienst-
cont.rolegroep; Eyd = cijdsverschillen in de loop van drie meLinqen,' con*tyd = inceracEieverschil-
len (uièeenlopende verschiLlen in de t.ijd bij de beide onderzoekscondi!ies) i significantieniveaus:
- = niet significant; ! = pí.10; r = p<.05; r* = ps.01

Voor de verklaring van het verloop van de percentages werknemers met ongevallen

door het verloop van de overige kenmerken wordt overgegaan naar tabel 8.2.4.

lnteressant is dat de overige ongevallen van de zaterdagwerkers ten opzichte van

de dagdienstgroep een significant ander tijdsverloop hebben, als ook de ontwikkeling

van de arbeidsomstandigheden en gezondheidsgedrag/medische consumptie in de

analyse wordt betrokken. Bovendien is het verloop van de verschillen in de door

de werkgever gerapporteerde ongevallen tussen de ochtenddienst-groep en de verge-

lijkbare dagdienstgroep gerelateerd aan het verloop in deze beide groepen van de

evaluatie van de werktijden. In beide gevallen blijken de scores bij de derde meting

zo dicht bij elkaar te liggen dat er geen sprake meer is van significante verschillen.

8? 9* 5t 7t 9t 3t
3t 6t 6* st 5t 3t
6t 6t 3t L2t 8t 6t

14* r.?t 8t 14t 1ï '71

3t 8t 9t 10t 5t ?*
9t 6t 3t 24t 14t 8t
3t 3t 3* 8t 9* 4ï

14t l1t 6t 4t '7* 3t

0ï 2ï 0t 0t 0t 2*
03 3t 0t 0t 0t 3t
6t 3t 0t 6t 2+ 3t

14t 8t 3* 7+ 2* 3t

t67



Trb.l 8-2-4 verkraring va het cijdsverroop in de ongevalten Èusaen uerknemera met. atncÈureel
afwljkende uerkt.i jden en de dagdienst-controlegroepen *)

verandering in g door:

serk gezond thui§ verleden eval
À!brld!oEg.vrlla

zaterdagarbeid
weekendarbèid
Àvonddienat
Ochtenddienat voor 06.OO uur

OTarlg! oBE.vrll@
zacerdagarbeid
weekendarbeid
ÀvonddienaÈ
OchÈenddienst voor 06.00 uur

-.01 .04
- .r2 - .09
- .03 - .03
- .01 - .03

-.t2 -.o2

- .05 - .03
.11 .07

-.09 -.06
- .L4 -.11
- .02 - .00
.00 .o2

-.08 -.t71
-.13 -.15
- .05 - .05
.13 . 11

.08 . 10

.04 .t2

.06 .05

. 09 .10

.00 - .00
-.13 -.13
-.06 -.03
- .05 - .00

-.x9* -.L2
-.19 -.L2
- .05 - .05
.L2 .11

.13 . 10

.10 .11

.o4 .04

.1o .10

.02 -.00
-.15 - .!2
- .03 - .03
- .01 - .01

- .11 - .13
- .04 - .11
- .05 - .05
.10 .L2

Door da rarkgcva! g@Ida trbaldroEgavallo
zaÈerdagarbej.d
Weekendarbeid
Àvonddlenst
Ochtenddienat voor 06.O0 uur

.10

.11

.05

.11

.05 . 10

.11 .11

.05 .05

.13 .13 !

.07

.0'l

.11

Verklaring met. behulp van rulÈiple regreE6ie-analyae; B = conditieverachil (ploegendienst versusvergelijkbare dagdien§lgroep) ; pera = 7 persoonakenmerkeni werk = z kererken van àe werksituaÈie,
arbo = 7 arbeidsrcÈildigheden èn 1 evaluatie van het werk; gezond = 4 gezondheid8gedrag-kemerken
en 2 gcorea voor medi§chè conaumpÈiei chuig - aanEal klachten over vrije rijdsbe8ceding en aantal
klachÈen over Èijd voor het. gezini verleden = 4 kenmerken van heÈ werktijdvèrleden; eval = 4 soor-
tsen evaluatiea van de werktijdeni sigmifj.ciltienlveaus: ! . p<.10; r = p..OS; ** = p<.01

De conclusie uit deze paragraaf is dat het beeld dat uit de verschillende analyses
naar voren komt ingewikkeld is en dat er sprake lijkt te zUn van verschillende
achterliggende processen. Het aantal overige ongevallen bU de ochtendwerkers blijkt
gedurende het onderzoek af te nemen, maar blijft significant meer dan dat van de
dagdienst. Daarnaast is er sprake van minder overige ongevallen bij de weekendwer-
kers. Ook blijkt dat er bij verschillende groepen sprake is van selectieve uitstroom
van werknemers met ongevallen.

8 . 3 Gezond heid bij structu reel af wijkende
werktijden

Begonnen wordt weer met het onderzoeken van de verschillen bij de eerste meting
en van de effecten van de mogelijke uitstroomselectie. Tabel 8.3.1 geeft het
overzicht van de gezondheidsklachten bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in
de verschillende groepen met structureel afwijkende werktijden en dagdiensten.

Er zijn vier significante verschillen bij de verschillende soorten gezondheidsklachten
gevonden. Weekendwerkers en avondwerkers rapporteren gemiddeld minder
algemene gezondheidsklachten en minder vermoeidheids-/irritatieklachten dan hun
collega's in de vergelijkbare dagdienstgroep. Er zijn geen verschillen in spijsverte-
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ringsklachten en slaapklachten gevonden, ook niet bij de werknemers die vroeg op

moeten staan.

Gezondheld6klachEen vastgesteld tijdens de eerste meEing bij werknemers meE strucÈureeI
afwijkende serkiijden en dagdiensÈ-conErol,egroepen en bij werknemers die aan het
onderzoek blijven deelnemen en tijdens het onderzoek uilvallen door ont.slag i)

Tàl5el 8-3.1

aanvangsgroep uiÈsÈr SÀtg uiEscr DD 6ign *r)

SÀw DD sign NIBT WEI, NIET IIEL coN uJ.T C*u

À19@. gr.zoadà.Lalahlrshtu
zatserdagarbeid
vleekendarbeld
Àvondarbeid
OchEenddiensÈ voor 06.00 uur

v.@.1dà.1da - /IrrItttí.tIteLÈd
zaterdagarbeid
lleekendarbeíd
Àvondarbeid
ochEenddiensÈ voor 06,00 uur

SDIJ svcrÈarlBgsklacàÈo
zatserdagarbeid
}leekendarbeid
Àvondarbeid
ochÈenddlenst voor 06.00 uur

SLarl,kl.cÈÈe
zaterdagarbeid
weekendarbei,d
Àvondarbeid
Ochtenddien§t voor 06.00 uur

3,8 3,9 3.? 3,9
3,1 1,9 4,2 2,3
3,9 2,6 4,2 3,7
3,6 3,8 4,2 4,2

t,7 Lt4 L,4 L,6
t,2 0,6 1,9 0,8
1,5 1,0 L,7 L,6
L,5 L,2 L,6 !,9

0,5 0,8 0,5 0t1
0,s 0,3 o,s 0,3
0,4 0,3 0,5 0,5
0,8 0,6 0,5 0,6

3,0 2,'t 2,8 1,8
2,6 L,7 3,6 2,6
3,2 2,3 2,9 3,2
2,5 2,O 2,'1 3,4

3,8 3,8
2,8 3, 9
3,2 4,L
3,6 4,2

1,6 1,5
1, 1 t,1
t,2 L,7
1, 5 L,7

0,6 0,6
0,5 0,5
0,3 0,5
0,8 0,5

2,9 2,6
2,4 3,4
2,'7 3, 0
2,4 2,4

*) SÀW = groep meC atructureel afvijkende verktijden; DD = dagdiènst-controlegroep,' NIBT = wèrknemers
die niet uitvall,eni WBL - werklemers die gedurende het onderzoek uitvallen; sign = gigmificaoÈie-
niveaus:-=niecsignifican!;!=ps.10;*=p<.05;{r=P<.01(verEchilleninsignificanEieni-
veaus rusgen de kolomen 3 en I onÈstaan door aÈatistische correcÈie voor uiÈatroom-ver8chillen)
sign: con = conditie (ploegendiens! versus dagdiensE) ; uit = uitstroomvan werknemers (nieE ver§u§
veL) ; cru = interactie (condiEie versus uiEstsroom)

Bij de uitstroom-analyses zijn drie significante verschillen gevonden, waarbij alle

werknemers die het bedrijf verlaten een lager aantal algemene gezondheidsklachten

of vermoeidheids-/irritatieklachten hebben, zowel in de groep werknemers die

blijven werken als in de groep werknemers die het bedrijf verlaten.

Voor de invloed van de achtergrondkenmerken op de aanvangsverschillen tussen

de werknemers met structureel afwijkende werktijden en de vergelijkbare dag-

dienstgroepen zijn weer regressie-analyses uitgevoerd, waarvan de uitkomsten in

tabel 8.3.2. gerapporteerd worden.

Uit de tabel blijkt dat de significante verschillen bij de weekendwerkers uit de

vorige tabel niet stand houden. Ze verdwijnen in ieder geval door de correcties voor

de verschillen in persoonskenmerken en arbeidsomstandigheden. Wel komen er

enkele significante verschillen bij.
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Tab.1 8.3.2 verklaring van de gezondheidskr.achten Èussen de aaovangsgroep van werknemèr. metstructureel afwijkende werktijden en de dagdiensÈ-cont.rolegroepen * )

veranderLng in B door:

per§ werk arbo gezond thuis verleden eval
À19@sè gazoDdhcídsklachto

Zat.erdagarbeid -. 01
Weekendarbeid .16 |

Àvonddienst. .1j*
Ochtenddienst voor 06.00 uur .05

v6Boaldhalds - /lrrltatisklachÈs
Zaterdagarbeid - . 05
Weekendarbeid .18*
Àvonddienst . L1*
OchÈenddiènsÈ. voor 06.OO uur .04

SpiJ svcrtarlDgrklacbt6
Zaterdagarbeid -.O2
weekendarbeid . OO
Àvonddienst . 09
Ochtenddienst voor 06. OO uur - . 08

-.05
.t4
.03
.o4

-.05
.1"1
.10

-.01

- .07
.11
.0'7

- .05

- .06
-.03

.03
- .07

-.08
.10

- .01
- .o2

06
13
03
08

.01 .1L !

.23r .10

. 10 .05

.02 .02

- .o2 -.08
.22* . L0
. 10 .04

-.00 -.01

- .02 - .05
.o7 - .03

--01 .05
- .07 - .09

- .04 .03
.19 ! .09
.07 -.02
.02 .o2

- .01 .03
.13 .16!
.09! .14rr

- .02 .08

- .03 - .01
.16 I .16*
.09 ! .12*

- .03 .06

-.01 - .01
- .01 .o2
.06 _09!

- .L2* -.0?

.01 .O2

.15 
' 

.15 !

. L3* . Lsr*

.05 .09

-.01 - .02
.16! .151

.05 .O7

-.03 .00
.01 -.01
.08 .09!

- .o7 - .05

SlaaphlachÈca
ZaEerdagarbeid
Weekendarbeid
Àvonddiensc
Ochtenddi.ensE voor O6.OO uu!

o2
11
04
o4

.07 - .02

.L1 .13

.02 .05

.00 . 06

') verkl'aring mèt behulp van murÈipLe regressie-analyse; G = condi.cieverschil (proegendiensg versu6
dagdiensE-conErolegroep) i pers = ? persoonakennerken; werk = 7 kenmerken van de werksiÈ.uat.ie,
arbo = 7 arbeidsomst.andigheden en evaluatie van het werk; gezond = 4 gezondhei.dsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumptie; thuis = aanEal klacht.en over vrije tj.jdsbèsteatlng en Eijdvoor het gezin; verleden = 4 kenmerken van het Herktijdverledenr ewal = 4 soorEen evaluacies van
de werktijden,. siglifj.cantieniveaus: | = p<.10; * = pí.OS; ** = p<.01

De zaterdagwerkers rapporteren minder algemene gezondheidsklachten als gecorri-
geerd wordt voor arbeidsomstandigheden en de weekendwerkers rapporteren minder
slaapklachten als gecontroleerd wordt voor kenmerken van de werksituatie. Daar-
naast blukt dat de avondwerkers minder spijsverteringsklachten rapporteren als
gecorrigeerd wordt voor verschillen in vrije tijdsbesteding en de ochtendwerkers
méér spijsverteringsklachten rapporteren als gecorrigeerd wordt voor verschillen
in gezondheidsgedrag/medische consumptie.

Vervolgens kan worden overgegaan naar de verschillen in de gezondheidsklachten
in de loop van het onderzoek. Tabel 8.3.3 geeft daarvan een overzicht. uit de
tijdsanalyses blijkt echter dat er bU geen van de gezondheidsklachten een significant
verschil is tussen de werknemefs met de verschillende strucfureel afwijkende
werktijden en de dagdienstgroepen.
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Trb.I 8.3.3 Gezondhej.dsklachÈen vasÈgesteld Èijdens de drie meÈingen van het. onderzoek (M1, M2,
M3) bijwerknemersmeÈstrucÈureelafsijkendewerktijdenendedagdiensÈ-cont.rolegroepe4

struciureel afwij-
kende werkt.ijden dagdiensten significaneie *)

M2 con Eyd conrÈyd

À19@q. g.zoadhqldElrlasbÈu
Zaterdagarbeid
Weekendarbeid
ÀvonddienEt.
Ochtenddienst voor 06.00 uur

Vèroc1dhcr,d!- /i,rltatL.klachta
ZaEerdagarbeid
l{eekendarbeid
Àvonddienst
Ochtenddiens! voor 06.00 uur

SDI J svcrÈ.rhgatlachÈ@
zaEerdagarbeid
Íleekendarbeid
Àvonddi.ensE
OchtenddiensÈ voor 06.00 uur

SluDtL.chte
zaterdagarbeid
weekendarbeid
Àvooddiensts
OchÈenddienst voor 06.00 uur

3,9 3,6 3,6
3,1 2,8 2,1
3,4 3,'t 3,9
3,9 3,3 3,8

1,8 1,4 1,5
1,3 1,0 0,9
7.,2 1,5 r,6
L,6 1,4 1,6

0,6 0,9 0,?
0,6 0,6 0,5
0,3 0,6 0,4
0,9 0,5 0,6

2,6 2,3 2,2
2,4 t,7 1,5
3,0 3,8 4,0
2,6 2,2 2,7

3,9 3,8 4,3
3,7 3,8 4,O
3,S 3,8 3,6
3,8 3,'t 3,5

1,5 1,4 t,7
L,'t L,7 1, 6

1,5 1,5 1,1
1,4 1,4 1,3

0,4 0,5 0,5
0,6 0,4 0,6
0,5 o,4 0,6
o,4 0,4 0,5

2,5 2,9 2,9
3,0 2,4 2,8
2,'t 2,'7 2,6
2,6 2,'t 2,5

*) con = verschillen Èussen de onderzoeksconditie (af{ijkende werklijdregeling versua dagdienst.-
control"egroep; tyd = Eijdsverachillen in de loop van drie metingèni con*Èyd = interacEieverschj,L-
Len (uiteenlopende verschil 1en in de t.ij d bij de beide onderzoekscondities ) , sigrificantieniveaus :

- = niet significant; ! = p<.10; * = pí.05i ** = p<.01

Wat de invloed van het tijdsverloop van de overige groepen kenmerken betreft kan -

tenslotte gekeken worden naar de uitkomsten van de regressie-analyses in tabel

8.3.4.

l.!al E.3.a Verklaring van het Cijd6verl.oop in de gezondhej,dsklachEen tussen werknemers meÈ
ECruceureel afwijkende werktijden en de dagdiensE-conÈrolegroepen *)

verandering in g door:

B pers werk arbo gezond Ehuis werleden eval

ÀLgqo. g.zoadÈclallhUcÀtu
zaterdagarbeid
weekendarbeid
Àvonddienst
Ochtenddienst voor 06.00 uur

Vcrecldhcl& - /lrrlÈrÈl.klacbÈs
Zaterdagarbeid
Weekendarbeid
Àvonddienat
OchteaddiensÈ woor 06.00 uur

SDI J svarÈcrlBE!klrchbo
zaterdagarbeid
Íleekendarbeid
ÀvonddiensÈ
OchlenddiensÈ voor 06.00 uur

slalDlclaeàÈu
Zaterdagarbeid
Íleekendarbeid
ÀvonddienaÈ
ochlenddiensE voor 06.00 uur

.11

.14
-.10

.11

.11
-.13!
--03

.03
- .05
-.o2

.L2

.L2

.L4
- .14*

.04

.09

.11

.08

.04

.13

.03

.17*

.07

.07

.08

.11

.04

.02

.01

.00

.t2

.08 .o7

. 09 .16

.08 -.08

.02 -.01

.09 .L2

.06 .15

.L2 -.10

.03 -.01

.00 - .02

.05 -.06

.00 -.03

.L2 .11

.L6 .10

.15 .15

.L7' -.13 !

.03 - 04

. 10 .11

.L7 .1/t
-.10 -.08
- .05 - .06

.10 . 11

.16 .10
-.14a - .72
-.03 -.06

. 03 .01
-.10 -.0'7
- .04 - .01
.09 . 10

.04 . 14

.15 . 13
-.16r -.r21
.o7 .o2

.07 .13

.16 .L7
- .07 -. 09
- .o2 -.0s

.05 .13

.15 .15
-.11 - .13 !

-.01 -.03

- 03 .o2
-.06 -.04
-.00 -.01
.o7 .08

.13 .15!

.o7 .12

.14 ! - -L4*

. 05 .04

r)

t7t

Verklaring meÈ behul.p van mulEiple regressie-analysei B = condiEieverschil (ploegendiensc versus
vergelijkbare dagdienstgroep) ; per§ = 7 persoonskenmerken, eerk = ? kenmerken van de Herksituat.ie;
arbo = 7 arbeidsomstaodigheden en 1 evaluaÈie van het rerk, gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 acorès voor medische conaumptiei Èhui§ = aanEal klachten over vrije lijdsbeseeding en aantal
klachÈen over Èijd voor heg gezin; verleden = { kenmerken van het werkÈijdverledeni eval = 4 soor-
Èen evaluaÈieE van de f,erktijden; significantsieniveaus: 1 = p<.10; * - p3.05; rr - p<.01



Nu de tweede meting niet in de regressie-analyses betrokken is, blijkt dat de ver-
moeidheids-/irritatieklachten en de slaapklachten bij de werknemers met de avond-

diensten toenemen en bij de vergelijkbare dagdienstgroep afnemen (B-waarde eerste

kolom). Alleen wat de slaapklachten betreft is dit effect stabiel, omdat het niet door
het tijdsverloop van de overige kenmerken beihvloed wordt.

De algemene conclusie van deze paragraaf is dus dat er aanvankelijk wel verschillen
zijn bij het aantal algemene gezondheidsklachten, vermoeidheids-/irritatieklachten,

maar dat deze verschillen niet meer significant zijn onder invloed van de gelijkscha-

keling van de persoonskenmerken en arbeidsomstandigheden. Wel blijkt dat de

zaterdagwerkers minder algemene gezondheidsklachten rapporteren als gecorrigeerd

wordt voor arbeidsomstandigheden en de weekendwerkers rapporteren minder

slaapklachten als gecontroleerd wordt voor kenmerken van de werlsituatie. Tenslot-

te blUkt dat de avondwerkers in de loop van het onderzoek meer slaapklachten gaan

rapporteren.

8.4 De thuissituatie bij structureel afwijkende
werktijden

Ook bij de vrije tijdsbesteding van werknemers met structureel afwijkende werktij-
den wordt begonnen met het onderzoeken van de aanvangsverschillen en de effecten

van uitstroomselectie. Tabel 8.4.1 geeft het overzicht van de aantallen klachten

hierover bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de verschillende groepen met

structureel afwijkende werktijden en dagdiensten

In de tabel zijn geen grote verschillen tussen de groepen te zien. Alleen voor het

aantal klachten over tijd voor het gezin is er bij de ochtendwerkers een klein signiÍi-
cant verschil gevonden: deze werknemers rapporteren gemiddeld meer klachten over
tijd voor het gezin dan hun collega's in de vergelijkbare dagdienst dat doen. Wat
de uitstroom van werknemers betreft zijn er twee effecten gevonden. Avondwerkers

die het bedrijf verlaten hebben minder klachten over hun vrije tijdsbesteding en de

tijd voor het gezin dan de avondwerkers die in dienst blijven.
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Tr.b.I 8. {.1 (lachlen over t.ijdsbesteding vastgest.eld Èijdens de eersEe neting bij werknemers met'
structureel afwijkende eerkÈijden en dagdiensÈ-controlegroepen en bij werknenera die
aan het onderzoek blijven deelnemen en tijden8 het onderzoek uitvallen door ont.slag
*)

aanvangagroèp uÍt8tr sÀw uitsÈr DD 6ign **)

SÀW DD sign NIBT WEI, NIET WBIJ con uit c*u

Àstrl klrcÀÈu ov.r vlLja ÈlJdlb.rt.dIÈg
zatserdagarbeid
Weekendarbèid
Àvondarbeid
OchEenddiensE voor 06.00 uur

ÀàDÈaI kr,rcbÈo ov.r tl,Jd voor g.zla
Zaterdagarbeid
weekendarbeid
Àvondarbei,d
Ochtenddiensl voor 06.00 uur

L,9 2,1 1,6 1,4
1,1 0,6 1,1 1,1
1,5 0,8 0,9 1,0
r.,1 1,4 0,9 0,9

ot:IS o,21 0,22 0,2'7
0,15 0,09 0,08 0,08
0,ls 0,04 0,04 0,08
0,15 0,00 0,03 0,04

2,O r,6
1,0 1,1
L,2 0 ,9
t,2 0,9

0,19 0,23
0,14 0,08
0,09 0.04
0,11 0,03

i) SÀW = groep neE atructureel af{ijkende werktijden; DD = dagdiense-controlegroep; NIBT = werknemera
die niet uitvalleni ÍlBL = werknemers die gedurende hec onderzoek uitvallen; sigm = Gignificantie-
niveaus: - = nie! significanE; ! = p3.10; * = p<.05i rr = pr.01
sign: con = conditie (ploegendiensE versus dagdiens!) ; uit. = ui.Estsroom wan werknemer6 (nieE werEus
wel) ; cru = inEeracEie (condiEie versus uilstroom)

Vervolgens kan worden overgegaan naar de analyses die de invloed van de overige
groepen kenmerken op de verschillen tussen de groepen met structureel afivijkende

werktijden en de vergelijkbare dagdienstgroepen vaststellen. Tabel 8.4.2 geeft een

overzicht van de resultaten van deze analyses.

fàb.l 8-{-2 verklaring van de klacht.en over tljdsbesÈeding tussen de aanvangsgroep van werknemers
ret. st.rucEureel afwijkende serkt.ijden en de dagdienst-controlegroepen r)

vèrandering in ts door:

B pera werk arbo gezond lhuis verleden eval

À.atrl klàchto ovrr wlJr ÈtjdlbaltadlEg
zaterdagarbeid -.09
weekendarbeid
ÀvonddiensE
Ochtenddienst voor 06.00 uur

Àetal kIÀchÈ@ ov.r ttjd voor EazlD
zaterdagarbeid
Weekendarbeid
Àvonddiens!.
Ochtenddien6f voor 06.00 uur

.02

.06

.06

.03

.08

.01

. L2l

.04
-.t7**
- .10

.00

.02
- .L21
-.13*

- .o7
- .01
- .06
-.10

.07
- .08
- .05
- .13i

-.10! .01
- .02 -.01
- .2411 -.15ri

.03 .10
-.03 -.10
-.19r* -.11*
-.10 -.14*

--08 -.04
.01 -.04

-.07 -.05
- .03 - .01

. 04 .03
-.09 -.10
-.06 -.0"7
-.L21 -.06

*) verklaring net behulp van multiple regressie-analyse; B = condit.ieverEchil (ploegendienaÈ versus
dagdiense-conCrolegroep)i pers = ? persoonskenmerken; werk = ? kenmerken van de uerksj.tuatie;
arbo = 7 arbei.dsomat.andigheden en evaluatie van heÈ werk, gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
èn 2 score6 voor nedische conaumpEie,. thuis = aanlal klachten over vrije tijd8bestedj,ng en tj.jd
voor heÈ gezini verleden = 4 kenmerken van het. werkEijdverlede!; eval = 4 soorten eval-uacies van
de uerkÈijden; significantienivèaus: ! = pr.10, * = p<.05; ** = pí.01

In deze tabel zijn meer verschillen te zien dan in de vorige tabel. Met name de

avondwerkers blijken meer klachten over hun vrije tijd en de tijd voor het gezin

te hebben dan de dagdienst-vergelijkingsgroep, als voor de verschillen in persoons-

kenmerken, kenmerkenvandewerksituatieènarbeidsomstandighedengecontroleerd

wordt. Dat wil zeggendat deze groepsverschillen maskeren dat avondwerkers meer
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van dit soort klachten hebben. Hetzelfde blijkt ook voor de zaterdagwerkers te
gelden, maar dan alleen voor de vrije tijdsklachten en verschillen in arbeidsomstan-

digheden spelen daarbij geen rol. Het grotere aantal klachten over de tijd voor het
gezin wordt bij de ochtendwerkers veroorzaakt door verschillen in kenmerken van

de werksituatie en hangt samen met de evaluatie van de werktijden.

Voor de analyse van het verloop van de klachten over de vrije tijdsbesteding
gedurende het onderzoek wordt vervolgens overgegaan naar tabel 8.4 .3 . Duidelijk
blijkt uit de tabel dat de avondwerkers meer klachten hebben over de vrije tijdsbe-
steding dan de dagdienstgroep. Brj de klachten over de tijd voor het gezin blijkt
zelfs dat deze gedurende het onderzoek sterk stijgen, maar dat is ook voor de

controlegroep van dagdienstwerkers het geval.

TÀbèl 8-l-3 (l.achÈen ovèr lijdsbesEeding vastgeEteld cijdens de drie melingen van het, onderzoek
(M1, M2, M3) bij werknerers met. st.ructureeL afuijkende serkt.ijden en de dagdiensÈ-
controlegroepen

sErucÈureel afeij-
kende werkcijden dagdiengÈen BigniflcanÈie *)

M3 con Èyd conatyd

À&t.l kl.cbè6 ov.r ElJa tlJdrb.tts.dlEg
Zatserdagarbeid
Weekendarbeid
Àvonddien8t
OchEenddienst. voor 06,00 uur

AetÀ1 hlacàÈu ovar tljd voor g.rLE
Zaterdagarbeid
Ííeekendarbeid
Àvonddienst.
Ochtenddienat. voor 06.00 uur

L,7 1,6 1,3
1,0 1,0 0,9
0,9 1,0 0,9
0,8 0,9 0,9

o,28 0,L7 0,14
0,14 0,19 0,08
0,07 0,12 0,17
0,05 0,09 0,17

L,9 r,7 L,9
r,2 0,6 0,9
1,5 1,9 2,O
1,0 1,1 0,8

o,22 0,34 0,27
0,18 0,09 0,06
o,72 0,24 0 ,27
0,17 0,06 0,08

*) con = verschil]en tsussen de onderzoekscondLtie (afsijkende werkÈijdregeling veraua dagdienst-
controlegroepi tyd = tijdaverschillen in de loop van drie meEingen; con*tyd = int.eracÈieverschiL-
Len (uiEeenlopende verschillen in de ti.jd bij de beide onderzoekscondities) , sigtificantieniveaus:
- = niet. aignificanti ! = p<.10i r - ps.05; i* - p<.01

Tenslotte kan weer gekeken worden naar de wijze waarop het verloop van de

verschillende soorten kenmerken op het verloop van de klachten over de vrije
tijdsbesteding van invloed is. Tabel 8.4.4. geeft een overzicht. Alleen voor de

vroege ochtenddienst blijkt er dan een significant interactie-effect te. zijn voor de

klachten over de tijd voor het gezin, die gedurende het onderzoek sterk afrremen.
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Tab.l 8.4.4 verklaring van heÈ t.ijdsverloop in de klacht.en over Èijdsbesteding tussen werknemers
met structureel afwijkende verkt.ijden en de dagdienst-cont.rolegroepen *)

eerandèring in B door:

werk arbo gezond thuis verleden eval

VrIJG tljdsbcstcdlEg
zaterdagarbeid
Weekendarbeid
Àvonddienst.
Ochtenddienst. voor 06.00 uur

TiJd voor àet gezLE
ZaÈerdagarbeid
Weekendarbeid
Àvonddi.enst
Ochtenddienst. voor 06.00 uur

.09

.04

.05

.11

.08

.03

.14 !

- .05
-.02
- .10

.09

.07

.02

.09

.08

.11

.L2

.02

.16*

.08

.t2

.06

.0't

.02

.L2

.02

08
11
05
14!

05
00
02
t1*

.10

.04

.01

.14 !

.13 - .06

.01 . 03

.10 - .08

.04 .04

.14 - .08

.09 .05

.03 - .00

.17* .16*

r) verkLaring met behulp van multipLe regressie-anaLyse; g = conditieverschi] (ploegendiensE versus
vergelijkbare dagdiensÈgroep) ; per§ = ? persoonskenmerken; werk = 7 kenmerken van de werksituat.ie;
arbo = 7 arbei.dsomscandi.gheden en 1 evaluatie van het werk,. gezond = 4 gezondheidagedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumpÈie; thuis = aantal klachten over vrije EijdsbesÈeding en aancal
kLachten over Èijd voor het gezin; verleden = 4 kenmerken van het werktijdverleden; eval- = 4 soor-
ten evaluaties van de werktijden; significant.ieniveaus: ! = ps.10; * = p<.05; ** = p<.01

De conclusie uit deze paragraaf is daarom dat het beeld wat betreft de vrije tijdsbe-
steding van de werknemers met structureel afwijkende werktijden uiteen loopt.

Werknemers met avonddiensten blijken meer klachten te hebben over hun vrije
tijdsbesteding en de tijd voor hun gezin dan de vergelijkbare dagdienstwerkers. Bij
de ochtendwerkers zijn dit soort verschillen instabiel, maar de klachten over de vrije
tijdsbesteding blijken gedurende de onderzoeksperiode in gunstige zin af te nemen

en bij de vergelijkbare dagdienst toe te nemen. Zaterdagwerkers blijken meer

klachten over hun vrije tijd te hebben.

8.5 Ziekteverzuim bij structureel afwijkende
werktijden

Het ziekÍeverzuim van groepen met structureel afwijkende werktijden is vastgesteld

volgens de opgaaf van de werkgevers. Tabel 8.5.1 geeft een overzicht van de

berekende verzuimmaten voor de verschillende groepen met structureel afwijkende

werktijden.

Opvallend is dat de verzuimpercentages van de groepen met de structureel afwijken-
de werktijden (met uitzondering van de zaterdagwerkers) significant lager zijn dan

de verzuimpercentages vande vergelijkbare dagdienstgroepen. Bij de avondwerkers

hangt dit samen met een significante lagere verzuimfrequentie enbij de ochtendwer-

kers ook nog met een significant kortere gemiddelde verzuimduur. Wat de uitstroom
van werknemers betreft zijn er geen verschillen gevonden.
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Trbel 8-5.1 ZiekÈeverzulm vaalgesÈeld Eijdens de eerstsè met.ing bij werknemèrs met. §t.rucEureel
afwijkende werktlJden en dagdiensE-conCrolegroepen en bij werknemers die aan het.
onderzoek bLijven deelnemen en cijdens het. onderzoek uitvallen door onÈElag Í)

aanvangagroep uiEslr sÀW uiEsEr DD sign r*)

slgn NIET WBL NIET WBL con uiE c*u

VarzulqrcrcEtrga
Zaterdagarbeid
tgeekendarbeid
Àvondarbeid
OchtenddiensE voor 06.00 uur

VarzulElrCqu@t,Ia
zaÈerdagarbeid
weekerdarbeid
Àvondarbeid
ochEenddiens! voor 06.00 uur

O@ldd.ld. v.rzuhduu
zaÈerdagarbeid
weekendarbeid
Àvondarbeid
OchÈenddienat voor 06.00 uur

1,1 6,0 6,0 9,6
4,4 3,L 13,7 13,8

LO,'7 6,3 t4,6 L6t4
3,4 12,7 L3,4 L7,2

1,3 1,0 1,1 1,1
L,4 L,2 L,2 L,4
1,7 L,2 1,9 1,9 r

L,5 2,6 2,0 2,L

L6,t t4,2 22,6 12,3
18,4 9,3 2L,O 33,2
20,'7 26,5 32,5 23,O
7,A t6,9 33,5 18,5

6,7 6,8
4,0 13,7
8,2 L4,9
4,4 13,8

\,2 1, L
1,3 !,2
1,4 1,9
1,7 2,0

45,6 20,9
t6,2 23,4
23,4 3r,3
9,1 33,0

*) SÀW = groep met. sÈructsureel afvijkende werktijden; DD - dagdiensE-conÈrolegroep, NIBT = serknererE
die niet uitvalleni WEL = §erkneners die gedurende het onderzoek uiÈvallen, sign = significantie-
niveaua:-=nleÈsignificane,!=ps.10;*=pí.05r**=pí.01(verschilleninsignificant.ieni-
veaus tussen de kolomen 3 en 8 onÈstaan door sEaEistische correceie voor uitst.rom-vèrschillen)
§igm: con ' conditle (ploegendiensÈ versus dagdiensÈ) ; uit = uiEaEroom van uerknemers (nieÈ versua
wel) ; clu = interactie (conditsie versus uitseroon)

Voor de invloed van de verschillende groepen kenmerken op de verzuimverschillen

wordt overgegaan naar het overzicht van de uitkomsten van de regressie-analyses

in tabel 8.5.2.

r.b.l 8.5.2 verklaring van het. ziekceverzuim tusaen de aanvangsgroep vau werklemers mets stsructsureel
afsi jkende eerktijden en de dagdienst-concrolègroepen * )

verandering in G door:

ts perB serk arbo gezond thuis verleden eval

?.rzuiq,arcaÈlgc
zaEerdagarbeid .01 - .06
weekendarbeid .22* .1,3
Àvonddieust .14r* .L2*
OchÈenddiensÈ voor 06,00 uur ,20** .17**

vcrzul!!E.quot1.
Zaterdagarbeid - .05 - .12 !

weekendarbeid - .O2 -.11
Àvonddienat .14*, .14*
ochtenddienst voor 06.00 uur .09 .11!

Gqldd.Id. v.rzubduur
zaterdagarbeid .06 .05
weekendarbeid .06 . 03
Àvonddienst .04 . 06
OchÈenddiensE voor 06.00 uur .f2* .09

.01 . 06

.30** .19*

.15* .10 !

.18*r .18**

.05 . 01

.01 - .04

.10 .11*

. 10 .09

.o2 -u2

.22* .20r

.11r .14rr

.17** .19**

.08 -.03

.05 -.03

.11r .14i*

.07 .08

00 - .00
2 0 * .21-'
15** .14**
l1a, .19**

06 - .06
05 - .04
14rr .14ir
05 .08

07 .0?
0? .01
05 .03
L3 ! .t2l

.06

.09

.06

.10

.0?

.05

.02

.09

.05

.06

.04
_ 121

.0?

.06

.02

.09

*) verklaring meE behulp van multipLe regressie-anaLyse; B = conditieverschil (ploegendienst versus
dagdi,ensts-conErolegroep); per§ = 7 persoonskennerken, werk = 7 kenmerken van de serksituaEie,
arbo = 7 arbeidsomsÈandigheden en evaluaLie van hel eerk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische conEumptie; Èhuis = aantal klachEen over wrije tsijdsbesteding en Èijd
voor het gezin; verleden - 4 kenmerken van heÈ serkt.ijdverleden; eval = ,1 EoorEen evaluatsies van
de werkt.ijdeni significantieniveauE: ! = pí.10; r = pí.05; *r = pí.01
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Doorgaans blijven de gevonden verschillen in het verzuimpercentage tussen de

groepen met structureel afuijkende werktijden en de dagdiensten significant. Alleen
bij de zaterdagwerkers verdwijnen de verschillen onder invloed van de correctie

voor de persoonskenmerken. De significante verschillen bij de verzuimfrequentie

en de gemiddelde verzuimduur verdwijnen eveneens onder invloed van de correcties

voor achtergrondkenmerken.

De tijdsverschillen in de verzuirnÍnaten van de werkers met structureel afirijkende

werktijden en hun vergelijkbare dagdienstgroepen staan vervolgens weergegeven

in tabel 8.5.3.

r.b.l 8.5.3 ZiekÈeverzuiB vastgesEeld Èijdens de drie reEingen van heE onderzoek (M1, M2, M3) bij
werknemers met structureel afwijkende serkEijden en de dagdiensÈ-conÈrolegroepen

st.ructureel afwij -
kende werkÈijden dagdiensten sigmificanÈie *)

M3 con tyd con*Eyd

Varrul4)crc@trEa
zaterdagdlensEen
weekenddiensEen
ÀvonddiensÈen
Ochtenddienslen

vcrrub!rcqueèl,a
zaterdagdienscen
Weekenddiensten
ÀvonddiensCen
Oqhtenddi,en§t'en

O@ldd.lda v.rzuilduu
zaterdagdiensEen
weekenddienaÈen
Àvonddienscen
ochtenddi,enaÈen

6,6 9,7
2,7 8,3

10,8 9,4
4,0 9,6

1,3 1,4
1,4 t,2
1,8 1,9
1,5 2,0

11,8 16,3
7,6 26,0

13,1 15,1
10, 4 16, 5

3,9 8,7
11, 8 15, 0
11,3 14,6
to,2 L3,4

1,0 1,4
1, 3 L,7
1, 9 L,7
1,9 7,1

L5,1 L7,5
32,3 48,9
21, 0 31, 5
t8,3 26,I

10, I
8,0
7,2
6,7

0,9
1,5
1,5
1,4

18, 3

37,L
18, 6
25,2

13, 5
11 ,9
13, 5
11, 6

L,2
L,2
1,5
1,5

28,4
29 ,3
35,0
34, 8

*) con = verschillen lussen de onderzoeksconditie (afvijkende werkt.ijdregeling versus dagdienst-
controlegrroep; cyd = tijdsverschillen in de loop van drie netingeni conrtyd = interactieverschil--
len (uiteenlopendeverachilleninde tijdbij debeideonderzoekscondiEies) i significantieniveaus:
- = niet Bignificane, ! = pr.10; * = pr.05; ** = ps,01

Bij de weekendwerkers en de ochtendwerkers zijn de verschillen in verzuimper-

centage met de vergelijkbare dagdienstwerkers significant. Alleen bij de avondwer-

kers is het verschil in verzuimpercentage met de dagdienstwerkers niet significant,

ondanks dat er toch een flink uiteenlopend effect blijkt te zijn. De significante

verschillen in de verzuimfrequentie en de gemiddelde verzuimduur uit tabel 8.5.1.

zijn eveneens verdwenen, maar nu blijkt dat de avondwerkers een kortere gemid-

delde verzuimduur hebben bij de derde meting, waarschijnlijk omdat de dagdienst-

groep bij deze meting een erg lange gemiddelde verzuimduur heeft. Overigens zijn

er bij de verzuimfrequentie wel interactie-effecten te zien, die echter weinig effect

op het totale verzuim hebben.

t77



De invloed van het tijdsverloop van de verschillende groepen kenmerken op tret

tijdsverloop van de verzuimmaten is weer nagegaan via regressie-analyses, waarvan

de resultaten in tabel 8.5.4 weergegeven worden. In de tabel zijn weinig significante

verschillen te zien tussen de eerste en derde meting.

Tab.l 8.5.{ verklaring van het tsijdsverloop in het ziekteverzui.m cussen eerknemers meÈ aÈructureeL
afwijkende serkÈijden en de dagdienat-controlegroepen r)

verandering in B door:

pers arbo gezond chuis verleden eval

VGrzulqrcrcqEag.
zaEerdagarbeid
9íeekendarbeid
Àvonddienst.
Ocht.enddiense voor 06.00 uur

vèrzuLEf !Gqu@tlG
zaterdagarbeid
weekendarbeid
ÀvonddiensÈ
ochtenddienst. voor 06,00 uur

G@r.dd.Ida vcrzuildus
zaEerdagarbeid
weekendarbeid
Àvonddienst
OchEenddiensC voor 06.00 uur

.09

.01

.10

.05

-o7
.14
.05
.00

.06

.13

.05

.03

.08

.13

.04
_ 01

.11

.02

.09
- .03

.19*
-.06
-.03
-.08

.10

.04

.11
- .00

.14

.01
- .03
- .10

.06
-.08

.o7

.05

.04
- .o7

- au
-.02

.16!
-. L5
-.o2
- .06

.08
--lU

.06
-.00

.2t*
- .o7
-.04
- .o7

.10

.08

.08

.19 !

.02
- .04
- .04

.11
--11

.04
- .00

.11

.00

.09
-.02

.224

-.04
-.o7

.10 .L2
- .04 - .03

. L1 .08
- .08 - .02

.28** .26**
- .00 - .10
- .01 - .01
-.0't -.09

. 06 .11
-.L2 --aU
.08 .02

--09 -.01

*) Verklaring oets behulp van mu1Èiple regreEsie-analyse, ts = condiÈieverschil (ploègendienst versus
vergetijkbare dagdlen6Egroep) i pers = ? persoonskennerkeni serk = ? kenmerken vil de wèrksituatie;
arbo = 7 arbeidsomscandigheden en 1 evaluatie van heE werk,. gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consunpEiei thuis = aantsal klachEen over vrije Èj,jdsbe8Èeding en aantal
klachÈen over Èijd voor het gezini verleden = 4 kenmerken van he! werktijdverleden, eval = 4 soor-
Èen evaLuatsies van de serktijden; signlflcanEieniveaus: | = p3'10; * = p<.05i *r = p3.01

De conclusie uit deze paragraaf is dat werknemers met structureel afwijkende

werktijden (met uitzondering van de zaterdagwerkers) een lager zielrteverzuimper-

centage hebben. Dit effect is alleen voor de werknemers in de vroege ochtenddienst

in alle analyses consequent significant. Ook de gemiddelde verzuimduur van de

avondwerkers bleek korter te zijn dan dat van de dagdienst-vergelijkingsgroep.

Verschillen in het tijdsverloop tussen de werkers met structureel afwijkende werk-

tijden en de vergelijkbare dagdienst-controlegroepen bleken met naÍne bij de

verzuimfrequentie aanwezig te zljn, maar die hadden geen verdere invloed op het

totale verzuim.

8.6 Tot besluit

Werken met structureel afivijkende werktijden wil zeggen dat men permanent op

bepaalde uren of dagen werkt die afwijken van de dagdienst-regeling. Er werden

vier groepen onderzocht: zaterdagwerkers, weekendwerkers, avondwerkers en
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werkers die voor 06.00 uur in de ochtend met hun werkdag beginnen. De groepen

verschillen soms wat betreft hun kenmerken. De groep werkers in de vroege

ochtend bestaat vooral uit mannen en met name onder de avond- en zaterdagwerkers

bevinden zich relatief veel part-timers. Opvallend is dat werknemers met structureel

afwijkende werktijden vaker meer dagen per maand ziek doorwerken en dat ze

relatief weinig klachten hebben over hun afwijkende werktijden. In tabel 8.6.1

worden de onderzoeksresultaten van dit hoofdstuk samengevat.

T..b.I 8.5.1 UitkomsEen van he! onderzoek in Eemen van ongevallen, gezondheidsklachten, vrije
Eijdsbesteding en ziekEeverzuimbij vij f groepenwerknemers met regelMtige ploegendien-
sten tsen opzichÈe van dagdiensÈ-vergelijkingsgroepen *) **)

werktij dregeling

ongevaLlen gezondheidsklachEen vrije t.ijd ziekÈeverzuim

ongar ongpr ongmg gezond noe maag slaap vrij gezin perc freq duur

zaEerdagBerk
weekendwerk
Àvondrerk
ochtenddiènsÈ voor 06.00 uu!

*) een min in de tabel betekents een ongunsEig resulEaaÈ voor de groep met heÈ betreffende afwi.jkende
werkÈijdregeling, een plus in de Eabel beÈekene een gunstig resul,taat
ongar = arbeidaongevallen door de werknemer gerapporEeerd; on€Ípr = overige ongevaLlen (thuis,
sporE, verkeer) door de werknener gerapporÈeerdi ongrg = arbeidaongevallen door de verkgever
gerapporteerd,. gezond = acore op 23 gezondheidsklachten; noe = score op 7 klachlen over vemoeid-
heid en irriÈagie,.mag = 6corè op 5 klachten over spijsverteringsproblemen, slaap = ss6gs sp
14 klachten over slechE 6lapen; vrij = 6core op 10 klachEen over te weinig tijd voor vrije
tijdsactiviteicen; gezin = acore op 5 klachtsen over te weinig Eijd voor gezinsacEiviÈeiten (indien
van toepaasing); perc = ziekÈeverzuimpercentage,. freq = verzuimfrequenEiei duur = gemiddelde
verzuinduur

Er zijn relatief weinig verschillen gevonden tussen de ongevallen en de gezond-

heidsscores van de werknemers met structureel afwijkende werktijden ten opzichte

van de dagdienst-vergelijkingsgroepen. De weekendwerkers hebben een kleiner

aantal privé-ongevallen en de ochtendwerkers hebben er juist meer. Daarnaast

hebben weekendwerkers weinig slaapklachten, maar bij de avondwerkers nam het

aantal slaapklachten gedurende het onderzoek sterk toe. Zaterdagwerkers hebben

minder algemene gezondheidsklachten. Klachten van werknemers met structureel

afwijkende tijden over de vrije tijd en de tijd voor het gezin, blijken vooral bij de

avondwerkers een rol te spelen en klachten over de vrije tijd ook bij de zater-

dagwerkers. Bij de ochtendwerkers is er sprake van minder klachten over de tijd
voor het gezin. Er werden twee significante verschillen bij het ziekteverzuim

gevonden. Ochtendwerkers hebbeneenlager ziekteverzuimpercentage enavondwer-

kers een kortere gemiddelde verzuimduur.

Bij het onderzoeken van de invloed van de achtergrondkenmerken bleek dat met

name van de persoonskenmerken, de kenmerken van de werksituatie en de arbeids-

omstandigheden een corrigerende rol uitging op de aanvankelijk gevonden verschil-
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len. Veel minder duidelijk was de invloed van gezondheidsgedrag/medische con-

sumptie, de klachten over de vrije tijdsbesteding, het werktijdverleden en de

evaluatie van de werktijden zichtbaar. Dat betekent dat de gevonden verschillen dus

niet erg sterk met de vormgeving van de werktijden zelf samenhangen, in ieder

geval veel minder duidelijk dan bij de regelmatige ploegendiensten en de onregelma-

tige continudiensten het geval was. Als deze kenmerken wel een rol speelden (vooral

bij de spijsverteringsklachten), dan bleek dat vaker bij de avondwerkers en de

ochtendwerkers het geval te zijn en minder vaak bij de weekend- en de zaterdagwer-

kers.
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9 Nieuwe werktijdvormen

Het experimenteren met nieuwe werktijdvormen is in het naoorlogse Nederland in

toenemende mate in de belangstelling gekomen. Sommige werktijdvormen, zoals

bijvoorbeeld het werken met keuze-werktdden, zijn alweer zo ingeburgerd dat er

nauwelijks meer sprake is van een experiment. Andere werkÍijdvormen zijn betrek-

kelijk nieuw en bestaan pas een jaar of tien. Binnen het onderzoek naar "Arbeidstd-
den en ziekÍeverzuim» worden drie soorten nieuwe werktijdvormen onderzocht: de

gecomprimeerde werkweek, de 2-ploegendienst met korte werkdagen en keuze-

werktijden

9.1 Samenstelling van de groepen

Bij de gecomprimeerde werkweek wordt in het algemeen de duur van de werkweek

verkort tot vier dagen, maar neemt de duur van de werkdag toe naar 9 of 9rh tur.
De vorm die binnen het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim" onder-

zocht wordt is de 4x9r/2. urige werkweek. Het voordeel van deze werktijdvorm is

dat de werknemer een extra vrije dag heeft en de werkgever het bedrijf op de extra

vrije dag kan sluiten of de bedrijfstijd kan verlengen door meerdere groepen

werknemers te laten werken. Met deze werktijdvorm kan de bedrijfstijd gemakkelijk

met een factor anderhalf verlengd worden, wat een interessant alternatief kan zijn

als een verdubbeling van de bedrijfstijd door het werken met een 2-ploegendienst

te veel is. Ook bij de 2-ploegendienst met verkorte werkdagen is er sprake van een

bedrijfstijd-verlenging met een factor van ruim anderhalf, doordat de werknemers

geen ploegentoeslag ontvangen, maar in plaats daarvan 6rh of 7 uur per dag

werken. De keuze-werktijden zijn oorspronkelijk in het leven geroepen om de

werknemers tegemoet te komen, door hen zelf te laten kiezen op welk tijdstip van

de dag zij hun werkzaarnheden willen beginnen of eindigen. Vanzelfsprekend moet

de aard van het werk zich daarvoor wel lenen.

De aanhet onderzoekdeelnemende werknemers met de gecomprimeerde werkweek

zijn met name uit de industrie afkomstig (voedings- en genotmiddelenindustrie,

grafische industrie en farmaceutische industrie). De werknemers met de 2-ploegen-

dienst met korte werkdagen werken eveneens in de industrie (voedings- en genot-
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middelen industrie en metaalverwerkende industrie). De werknemers met keuze-
werkÍijden zijn ook uit andere bedrijfstakken afkomstig (naast de farmaceutische

en de metaalverwerkende industrie, ook uit de nutssector en de zakelijke en overige
dienstverlening). Binnen de bedrijven waar keuze-werftÍijden toegepast worden,
werkt een groot deel van het personeel met een dergelijk systeem. Binnen de

bedrijven waar de werknemers met de gecomprimeerde werkweek of de 2-ploegen-
diensten werken, werkt doorgaans 30-40 % van de werknemers met dergelijke
regelingen. De werknemers die met nieuwe werktijdvormen aan het onderzoek

deelnemen werken doorgaans full-time en krijgen voor het werken in de afwijkende
werktijdregeling geen extra toeslag op het uurloon. De personeelsfunctionarissen

van de werknemers schatten het personeelsverloop bij alle drie de werktijdvormen
onder de l0% en dat bleek bij alle drie de onderzoeksgroepen gedurende het onder-

zoek ook het geval te zijn.

onder de werknemers met de gecomprimeerde werkweek en de 2-ploegendienst

bevinden zich relatief veel vrouwen en werknemers met weinig kinderen thuis. In
de 2-ploegendienst met korte werkdagen bevinden zich bovendien relatief veel jonge

werknemers en werknemers die geen partner of kinderen thuis hebben. Het gemid-
d-elde maandinkomen van de werknemers in de 2-ploegendienst is relatief laag, wat
mogelijk veroorzaakÍ wordt doordat er zich in deze groep veel jonge werknemers

met relatief weinig dienstjaren bevinden. In de groep werknemers met keuze-

werktijden bevinden zich iets minder oudere werknemers en werknemers met een

partner. V/el wordt in deze groep beduidend meer verdiend, waarschijnlijk door
het hogere opleidingsniveau van deze werknemers.

In twee van de drie groepen met de nieuwe werktijdvormen wordt minder over-
gewerkt dan in de vergelijkbare dagdienstgroepen. Ook de arbeidsomstandigheden

worden doorgaans gunstiger beoordeeld door werknemers die binnen de drie
onderzochte nieuwe werktijdregelingen werken. Bij de 2-ploegendienst heeft men

bovendien significant minder klachten over de relatie werk-privéleven. Vervolgens
geven slechts weinig werknemers met de 2-ploegendienst met korte werkdagen en

keuze werktijden problemen aan met de vrije tijd. Opvallend zijn ook de lage
percentages werknemers met klachten over de werktijden. Wel is er sprake van een

hoog percentage werknemers met de gecomprimeerde werkweek dat nadenkt over
veranderen van werktijdvorÍn.
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9.2 Ongevallen bij nieuwe werktijdvormen

De percentages werknemers met arbeidsongevallen en overige ongevallen, zoals die

door de werknemers zelf gerapporteerd zijn en de percentages werknemers met

arbeidsongevallen die door de werkgevers gerapporteerd zijn, staan vermeld in tabel

9.2.1. Het gaat hierbij weer om de eerste meting van het onderzoek.

Tab.l 9.2.1 ongevallen vastgesteld Eijdens de eersEe meting bij werknemers met. nieuve werktijdvomen
en dagdienst-conÈrolegroepen en bij werknemers die aan heÈ onderzoek blijven deelnenen
en bijdens heE onderzoek uiÈvallen door ontslag *)

aanvangsgroep uit.Etr Nw uitstr DD sign **)

NW DD sign NIET WEt NIET WEL con uit c*u

Àrb.ld5oageva1l@
Geconprimeerde werkweek
2-ploegendiensÈ me! korte dagen
Keuze-werkÈij den

Clvcrl,ge oEgcvl11s
Gecomprineerde werkueek
2-ploegendienaE meÈ korte dagen
Keuze -werkEij den

Door vèrhgcv.r g@cldc arbèldsoagrvallcD
Gecomprimeerde werkweek
2-ploegendiensÈ met korte dagen
Keuze -werkE i,j den

L0?
13t
7t

5t
4t
7*

3ï
4t
1t

6*
11+
1t

8t
17t
9t

3t
9t
1t

st L1r r.1? 8t
t2? 0* 13t 8t
1* 0* 7+ 9t

8t 0t 5t 16*
16t 25t 3t 8t
10t 0t 7+ 5ï

1t 77t 3t 0t
9t 0i 4t 0t
0t 1lt 1t 0t

*)

Uit de tabel blijkt dat de werknemers met keuze-werktijden gemiddeld minder

arbeidsongevallen rapporteren, terwijl bij de 2-ploegendienst met korte werkdagen

aanzienlijk meer overige ongevallen gerapporteerd worden. Wat de uitstroom van

werknemers betreft, blijkt dat de werkgevers van de werknemers met de gecompri-

meerde werkweek en de keuze-werktijden meer arbeidsongevallen rapporteren bij

de werknemers die het bedrijf of de dienst verlaten dan de werkgevers van de

dagdienst-vergelijkingsgroepen dat doen.

Vervolgens kan gekeken worden wat de invloed is van de verschillen in de overige

onderzochte kenmerken op de verschillen bij aanvang van het onderzoek. Tabel

9.2.2. geeft hiervan een overzicht. Uit de tabel blijkt dat de verschillen, zoals die

in tabel 9 .2.1 te zien zljn, en die terugkomen in de eerste kolom met bèta-waarden,

niet veranderen onder invloed van verschillen in de achtergrondkenmerken. Dat

geeft aan dat achtergrondkenmerken dus klaarblijkelijk geen invloed op de rapporta-

ge van deze ongevallen hebben. Nieuw is dat werkgevers van de werknemers met

Nll = groep meE nieuwe werktj.jdvomen, DD = dagdienst.-controtegroep; NIET = werknemers die niet
uitvallen; WEI, = werknemers dj.e gedurende heÈ onderzoek uitvallen, sign = significanEieniveaus, -

= nieg sigmificant; | = p<.10; * = ps.05; rr = p<.01
sign: con = condj.tj.e (ploegendienst versus dagdienst) ; uit = uitstroom van werknemers {niet versus
wel),. cru = interactie (conditie versus uiEsÈroon)
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de 2-ploegendienst meer arbeidsongevallen in deze groep rapporteren. Dit verschil
wordt gemaskeerd door verschillen in persoonskenmerken en kenmerken van de
werksituatie, terwijl het tevens samenhangt met verschillen in gezondheidsgedrag/

medische consumptie, werktijdverleden en evaluatie van de werkÍijden.

TÀbcl 9.2.2 verklaring van de ongevallen tuaeen de aanvangsgroep van serknemera met. nieuwe werkEijd
vomen en de dagdiensl-controLegroepen i)

verandering in B door:

pers gezond Èhuis verleden eval

ÀrbGLdroBEavrIl@
Geconprimeerde werkweek .05 .03
2-ploegendienEÈ met korte dagen .02 .05
Keuze-werkÈijden .t4ai .11!

Ovarlg. oEgavrllu
Gecomprimeerde werkweek -.02 -.03
2-ploegendienst. met. korie dagen -.20*r -.18**
Keuze-werklijden -,04 -.03

Door de rlrlrEavcr g@Gldc rrb.IdloEgavrll6
Gecomprineerde uerkweek .Ol .01
2-ploegendiensÈ meÈ korce dagen - .08 - .10 !

Keuze-serktijden .OO -.01

.05 .05 .05

. 04 .o2 - .00

.02 - .03 -.01

.15i -.2Lt* -,24rt

.04 -.03 --03

. 05 .05

.02 .03

.14rr . 13r

.06

.03

.13r

. 00 .01

. 13* - .0?

.01 .02

- .o2 - .02 - .01
- .21ri _ .20** _ -2Lt'
- .04 - .05 - .05

.00 -.01 .01
-.08 -.09! -.10t
.00 -.00 .01

09!
01

*) verklarj.ng met behulp van mltiple regreaaie-analyae; B r condiÈieverschil (ploegendienst versus
dagdienaE_controlegroep), per6 s 7 persoonskenmerkeni werk - ? kenmerken van de verkait.uaÈie;
arbo = 7 arbeidsmstandigheden en evaluaÈie van het werk, gezond = 4 gezondhei.dsgedrag-kemerken
en 2 scores voor nedische consuíEt.ie; thui8 = aanEal klachÈen over vrije tijdsbesÈeding en t.ijd
voor heE gezin; verteden = { kemerken van het werkt.ijdverleden, eval = 4 soorlen evaluaÈies van
de serkÈijden; significant.ieniveaus: ! = pí,10i * = pr.05, ri - p<.01

Vervolgens kan worden overgegaan naar de tabel met de veranderingen in de scores

in de loop van de tijd. Tabel 9.2.3 geeft hiervan een overzicht.

T..b€l 9.2.3 Ongevallen vaatgesteld t.ijdens de drie metingen van heE onderzoek (M1, tir2, M3) bij
werkneners met nieuwe uerkÈijdvomen en de dagdienst -conErolegroepen

nieuve HerkÈijden dagdiensÈen significanÈie r)

ti.l1 M3 con Èyd conrtyd

ÀrbaldroEgavalla
Gecomprimeerde rerkweek
2-ploegendienst ret. korte dagen
Keuze-werkÈij den

Ovarlg€ oÀgavrll@
cecomprineerde werkweek
2-ploegendienst. meÈ korCe dagen
Keuze -verkt,ij den

Door d. rarkg.var Eql,d. .rbGldroÀg.?rllo
Gecomprimeerde werkweek
2-ploegendienaE mec korte dagen
Keuze-rerktij den

6*
10*
1t

8t
22*
8i

0t
13t
0*

21 21 9i
10t 3t 11t
1t 3t st

21 2+ 4t
3t 3t 5t
0t 0t 1t

3t
4l
6t

2t
4t
3t

5t
7?
4t

5t
6*
4t

2l
2t
1t

5i
1l
4+

8t 4t
10t 3t
4t 2t

6t
4t
7t

]) con = verachillen Èusaen de onderzoek6conditie (afwijkende eerkÈijdregeling versua dagdien8t.-
conErolegroep; Eyd - t.ijdsverschill.en in de loop van drie meÈingen, conrtyd = interactieverachil-
len (uiteenlopende verschillen in de tijd bij de beide onderzoekscondities) ; significan!ieniveaus:
- = niet. sigrificant.i ! = p<-loi i = pí.05; rr = p<.01
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Gedurende het hele onderzoek rapporteren werknemers met keuze-werktijden

minder arbeidsongevallen. Nieuw in de tabel is dat ook de werkgevers van de

werknemers met keuze-werktijden gedurende het hele onderzoek minder arbeids-

ongevallen rapporteren. Bij de werknemers met de 2-ploegendienst daalt het aantal

overige ongevallen zo drastisch dat het bij de derde meting onder het niveau van

de dagdienstgroep komt. Het grotere aantal arbeidsongevallen dat door de werkge-

vers van de werknemers met de 2-ploegendienst bij de eerste meting gerapporteerd

werd, blijkt bij de tweede en derde meting aanzienlijk lager te zijn.

De invloed van het verloop van de verschillen in de overige kenmerken tussen de

drie groepen met nieuwe werktijdvormen en de vergelijkbare dagdienstgroepen staat

weergegeven in de resultaten van de regressie-analyses in tabel 9.2.4.

T.baI 9 .2 .,1 Verklaring van het tijdaverloop in de ongevallen Èuaaen werknemers met. nieuse werktsijd-
vomen en de dagdiensÈ-conÈrolegroepen r)

veranderl"ng in B door:

B pers Herk arbo gezond Èhuia verleden evaL

À!bqld!oaEcvrllE
Gecqnprireerde uerkueek -.00 .01
2-ploegendienaE nel korÈe dagen .02 .04
Keuze-werkEijden -.06 -.08

Clv.rl,ga oÀEavtIIB
Geconprlreerde werkseek .01
2-pLoegendien8E meE korÈe dagen .24,a
I(euze-werkÈijdèn .08

.00 - .00 .00 - .01 - .01

. 03 .02 .02 .01 .02
-.06 -.o7 -.06 -.05 -.06

. 01 .02 . 02 .02 .02

.24** .25** .24*t .24rr .24rr

.06 .07 .09 .09 .08

.00

.10

.05

.00 .o2

.19rr .L2l
-09 -11!

Door da rcrlgavar g@ldc
Geconq)rimeerde werkseek

arbaldroÀEavrllo

2-ploegendienaE rets korEe dagen
Keuze-uerkEij den

--0§ --08 --05
.10 .13! .1{!
.07 - 09 .05

.06 -.06 -.05 -.05 -.06

.09 .10 .10 . 11 . 09

.06 .09 .07 .0? .07

verklaring meÈ behulp van mltiple regressie-anaLyse; G = condit.ievèrschil (pfoegendienaÈ veraus
vergelljkbare dagdien8tgroep) ; pèrs a 7 peraoonakenmerken; werk - 7 kennerken van de uerkaiEuaÈie;
arbo = ? arbeidsomEtandigheden en 1 evaluacie van hets íerk, gezond = 4 gezondheidagedrag-kenmerken
en 2 scorea voor mediache consunpÈiei thuis = aanÈaI klachÈe! over vrije EijdgbeEÈedlng en aanEal
klachten over t.ijd voor heÈ gezin; verleden = 4 kemerken van heÈ werktijdverledeqi eval - 4 aoor-
ten evalualies van de Herktijden; aignificantieniveaua: ! - p<.10; r. p<.05, r* = p.,01

In ieder geval blijft het interactie-effect voor het verloop van de overige ongevallen

tussen de 2-ploegendienst en de dagdienst-vergelijkingsgroep bestaan, ook als de

invloed van het verloop van de overige kenmerken in de analyses betrokken wordt.

Daarnaast ontstaat er tussen deze groepen ook een interactie-effect in het verloop

van het aantal arbeidsongevallen dat door de werkgever gemeld wordt. Dit verloop

wordt significant als gecontroleerd wordt voor de verschillen in persoons- en

werksituatiekenmerken. Ook dan blijkt dat het percentage werknemers met ongeval-

len in de 2-ploegendienst drastisch afrrcemt. Eenzelfde effect is ook te zien bij de

overige ongevallen van de werknemers met keuze-werkÍijden, waarbij werksituatie-

kenmerken een rol spelen.
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De conclusie uit deze paragraaf is alleen dat de werknemers met keuze-werktijden

consequent minder arbeidsongevallen rapporteren en dat geldt ook voor de werkge-
vers van deze groep. De aanvankelijke verschillen in de percentages overige
ongevallen tussen de werknemers met de 2-ploegendienst en de vergelijkbare

dagdienstgroep blijken bij de derde meting volledig gelijk te zijn. Daarnaast is er

bij de werknemers met de keuze-werktijden en de werknemers met de gecompri-

meerde werkweek sprake van selectieve uitstroom van deze werknemers. De

werkgevers melden bij beide groepen meer arbeidsongevallen bij werknemers die
het bedrijf verlaten.

9.3 Gezondheid bij nieuwe werktijdvormen

Begonnen wordt weer met het onderzoeken van de verschillen in de beginsituatie

en de effecten van uitstroomselectie. Tabel 9.3.1 geeft het overzicht van de gezond-

heidsklachten bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de verschillende groepen

met nieuwe vorÍnen van werktijden en dagdiensten.

Íab.l,9,3.1 Gezondheid6klachcen vascgealeld t.ijdens de eerste mefing bij werknemers meÈ nieuue
werktijdvomen en dagdienst-conÈrolegroepen en bij werknerers die aan het onderzoek
blijven deelnemen en tijdens het onderzoek uitvaLlen door ont§lag *)

aanvang§groep uitstr lw uiÈsEr DD sign I*)

NW DD sign NIET WBL NIET WAL con uiE cru

À19@@o gazoodholdsklacÈtu
Gecomprimeerde werkseek
2-ploegendiena! meE korce dagen
Keuze -verktij den

vèrecidhalds - /lrrIÈatleklacbto
Gecomprimeerde werkweek
2-ploegendienst. met korte dagen
Keuze-werkE ij den

Spi j sv.rÈ.rlÀEskl.chta
cecomprimeerde werkweek
2-ploegendiensÈ met korte dagen
Keuze-werktij den

SlaaphhchÈ6
cecomprimeerde werkweek
2-ploegendienst meÈ korte dagen
Keuze-werktij den

4,1 6,8 3,9 4,7
3,3 5,5 4,0 4,8
3,4 4t2 3,6 5,2

1,6 2,2 t,6 2,O
1,0 1,8 tts 2,L ! *
7,2 O,9 t,4 2,1

0,5 L,2 O,5 0,7 - !

0,4 1,0 0,5 0,7
0,4 1,0 0,5 1,0

2,2 6,7 2,7 3,2
2,6 L,3 2,6 3,A - !

2,4 3,6 2,5 3,6

4,3 3,9
3,5 4,1
3,4 ),'7

1,6 1,6
1,1 1,5 I

L,2 7 ,5

0,5 0,s
0,5 0,6
0,5 0,6

2,5 2,7
2,5 2,8
2,5 2,6

*) NW = groep met nieuoe werkÈijdvomen,' DD = dagdlenst-controlegroep, NIET = werknemers die nieE
uiEvallen; wBL = werknemers die gedurende heE onderzoek uicvallen; sign = slgaigi.antieniveaus: -
= niet signj.ficant; ! = p<.10; " = p<.05; ** = p<.01

sign: con = conditie (ploegendienst versus dagdienst) ; uit = uj,tstroom van Íerknemers (nieÈ versus
wel); c*u - inÈeractie (condiEie ver6us uitstroom)

De tabel geeft aan dat werknemers met de 2-ploegendienst met korte werkdagen

minder vermoeidheids-/irritatieklachten hebben dan de dagdienstgroep. Daarnaast
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blijkt dat de uitstroom vaak gepaard gaat met meer gezondheidsklachten, maar dat

geldt voor zowel de werknemers met nieuwe werktijdvormen als voor de dagdienst-

vergelijkingsgroepen. Alleen de werknemers met de gecomprimeerde werkweek die

het bedrijf verlaten rapporteren meer slaapklachten dan hun collega's in dagdienst

die het bedrijf verlaten.

Voor de verklaring van de gezondheidsverschillen tussen de groepen wordt een

overzicht gegeven in tabel 9.3.2.

Tabol 9.3.2 verklaring van de gezondheidsklachEen tussen de aanvangsgroep van werknemers met nieuwe
werktijdvomen en de dagdienst-conLrolegroepen t)

veranderi.ng in B door

B pers werk arbo gezond thuis verleden eval

Àlgq86 gezoDdhèldaklachta
Gecomprimeerde werkweek
2-ploegendienst met korÈe dagen
Keuze-werktij den

- .04
. o'7

.05

- 01
.04
.05

.03

.08

.08

.00

.01

.04

.05

.01

.01

- .01 - .03
.72* .11 !

.05 .05

.04 .02

.16** .1?rr

.08 .08

-.01 -.01
.03 - . 0r.
.01 .03

.03 - .o2

.o'7 .o7

.04 .04

.00 .o2

.10 ! .09 !

.0'7 .07

.01 -.00

.01 .01

.03 . 03

.04

.05

.01

.01 .04

.03 .04

.01 .01

04 .04
02 ,01
01 - 01

.03

.03

.05

.00

.08

.09l

vènoèLdheLdE - /l,rrítatlsklàchEea
cecomprimeerde werkweek - .00
2-pLoegendienst meE korte dagen .10!
Keuze-serktijden .08

Spl, j awerÈèrlngsllrcht@
Gecomprimeerde werkweek -.01
2-ploegendienst mets korte dagen .o2
Keuze-werktijden .03

SlaapkIachtcD
cecomprimeerde {erkweek .03
2-ploegendienst met kortse dagen .01
Keuze-werklijden .01

-.00
.08!
.05

-.01
-.00

.03

.00

.01

.05

.05

.08

.03

03
05
o2

*) Verklaring met behulp van mu]Èiple regres§ie-anatysei B = condj.tieverschiL (ploegendiensÈ versus
dagdiensE-controLegroep); pers = 7 peraoonEkenmerkeni werk = 7 kennerken van de werksituatie;
arbo = 7 arbei-dsomsEandigheden en evaluatie van het werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumpEiei thuis = aantal klachten over vrije tijdsbesÈeding en tijd
voor het gezin; verLeden = 4 kenmerken van heÈ werkiijdverleden; eval = 4 soorÈen evaluaÈles van
de werkEijden; sj.gnj.ficanlieniveaus: ! = p<.10; * = ps.05; r* = pÍ.01

Het kleinere aantal vermoeidheids-/irritatieklachten bij de werknemers met de 2-

ploegendienst blijkt samen te hangen met verschillen in gezondheidsgedrag/ medi-

sche consumptie en verschillen in vrije tijdsbesteding. Dat geeft aan dat deze

verschillen een rol spelen in de reductie van deze klachten bij deze nieuwe 2-

ploegendienstvorm. Deze werknemers hebben onder invloed van de correctie voor

persoonskenmerken en kenmerken van de werksituatie ook minder algemene

gezondheidsklachten.

Vervolgens kan worden overgegaan naar de tijdsanalyses in tabel 9.3.3.
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1.b.1 9.3.3 GezondheidsklachÈen vaaÈgesÈèld tijdens de drie metingen van heE onderzoek (M1, M2,
M3) bij werknemers met' nieuwe werkt.ijdvomen en de dagdien6e-controlegroepen

nieuse werktijden dagdienslen significilt.ie r)

M3 con tyd conrtydli{1

ÀlE--. g.zoadh.l,dlthcÀto
Geconprireerde rerkseek
2-ploegendienst met korce dagen
Keuze-werktij den

vCtealdà!ld! - /IrrlÈat1.lr1rchtG
Gecomprireerde werkweek
2-ploegendielst met korte dagen
I(euze-werkEij den

SDU rvartarlÀE!È1!qhto
Gecomprimeerde werk eek
2-ploegendiensC met. korEe dagen
Keuze-rerktij den

S1uDkl.chÈ6
Gecomprimeerde werkweek
2-ploegendien6E net korte dagen
Keuze-werkcij den

4,0 2,8 3,1
2,A 2,5 2,7
3,3 3,6 2,9

1-,6 1, 0 t,2
0,8 0,9 1,1
1,1 L,4 0,9

0,5 0,3 0,4
0,4 0,3 0,3
0,5 0,6 0,5

2,O 2,O 1,8
2,0 1,9 1,8
2,2 2,5 1,8

3,5 3,4
3,1 3,4
3,5 3,2

1,5 1,3
L, 4 L,2
1, 3 r,2

0,4 o,4
0,5 o,6
0,5 0,4

3,s
3,7
3,s

L,4
L,4
L,4

0,4
0,5
0,5

2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,4
2,r 2,t 2,a

*) con = werschillen tussen de onderzoekscondilie (afwljkende werktijdregeling versus dagdiensc-
conÈrolegroepr Eyd = Èijdsverschillen in de loop van drie metingeni con*tyd = inÈeracÈieverschil-
len (uiteenlopende verschil,len in de Eijdbij de beide onderzoekscondities) ; aigrificantieniveaus:
- = nieÈ aigmifican!; ! = p<,1,0; * = ps.O5; ** - p<.01

Het blijkt dat de 2-ploegendienst gedurende het hele onderzoek minder algemene

gezondheidsklachtenrapporteert, maardathetaantalvermoeidheids-/irritatieklachten
gedurende het onderzoek sterk (maar niet significant) oploopt. Wel significant zijn
de interactie-effecten bij de algemene gezondheidsklachten en de vermoeidheids-
/irritatieklachten, maar die blijken voornamelijk door verschillen bij de tweede
meting ontstaan te zijn.

Tenslotte kan worden overgegaan naar de invloed van het tijdsverloop van de

verschillende groepen kenmerken op het tijdsverloop vande gezondheidsverschillen.

Tabel 9.3.4 geeft een overzicht van de uitkomsten van de regressie-analyses.

In ieder geval blijkt dat de interactie-effecten van tabel 9.3.3 veelal geen stand

houden en verdwijnen onder invloed van de verschillen in de achtergrondkenmer-

ken. Wel blijkt dat de vrij lage scores op de vermoeidheids-/irritatieklachten van
de werknemers met de 2-ploegendienst significant toenemen ten opzichte van de

scores van de controlegroep. Verschillen in het tijdsverloop van de arbeidsomstan-

digheden spelen hierbij een rol.
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r.àal 9.3.4 VerkLaring van het tijdsverloop in de gezondheidsklachÈen tussen serknemers met
nieure werkt.ijdvomen en de dagdienst-conErolegroepen r )

verandering j.n B door:

pers werk arbo gezond !hui6 verleden eval

A1g@@. gazoBdb.l&k1Àcbls
Gecomprineerde werkreek
2-ploegendienat. meÈ korte dagen
Keuze-werkcij den

va!@cldb.ldt- /1-ritatt.klachÈ@
Gecomprj,meerde werk{eek
2-ploegendienst meÈ korÈe dagen
(euze-werkE j.j den

Spl,l !vGrÈ.rlag!klacht@
Gecomprimeerde uerkweek
2-ploegendiensE met korEe dagen
Keuze -serkÈij den

sl.aDklacÀÈ§
cecomprimeerde werkweek
2-pLoegendienst met korte dagen
Keuze-werkt.ij den

.06

.11

.04

.05

.03

.05

.02

.01

.04

.10 !

.01

.01

.06

.11

.00

.04

.05

.09

.03

.01

.06

11*
03
01

.12i
.02
.02

12r
.06
.02

09
.03
.01

.04

.11

.00

.04

.05

.08

.06 .o7

.11 - .09

. 01 .00

.06 .05

.05 .06

.09 -.09

.01 .04

. 01 .01

.06 .o7

.06

.10

.01

.04

.05

.08

.01

.02

.09

.05

.03

.08

.02

.05

.06

10!
.04
.03

.06

.L2 |

.03

.04

.04

.10 !

.03

.01

.o7

.11r . 10 !

- .03 - .01
-.00 -01

.07

.02
_o1

.00

.00

.06

*) verklaring meb behulp van mulÈiple regressie-analyse; B = conditieverschil (ploegendienst versus
vergelijkbare dagdienstgroep) ; pers = ? persoonskenmerken, werk: ? kennerken van de rerksituatie;
arbo = 7 arbeidsomst.aDdigheden en 1 evaluaÈie van heE werk; gezond = { gezondhei.dsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consuÍrpEie, thuj.s = aantal klacht.en over vrije tijdsbesteding en aancal
kLachÈen over tijd voor heE gezin, verleden = 4 kenmerken van het werktijdverteden; eva] = 4 soor-
t.en evaluaties van de werktijden; significantieniveaus: ! = ps.10i { = p<.05; ** = p<.01

De conclusie uit deze paragraaf is dat de werknemers met de 2-ploegendienst minder

algemene gezondheidsklachten hebben. Daarnaast geven de tijdsanalyses aan dat

sommige verschillen tijdens het onderzoek sterk afnemen. Er werd slechts één geval

van selectieve uitstroom geconstateerd.

9.4 De thuissituatie bij nieuwe werktijd-
vormen

Ook bij de klachten over de vrde tijdsbesteding en de tijd voor gezinsactiviteiten

wordt weer begonnen met het onderzoeken van de effecten van de beginsituatie en

de uitstroom van werknemers. Tabel 9.4.1 geeft het overzicht van de aantallen

klachten hierover bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de verschillende
groepen.

Uit de tabel blijkt dat werknemers met de gecomprimeerde werkweek meer klachten

over de vrije tijdsbesteding hebben en werknemers met de 2-ploegendienst juist

minder. Bij de klachten over de tijd voor het gezin werden geen verschillen gevon-

den. Bij de uitstroom-analyses blijkt dat werknemers die de gecomprimeerde
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werkweek verlaten veel klachten hebben over de vrije tijd en tijd voor de gezinsle-

den.

Tàbe1 9.4.1 Klachten over de Eijdsbesteding vaslgesteld rijdens de eerste neting blj werkreners
met nieuwe werktijdvomen en dagdienst-controlegroepen en bij werknemers die aan heÈ
onderzoek blijven deelnemen en Èj.jdens het onderzoek uiEvallen door ontslag *)

aanvangsgroep

Nw DD sign NIET WEL NIET WEL con uit ctu

uitstr NW uilsrr DD sign *r)

Àatal klachÈs ov.r vrljG tÍJdgb.!È.dlag
ceconprimeerde serkweek
2-ploegendiensE meE korEe dagen
Keuze -werkt.ij den

ÀaatàI klàchÈo ovèr tljd voor gezl,u
Gecomprimeerde werkseek
2-ploegendienst. meÈ korte dagen
Keuze -werktij den

r,2 2,'t 0,8 0,6
0,5 0,0 0,9 1,1 !

0,? L,l, 0,8 1.0

0,08 0,33 0,07 0,03
0.05 0,00 0,07 0,08
0,05 0.11 0.09 0,09

0,5 0,9 !

0,8 0,9

0,10 0,06
0,04 0,07
0,05 0,09

*) NW = groep net nieuwe werkt.ijdvomen, DD = dagdienst-controlegroep, NIET = werknemers die niet
uitvallen; WBL = werknemers die gedurende het onderzoek uitvall-en, sign = slgaifi"antieniveaus: -
= niet significant; ! = ps.10i * = ps.05; *" = pr.01

sign: con = conditie (ploegendienst. versus dagdienst) i uit = uitsÈroomvan werknemers (niet versus
we1) r c*u = inleracEie (condiEie versus uitstroom)

Voor de verklaring van de verschillen wordt een overzicht gegeven van de uitkom-
sten van de regressie-analyses in tabel 9.4.2.

T.bel 9.{.2 Verklaring van de klachten over tijdsbesleding tussen de aanvangsgroep van werknemers
frec nieuwe werkt.ijdvomen en de dagdienst-control.egroepen *)

verandering in B door

B pers werk aÍbo gezond Ehuis verleden eval

Àetal klàchts owcr vrIJ. tljdrb.stcdlBg
Gecomprimeerde werkweek
2-pLoegendiensE meÈ korte dagen
Keuze -werktij den

Àet.I kl.chta ovar ttjd voor gèzl,a
Gecomprimeerde Herkweek
2-ploegendienst mets korte dagen
Keuze -werktij den

- .L2** - .10r
.10 ! .09
.00 .10!

- .04 - .06
.02 -.01
.05 .05

13rr --12rr -.13'a
:I2* .07 .10 !

04 --0t .o2

.12*r - .10*

.10 ! .09

.00 -.02

.04 - .02

.o2 .02

.06 .04

. 04

.02

.06

- .05 - .04
.02 .02
.03 .06

*) VerklaringmeE behulp van nultiple regressie-analyse, ts = conaliÈieverschil- (ploegendienst wersus
dagdienst-controlegroep); pers = 7 persoonskennerken, werk = ? kenmerken van de werksituaEiei
arbo = 7 arbeidsomstandigheden en evaluatie van het werki gezond = 4 gezondhei.dsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumptièi Ehuis = aancal klachten over vrije tijdsbesteding en tj-jd
voor het gezin,. verleden = 4 kenmerken van het werktijdwerleden; eval = 4 soort.en evaluaties van
de werktijden, significanEieniveausr ! = ps.L0; * = p<.05; *i = p<.01

Uit de voor de verschillende groepen met kenÍnerken gecorrigeerde bëta-waarden

blijkt dat het grotere aantal klachten over de vrije tijdsbesteding door werknemers

met de gecomprimeerde werkweek door geen van verschillen in de groepen kenmer-

ken beïnvloed wordt. Het significant kleinere aantal klachten op dit gebied door de

2-ploegendienst blUkt na correctievoorpersoonskenmerken, arbeidsomstandigheden
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en evaluatie van de werkt|den niet meer significant te zijn. De tijdsanalyses staan

vervolgens weergegeven in tabel 9.4.3.

T!.b.I 9 .,1.3 Klachlen over de EijdsbesÈeding vastge6teld tijdens de drie meÈingen van heE onderzoek
(Ml, M2, M3) bij ïerknemerE met nieuwe werktijdvomen en de dagdiensE-conErolegroepen

nieuwe werktijden dagdienEt.en signiflcantie i)

con tyd con*tyd

Àutal klrcÀÈo ovcr vrlj. ttjdlbc!Èrdlsg
cecomprimeerde werkveek
2-ploegendienst meÈ korte dagen
I(euze -werktij den

Àetal kllcÀta ov.r Èljd voor gczh
cecomprimeerde serkweek
2-ploegendj.ensÈ meE korte dagen
Keuze-werkEij den

0,06 0,10 0,12 0,06 0,05 0,11
0,00 0,10 0,13 0,10 0,13 0,19
0,05 0,08 0,13 0,11 0,11 0,11

1,3 0,8 0,6
0,5 0,5 0,3
0.8 0,8 0,8

o,7 0,8 0,1
0,9 1,0 0,9
o,7 0,7 0,1

*) con = verachillen Eussen de onderzoekscondj.Èie (afwj,jkende uerktijdregeling veraus dagdiensÈ-
conlrolegroep; Eyd = EijdsverEchillen in de loop van drie metingen; con*tyd = intseracÈieverachiL-
len (uileenLopende verschillen in de tij d bij de beide onderzoekscondities ) ; signj,fj,cantieniveau6 :

- = niel significanÈ, ! = pí.10; * = p<.05, ** = p3.01

Interessant in deze tabel is dat het hogere klachtenniveau van de werknemers met

de gecomprimeerde werkweek bij de eerste meting, gedurende het onderzoek

significant daalt tot onder het klachten niveau van de dagdienstgroep. Mogelijk is

dit een gevolg van de selectieve uitstroom van werknemers. Bij de 2-ploegendienst

met korte werkdagen is gedurende de drie metingen van het onderzoek continu

sprake van lage scores ten opzichte van de dagdienstgroep.

Voor de invloed van de tijdsverschillen in de verschillende groepen met kenmerken

worden tenslotte de uitkomsten van de regressie-analyses in tabel 9.4.4. weergege-

ven.

rabèl 9.4.{ verklaring van het ti.jdsverloop in de klachten over ÈijdsbesÈeding tsussen werkremers
meÈ nieuve eerktijdvomen en de dagdiensE-controlegroepen l)

verandering in ts door

G pers werk arbo gezond Ehuia verleden evaL

vrlja tljdsbcEtcdtDg
Geconprimeerde werkweek
2-ploegendiensE (kortè werkdagen)
Keuze-werkÈij den

TlJd vooÍ haÈ gczla
ceconprimeerde werkeeek
2-ploegendienst (korte werkdagen)
Keuze-werktij den

.L2a .10 ! .L2*
-o7 -05 -0s
.o2 -.00 -.00

-.01 - .02
-.03 - .o2
- .08 - .o2

02 -.01 -.o2
06 -.03 -.o2
05 -.10' -.08

.0? .09
_01 -03

- -.01 - .01
- -.03 -.02
- -.10 -.08

.13r .12*

.08 .08

.00 .03

191

Verklaring meE behulp van multsiple regressie-analyse, B = conditieverschiL (ploegendiens! veraus
vergelijkbare dagdienstgroep) ; pers = ? persoonakenmerken; werk = ? kennerken van de werksituatie;
arbo = 7 arbeidsomstsandigheden en 1 evaluat.ie van he! werki gezond = { gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumptie; thuis = aantal klachte! over vrj.je Eijdsbesteding en aantal
klachtsen over t.ijd voor het gezin; verleden = 4 kennerken van heE Íerktijdverleden; eval = 4 soor-
ten evaluaties van de werktijden,' significanÈienlveaus: ! = pÉ.10; * = p<.05; ** = Ps.01



Het blijkt dan dat het significante interactie-effect bij de daling van het aantal

klachten over de vrije tijdsbesteding van de werknemers met de gecomprimeerde

werkweek niet door de (veranderingen in de) overige groepen kenmerken verklaard

kan worden.Zoals hiervoor algezegdis kandeze daling kanmogelijk wel gedeelte-

lijk verklaard worden door de selectieve uitstroom bij werknemers met de gecompri-

meerde werkweek.

Ook ten aanzien van de klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd voor gezins-

activiteiten kan dus geconcludeerd worden dat aanvankelijke verschillen onder

invloed van de verschillen in de persoonskenmerken en de arbeidsomstandigheden

niet meer significant zijn of gedurende het onderzoek verdwijnen. Hoewel het lage

aantal klachten over de vrije tijdsbesteding bij de 2-ploegendienst zich gedurende

alle drie metingen van het onderzoek blijkt te handhaven, wordt dit verklaard door

verschillen in de persoonskenmerken, arbeidsomstandigheden en evaluatie van de

werktijden.

9.5 Ziekteverzuim bij nieuwe vormen van
werktijden

De vergelijking van de verzuimgegevens van de werknemers met nieuwe werktijd-
voÍmen ten opzichte van de dagdienstgroepen staan vermeld in tabel 9.5.1.

Geen van de verzuimpercentages van de werknemers met nieuwe werktijdvormen
wijkt significant af van de dagdienstgroepen. Wel zijn er verschillen in de verzuim-

frequentie en de gemiddelde verzuimduur. De verzuimfrequentie van de werknemers

met de gecomprimeerde werkweek is hoger dan de frequentie bij de controlegroep,

maar door een kortere gemiddelde verzuimduur per verzuimgeval is het netto-effect

dat er geen verschil te zien is. De werknemers met keuze-werktijden hebben een

hogere gemiddelde verzuimduur. Wat de uitstroom van werknemers betreft blijkt
dat de werknemers die het bedrijf of de dienst verlaten een hoger verzuimpercentage

hebben, ongeacht of zij met nieuwe werktijdvormen of in dagdienst werken. Dit
effect is ook te zien bij de verzuimfrequentie van de werknemers met de gecompri

meerde werkweek.
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TrD.l 9.5.1 ZiekEeverzuim vasEgesÈeld Eijdens de eeraÈe meling bij werknemers reÈ nieure werkEijd-
vomen en dagdienat-conErolegroepen èn bij werknèmèrs diè aan het onderzoek blijven
deelnenen en tijden8 het onderzoek uitvaLlen door onEslag *)

aanvangagroep ulÈstr Nr{ uiÈ8Er DD sigD rr)

NW DD sign NIET 9IBII NIET VIBI, con uiE cTu

Varrulqrarc@gagc
Gecorprlmeerde werkweek
2-ploègendlenaE met korÈe dagen
Kèuze-werkElj den

v.rzulrtraqu@Èlc
cecorprireerde werkweek
2-pLoegendienEt neÈ korEe dagen
Keuze-werktij den

c6ldd.1ds ?crzuhdur
cecoÍElrineerde werkwèèk
2-ploegendiensE mel kort.e dagen
Keuze-werkEij den

11,2 11,1
4,7 L2,9
6,3 8,8

2,5 L,9
2,O 2,L
2,L t,8

Lt,4 25,3
L5,9 27,9
4,7 L7,4

10,9 15,5
8, 6 9,2
6,2 4,4

2,5 2,A
1,9 3,3
2,L 2,0

aL,5 LO,2
16,3 9,9
7,5 L4,g

t0,4 La,4
12,r La,6
a,2 L4,6

1,8 2,8
2,L 2,L
1, 8 L,7

25,9 L9,9
28,6 22,2
L6,8 24,8

r) Nt{ = groep ret nleuse serkÈijdvomen, DD . dagdlenst-controlegroepi NIET - werknenera dle nieÈ
uitvalLen, iÍBL - eerknemera dle gedurende heE onderzoek uiÈvalleni sign - significanÈleniveaua: -
= nlet Blgnificant'; ! - pr.10; r - pí.05i rr = p<.01

aign: con - condiEle (ploegendien8È verau8 dagdienat.) ; uit = uitstroom van werkneners (niec verau8
wel) i cru - inEeracÈie (condiEie versua uiEaÈroom)

Voor de invloed van de verschillende groepen achtergrondkenmerken wordt vervol-

gens gekeken naar de uitkomsten van de regressie-analyses in tabel 9.5.2.

Tabel 9.5.2 verklaring van heE ziekÈeverzuim tusEen de aanvangagroep van werknenera meÈ nieuwe
uerkt.ijdvomen en de dagdienat-conlrolegroepen r)

verandering in G door:

g pera werk arbo gezond Èhu16 verleden eval

vcrzulqrEcoÈrga
Gecorprireerde werkweek -.00
2-ploegendien8t reE korEe dagen .0S
Keuze-werkÈijden .08

vcrruí.DlrcquaÈ1a
Gecosprimeerde uerkwèek -.L2aa
2-pLoegendj.ensÈ me! kortè dagen .01
Keuze-uerkÈijden -.07

.o2 .02

.11 ! .10 !

.09 .19 !

.10 t .06

.01 -.05

.10* .11r

.08 .08

.r4a .15**

.7244 - .10r

.02 - .04

.07 - .08

.11* .11r

.06 .04
_ 14r* .11i

- .00 - .01 .00
- 08 .09 .09 t

.08 .o7 .08

.01 .03 .01
--0? -.06 -.o7

.09! .09t .09*

.o7 .07 .08

.1{rr . 13* .1{rr

. 01 .01

.o7 .04

.o7 .o2

c@lddalda YarzuLlduur
Gecorprireerde rerkreek
2-ploegendienst reÈ korte dagen
Keuze-uerktiJ den

.09*

.o7

.15rr

r) Verklaring net behulp van ru1lipl,e regresaie-analyse; ts = condieieverschll (ploegendiensÈ versua
dagdLensÈ-congrolegroep), pera - 7 peraoonskeumerkeni werk - ? kenmerken van de wèrkBiÈuaÈle,
arbo = ? arbeidaffiEandlgheden en evatualie van hets werk; gezond = 4 gezondheldagedrag-kererken
en 2 Écorea voor rediache conaurq)tiei Ehuis = aantal klachlen over vrije lijdsbesteding en Èijd
voor het gezin, verleden = 4 kemerken vu het serkEijdverleden; evaL . 4 aoorEen evaluatiea van
de werktijden; sigrnificeÈieniveaua: ! = p<.10; * - pí.05; *r - pÍ.oX

Wat betreft de verklaring van de verschillen uit tabel 9.5.1 blijkt dat de verschillen

in het verzuimpercentage bij de werknemers met de keuze-werktijden en de verge-

lijkbare dagdienstgroep significant zijn na de correctie voor de kenmerken van de

werksituatie. Bij de 2-ploegendienst is er sprake van significant lager zieftteverzuim-

percentage na correctie voor persoons- en werksituatiekenmerken, terwijl ook de
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evaluatie van de werktUden van invloed is. De significante verschillen in de ver-

zuimfrequentie en de gemiddelde verzuimduur in tabel 9.5.1. blijven ook bestaan

als gecontroleerd wordt voor de verschillen in de kenmerken.

Trb€l 9.5.3 Ziekt.everzuim vaslgesteld Eijden6 de drie meEingen van heÈ onderzoek (M1, M2, M3) bij
werknemers meE nieure werkt.i j dvomen en de dagdiensÈ-controlegroepen

nieuwe werkuijden dagdiensten significant.ie *)

M3 con Cyd con*tydM3M1

Varzur.4rqrcsÈaEc
Geconprineerde werkweek
2-pl,oegendienst (korte dagen)
Keuze-serkcij den

varzulllrCquetla
cecoÍprimeerde verkseek
2-ploegendienst (korte dagen)
xeuze -werkt iJden

G@lddcl,d. vqrruhduur
Gecon'primeerde serkseek
2-pl.oegendiensE (korle dagen)
I(euze -verkÈij den

LO,4 9,6
6,0 8,2
4,2 3,9

2,7 L,9
1,8 1,6
1,9 1,9

9,7 25,L
L4,L L8,7
7,8 5,4

8,5 10,9
9,7 L2,4
4,2 9,0

L,7 L, 6
L,9 1, 9
L,6 L ,7

L8,r 22,7
L7 ,2 24,2
18,9 20,5

oo
LL,2
4,6

10, 1
13,1
6,1

L,'t
1,9
1,8

28,5
19, I
L5,2

L,4
1,5
1,3 !!

33,3
23,4

*) con = verschj,llen Èussen de onderzoeksconditie (afsijkende serktijdregeling versuE dagdiensl-
controlegroep; tyd = tijdEverschillen in de loop van drie neEingen; conrÈyd - i.nt.eracÈieverEchil-
len (uiteenlopende verschillen in de Eijdbij de beide onderzoekscondiÈies) , significanEieniveaus:
- = niet sj,gnificant; ! = p<.10i r = p3.05i ** = ps.01

De analyse van het tijdsverloop van de verzuimcijfers wordt vervolgens weergege-

ven in tabel 9.5.3. Gedurende het onderzoek blijft het ziekÍeverzuimpercentage van

de werknemers met keuze-werktijden laag, net als de verzuimfrequentie en de

gemiddelde verzuimduur bij deze groep. Er werd slechts één interactie-effect

gevonden. Bij de 2-ploegendienst blUft de verzuimfrequentie hoog, terwijl dat in
de dagdienst daalt.

Tabal 9.5.{ verklaring van het tijdsverloop in het ziekÈeverzuÍm Eussen werknemers meE nieure
werkeijdvomen en de dagdienst-conÈrolegroepen *)

verandering in g door:

pers werk arbo gezond Ehuj.s verleden eval

V.rzul,q)arcut.g.
cecomprimeerde verkeeek .03
2-ploegendiensÈ meE korEe dagen -.09
Keuze-werktijden -.03

verzulelr.quotl!
Gecomprimeerde werkweek .08
2-ploegendiens! met. korEe dagen -.12!
Keuze-serktijden -.06

C6l,dd.1d. v.rzuLEduur
Gecomprimeerde werkreek -.03
2-ploegendiensE neE korce dagen .04
l(euze-werktijden - .01

.06

- .05

. o8
-.10
-.07

.03

- .03

.09
- .12
- .07

-.03

-.01

.00

.04
_ 06

.04 .02
- .06 - .09
-.03 .02

.08 . o?
-.12 I - .t2l
-.09 -.06

.07 .04
-.o2 --o1

.02 .02
-.10 -.09
- .03 - .03

.07 .o1
-.13 ! -.13 !

-.08 - .07

- .o2 - .03
.05 .04

-.oo -_01

.02

.09

.02

.08

. L2l

.06

.01

.04

. o0

r) Verklaring meÈ behulp van rulliple regre66ie-analyse, B = conditieverachil (ploegendiensÈ versus
vergelijkbare dagdienstgroep) i pers = 7 persoonakenmerkeni serk = 7 kenmerken van de werksiluatie,
arbo = 7 arbeidsoGcandigheden en 1 evaluatie van he! werk; gezond = { gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor nedische consutrq)tie; thuis = aantal klachÈen over vrije Eijdsbesteding en aantal
klachten over tijd voor het gezin; verleden = { kemerken van hec werktijdverl,eden; eval = 4 aoor-
Èen evaluaÈies van de werkÈijdeni aignificanEieniveau§: ! = p<.10; r - pr.05; r* = p<.01
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Voor de achtergronden van het verloop van de verschillende verzuimcijfers wordt
tenslotte overgegaan naar de uitkomsten van de regressie-analyses in tabel 9.5.4.

De tabel laat zien dat alleen het enige interactie-effect, namelijk bij het verloop van

de verzuimfrequentie van de 2-ploegendienst niet meer significant is door verschillen

in persoonskenmerken en kenmerken van de werlaituatie.

De conclusie die uit deze paragraaf getrokken kan worden is daarom dat alleen bij
de werknemers met keuze-werktijden sprake is van een perÍnanent laag ziektever-

zuimpercentage. Ook de gemiddelde verzuimduur van deze groep blijft gedurende

het onderzoek laag.

9.6 Tot besluit

In dit hoofdstuk werden drie groepen met nieuwe werktijdvoÍmen vergeleken ten

opzichte van dagdienstgÍoepen uit dezelfde sectoren. De bedrijven die aan het

onderzoek meedoen zijn wat betreft de gecomprimeerde werkweek en de 2-ploegen-

dienst met korte werkdagen afkomstig uit de industrie. Bedrijven die keuze-werktijd-

systemen toepassen zijn daarentegen ook afkomstig uit de dienstverlening, mogelijk

omdat dienstverlenende activiteiten zich beter lenen voor deze werktijdvorm. Er

is bij deze werktijdvormen doorgaans sprake van full-time werk, waarvoor men

geen toeslag op het uurloon ontvangt. Wat de samenstelling van de groepen betreft

valt op dat men name in de groepen met de gecomprimeerde werkweek en de 2-

ploegendienst relatief veel vrouwen werkzaam zijn. Bij de overige kenmerken

werden enkele opmerkelijke constateringen gedaan. Zo bleek dat er relatief weinig

sprake was van overwerk, weinig klachten over de werktijden en klachten over de

arbeidsomstandigheden. Wat het werken in nieuwe werktijdvormen betreft, blijken
er weinig risico's te zUn, maar ook weinig voordelen. De resultaten van het onder-

zoek kunnen aan het einde van dit hoofdstuk weer in een samenvattende tabel gezet

worden.

Werknemers met keuze-werktijden rapporteren minder arbeidsongevallen en dat

blijken ook de werkgevers van deze groep te doen. Alleen bij de 2-ploegendienst

werd een verschil in gezondheidsklachten gevonden. Bij werknemers met keuze-

werktijden is het ziekteverzuimpercentage lager dan bij de werknemers in de

dagdienst-vergelijkingsgroepen. Dat hangt samen met een korte gemiddelde ver-
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zuimduur in deze groep. Er werd geen verschil in klachten over de vrije tijd en de

tijd voor het gezin gevonden.

Lb.t 9.5.1 Uilkmlen ve hel onderzoek 1n teren van ongèvallen, gezondheldsklachten, vrije
lLj dsbestedirg en ziekÈeverzulmbiJ viJ f groepen ïerknerera ret regeIEÈige ploegendlen-
atèn len opzichte ve dagdlensÈ-vergelljklngsgroepen r) rr)

werkt.ij dregeling

ongevallen gezondheidaklachEen wUe EÍjd zlekÈeverzuÍn

ongar ongpr ongrg gezond noe mag alaap vrij gezin perc freq duu!

cecolE)rlmeerde serkreek
2-ploegendj.ensÈen (korte dagen)
Keuze-werkt.iJden

*)

fi)

een min in de tabel beÈekenÈ een ongun8Èlg resulcaaÈ voor de groep reE heE beÈreffende afwijkende
werktijdregeLing; een plus ln de tabel betekent een gunsÈig reaulÈaaÈ
ongar = arbeidBongevallen door de werknemer gerapporEeerd; ongpr = overige ongevalLen (Èhuis,
aport., verkeer) door de werknèmer gerapporceerdi onwg ' arbeid8ongevallen door de werkgever
gerapporÈeerdi gezond = §core op 23 gezondheidsklachceni rce É score op 7 klachten over verceid-
beid en irriEatie, Éag - acorè op 5 klachEen over apijavertering8probleren, elaap = sqq6s qp
14 klachten over slechE slapen; vrij . Ecore op 10 klachten over t,e weiaig tijd v@r rije
tijdBactiviteiteni lrezin r 6core op 5 klachEen over te reinig Eijd voor gezitraactiviteiten (indien
ve Èoepas6ing); perc. zj.ekEeverzuirE)ercenÈage; freq = verzuimfrequentsLei duur = gèmiddelde
verzuinduur

In een aantal gevallen bleken achtergÍondkenmerken en de selectieprocessen een

rol te spelen. Met name de persoonskenmerken, kenmerken van de werksituatie en

de arbeidsomstandigheden verklaarden hier weer (net als in het vorige hoofdstuk

bij de structureel afivijkende werktijden) de verschillen tussen de werknemers met

nieuwe werktijdvormen en de dagdienstgroepen. De achtergrondkenmerken die als

indicatoren voor problemen met de werktijden gezien kunnen worden (gezondheids-

gedrag/medische consumptie, vrije tijdsbesteding, werktijdverleden en evaluatie van

de werktijden) bleken nauwelijks bij de verklarende analyses een rol te spelen. Daar

wïaÍ ze wel een rol speelden was dat vooral bij de 2-ploegendienst. Opvallend was

het selectie-effect bij de werknemers met de gecomprimeerde werkweek. Met name

de werknemers waarvan de werkgever bij de eerste meting veel arbeidsongevallen

rapporteerde .en de werknemers die meer slaapklachten, klachten over de vrije
tijdsbesteding en tijd voor het gezin rapporteerden, bleken vaker het bedrijf te

verlaten.
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10 werktijdvormen

Onder de term " intensieve werktijdvormen" worden twee soorten werktijdregelingen

behandeld: pennanent overwerk en seizoenswerk. In beide gevallen is er sprake van

een intensivering van het dagelijkse werk. Bij permanent overwerken wordt continu
intensiever gewerkt en bij seizoenswerk neemt de druk om langer of intensiever te

werken toe gedurende het seizoen waarin sprake is van een groot grondstoffen-

aanbod of een grote vraag naar produkten.

10.1 Samenstelling van de groepen

Begonnen wordt weer met een korte samenvatting van de analyses van de achter-

grondkenmerken in hoofdstuk 4 (paragraaf 7). De vijf bedrijven met permanent

overwerk zijn gedeeltelijk afkomstig uit de industrie, waar werknemers op over-

werkbasis op zaterdagen overwerken, om het produkt aan de klant of Íurn toeleve-

ringsbedrijven te kunnen leveren. Daarnaast doen bedrijven uit de zakelijke en

overige dienstverlening mee, waar de werknemers op avonden overwerken omdat

op die uren een specifieke dienstverlening noodzakelijk is. Bij één bedrijf is sprake

vanpermanent overwerk, omdat door de steeds groeiende markt de personeelsbezet-

ting telkens achterblfift. De drie bedrijven met seizoenswerk zijn afkomstig uit de

industrie (kunstmest, conserven en suiker), waar het aanbod van te verwerken
grondstoffen of produkten in respectievelijk het voorjaar, de zomer en het najaar

en het najaar liggen. In deze bedrijven wordt gedurende het hoogseizoen doorgaans

met andere werktijdvormen gewerkt, zoals ploegendiensten, en soms wordt het -
aanbod of de grote vraag tijdelijk ook met overwerk het hoofd geboden. Ten
aarrzien van de gemeten werkbelasting bij de seizoenswerkers moet nog gezegd

worden dat de telefonische enquëtes in november plaatsvonden. Dit is de tijd waarin
het grootste deel van deel seizoenswerkers nog te maken had met de periode van
een groot werkaanbod.

De bedrijven met intensieve werktijden zijn meestal klein of middelgroot van
omvang en een groot percentage van het (produktie)personeel werkÍ met de betref-
fende werktijdvorm. werknemers ontvangen een toeslag op het uurloon van rond
de 20% en er is sprake van een laag personeelsverloop. In de aan het onderzoek

lntensieve
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deelnemende bedrijven werken minder vrouwen dan in de dagdienstgroepen (10%

bij het structureel overwerk tegen3S% in de vergelijkbare dagdienstgroep en28%

bij de seizoenswerkers tegen3S% bij de vergelijkbare dagdienstgroep) en gemiddeld

wordt een hoger inkomen dan in de dagdienstgroepen verdiend (f 2545,-- bij de

structureel overwerkers; f 2157,- bij de vergelijkbare dagdienstgroep; / 2330,--

bij de seizoenswerkers; / 2043,-- bij de vergelijkbare dagdienstgroep). In de

groepen met intensieve werktijden werkt men doorgaans full-time. In de groep met

peÍmanent overwerk wordt gemiddeld 10 uur per week overgewerkt. Beide groepen

met intensieve werktijden vallen ook op door hun relatief lange reistijd van en naar

het werk (29 minuten voor een enkele reis bij de structureel overwerkers; 18

minuten bij de vergelijkbare dagdienstgroep; 31 minuten bij de seizoenswerkers;

16 minuten bij de vergelijkbare dagdienstgroep). Het personeelsverloop gedurende

het onderzoek bleek bij de structureel overwerkers 17 % en bij de seizoenswerkers

19% te zijn. Dat is aanmerkelijk hoger dan de 5% die bij aanvang van het onder-

zoek ingeschat werd. Werknemers die het bedrijf verlaten zijn doorgaans jonger

van leeftijd en hebben gemiddeld minder jaren structureel overgewerkt of seizoens-

werk gedaan dan de werknemers die blijven werken.

Bij de arbeidsomstandigheden blijkt dat de structureel overwerkers meer klachten

over inspanning, waardering en de relatie werk/privé rapporteren. Daarnaast

waarderen zij het werk ongunstiger dan de dagdienstgroep. De werknemers met

seizoensgebonden werktijden beoordelen hun werkomstandigheden aanmerkelijk

gunstiger. Bij de klachten over de werktijden rapporteren beide groepen vaker

klachten over de vrije tijd en de seizoenswerkers tevens vaker klachten over t|d
voor het gezin.

10.2 Ongevallen bij intensieve werktijden

De veiligheidsrisico's van werknemers die met intensieve werktijdvoÍmen werken

zijn weer vastgesteld aan de hand van het percentage werknemers met arbeidsonge-

vallen die door de werknemers zelf en door de werkgever gerapporteerd zdn.

Daarnaast zijn de percentages werknemers met overige ongevallen onderzocht.

Tabel 10.2.1 geeft een overzicht van de aanvangspercentages en de percentages

ongevallen onder de uitvallers.
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rà.bèl 10.2 .1 ongevallen vasÈgesteld tijdens de eersge meEing bij werknemers meE intensieve werkÈijden
en dagdienst-conÈrol-egroepen en bij werknemers die aan het onderzoek blijven deelneren
en tijdens heÈ ondèrzoek uitvallen door ont.slag *)

aanvangsgroep uitstr Ill uicsEr DD sign ii)

IW DD SÍgn NIET WEÍ, NIBT WEL con uiL c*u

,rbGldsoÀg.vr11o
St.ructureel ovefferk
Seizoensgebonden gveryerk

oecrlgc oagcva1l6
Stsructureel overyerk
Seizoensgebonden ovenerk

Door da v.rkg,cvGr g@èldÈ arbcldsoagèvÀllo
Struccureel overyerk
Seizoensgebonden overyerk

91 14* 11t 6t
s* 15t 14t 8*

r4t 4t 9t !

8t 3t r2l

0t
0t

10t
1l

9t
15t

10*
13t

11t
13*

5t!

6t 3t
3t 4t

6t 7* 4t
4* 0t 4*

r) Iw = groep met inEensieve werktijdeni DD = dagdiensÈ-controlegroep; NIET = werknemers die niet
uiEvallen; wBl, = werknemers die gedurende het onderzoek uilvallen; sign = significantieniveaus: -

= niec significant, ! = ps.10; r = p<.05; ** = p<.01
sign: con = condieie (ploegendienst versus dagdiensE) , uit = uitsEroom van werknemers (nieE versus
weI); c*u = interacEie (conditie versus uiEstroom)

Beide groepen rapporteren meer overige ongevallen, maar niet meer arbeidsongeval-

len en ook de werkgevers doen dat niet. Wat betreft de uitstroom blijkt dat werkne-

mers met seizoenswerk, die het bedrijf verlaten, minder vaak ongevallen rapporte-

ren.

Voor de invloed van de verschillen in de overige kenmerken op de verschillen in

ongevallen, wordt vervolgens weer gekeken naar de uitkomsten van de regressie-

analyses in tabel 10.2.2.

Trbel 10.2.2 verkLaring van de ongevallen Lussen de aanvangsgroep van werknemers net intensieve
werktijden en de dagdienst-conErolegroepen *)

verandering in ts door:

ts pers werk arbo gezond thuis verleden eval

ÀrbeldsoÀgéva116
Structureel overyerk
Seizoensgebonden ovèmerk

owèrige oEgevalla
Stsructureel ovemerk
Seizoensgebonden ovefrerk

Door de Yarkgqvor g@éIde oDgevallu
Strucgureel overyerk
seizoensgebonden ovetrerk

02
07

03 .03
o7 .08

04 .o2
01 .o7

02 .04 -o2
o7 .05 .o7

-.08! -.05 -.o2 -.o1
-.16i* -.16** -.15r* -.16*r

-.06 -.05 -.06 -.07 -.06 -.08 -.01 -.O7
. 02 . 03 . 04 .03 .02 .01 . 03 .o2

r) verklaring met behulp van multiple regressie-analyse; B - conditieverschil (ploegendiensE versus
dagdiensÈ-controlegroep), pers = ? peraoonÉkenmerken; werk = ? kenmerken van de werksiiuatie;
arbo = 7 arbeidsomsÈandigheden en evaluatie van het werk, gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumptie; thuis = aantal klachEen over vrije Èijdsbesteding en Eijd
voor het gezin, verleden = 4 kenmerken van heE werktijdverleden; eval = 4 soorten evaluaÈies van
de werkEijden, signifj.canrj,eniveaus: ! = p<.10; * = ps.05; ** = p<.01

Het significant grotere aantal overige ongevallen van de structureel overwerkers

blijkt maar zeer marginaal te zijn geweest. Onder invloed van de verdeling van de
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persoonskenmerken, dekenmerkenvandewerksituatieende arbeidsomstandigheden

verdwijnt het verschil. Daarnaast blukt het verschil ook sterk gerelateerd te zijn aan

de meeste groepen achtergrondkenmerken. Het grotere percentage overige ongeval-
len bij de seizoenswerkers blijft (met uitzondering van verschillen in evaluatie van
de werktijden) steeds aanwezig.

Aàb.I 10.2-3 Ongevallen vastgesteld Èijdens de drie netingen van heÈ onderzoek (M1, t!2, M3) bij
werknemers net intensieve werkEijden ea de dagdiensÈ-controlegroepen

intensieve tijden dagdiensÈen significanÈie *)

con tyd conrtsyd

ÀrbcldroEg.%ll@
St.nctureel overyerk
Sei.zoensgebonden ovemerk

OvorLgc ong€v.118
Structureel ovemerk
Seizoensgebonden ovemerk

Door d. ,o!kE.v* g@1d. rrbG{dgoEgrvall@
SÈructureel overyerk
SeÍzoensgebonden oveilerk

L2l 6t
4t 4l

5t
6t

5t
4t

2l
2l

6l
4*

5t
5t

9t 2l
21 2l

10t
1t

12t
9t

7*
2+

10i 5t
12+ ?t

L2t 8t
11t 2+

6t
6*

2l
3*

*) con = verschil,l,en tussen de onderzoeksconditie (afwijkende werkÈijdregeling versus dagdiensÈ-
controlegroep; tyd = lijdsverschillen in de Loop van drie metingen, con*tyd = interacÈieverachiL-
len (uiteenlopende ver6chillen in de Èijd bij de beide onderzoekscondit.ies) , sigri.ficant.j.eniveaua :
- = nieÈ siglificanÈ, ! = p3.1oi r = p3.05, ** = p3.01

Voor de uitkomsten van de tijdsanalyses wordt vervolgens overgegaan naar tabel
I0.2.3. Uit de analyses over alle drie jaren van het onderzoek blukt dat het hogere
aantal overige ongevallen van de seizoenswerkers met name in het tweede jaar van
het onderzoek sterk daalt. Het aantal overige ongevallen van de structureel overwer-
kers blijft daarentegen hoog in verhouding tot de overige ongevallen van de dag-
dienst-vergel ij kingsgroep.

T..baI 10 .2 . { Verklaring van heÈ cijdsverloop in de ongevallen tu8sen werkneners meÈ intensiewe
werktijden en de dagdienst-controlegroepen * )

verandering in G door

B pers werk arbo gezond thuis verleden eval

ÀtbeldÉoBg.vÀ11e
SCnctureel ovemerk
seizoensgebonden ovemerk

OvorLgc oDgèv.l1s
SErucÈuree1 ovefrerk
Seizoensgebonden ovefrerk

Door d. rqrkg.w.r g@alda oDgt.vÀIls
Structureel oveHerk
Seizoensgebonden overyerk

.04
.08

.01
.03

.01

.04

- .09

-.04
.03

- .o4
-.09

.03

.05

- .00
-.05

-.08

-.00
.02

-.01
--05

- .05
-.09

- .02
.03

-.01
- .04

- .44
- .08

- .01
.04

-.01
-.04

.00

.05

- .o2 - .05
-.04 -.10

- .05 - .01
.00 .04

.o2 -.00
- .05 - .04

') verklaring ne! behulp van N1t.iple regressie-analyse, B = conditj.everschil (pLoegendienst. verau6
vergelijkbare dagdienstgroep) ; pers = 7 persoonskenmerken; werk = ? kenmerken van de uerksitualie;
arbo = 7 arbej.dsomsÈandi.gheden en 1 evaluaEie van het. werk; gezond = 4 gezondheidsgedrag-kemerken
èn 2 scores voor mediEche consunptie, thuis = aantaL kLachten over vrije tijdsbestedi,ng en aanEal
klachten over Èijd voor het gezin; verleden = 4 kenmerken van het. werkt.ijdverleden; eval = 4 aoor-
ten evaluaCies van de werkeijden; Eignificantieniveaua: ! = pí.10; * - p<.05; *r = p:.01
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Tenslotte kan worden overgegaan naar de analyses die de invloed van (de verande-

ringen van) de overige kenmerken analyseren. Duidelijk is in tabel 10.2.4 te zien

dat er geen invloed van de veranderingen in de achtergrondkenmerken op de

ontwikkeling van de verschillende soorten ongevallen is.

De conclusie is daarom dat seizoenswerkers relatief veel overige ongevallen rappor-

teren en dat dit hoge niveau gedurende het onderzoek aanwe:zig blijft. Het verschil

wordt niet door de achtergrondkenmerken verklaard. Het grotere aantal overige

ongevallen van de structureel overwerkers liep gedurende het onderzoek drastisch

terug. Bij de andere soorten ongevallen en/of groepen werden geen relevante

verschillen in percentages werknemers met ongevallen aangetroffen. Er werden ten

aanzien van de ongevallen geen selectie-effecten bij structureel overwerkers en

seizoenswerkers aangetroffen.

10.3 Gezondheid bij intensieve werktijden

Begonnen wordt weer met het onderzoeken van de verschillen bij aanvang van het

onderzoek en de effecten van uitstroomselectie. Tabel 10.3.1 geeft het overzicht

van de gezondheidsklachten bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de beide

groepen met intensieve werktijden en dagdiensten

r..bCI 10.3 ,1 cezondheidEklachten vaslgesteld tijdenÉ de eersÈe meting bij werknener8 me! inEenaieve
werkEijden en dagdienaÈ-conErolegroepen en bij uerknemers die aan het onderzoek blijven
deelnemen en Eijdens heE onderzoek uiEvallen door ontsalag *)

aanvangsgroep uigslr Iw uicscr DD sign r*1

IW DD sign NfAT WBL NfBT WBL con uiE cru

ÀIE$C gazoadh.ldtklachÈE
SÈructuree1 ovefferk
seizoensgebonden ovemerk

vètuè1dh.1d! - /lrritatlGtl.cbto
Stnctureel overyerk
Seizoensgebonden ovefferk

Spl, J svc!ÈGrl[g!kltchto
Scruccureel overyerk
SeizoensgebondeD overyerk

glarDklacbtq
Structureel overyerk
seizoenagebonden overyerk

3,7 3,4
4,0 4,2

1,5 1,8
1,6 1,9

0,5 0,6 ! -
0,5 0,6

2,4 2,9
2,4 3,4

3,9 3,',l
3,9 4,0

1,8 1,5
1,5 1,6

0,8 0,5 !

0,7 0,s

3,4 2,5 *
2,5 2,8

4,3 3,4
3 ,9 4,3

L ,9 L,4
1t 4 L,9

0,8 0,4
0,7 0,5

3,6 2,3
2,6 2,3

i)
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IW = groep meE inEenaieve werktijden; DD = dagdienst-conÈrotegroep; NIBT - serknemers die nieE
uiEvallènr WEIJ - eerknemera die gedurende het onderzoek uiÈvalleni sigr = significanÈienj.veaua: -

= niel sigmificanE; ! - pr.10; Í = pr.05, ** - pi.01
sign: con = condit ie (ploegendien8E versua dagdiensÈ ) ; uit = uiEslroom van werknemers (nie! versus
uel) i cru - inÈeraceie (condiEie versu8 uit.sEroom)



Alleen bij de structureel overwerkers is er sprake van significant meer spijsverte-
ringsklachten en slaapklachten. Verder is er geen sprake van uitstroomselectie. Via
de regressie-analyses kan vervolgens gekeken worden of er verschillen bijkomen

of stand houden. Tabel 10.3.2 geeft een overzicht.

T.bel 10.3.2 Verklaring van de gezondheidsklachten lussen de aanvangsgroep van werknemers meL
intensieve werktijden en de dagdienst-controlegroepen r)

verandering in B door:

pers werk arbo gezond thui.s verleden eval

À19@c gezoBdbrl,daklacht@
Structureèl óvefrerk
Seizoensgebonden ovefrerk

vcrecldhèIds - /1rrl,ÈàlL.k1Àchtq
StructsureeL ovemerk
seizoensgebonden ovemerk

SplJ sverteriBgstlacht@
SEruct.ureel overyerk
Seizoensgebonden overyerk

Slaapklachts
StrucÈuree1 overyerk
Seizoènsgebonden overuerk

05
01

- -01
.04

-.05

- .11r
.04

-.03

-.1"3**
.00

-.09!
- .06

-.r7**
.01

-.14** .11
-.02 - .04

- .14r* . 00
.01 - .01

- .13* - .O7
- .05 - .05

-. L7"* -.08 !

.00 .o2

.04

.01
05 -.06 -.o4
05 .01 .o4

-.0? -.08 -.06 -.05
.03 .07 - 03 .07

-.08! _.11* -.10* -_10*
-.05 -.03 -.05 -.05

- .09* -.11* -.10* _.11r
.03 .08 .01 .05

*) Verklaring me! behulp van multiple regressie-analysei g = condiEieverschil (ploegendiensÈ versua
dagdiensE-controlegroep) , pers = 7 persoonskenmerken; werk = ? kenmerken van dè wèrksituat.ie,
arbo = ? arbeidsomstandigheden en evaluatie van heÈ werki gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consumpEie; Ehuis = aanÈal klachten over vrije tijdsbesEeding en t.ijd
voor het gezin, verleden = 4 kenmerken van het werktijdverleden,. eval = 4 §oorÈen evaluatj.es van
de werklijden, significanÈieniveaus: I = pr.10; * = pr.05, *r = pr.01

Door de correcties voor de groepssamenstelling komt tot uiting dat structureel

overwerkers in feite hoger scoren op drie van de vier soorten gezondheidsklachten.

Alleen de verschillen bij de spijsverteringsklachten hangen samen met verschillen

in arbeidsomstandigheden. Bij de seizoenswerkers kon geen significant verschil in
gezondheidsscores met de dagdienstwerkers aangetoond worden.

Teb6l 10-3-! Gezondheidsklachten vastgeEteld Èijdens de drie metingen van het onderzoek (M1, M2,
M3) bij werknemers met intensieve werkt.ijden en de dagdj.ensc-controlegroepen

intensieve cijden dagdienstsen significant.le *)

M3 M3 con Cyd con*Cyd

À19'@oe gezoadb.eldsklachts
SEructureel ovemerk
Seizoensgebonden ovemerk

Ve@etdhelds - /l,rrltrtLèktachtq
SEructureel ovenerk
seizoensgebonden ovenerk

Spi J gvqrtcrLEgskl.chto
StructureeL ovefrerk
Seizoensgebonden ovefferk

Slaapklacht@
Structureel ovefrerk
Seizoensgebonden ovefrerk

-- 4,0 4,O 3,5
. 3,6 3,1 3,2

r,7 1,6 1,5
r,2 L,2 1,1

0,9 0,8 0,3
0,6 0,9 0,'7

3,3 2,8 3,4
2,3 2,4 1,9

3,4 3,4 3,3
3,6 3,5 3,3

1,3 1,3 L,2
t,4 t, 4 t,2

0,4 o,4 0,5
0,4 0,4 0,4

2,2 2,3 2,3
2,5 2,1 2,5

con = verschi.llen tussen de onderzoekscondiEie (afwi.jkende werktijdregeling versus dagdienst-
conÈrolegroep; tyd = tijdsverschillen in de Loop van drie metingen; con*tyd = interacÈieverschil-
len (uit.eenlopendeverschillen inde Eljdbij debeide onderzoekscondiEie6) r sigmificantieniveaus:
- = ni.et signi.fi.cant; ! = pí.10; * = p<.05; ** = p..01
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Vervolgens kan worden overgegaan naar de tijdsanalyses in tabel 10.3.3, die weer

een ander beeld geven van de klachtenfrequenties tussen de groepen met intensieve

werktijden en de vergelijkbare dagdienstgroepen. Duidelijk blukt dat werknemers

met seizoensgebonden werk nu continu een hogere score hebben op de spijsverte-

ringsklachten. De spijsverteringsklachten bij de structureel overwerkers dalen wel

significant gedurende het onderzoek tot zelfs onder het niveau van de dagdienst-

werkers. De slaapklachten van de werknemers met structureel overwerk zijn

eveneens continu hoog, overigens met een significante daling bij de tweede meting,

die echter weer gevolgd wordt door een forse stijging bij de derde meting.

T.Del 10.3.{ verklaring van het Eijdsverloop in de gezondheidsklachÈen lussen eerknemers mèt
intenaieve eerkcijden en de dagdienst-cont.rol.egroepen r )

verandering in ts door:

pers arbo gezond thuis verleden eval

À19@@. g.zoadà.Ídrl.lrcbt@
St.rucÈureel overyerk .06
Seizoensgebonden ovenerk .04

vGt@ctdà!ida - /lrrlÈ!Èlqtltchtu
SÈrucEureel overyerk - .03
Seizoenagebonden overyerk -.04

sDl J !vart.rlag!hlachtq
SErucEureel overyerk .2311
seizoensgebondèn overyerk -.01

Slupklachts@
Stnctureel ovetrerk .01
Seizoensgebonden oveilerk .05

.o2 .07 .07 .05

. 01 .01 .06 .03
.09
.03

.04 .03 . 00

.06 .06 . 03

.07 .05

.05 .01

.04 -.02

.o2 - .05
- .04 - .03 .o2
-.05 .00 -.05

.0{

.04

.23r*

.03
22ar .24*'
02 - -01

.2Ta .21+r .23*r .24**

.02 - 03 - .01 .00

- .01
- .05

-.02
-.05

.03 .o2 .00

.01 .10 .03

r ) Verklaring mec behulp van muleiple regressie-analyae; B = conditiever§chil (ploegendiensE ver6u§
vergelijkbare dagdiensEgroep) ; pers = ? persoonakennerkeni werk = 7 keomerken van de werksituaEie;
arbo = 7 arbeidsomsÈandigheden en 1 evaluat.i.e van heÈ eerki gezond = 4 gezondheidsgedrag-kennerken
en 2 scoreE voor mediEche consumptie; Èhuis = aanEal klachEen over vrije Èijdsbestèding en aantal
klachtsen over Èijd voor het. gezin; verleden = 4 kemerken wan hee serktsijdverledeni eval = 4 §oor-
Een evaluatsies van de uerktsljden; Bignif,icanlieniveaus: ! = p3.10; * = p<-05; ** = pr.01

Tabel 10.3.4. geeft tenslotte de invloed van (veranderingen) in de overige kenmer-

ken weer. Alleen het toch al sterke interactie-effect bij de spijsverteringsklachten

blijft onder invloed van de (veranderingen in de) verschillende groepen kenmerken

bestaan. Voor de overige analyses blijken er geen significante veranderingen plaats

te vinden.

De conclusie uit deze paragraaf is daarom dat er met name de structureel overwer-

kers veel gezondheidsklachten hebben, namelijk bij drie van de vier gezondheidsma-

ten. De tijdsanalyses geven aan dat alleen het aanvankelijke verschil bij de spijsver-

teringsklachten bij de derde meting verdwenen is. De seizoenswerkers hebben wel

meer spijsverteringsklachten gedurende het onderzoek.
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10.4 De thuissituatie bij intensieve werk-
tijden

ook bij de klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd voor het gezin bij de
groepen met intensiever werktijden wordt weer begonnen met het onderzoeken van
de effecten van begin- en de uitstroomselectie. Tabel 10.4.1 geeft het overzicht van
de aantallen klachten hierover bd de aanvangsgroepen en de uiwallers in de ver-
schillende groepen met intensieve werktijden en dagdiensten

Trb.l 10.a.1 KlachEen over de tijdsbeaEeding vasEgeateld tíJdens de eerate ret.ing bij rerknerera
re! inlensieve werkÈijden en dagdienat.-conÈrolegroepen en bij rerkrenera dle aan het.
onderzoek bliJveo deelnemen en t.ijden8 heÈ onderzoek ultvallen door ont.alag r)

aanvangagroep uiEEEr IÍl uilatr DD sign rr1

Iw DD sign NIBT WEL NIBT I{AL con uit cru

À.ECal tlachÈc ovc Elr. èljdabrrerdlÀg
Stnctureel ovemerk
Seizoenagebonden overyerk

Àattl hl.càÈa ovar tljd voor E.zLB
St,ructureeI overyerk
Seizoenagebonden overyerk

2,0 1,1
1,8 0, g

0,53 o, o6
0, 28 0, 0,r

r,9 2,5 !,0 L,2
1,4 3,7 0,8 0,9

0,46 0,86 0,06 0,06
o,20 0,62 0,04 0,04

-l

*) IW ' groep mel LnÈenaieve serkt.ijden, DD - dagdienst-conErolegroepi NfBT , serknemers die nieÈ
uitvalleni wEL - uerknerers die gedurende het onderzoek uibvalleni si.gn - slgnificantieniveaus: -
= niel Eignificant; I - pí.10; '- p<.05; r* - p<.01

sign: con = conditie (ploegendienat veraua dagdiensÈ) i uit. - uiÈst.roon van eerknemera (nieÈ veraua
wel), c*u = inÈeractie (conditie versua uiÈatrom)

Uit de tabel blijkt dat er voor zowel het aantal klachten over vrije tijdsbesteding als

het aantal klachten over tijd voor het gezin in alle gevallen significante verschillen
te zien zijn. Structureel overwerkers èn seizoenswerkers rapporteren gemiddeld
meer klachten over hun vrije tijd en de tijd voor het gezin, dan de collega's in de

dagdiensten.

Interessant is ook dat alle uitstromende structureel overwerkers èn seizoenswerkers
meer klachten over de vrije tijdsbesteding hebben en meer klachten over de tijd voor
het gezin. Alleen voor de structureel overwerkers is dit effect niet significant bij
de klachten over de vrije tijdsbesteding. Mogelijk speelt de intensivering van de

werktijden een zodanige rol dat deze samenhangt met de selectieve uitstroom van
werknemers.

204



Ttb.l 10.{.2 verklaring van de klachten over dè tijd8besteditg Èusaen de aanvangsgroep van werknerera
reÈ inÈenEleve eerkÈijden en de dagdienst-controlegroepen *)

verandering in ts door:

arbo gezond thui6 verleden eval

ÀeÈr1 Ll.cÀtq ovcr EiJ! ÈlrdrbarÈ.dLDE
Stsrucgureel ovenerk
Seizoensgebondèn ovemerk

ÀutÈl hhchÈ@ ovcr Èlrd vooÍ g.zh
SÈructureèl ovetrerk
seizoenBgebonden ovefferk

-.20r* --09! -.a2*
-.21Í+ -.18rr _.23r*

-.2914 -_t6,rt -.27i*

-.19*r

- .29**
- .2Lt*

-.18**

-.28**
- .2r-*.

-.15ir -.13r*
- .24ar -.15**

-.2611 -,25a*
-.24*r -.20rr

*) verklaring met behulp van rultiple regresaie-analyse; B - condiciever8chil (ploegendienst versua
dagdiensÈ-conErolegroep), pera = 7 persoonakemerkèn, werk = ? kenmerken van de werkEilualie;
arbo - 7 arbeida@tudigheden en evaluaeie van het. werk; gezond = 4 gezondheldsgedrag-kererken
en 2 acorea voor mediache conaumpcie; Ehuis = aanlal klachten over vrije tijd8besteding en t.ijd
voor hel gezin, verleden = 4 kènnerken van heÈ werkEijdverleden; eval = 4 aoorten èvaluat.ieE van
de werklijden, Eigmificantien1veauar ! = ps.10i 1 - pr.05; *r = pr.01

Tabel 10.4.2geeftvervolgensderesultatenvanderegressie-analyses. Deregressie-

analyses geven aan dat de verschillen uit tabel l0 .4.1 allemaal blijven bestaan. Het

is dus interessant om vervolgens te kijken welke veranderingen zich in het aantal

klachten voordoen gedurende de looptijd van het onderzoek. Tabel 10.4.3. geeft

een overzicht.

TrDcI 10.{,3 KLachten over de Èljdsbeateding vastgeateld tijdènE de drie meÈingèn vil het onderzoek
(lÍ1, M2, U3) bij werknerers ret lnÈenaieve eerkÈijden en de dagdienat-controlegroèpen

lntenaieve Èijdèn dagdienaÈen sigmificiltie r)

M3 con Eyd conrtydM3ti{1

ÀEtal klrchtE ov.r vrIJ. tljdlb.rÈ.dhg
Structureel overyerk
seizoenagebonden overyerk

ÀaÈal kl.ehÈ@ oY.! lud voo! gczh
Structureel ovenerk
Seizoenegebonden ovenerk

1,9 1,9 2,4 1,0 t,2 L,2
4,4 L,4 O,7 0,7 0,8 O,7

o,37 0,27 0,40 0,09 0,13 0,16
0,24 0,13 0,16 0,06 0,07 0,13

*) con = verschillen tussen de onderzoekscondicie (afsljkende werktijdregeling veraus dagdienst-
controlegroep; tyd = tijdsverschiLLen in de loop v& driè reÈiogen; conrÈyd - ioÈeracÈieverEchil-
len (ulEeenlopèndevergchillen inde t.tJdbÍj debeidè onderzoek6condiciea) ; 6igmifican!ieniveaus:
- = niet gigmiflcant; ! = p<.10, r r p<.05; r* = p<.01

Uit de tijdsanalyses blijkt dat de structureel overwerkers gedurende het onderzoek

continu meer klachten hebben over de vrije tijdsactiviteiten en de activiteiten die

zij met het gezin kunnen doen. Bij het seizoensgebonden werk is dit beeld anders.

Daar dalen de beide klachtenscores bij de derde meting tot op het niveau van de

controlegroep. Blj de klachten over de vrije tijdsbesteding is dit (interactie-)verschil

significant. Het is mogelijk dat dit effect mede veroorzaal«wordt door de selectieve

uitstroom van werknemers met veel klachten op deze gebieden. Opvallend is dat

het uitstroom-effect niet geldt voor de structureel overwerkers.
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Voor de invloed van de overige kenmerken wordt overgegaan naar tabel 10.4.4.

Het blijkt dan dat alleen bij de seizoenswerkers de klachten over de vrije tijd sterk
afrtemen. Het interactie-effect van de daling van de klachten over de tijd voor het

gezin bij de seizoenswerkers blijkt door groepsverschillen veroorzaaktte worden.

Tlbrl 10,4.a verklaring van heÈ tijdsverloop in de klachten over de Èijdsbesteding tussen werkneners
net. incensieve werktijden en de dagdienst-controlegroepen *)

verandering in I door:

pers arbo gezond Ehuls verleden eval

vrljc Èljdsb.ltGdiEE
Stsructureel ovefferk
Seizoensgebonden overyerk

lIJd voor LaÈ grzla
S!ruclureel overyerk
Seizoensgebonden ovemerk

.06 -.05 -.09 -.07

. 17r* .18*i - 15* - 16r

.03 .o2 - .00 . 03

.11 ! .10 .09 . 11 !

.06

.16r

.02

. 11!

.05 - .09

.20** .11!

- .02 -.01
- .10 ,07

Verklaring mee behulp van mulÈip1e regresEie-analyse; I = condit.ieverschiL (ploegendienst ver5u6
vergelijkbare dagdiensÈgroep) ; pera = 7 persoonskererken,' werk = ? kemerken van de eerksituacie;
arbo = ? arbeidsoctandigheden en 1 evaluatie van heÈ werk, gezond = 4 gezondheidsgedrag-kererken
en 2 scores voor mediache conEunpEj.e, Ehuis = aantal klachten over vrije Èljdsbesteding en aantal
kLachlen over Cijd voor heÈ gezin; verleden = 4 kemerken van heE werktijdverledeni eval - 4 soor-
ten evaLuat.ies van de serktijdeni significanÈieniveaus: ! = p<.10; * = pi.O5; rr = p<.01

De conclusie uit de analyses van deze paragraaf is dus dat de structureel overwer-

kers gedurende het hele onderzoek meer klachten over hun vrije tijd en de tijd voor
hun gezin blijven houden en seizoenswerkers alleen voor de klachten over de tijd
voor het gezin.

10.5 Ziekteverzuim bij intensieve werk-
tijden

Ook bij de analyse van het ziekÍeverzuim van de groepen met structureel overwerk

en seizoenswerk wordt weer begonnen met het onderzoeken van de verschillen bij
aanvang van het onderzoek en de effecten van uitstroomselectie. Tabel 10.4.1 geeft

het overzicht bij de aanvangsgroepen en de uitvallers in de verschillende groepen

met geïntensiveerde werktijden en dagdiensten

Er zijn geen significante verschillen te zien in het ziekÍeverzuimpercentage van

werknemers met intensieve werktijden ten opzichte van de vergelijkbare dagdienst-
groepen. Alleen de verzuimfrequentie van de structureel overwerkers is wat lager

dan de verzuimfrequentie van de dagdienstgroep. De uitstroom van werknemers
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blijkt dat met name bij de seizoenswerkers met een hoger verzuimpercentage

gepaard te gaan.

Tabat 10.5.1 Ziekteverzuim vasCgesteld tijdens de eerste meeing bij werknemere met. intensieve
eerkÈijden en dagdienst-controlegroepen en bij werknemers die aan het onderzoek blijven
deelnemen en tj.jdens heÈ onderzoek uitvaLlen door ont.slag *)

aanvang§groep uitstr rti uitsÈr DD sign **1

IW DD sign NIET WEL NIET WEL con uiE cTu

vgrzulqrarcstaga
StncÈureel overyerk
Sej.zoensgebonden ovemerk

V.rzuhlr.qu6tic
Scructureel ovemerk
Seizoensgebonden oveilerk

c@Idd61da vcrzu:lEduur
Structureel overyerk
Seizoensgebonden ovemerk

10,8 11,3
L4,0 L2,A

1,4 1,8
2,O 1-,9

32 ,1 27 ,6
22,2 29,9

9,3 74,2 11,0 14,1
r0,3 29,4 !2,4 11,2

1,6 1,8 !,9
2,5 t,9 2,L

29,O 46,2 2At8 L6,L
18,3 39,0 30,9 18,5

*) IW = groep meE inÈelsieve werktijden; DD = dagdienst-controlegroep,. NIET = werknemers die nieÈ
uitvallen; wEL = serknemers di.e gedurende heE onderzoek uitvaLlen,. sign = significatieniveaus: -
= niet sigrificanE; ! = p<.10i * = p<.05; ** = p<.01

sj-gn: con = condiÈie (ploegendiensts versus dagdiensE ) ; uit = uitstroom van werkneners {niet versua
we1); c*u = interacEie (condiEie versus uiE6t.roon)

Voor een nadere analyse van de invloed van de verschillende groepen kenmerken,

wordt gekeken naar tabel 10.5.2.

T.D.I 10.5.2 verkLaring van het. ziekteverzuim tuasen de aanvangsgroep van uerknemers meÈ intensieve
werktijden en de dagdienst-conÈrolegroepen r)

verandering in ts door

B pers werk arbo gezond thuis verleden eval

verzulq)èrc@tag.
Structureel ovemerk
Seizoensgebonden ovemerk

verzuÍ!lréquqtl€
SEructureeL ovemerk
seizoensgebonden ovenerk

G@1dd61d6 verzullduu
St.ructureeI overyerk
Seizoensgebonden overyerk

.01

. 11r
- .01

-.03
.05

-.03
-.04

.07
-.04

-.04
.04

-.02
- .00

.09 I

-.05

- .06
- o6

.05 . 01
-.03 -.o2

.00 .03 . 01
-.03 -.05 -.of

.1tr .11* .11* .09! .10r
-.01 -.01 -.01 -.05 -.02

.00 -.02 -.03 -.01 -.03

.03 . 05 .04 .06 . 05

*) verklaring mec behulp van nulliple regressie-analyse; g = condiÈieverschil (ploegendie[sE versus
dagdienst-contsrolegroep); pers = 7 persoonskennerken; werk = 7 kenmerken van de werksituatie;
arbo = 7 arbeidsomsCandigheden en evaluatie van het. serki gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores vóor medische conEumpÈie; Ehuis = aanla1 klachten over vrije tijdsbesteding en tijd
voor het gezini verleden = 4 kenmerken van het werktijdverleden; eval = 4 soorten evaluaÈies van
de uerktijden, siglificantieniveaus; ! = ps.10; * = p<.05, ** = pr.oL

Uit de tabel blijkt dat het significante verschil in de verzuimfrequentie tussen

structureel overwerkers en de vergelijkbare dagdienstgroep in feite ontstaan is door

verschillen in persoonskenmerken. Als daarvoor gecorrigeerd wordt verdwijnt het
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verschil. Voor de tijdsanalyses wordt vervolgens overgegaan naar de tijdsanalyses

in tabel 10.5.3.

f.bc1 10.5.3 Ziekteverzuin vaalge8teld t.ijden8 de drie meEingen van het onderzoek (M1, M2, M3) bij
werkneBèra met intenaieve werkti jden en de dagdienst-conÈroLegroepen

inEensieve lijden dagdiensÈen significanÈie r)

con Èyd conrtyd

vqrzui4r.rc@trg.
s!ncEureeI ovenèrk
seizoensgebonden serk

v6rzui,EtrcquEtlq
Sttucturèè1 oveHerk
seizoensgebonden werk

O@ldd.ld. vcrzubÀuur
SErucEureel ove*erk
seizoensgebonden werk

7,L

1,1 r.,6 1,3
1,9 L,4 L,2

1,8 L,1 L,4
1,8 L,1 1,5

8,1 7L,7 9, 4 11, 5 11, 1
5,2 4,3 L0,2 LL,9 L0,2

20,3 t7,8 24,7 !9,6 22,9 2A,A
15,8 14,8 13,4 20,9 25,5 32,7

*) con = verschillen tuEsen de onderzoekacondiEie (afwijkende serkEijdregeling vèrsus dagdiènst-
concrolegroep,' Eyd = t.ijdsverschi.llen in de loop van drie metingen,. con*tyd = inÈeracÈieverschj.l-
len (uiteenlopende verschillen in de Eijd bij de beidè onderzoekscondiEiea) ; 6igrificanÈieni.veau6:
- = niet Eigrificants, ! = p<.10; * = pi.05; ** = p3.01

Interessant in deze tabel is dat er sprake is van een continu laag verzuimpercentage

bij de werknemers met seizoenswerk. Dat hangt samen met een kortere gemiddelde

verzuimduur, maar wordt mogelijk ook veroorzaakt door de selectieve uitstroom

van werknemers met een hoog verzuimpercentage. De gegevens over het verloop

van de verzuimfrequentie zijn weliswaar drie keer significant, maar geven verder

niet veel extra informatie.

labcl 10.5.4 velklaring van heÈ t.ijdaverlogp in het, ziekteverzuin tussen werkneners net intsensieve
serkEij den en de dagdiensÈ-cont.rolegroepèn 1 )

verandering in c door:

B pera werk arbo gezond Ehuis verleden evaL

Vcrzur.q)arcEèagfa
St.ructureel ovenerk
Seizoensgebonden werk

verzulElr.qu6tlc
SEructureel ovenerk
seizoensgebonden werk

cslddcldr vqrzu:bduur
Structureel ovefferk
seizoensgebonden werk

05 --o7 -.05
05 .02 .04

08 -.06
04 .04

L2t -.13r
08 .08

-.03 - .01
.04 .0?

-.09 - .L2'l
.15 ! .09

.01 -.01
- .00 .01

L2'
07

.06

.05

. L2l

.08
lrr - lrr

,0'7 , 10

.01

.04
.01
.05

-.03
.02

.01

.04
02
03

.01

.04

r) verklaring meE behulp van multiple regressie-analyse, g = conditieverschj-I (ploegendien§! ver6us
vergelijkbare dagdiensÈgroep) ; pers = ? persoonskennerken; serk = 7 kemerken van de werksituaÈie,
arbo = ? arbeidsomaÈandigheden en 1 evaluati,e van het werk,. gezond = 4 gezondheidsgedrag-kenmerken
en 2 scores voor medische consunptie; chuis = aanEal klachten over vrije tijdsbesteding en aanl.al.
klachten over t.ijd voor het gezin; verleden = 4 kenmèrken van het. werktijdverleden; eval = 4 600r-
ten evaluaÈies van de werktijden; significantieniveaus: I = p<.10i r = ps.05; rr = p<.01
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Tenslotte wordt ingegaan op de analyse van de invloed van de (veranderingen in
de)overige kenmerken in tabel 10.5.4. De analyses geven aan dat er sprake is van

een afrrame van het verschil in verzuimfrequentie van de structureel overwerkers

ten opzichte van de dagdienstgroep. Dit verschil is alleen gerelateerd aan het

werktijdverleden.

De conclusie uit deze paragraaf is daarom dat er sprake is van een continu laag

verzuimpercentage en een kortere gemiddelde verzuimduur bij de seizoenswerkers.

Gezien de hoge verzuimpercentages bij de seizoenswerkers die het bedrijf verlaten,

ligt het voor de hand om te concluderen dat dit veroorzaakt wordt door de selectieve

uitstroom.

10.6 Tot besluit

In dit hoofdstuk werden twee groepen van werknemers met intensieve werktijdvor-

men vergeleken met dagdienstgroepen uit dezelfde bedrijfstakken. Het ging daarbij

om werknemers die structureel overwerken en werknemers die werk verrichten,

waarbij in bepaalde seizoenen sprake is van intensiever werken. In tabel 10.6.1

wordt het overzicht van de onderzoeksresultaten gegeven.

T.bcl 10.6.1 UitkomsÈen van het onderzoek in Cemen van ongevalLen, gezondheidsklachÈen, vrije
tijdsbesteding en ziekEeverzuin bij Èwee g,roepen rerknemers meÈ inÈensieve uerktijden
Een opzichEe van dagdienat.-vergelijkingsgroepen *) **)

werkt.ij dregeling

ongevall.en gezondheidskLachÈen vrijet.ijd ziekEeverzuim

ongar ongÍpr ongvg gezond moe maag slaap vrij gezin perc freq duur

StrucEureel oveHerk
seizoensgebonden arbeid

+) een mi.n in de tabel betekent een ongunsEig resulÈaat voor de groep met hec betreffende afuijkende
werktijdregeling; een plus in de tabel betekenÈ een gunstig resulEaat
ongar = arbeidsongevallen door de Herknemer gerapporEeerd; ongpr = overige ongevallen (lhuis,
sporc, verkeer) door de werknener gerapportseerd, ongwg = arbeidsongevallen door de werkgever
gerapporÈeerd; gezond = score op 23 gezonalheidsklachten,. moe = score op 7 klachten over vemoèid-
heid en irriEaÈie; mag - score op 5 klachEen over spijsverCeringsproblenen; slaap - Egqas 9p
14 klachÈen over slecht slapen,. vrij = score op 10 klachten over tse weinig tijd voor vrije
t.ijdgact.iwiteiÈen, gezin = score op 5 klachEen over Ee weinig t.ijd woor gezinsactiviÈeiÈen (indien
van t.oepaEsing) i perc = ziekEeverzuimpercenEage,. freq = verzuimfrequentie; duur = geniddelde
verzuimduur

Duidelijk bleek uit het onderzoek dat structureel overwerkers meer algemene

gezondheidsklachten, vermoeidheids-/irritatieklachten en slaapklachten en meer

klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd voor gezinsactiviteiten hebben. Ook

seizoenswerkers hebben klachten over de tijd voor het gezin, terwijl zij ook meer
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sp{sverteringsklachten en overige ongevallen hebben. Bij de structureel overwerkers

werd geen verschil aangetroffenbij het ziekÍeverzuim, maar bij de seizoenswerkers

werd een duidelijk lager ziekteverzuim gevonden. Dit laatste hangt samen met een

korte gemiddelde verzuimduur van deze werkers, maar wordt mogelijk ook veroor-

zaakÍ door de selectieve uitstroom van seizoenswerkers met een hoog verzuimper-

centage.

Behalve de selectieve uitstroom van seizoenswerkers werden er verschillende

processen gesignaleerd. Achtergrondkenmerken speelden een duidelijke rol bij de

verklaring van de overige ongevallen. Verschillen in persoonskenmerken, kenmer-

ken van de werksituatie en arbeidsomstandigheden hadden een duidelijke corrigeren-

de rol bij de verschillen in gezondheidsscores. Er was geen duidelijke invloed van

de overige achtergrondkenmerken te onderscheiden.
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11 Bespreking en conclusies

Het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim" is een drie jaar durend

longitudinaal onderzoek. De dataverzameling vond plaats van okÍober 1991 tot

oktober L994. Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de relatie tussen

afuijkende arbeidstijdpatronen en het ziekteverzuim, de veiligheid, de gezondheid

en het welbevinden van werknemers. Het onderzoek doet uitspraken over l7 ver-

schillende soorten afwijkende werktijdregelingen, die in vijf hoofdgroepen onder-

verdeeld zijn. Met iedere hoofdgroep kunnen uitspraken gedaan worden over een

specifiek onderdeel van de arbeidstijden-situatie in Nederland. Het onderzoek is

zodanig opgezet dat voor ieder van de 17 soorten afwijkende werktijdregelingen

een controlegroep van dagdienstwerkers is samengesteld. Dit laatste wil zeggen dat

die werknemers ongeveer 8 uur per dag werken op werkdagen tussen 07.00 en

18.00 uur. De dagdienstwerkers zijn telkens uit dezelfde bedrijfstakken afkomstig

als de werknemers van de betreffende groepen met afwijkende werktijdregelingen.

Gedurende het onderzoek werden voor alle onderzochte werknemers dezelfde onder-

zoeksgegevens op dezelfde wijze verzameld. In dit laatste hoofdstuk wordt eerst

ingegaan op de wetenschappelijke waarde van het onderzoek. Daarna worden de

onderzoeksvragen beantwoord en worden de verschillende soorten afwijkende

werktijdregelingen besproken. Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijkheden voor

vervolgonderzoek en worden de hoofdconclusies uit het onderzoek getrokken.

11,1 Validiteit van het onderzoek

Bij ieder onderzoek is het van belang na te gaan of de kwaliteit van de uitspraken,

die op basis van het onderzoek gedaan worden, goed is. Die kwaliteit van het

onderzoek zal in deze paragraaf voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en

ziekteverzuim, op vier wijzen beoordeeld worden, namelijk aan de hand van: (a)

de longitudinale opzet van het onderzoek, O) de kwaliteit van de steekproef, (c)

de mate waarin de metingen zinvolle indicatoren zijn van de achterliggende

concepten en (d) de berouwbaarheid van de metingen.
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De longitudinale onderzoeksopzet

Bij de beoordeling van de opzet van het longitudinale onderzoek is vooral het
meerjarige onderzoeksdesign en de mate waarin de groepen met afwijkende
werktijdregelingen vergelijkbaar zijn met de dagdienstgroepen van belang. De
meerjarige onderzoeksopzet levert informatie waaÍmee het verloop van de gegevens

bestudeerd kan worden. Daarmee kunnen andere vragen beantwoord worden dan
bij een cross-sectioneel (transversaal) onderzoek, waarbij de dataverzameling maar
op één moment plaats vindt. De bedoeling van cross-sectioneel onderzoek is onder
andere dat de omvang van een verschijnsel bestudeerd wordt. Dat betekent dat het
voor een dergelijk onderzoek van groot belang is om te beschikken over een goede

representatieve steekproef, zodat de omvang exact vastgesteld kan worden. Bij een
longitudinaal onderzoek is dat in mindere mate noodzakelijk.

De belangrijkste vragen die door een longitudinaal onderzoek beantwoord dienen
worden zijn: (a) wat is het verloop van de verschillende onderzochte kenmerken
en O) waardoor wordt dat verloop beihvloed. Landelijke representativiteit is voor
een onderzoek als dat naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim" dan ook minder belang-
rijk. De vergelijking vindt in een dergelijk onderzoek vooral plaats op basis van
de herhaalde metingen bij telkens dezelfde onderzoeksgroepen. Daardoor blijft de
onderzoeksgroep gedurende het onderzoek gelijk en kan gebruik gemaakt worden
van relatief kleine onderzoeksgroepen. Alleen als op goede gronden aangenomen

kan worden dat binnen een onderzoeksconditie het verloop en/of de beïnvloeding
van de uitkomstmaten anders (ingewikkelder) is dan aanvankelijk beoogd werd,
dient de conditie uitgebreid, maar bij voorkeur verder gedifferentieerd te worden.
Bij de 17 onderzochte afivijkende werktijdregelingen van het onderzoek naar
uArbeidstijden en ziekÍeverzuim" is daarvan geen sprake. Nadere (niet in dit boek
gepubliceerde) analyses lieten zien dat de onderzoeksgroepen voor het beantwoorden
van de onderzoeksvragen niet verder gedifferentieerd hoefden te worden.

Voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim,n vond de vergelijking ook
plaats, door voor iedere onderzoeksgroep met afwijkende werktijdregelingen een
vergelijkbare dagdienstgroep samen te stellen. De dagdienstgroepen werden uit
dezelfde bedrijfstakken geselecteerd als de groepen met de afwijkende werltijdrege-
lingen. Daarbij werd met name gelet op de vergelijkbaarheid tussen de groepen.
Om die reden zijn de dagdienstgroepen in slechts enkele gevallen uit dezelfde be-
drijven afkomstig. Dagdienstwerkers in hetzelfde bedrijf verrichten meestal geheel

andere werkzaarnheden dan de werknemers met afivijkende werktijdregelingen.
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Echter ondanks dat zorgvuldig naar dejuiste vergelijkingsgroepen gezocht is, laat

het onderzoek toch nog zien dat de dagdienstgroepen sterk van de groepen met

afwijkendewerktijdregelingenkunnenverschillen. Datmaakte eenintensievestatisti-

sche controle achteraf noodzakelijk. Telkens werden in de verschillende resultaten-

hoofdstukken de uitkomsten van de cross-sectionele en longitudinale analyses, door

middel van regressie-analyses, gecontroleerd voor de invloed van de verschillende

groepen achtergrondkenmerken.

De conclusie die uit de longitudinale onderzoeksopzet en de samenstelling van de

steekproef van bedrijven en werknemers getrokken kan worden, is daarom dat het

uitgevoerde onderzoek door de specifieke opzet ervan een goede beantwoording van

de onderzoeksvragen mogelijk maakt. De onderzoeksgroepen zijn redelijk consistent

samengesteld en hoefden niet verder gedifferentieerd te worden. Daarnaast is door

middel van regressie-analyse uitgebreid gecontroleerd en gecorrigeerd voor de

invloed van de verschillende groepen achtergrondkenmerken.

De kwaliteit van de steekproef

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat landelijke representativiteit voor een longitu-

dinaal onderzoek minder belangrijk is dan voor een cross-sectioneel onderzoek, is

de kwaliteit van de steekproef wel degelijk van belang. De reden daarvoor is dat

op basis van de steekproef geldige uitspraken over het onderwerp van onderzoek

gedaan moeten worden. Om te beginnen wordt ingegaan op de kwaliteit van de

werving en de deelname van bedrijven en instellingen en van de werknemers. Daar-

na wordt ingegaan op de mate waarin uitspraken gedaan kunnen worden over afwij-
kende werktijdregelingen via de onderzochte groepen.

Bij het zoeken naar bedrijven bleek dat ongeveer 17% van de ruim 500 bedrijven

en instellingen die aanvankelijk voor deelname benaderd werden, aan het onderzoek

deelnam. Dat is een redelijk goed deelnamepercentage, zeker als bedacht wordt dat

voor het onderzoek een relatief grote en langdurige inzet van de organisaties

verwacht werd en bedrijven bij de twee laatste mailingen selectief geworven zijn.

Selectieve werving kwam toen voor omvoor bepaalde onderzoeksgroepen eenbetere

spreiding van bedrijven en werknemers te krijgen. Dat een deelnamepercentage van

lTVo vrij hoog is, blijkt uit een vergelijkbaar cross-sectioneel onderzoek (met

minder onderzoeksinspanning voor de bedrijven) naar ploegendiensten in 1985,

waaraan ruim20% van de aangeschreven bedrijven deelnam (1).
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Het onderzoek werd gehouden onder een aanvangssteekproef van 3011 werknemers,

die werkzaam waren in 85 Nederlandse bedrijven en instellingen. Tijdens het tweede

en derde onderzoeksjaar vielen respectievelijk 514 en 461werknemers af, zodat de

nonresponse gedurende het onderzoek respectievelijk 17,1% en 18,5% is. Deze

uitval van werknemers, met telkens minder dan20% tussen de opeenvolgende jaren,

is zeer acceptabel. Bovendien bleken alle onderzoeksgroepen aan het einde van het

onderzoek voldoende groot te zijn voor statistische analyse (de kleinst deelnemende

groep bestond aan het einde van het onderzoek uit 27 werknemers). De steekproef

van bedrijven en instellingen omvatte 85 organisaties, die vooral afkomstig zijn uit
bedrijfstakken waar afwijkende werktijden een rol spelen. Aan ieder van de 17

onderzoeksgroepen met afwijkende werktijdregelingen namen tenminste twee, maar

meestal meer organisaties deel uit twee of meer bedrijfstakken. Daarmee is in de

totale onderzoeksgroep sprake van een relatief grote spreiding over bedrijfstakken.

Alleen tijdens de laatste meting van het ziekteverzuim bleek dat enkele bedrijven
waren uitgevallen (in totaal zeven onderzoeksgroepen), vanwege faillissement,

bedrijfssluiting of reorganisatie. Deze uitval gebeurde steeds in onderzoeksgroepen

die voldoende groot waren, zodat er geen problemen met de analyse van het

ziekteverzuim gesignaleerd werden.

In totaal zijn 17 vormen van afwijkende werktijdregelingen onderzocht. Dat is

vanzelfsprekend een beperkt aantal. Het is echter onmogelijk en ook weer niet

noodzakelijk om een representatief beeld van de Nederlandse situatie weer te geven.

Bij het samenstellen van de onderzoeksgroep is er echter wel naar gestreefd om een

zo omvangrijk en gevarieerd mogelijk beeld van afwijkende werktijdregelingen in
Nederland te geven. Dat kon door van allerlei typerende soorten afwijkende werk-
tijden, enkele kenmerkende voorbeelden in het onderzoek te betrekken. Daardoor

bleek het mogelijk om met de 17 werktijdregelingen een beeld weer te geven

waannee de huidige Nederlandse situatie op dit gebied redelijk compleet, maar toch
gevarieerd beschreven wordt.

De conclusie is dat met de onderzochte groepen een goed beeld gegeven kan worden

van de landelijke situatie van afwijkende werktijdregelingen. De kwaliteit van de

steekproef bleek goed te zijn en er zijn gedurende het onderzoek nauwelijks

onverwachte dingen gebeurt. Het enige dat mis ging is dat tijdens de laatste meting

van het ziekteverzuim zeven onderzoeksgroepen uitvielen. Het is goed mogelijk
gebleken om met de onderzochte werktijdregelingen een omvangrijk en gedifferen-

tieerd beeld van werktijdregelingen in Nederland weer te geven.

21,4



Zinvolheid van de metingen

Een extra garantie voor de kwaliteit van de uitspraken die op basis van het onder-

zoek gedaan kunnen worden, is het gelijktijdig toepassen van twee verschillende

typen metingen, namelijk ziekteverzuim en enquëtegegevens. Het ziekteverzuim van

de werknemers werd opgevraagd bij de werkgevers, waaÍdoor deze uitkomstmaat

uit een geheel andere bron afkomstig is dan de enquëtegegevens. Een klassiek

probleem bij de vergelijking van enquètegegevens is dat bij onderlinge relaties

allerlei achtergrond-invloeden, zoals de stemming en de mening van de ondervraag-

den, een oncontroleerbare rol spelen. Een werknemer die ten tijde van de telefoni-

sche enquëte problemen op het werk heeft, kan bijvoorbeeld zowel bij de antwoor-

den op de vragen over arbeidsomstandigheden als bij de antwoorden op de gezond-

heidsvragen de neiging hebben meer klachten aan te geven. Een werknemer die vlak
voor de enquëte een plezierige ervaring heeft gehad, doet mogelijk het omgekeerde.

Dat maakt de vergelijking op basis van enquëtegegevens enigszins ontvankelijk voor

de invloed van "derde variabelen", waarvan de invloed doorgaans zeer moeilijk vast

te stellen is. Bij vergelijking van het ziekteverzuim dat bij werkgevers is opgevraagd

en de enquëtevragen die aan werknemers zijn gesteld, zijn de onderlinge verbanden

nagenoeg vrij van dit soort vertekeningen en kunnen de gevonden relaties met veel

meer zekerheid geïnterpreteerd worden. Daarnaast geeft ook het duurkarakter van

het ziekÍeverzuim (continue variabele) een garantie dat deze maat in sterke mate los

staat van het tijdstip-bepaalde karakter van de enquëtegegevens (puntvariabelen).

Naast deze data-technische garantie voor onaftrankelijkheid van de gegevens, zijn
vanzelfsprekend ook bij de vragen van de telefonische enquëtes zoveel mogelijk

maatregelen genomen om te voorkómen dat de werknemers invloed op de uitkom-

sten kunnen hebben. De enquëtevragen zijn zoveel mogelijk afkomstig uit bekende

en in het verleden vaak toegepaste Nederlandse vragenlijsten en enquëtes. Bij het

uitvoeren van de analyses bleek dan ook dat de verschillende maten zich niet anders

gedragen dan wat doorgaans in ander onderzoek gevonden wordt. Tenslotte zijn
zoveel mogelijk concrete gedragingen en kenmerken van werknemers vastgesteld,

waardoor de invloed van meningen en oordelen tot een minimum beperkt is.

De conclusie die ten aanzien van de zinvolheid van de metingen gesteld kan worden,

is dat met het hanteren van het ziekteverzuim als aftankelijke variabele een

uitkomstmaat verkregen is die grotendeels onaffiankelijk is van de enquëtegegevens.

Dat maakÍ de kwaliteit van de uitspraken van het onderzoek "harder" dan alleen

bij uitspraken die op basis van enquëtegegevens verkregen zijn. Dat neemt niet weg
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dat ook de enquëtevragen zorgwldig zijn uitgezocht. De enquëtegegevens bleken

zich dan ook niet anders te gedragen dan doorgaans uit onderzoek bekend is.

Betrouwbaarheid van de metingen

Behalve de eis van de zinvolheid van de metingen, is het ook van belang dat de ver-

schillende concepten voldoende betrouwbaar gemeten worden. Betrouwbaar meten

gaat verder dan het stellen van goede en eenduidige geformuleerde vragen alleen.

De wetenschappelijke praktijk leert dat het verstandig is om meerdere vragen over

hetzelfde onderwerp te stellen, zodat een onderwerp consistent gemeten kan worden.

Het blijkt echter niet gemakkelijk te zijn om een set vragen zodanig te stellen dat

ze allemaal over hetzelfde onderwerp gaan. De ontwikkeling van goedevragenlijsten

is daarom iets waaraan veel aandacht besteed moet worden. Daarom zijn voor het

onderzoek beproefde vragen en vragenlijsten gebruikt, waarvan bekend is in welke

mate zij een achterliggend concept meten. Behalve de betrouwbaarheid op één

moment in de tijd, is het tevens belangrijk om te kijken hoe de verschillende maten

zich in de tijd gedragen.

De betrouwbaarheid van de metingen zijn voor het onderzoek naar "Arbeidstijden
en ziekteverzuim, vastgesteld aan de hand van Cronbach's Alfa's en test-hertest

correlaties. De conclusie die aan de hand van deze lijst getrokken kan worden is

dat bij de verschillende toegepaste construct-maten (maten berekend uit de antwoor-

den op meer dan één vraag), de Cronbach's Alfa's doorgaans van een acceptabel

niveau blijken te zijn. Bij de test-hertest correlaties bleek dat er doorgaans sprake

was van een voldoende hoge correlatie tussen de drie metingen.

De conclusie die uit deze paragraaf getrokken kan worden is daarom dat door de

longitudinale opzet en de onderzoeksgegevens die uit verschillende bronnen

afkomstig zijn, sprake is van een goede uitgangspositie voor het onderzoek. Het

gegeven dat voldoende bedrijven en instellingen en werknemers (met een goede

spreiding over bedrijfstakken) aan het onderzoek deelnamen, biedt daarnaast

voldoende garantie voor het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Tenslotte garandeert het toepassen van betrouwbare en zinvolle onderzoeksconcepten

dat ook inhoudelijk gezien de juiste antwoorden gegeven kunnen worden.
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11 .2 Antwoord op de onderzoeksvragen

Een belangrijk doel van longitudinaal onderzoek is dat veranderingen in de loop

van de tijd vastgesteld kunnen wordentussen werknemers met afwijkende werktijd-

regelingen en dagdienstwerkers. Bij het onderzoek naar «Arbeidstijden en ziektever-

zuim, konden dergelijke interactie-effecten echter in slechts enkele gevallen aange-

toond worden. Daar waar deze veranderingen optraden, bleken ze niet ingrijpend

op de uitkomsten van het onderzoek van invloed te zijn. Hoewel er geen grote en

overtuigende interactie-effecten gevonden zijn, is een belangrijke uitkomst van het

onderzoek dat met behulp van de herhaalde metingen wel degelijke indicaties ver-

kregen zijn van de verschillen in de situatie van werknemers met afwijkende werk-

tijdregelingen ten opzichte van dagdienstwerkers. Bovendien zijn deze schattingen

tevens gecorrigeerd voor de invloed van een aantal achtergrondkenmerken, zodat

ze onaftrankelijk zijn van verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, part-

time werken, arbeidsomstandigheden, enz.

I.b.l 11.2,1 UiCkom6Èen van het onderzoek in Èemen van ongevallen, gezondheidsklachten, wije
t.ijdsbe6tseding en ziekteverzul,m voor de 1? onde!zochte soorEen afwj.Jkende uerkt.ijdrege-
lingen tsen opzichEe van dagdienst-vergelijking§groepen *) **)

werkt iJdregefing

ongevallen gezondheid8klachEen vrije Eijd ziekteverzuim

ongar ongpr ongrg gezond noe mag Blaap vrij gezin perc freq duut

EcE.lDtlg. DloqgadioÉto
2 -ploegendien8È ( ochEend-avond)
2 -ploegendien6t (ochEend-nachts )

3 -pLoegendiena!
4-ploegendiensE
5-ptoegendiensE

OEsGElluÈtgr coaÈlDudÍqrto
overige ploegendienaEen
PoliEiediensÈen
DiensÈen in de gezondheidszorg

stscgr..l .tr1jkGd. r.rhÈIJdE
zaEerdagBerk
weekendrerk
Àvondwerk
Ochtsenddien8! voor 06.00 uur

Nl.ur. r.rhblJdYosro
cecotrprimeerde werkreek
2-ploegendiènaEen (korle dagen)
Keuze-uerkÈiJden

IotGrl.v. r.rttljde
SEructureeI ovemerk
Seizoenagebonden arbeid

*)

rr)

een nln ln de tabel belekenÈ een ongunatig reaulÈaaÈ voor de groep m! de beEreffende afwijkende
eerkt.ijdregeling; een pLua in de Eabel betekeng een gunstig reBulEaaL
ongar = arbeidaongevallen door de eerkDerer gerapporÈeerd; ongpr ' overige ongevalLea (tshuiE,
aport., verkeer) door de xerknerer gerapporÈeerd, ongmg - arbeidsongevallen door de werkgever
gerapporEeerdi gezond . score op 23 gezondheidaklachten,' rce r acore op zeven klachEen over
vemoeidheid en irriEatie; Eag : acore op vljf, klachlen over apijaverteringÉproblemeni §laap
: Ecore op X4 klachEen over Elechts 8lapen; vrlj - acore op tien ktachEen over Ee weinig Èijd voor
vrije tijdsactsiviÈeiten; gezln - score op vijf klachten over te reinig lijd voor gezin8activlcei-
tsen (indien van Èoepasaing); perc ' ziekteverzuluPèrcenBagei freq = verzuimfrequentiè; duur -
gemiddelde verzulnduur
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Tabel 11.2.1 geeft een samenvattend overzicht van de verschillende uitkomsten van

het onderzoek. De tabel geeft een totaaloverzicht, dat gebaseerd is op dezelfde

tabellen die in de verschillende resultatenhoofdstukken per hoofdgroep van afirijken-
de werktijdregelingen reeds weergegeven zijn. Er is in tabel II.Z.L weer sprake

van dezelfde algemene waardering. Een "plus" in de tabel betekent dus dat gecon-

cludeerd wordt dat de groep met de betreffende afwijkende werktijdregeling
gunstiger scoort dan de dagdienst-controlegroep. Een "min" in de tabel betekent

dat de groep ongunstiger scoort dan de dagdienst-controlegroep. Aan de hand van

deze tabel zullen de drie onderzoeksvragen, zoals die in het eerste hoofdstuk werden
weergegeven, beantwoord en besproken worden.

In de tabel worden voor alle 17 onderzochte soorten van afuijkende werktijdregelin-
gen de resultaten samengevat. De afwijkende werktijdregelingen zijn naar hun
hoofdvormen gegroepeerd. In totaal zijn twaalf uitkomstmaten intensief bestudeerd.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om het ziekteverzuim (de laatste drie kolommen

in de tabel), dat bestudeerd is aan de hand van het verzuimpercentage, de verzuim-
frequentie en de gemiddelde verzuimduur. Helaas kon de WAO-intrede niet bestu-
deerd worden, vanwege het te kleine aantal gevallen per afwijkende werktijdrege-

ling. Wel zijn andere verschillen bestudeerd die indicaties geven over veiligheids-,
gezondheids- en welzijnsaspecten van de werknemers (de overige kolommen in de

tabel). Het gaat daarbij om arbeidsongevallen, die door de werknemers èn de

werkgevers gemeld zijn en de privé-ongevallen (alleen door de werknemers ge-

meld). Gezondheid en welzijn werd gemeten aan de hand van klachten die door de

werknemers zelf zijn aangegeven. Er zijn vier scores berekend: algemene gezond-

heidsklachten, vermoeidheids- en irritatieklachten, spijsverteringsklachten en slaap-

klachten. Van alle vier klachtensoorten is bekend dat ze aan het werken met

afwijkende werktijdregelingen gerelateerd kunnen zijn. Tenslotte zijn ook voor de

problemen met de vrije tijdsbesteding en de tijd die aan het gezin besteed kan

worden klachtenscores berekend.

Vraag 1. Wat is het verschil in hoogte en ontwikkeling van zielileverzuim (fre-
quentie, gemiddelde duur en percentage) tussen enerzijds werlimemers in stan-
daard-dagdienst en anderzijds werlolemers in diverse vormen van afwijkende
arbeidstijdpatronen, daarbij rekening houdend met: (a) verschillen in
personeelsopbouw, (b) verschillen in aard van de werkzaamheden, (c) selectie-

processen bij aanvang en einde en (d) verschillen in omstandigheden in de thuis-
sfeer?
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Het blijkt dat er enkele verschillen zijn in de hoogte @eter gezegd in de laagte),

maar nauwelijls in de ontwikkeling in de tijd, van het ziekteverzuim tussen werkne-

mers in dagdienst en afwijkende werktijden. De hoogte-verschillen zijn duidelijk
toe te schrijven aan bepaalde soorten afuijkende werktijdregelingen en geven in alle

gevallen een gunstig beeld voor de betreffende regeling (een lager ziekÍeverzuim,

aangegeven met een plus in de tabel). Zo hebben de werknenrers met ochtendwerk

dat voor 06.00 uur in de ochtend begint, keuze-werkÍijden en sieizoenswerk een laag

verzuimpercentage. In twee gevallen gaat dat gepaard met een korte gemiddelde

verzuimduur. Alleen de avondwerkers hebben een kortere gemiddelde verzuimduur,

die niet in een lager verzuimpercentage tot uitdrukking komt. Bij alle overige

werktijdregelingen was het ziekteverzuim vergelijkbaar met dat van de dagdienst-

vergelij kings groepen.

Deze uitkomsten zijn onaftankelijk van verschillen in personeelsopbouw, aard van

de werkzaamheden, selectieprocessen bij aanvang en einde van het onderzoek en

omstandigheden in de thuissfeer. Door de controle hiervoor bleek dat bijvoorbeeld

de werknemers met de 4- of een S-ploegendienst, die aanvankelijk een beduidend

lager ziekteverzuimpercentage leken te hebben dan hun collega's in dagdienst,

uiteindelijk toch eenzelfde verzuimniveau als de dagdienstwerkers hebben. De reden

daarvoor is dat deze ploegendienstgroepen zijn samengesteld uit personeel waarvan

de achtergrondkenmerken doorgaans gepaard gaan met een laag verzuim. In feite

is hier dus sprake van een selecte groep van werknemers, maar heeft de selectie

zich afgespeeld voordat de werknemers aan het onderzoek deelnamen. Die selectie

speelt zich niet alleen af bij de 4- en S-ploegendiensten. Ook bij de politiegroep,

de vroege ochtendwerkers en de overwerkers is er waarschijnlijk sprake van selecte

groepen van gezonde werknemers. Op deze selectie-effectetzal in het vervolg van

dit hoofdstuk nog worden teruggekomen.

Dit alles betekent dat de verwachting, dat werken op afwijkende tijden gepaard gaat

met een hoger ziekteverzuim, in feite nauwelijks door het onderzoek bevestigd

wordt. Zelfs voor de groepen waarbij sprake is van een relatief hoog aantal ongeval-

len, gezondheidsklachten en klachten over de vrije tijd, is geen zichtbaar effect op

het ziekteverzuim aanwezig. De eerste conclusie die uit het onderzoek getrokken

kan worden is daarom dat er inderdaad soms verschil is in de hoogte, maar nauwe-

lijks in de ontwikkeling van het ziekÍeverzuim tussen werknemers in standaard-dag-

dienst en werknemers met afwijkende arbeidstijdpatronen.
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Vraag 2. Zíjn er overigens verschillen in veiligheid, gezondheid en welzijn
aanwijsbaar, zoals geimdiceerd door WAo-toetreding en (bedrijfs)ongevallen

en door subjectieve indicatoren van gezondheid en welzijn?

Het blijkt dat er inderdaad nogal wat verschillen in ongevallen, de gezondheids- en

welzijnstoestand en de mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding van werknemers met

afuijkende werktijden aanwijsbaar zijn. Begonnen wordt met de ongevallen. Het

patioon van de resultaten in tabel II.2.L is vrij diffrrus en moeilijk interpreteerbaar.

Toch blijkt in ieder geval dat het werken met afwijkende werktijden gepaard kan

gaan met meer of minder ongevalsrisico's. Ongunstige scores voor de arbeidson-

gevallen zijn met name bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus en bij
de politiediensten te zien. Een ongunstige score voor overige ongevallen is te zien

bij de werknemers van de 3-ploegendienst, de ochtendwerkers en de seizoenswer-

kers. De 4- en S-ploegendiensten, de overige ploegendiensten en de werknemers

met keuze-werktijden laten daarentegen lagere percentages werknemers met arbeids-

ongevallert zien. Een guÍlstige score voor overige ongevallen is te zien bij de week-

endwerkers. Ook deze resultaten zijn weer onaftankelijk van verschillen in perso-

neelsopbouw, aard van de werkzaamheden, selectieprocessen bij aanvang en einde

van het onderzoek en omstandigheden in de thuissfeer en daarmee gerelateerd aan

het arbeidstijdpatroon. Selectie-processen die aan het onderzoek voorafgingen

konden echter niet voldoende onderzocht, maar wel vermoed worden.

Bij de gezondheidsklachten is het beeld duidelijker interpreteerbaar dan bij de

ongevallen. Bij zeven groepen werknemers zijn ongunstige scores te zien: bij de

twee soorten 2-ploegendiensten, de overige ploegendiensten, de politiediensten, de

avondwerkers, de structureel overwerkers en de seizoenswerkers. Bij vijf groepen

is sprake van meer algemene gezondheidsklachten en vermoeidheids-irritatieklach-

ten, terwijl vier groepen meer spijsverteringsklachten hebben. Slaapklachten komen

vaker voor bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus, de overige ploegen-

diensten, de avondwerkers en de structureel overwerkers. Opvallend zijn de gunstige

scores voor de diensten in de gezondheidszorg. In deze groep rapporteren de werk-

nemers minder algemene gezondheidsklachten, vermoeidheids-/irritatieklachten en

slaapklachten. Ook de zaterdagwerkers, de weekendwerkers en de werkers met de

2-ploegendienstmetkortewerkdagenhebbengunstigegezondheidsscores. Opvallend

zijn ook de neutrale resultatenbij de 3-, 4- en S-ploegendiensten, die toch doorgaans

een strak werkschema hebben met een flink aantal nachtdiensten. Men zou op basis

van de literatuurbespreking in hoofdstuk 2 verwachten dat de werknemers in deze
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groepen meer slaapklachten en veÍmoeidheids- en irritatieklachten hebben. Deze

verwachting wordt echter niet door het onderzoek bevestigd.

Bij de klachten over vrije tijd en gezin blijkt dat vrij veel afwijkende werktijdrege-

lingen interfereren met de tijd die werknemers voor zichzelf en voor anderen

hebben. In een aantal gevallen waarbij de werknemers klachten aangeven over de

vrije tijd, geven zij ook meer klachten over de tijd voor gezinsactiviteiten aan. Met
name de verschillende ploegendiensten en onregelmatige continudiensten gaan

gepaard met klachten over de vrije tijd van de werknemers. Opvallend is dat

politiemedewerkers met onregelmatige continudiensten niet méér klachten op dit
gebied hebben. Ook blijkt dat zaterdagwerk, avondwerk en structureel overwerk

meer problemen met de vrije tijd met zich mee brengen, terwijl de seizoenswerkers

meer klachten over de tijd voor het gezin aangeven. De weekendwerkers hebben

geen klachten over de vrije tijd, terwijl toch verwacht kan worden dat het werken

in het weekend, net als het werken op zaterdagen, gepaard zou gaan met meer pro-

blemen met de vrije tijdsbesteding. In positieve zin valt op dat de werknemers met

de nieuwe werktijdvormen in geen klachten over hun vrije tijdsbesteding hebben.

De conclusie over de aantoonbaarheid van overige verschillen in subjectieve

indicatoren van gezondheid en welzijn ten aanzien van het werken met afwijkende

werktijdregelingen is: (a) dat er gunstige en ongunstige scores bij de ongevallen

gevonden zijn, (b) dat er relatiefveel ongunstige scores bij de verschillende gezond-

heidsklachten gevonden zijn, die echter wel duidelijk aan het werken in bepaalde

afwijkende werktijdregelingen toe te schrijven zijn en (c) dat er veel klachten over

de vrije tijdsactiviteiten en tijd voor het gezin gevonden zijn, die eveneens duidelijk

aan bepaalde werktijdregelingen toe te schrijven zijn.

Vraag 3. Indien er aanwijsbare verschillen zijn: wat zijn de achterliggende

processen?

Het antwoord op de derde onderzoeksvraag is betrekkelijk moeilijk te geven, omdat

de achterliggende processen bij afwijkende werktijdregelingen doorgaans bepaald

worden door een complexe samenstelling van factoren. Toch kan aan de hand van

de beschrijvende analyses in hoofdstuk 4 geconcludeerd worden dat er nogal wat

verschillen tussen de groepen met afwijkende werktijdregelingen en vergelijkbare

dagdienstgroepen zijn. Aan de hand van de verklarende analyses in de hoofdstukken

6 tot en met 10 kan geconcludeerd worden dat de verschillende groepen van achter-

grondkenmerken doorgaans aanvankelijke verschillen tussen de groepen met
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afwijkende werktijden en de vergelijkbare dagdienstgroepen verklaren of het

ontbreken daarvan versluieren. Het was dus zeker nuttig om de omvangrijke
analyses ter controle van de verschillende verstorende kenmerken uit te voeren.

Wat de invloed van de verschillende soorten achtergrondkenmerken betreft, blijkt
uit de analyses van hoofdstuk 5 dat de persoonskenmerken en de kenmerken van

de werksituatie over het algemeen in beperkte mate aan de verklaring van de

verschillende uitkomstmaten (ziekteverzuim, ongevallen, gezondheidsklachten en

klachten over de vrijetijdsbesteding) bijdragen (doorgaans tot maximaal l0%
verklaarde variantie). Toch zijn deze kenmerken in staat om de uitkomsten van het

onderzoektussenwerknemers met afwijkendewerktijdregelingenendevergelijkbare

dagdienstgroepen in eenvrij groot aantal gevallente beïnvloeden. Leeftijd, geslacht,

opleidingsniveau en netto-maandinkomen zijn doorgaans de beste voorspellers bij
de persoonskenmerken. Het aantal werkuren, het aantal uren overwerk per week,

het aantal dienstjaren in het bedrijf en het aantal bedrijven waar men in de afgelopen
jaren gewerkt heeft, zijn doorgaans redelijk goede voorspellers bij de kenmerken

van de werksituatie. De onderzochte arbeidsomstandigheden (en in mindere mate

de vrije tijdsbesteding en tijd voor het gezin) voorspellen doorgaans allemaal de

gezondheidsscores en de vrije tijdscores (ot wel 25% verklaarde variantie), maar

minder goed de verschillende soorten ongevallen en het ziekteverzuim (minder dan

t0 % v erklnrde variantie).

Moeilijker dan het vaststellen van de invloed is het ontdekken van patronen in de

verschillende onderliggende processen. Verschillen in personeelsopbouw, aard van

de werkzaamheden, selectieprocessen bij aanvang en einde van het onderzoek en

omstandigheden indethuissfeerblijkeninconsistent op deverschillende uitkomstma-
ten van invloed te zijn. Niet in dit boek weergegeven Lisrel-analyses laten zien dat

hier doorgaans sprake is van een twee-richtingsverkeer: klachten over de omstandig-

heden op het werk en thuis veroorzaken bijvoorbeeld niet alleen gezondheidsklach-

ten, maar gezondheidsklachten veroorzaken op hun beurt ook weer klachten over -
omstandigheden thuis en op het werk. Selectieprocessen bleken veel minder vaak

een rol te spelen, hoewel in de beide laatste hoofdstukken enkele interessante

mechanismen bij de werknemers met de gecomprimeerde werkweek en de seizoens-

werkers gevonden werden.

Overigens blijkt dat veel kenmerken een andere rol spelen dan aanvankelijk gedacht

werd. Zo werd van het kenmerk "aantal dagen ziek doorwerken in de afgelopen

maand" verwacht dat dit voor ploegendiensten en diensten waar over het algemeen
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sprake is van een kleine groep medewerkers die door het tijdstip van de dag waarop

gewerkÍ wordt sterk op elkaar betrokken zijn, een grote rol zou spelen. Uit de

analyses van hoofdstuk 4 kan echter geconcludeerd worden dat er geen sprake is

van meer dagen ziek doorwerken bij de groepen met afwijkende werktijdregelingen.

Als er al sprake is van significante verschillen, dan blijkt dat de dagdienstgroep

gemiddeld meer dagen ziek doorwerkt. Ook een kenmerk als het zich betrokken

voelen bij het wel en wee van de collega's blijkt nogal een uiteenlopende rol in de

verschillende werktijdregelingen te spelen (nadere analyses niet verder in dit boek

weergegeven). Met name de werknemers van de 4-ploegendienst en de werknemers

in onregelmatige continudiensten bij de politie en de gezondheidszorg voelen zich

het meest bij hun collega's betrokken. In die groepen blijkt men ook wat vaker ziek

door te werken omdat men ziekmelding voor de collega's vervelend vindt. [n de

overige soorten ploegendiensten en onregelmatige continudiensten is dit niet of
nauwelijks het geval.

Geconcludeerd kan daarom worden dat er allerlei achterliggende processen spelen,

maar ook dat daar op basis van de uitgevoerde analyses nauwelijks een algemene

richting in te ontdekken is. De belangrijkste conclusie ten aanzien van de twee

eerste onderzoeksvragen is dat met de intensieve statistische controle op de invloed

van de verschillende achterliggende processen, tevens de invloed van allerlei

verstorende kenmerken onder controle gehouden is. De complexiteit van de achter-

liggende processen maakt het onmogelijk om deze stuk voor stuk in het kader van

dit onderzoek te behandelen. Wel is duidelijk dat selectieprocessen een rol spelen.

Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

11.3 Resultaten per arbeidstijdpatroon

In deze paragraaf worden vervolgens de resultaten van het onderzoek besproken

aan de hand van de vijf hoofdgroepen met afwijkende werktijden. Brj deze bespre-

king worden weer de uitkomsten van tabel Ll.2.l gebruikt. Daarbij zal telkens gelet

worden op wat specifiekvoor de verschillende hoofdgroepen is, mede vanuit kennis

die daarover uit de literatuur bekend is. Begonnen wordt met de regelmatige

ploegendiensten.

Regelmatige ploegendiensten

Twee soorten regelmatige ploegendiensten scoren vrij ongunstig (veel minnen in
de tabel) en twee soorten ploegendiensten scoren redelijk neutraal tot gunstig (leeg
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of plussen in de tabel). Het gaat dan telkens om de vergelijking met de dagdienst-
groepen. Ploegendiensten blijken vooral gunstiger naar voren te komen naannate

het aantal ploegen toeneemt. De grootste verschillen zijn te zien tussen de beide

soorten 2-ploegendiensten enerzijds en de 4- en 5-ploegendiensten anderzijds. De

3-ploegendienst neemt een tussenpositie in.

Het werken in de beide groepen met de 2-ploegendiensten gaat gepaard met meer

gezondheidsklachten en meer klachten over de vrije tijd en tud voor het gezin. De

2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus geeft daarnaast ook nog meer arbeidson-

gevallen aan. [n beide groepen zijn er verder nauwelijks gevolgen voor het ziekte-

verzuimgevonden. De4- en5-ploegendienstengevenniet meer gezondheidsklachten

aan dan de vergelijkbare dagdienstgroepen, hebben eveneens geen afwijkend ziekte-

verzuim, maar hebben wel gunstiger scores voor de ongevallen. Opvallend is dat

de 4- en S-ploegendiensten ook klachten over de vrije tijd hebben. De 3-ploegen-

dienst heeft meer privé-ongevallen en klachten over de vrije tijd, maar verder niet
meer arbeidsongevallen, gezondheidsklachten en geen afwijkend ziekÍeverzuim.

Het voorgaande geeft een interessant beeld, omdat uit onderzoek bekend is dat het

werken in ploegendiensten ongunstig op de veiligheid, de gezondheid en de privé-

situatie van de werknemers van invloed kan zijn. Dat wordt slechts gedeeltelijk door

het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim, bevestigd. Uit onderzoek

elders blijkt ook dat over het ziel«everzuim van ploegendienstwerkers geen consis-

tente uitkomsten gemeld worden; soms is het ziekÍeverzuim hoger en soms lager

dan dat van dagdienstwerkers. Dat beeld wordt door het onderzoek naar "Arbeids-
tijden en ziekÍeverzuim" niet bevestigd, omdat er geen groepen met een hoger of
lager ziekteverzuim gevonden zijn.

Opvallend bij het ziekÍeverzuim van ploegendienstwerkers zijn dus de inconsistente

uitkomsten in vergelijking met ander onderzoek. Uit de pilot-srudie, die aan het

onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekteverzuim" vooraf ging, bleek dat de 2-

ploegendiensten een hoger verzuimpercentage hadden dan de zorgvuldig samen-

gestelde dagdienst-vergelijkingsgroep. De 3-ploegendiensten hadden een vergelijk-
baar ofhoger verzuimpercentage en de S-ploegendienst had een lager percentage.

Een vergelijkbaar verschil is te zien in het ploegendienst-onderzoek dat in 1985 in
Nederland gehouden werd (2). In dit onderzoek werd met name bij de verschillende

2-ploegendiensten een relatief hoog ziekÍeverzuim gevonden, terwijl de 3-ploegen-

dienst een wat gunstiger verzuim en de S-ploegendienst een relatief gunstig verzuim
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hadden. Alleen de 4-ploegendienst week bij dit onderzoek af en had een ongeveer

vergelijkbaar verzuim met dat van de 2-ploegendiensten.

Dergelijke verschillen zijn globaal ook voor het onderzoek naar "Arbeidstijden en

zielÍeverzuim" gevonden, maar dat werd verklaard door verschillen in de achter-

grondkenmerken. Vooral de aanvankelijk lage ziekÍeverzuimcijfers van de werkne-

mers in de 4- en S-ploegendiensten zijn opvallend. Deze ploegendiensten worden

doorgaans tot de zwaardere gerekend, omdat volcontinu (zowel in de nacht als in
het weekend) gewerkt wordt. Toch hebben de werknemers in deze diensten (als de

gegevens niet voor groepsverschillen gecontroleerd worden) een lager ziekÍeverzuim

dan de werknemers in de beide dagdienst-vergelijkingsgroepen. Na correctie voor

achtergrondkenmerken zijndezeverschillen echter niet meer significant. Bovendien

blijkt dat er bij de 4- en S-ploegendiensten niet meer (maar ook niet minder)

gezondheidsklachten dan in de dagdienstgroepen gevonden werden. Dat betekent

dat geconcludeerd moet worden dat in deze groepen sprake is van een gezonde

populatie van werknemers en dat duidt op het gegeven dat er hier sprake is van

selectie van gezonde werknemers.

Het ligt daarom voor de hand om toch aan te nemen dat er sprake is van een selec-

tie-effect, maar dan een effect dat reeds bij de aanvang van het onderzoek aanwezig

was. Uit onderzoek elders is overigens bekend dat selectie vooral plaatsvindt in de

eerste jaren dat werknemers met afwijkende werktijdregelingen werken (die ook

hoofdstuk 2). Er blijkt zelfs al sprake te zijn van selectie voordat werknemers in
ploegendiensten gaan werken (al dan niet vanwege hun gezondheidstoestand, leef-

tijd, persoonlijke situatie, enz). Omdat werknemers vooral tijdens de eerste jaren

tot de conclusie komen dat het werken in ploegendiensten niet voor hen is wegge-

legd, is in die jaren de uitval het grootst. Het selectie-effect is daarom mogelijk
grotendeels uitgewerkt bij de werknemers die aan het onderzoek naar "Arbeidstijden
en ziekteverzuim" deelnemen.

Via het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim» worden wel sterke aanwij-

zingen verkregen dat er sprake is van selectie. Uit tabel 4.3.4 blUkt bijvoorbeeld

dat de werknemers van de 4- en S-ploegendiensten gemiddeld lang met afwijkende

werltijden werken. De werknemers van de 4-ploegendienst blijken zelfs in verhou-

ding tot alle andere groepen extreem lang met de verschillende dienstsoorten te

werken. Dat verklaart mogelijk het gegeven dat de werknemers van de 4-ploegen-

dienst, die over het algemeen als ongunstiger dan de S-ploegendienst gezien wordt,

even "goed" als en soms zelfs beter dan de S-ploegendienst scoren. Nadere (niet
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in dit boek weergegeven) analyses geven ook aanwijzingen voor een mogelijk
selectie-effect. Werknemers die namelijk tijdens het onderzoek het bedrijf of de

dienst verlaten, werken doorgaans korter in die dienst dan werknemers die het

bedrijf of de dienst niet verlaten. Omdat werknemers met de 4- en S-ploegendiensten

al lang met de verschillende dienstsooften werken, is het aannemelijk dat deze

werknemers goed tegen de inconveniënten van het werken met deze dienstsoorten

bestand zijn.

Toch blijkt dat selectie van werknemers een ingewikkeld mechanisme is. De werk-
nemers met de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus werken volgens tabel

4.3.4 gemiddeld nog maar kort met nachtdiensten'(2,6 jaar) en dus ook met deze

2-ploegendienstvorm. In deze groep moet zich dus volgens de bovenstaande redene-

ring nog veel selectie afspelen. Ondanks dat er in deze dienst een hoog perso-

neelsverloop is (27%), kon echter geen selectie-effect aangetoond worden op basis

van de onderzochte uitkomstmaten. Klaarblijkelijk vindt selectie in deze groep dus

niet plaats op basis van de deze uitkomstmaten (meer gezondheidsklachten, een

hoger ziekÍeverzuim, meer ongevallen en meer klachten over de vrije tijdsbeste-

ding), maar spelen andere afwegingen of mechanismen een rol. Het ligt voor de

hand om te concluderen dat de leeftijd van de werknemers een doorkruisende rol
speelt. Bij deze ploegendienst, en ook bij bijna alle soorten afivijkende werktijdrege-

lingen, bleek dat de jongeren (en mede daardoor ook de werknemers met een korter
verleden van werken in de betreffende dienst) vaker uitstromen. Mogelijk spelen

hier dus ook effecten als toegankelijkheid op de arbeidsmarkÍ. Hoe de uitstroom-

selectie van werknemers precies in elkaar zit, is echter niet verder nagegaan.

Bij de gezondheidsklachten blijkt dat de uitkomsten van het onderzoek naar "Ar-
beidstijden en ziekteverzuim" eveneens afuijken van het ploegendienst-onderzoek

dat in 1985 in Nederland gehouden werd (3). Er werd toen bijvoorbeeld gevonden

dat algemene gezondheidsklachten en klachten over de slaapkwaliteit vooral voor-
kwamen bij de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus en de 3- en 4-ploegen-

diensten. Bij het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekÍeverzuim" blijkt dat de

gezondheidsklachten met name bij de beide 2-ploegendiensten voorkomen.

De verklaring die in hoofdstuk2 op basis van internationaal ploegendienstonderzoek

en onderzoek naar de biologische ritmes van de mens gegeven werd voor het ont-
staan van gezondheidsklachten, was dat deze klachten vooral ontstÍurn als de moge-

lijkheid tot nachtrust beperkt is, niet alleen in zijn totaliteit, maar ook bij de

verdeling ervan gedurende de looptijd van een volledige rooster-cyclus. Dit geldt
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inderdaad voor de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus, waar èn relatief veel

nachtdiensten gedraaid worden èn weinig hersteltijd is. Er is weinig hersteltijd in
deze ploegendienstvorm omdat er in de week met ochtenddiensten ook weinig moge-

lijkheid tot herstel is, vanwege de geringe mogelijkheden tot uitslapen. Er wordt
echter niet verklaard waarom er relatief hoge scores van de 2-ploegendienst met

de ochtend-middagcyclus zijn. Overigens komt wel uit onderzoek naar voren dat

ook bij de 2-ploegendienst met de ochtend-middagcyclus de hersteltijd voor het

slapen gering is. De slaapachterstand die men opbouwt door in de week met avond-

diensten laat naar bed te gaan, wordt niet gecompenseerd door de ochtenddienst van

de week daarop, omdat men dan geen tijd heeft om uit te slapen. Hetzelfde geldt

voor de overige ploegendiensten waar men relatief meer nachtdiensten draait ten

opzichte van het aantal ochtend- en middagdiensten. De relatief gunstige gezond-

heidsscores van de 3-,4- en5-ploegendienst kunnen op deze wijze verklaard worden

doordat men èn een kortere werkweek heeft èn kortere aaneensluitende werkperio-

den.

De klachten over de vrije tijdsbesteding zijn wel vrij consistent met wat in het

ploegendienst-onderzoek uit 1985 gevonden werd. Duidelijk is dat met het werken

in afwijkende werktijdregelingen de mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding en tUd

voor de gezinsactiviteiten beperkt worden. Het onderzoek naar "Arbeidstijden en

ziekÍeverzuim» laat dit voor bijna alle ploegendiensten zien.

Het blijkt dat de werknemers in de verschillende ploegendiensten telkens veel

klachten hebben over de tijd die ze aanvrije tijdsactiviteiten en activiteiten met het

gezin kururen besteden. Klaarblijkelijk is het dus zo dat het werken in ploegendien-

sten, méér dan het werken in dagdiensten, verhindert dat men in de privé-situatie

activiteiten kan ondernemen. Ook uit andere gegevens van het onderzoek naar «Ar-

beidstijden en ziekteverzuim" bl[kt dat werknemers in alle vijf onderzochte ploegen-

diensten vaker ontevreden zijn dan dagdienstwerkers. Naast directe ontevredenheid

over de werktijden (12-36% is ontevreden hierover tegen2-5% bij de dagdienstwer-

kers), geeft een relatief groot deel van hen aan dat het werk problemen thuis (4-26%

tegen2-3% bij de dagdienstwerkers) en met de vrije tijdsbesteding (25-50% tegen

4-5% bij de dagdienstwerkers) veroorzaakÍ en een groot percentage van deze

werknemers denkt er wel eens over na om van werktijden te veranderen (31-74Vo

tegen 1,4-20% bij de dagdienstwerkers).

Bij de regelmatige ploegendiensten blijkt dus dat er een dimensie bestaat van relatief
"risicovolle" ploegendiensten naar relatief "risicoloze" ploegendiensten, dit los van
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het gegeven dat men in bijna alle gevallen klachten over de vrije tijd en de tijd voor
het gezin aangeeft. Die dimensie wordt weliswaar voor een deel door selectie-

effecten verklaard, maar ook voor een deel door het werken in de ploegendiensten

zelf. Werknemers in de 2-ploegendiensten hebben relatief veel gezondheidsklachten

(en de 2-ploegendienst met de ochtend-nachtcyclus ook meer arbeidsongevallen).

Het blijkt dus dat werknemers in deze ploegendienstvorm wel degelijk een hoger

veiligheids- en gezondheidsrisico kunnen hebben. Klaarblijkelijk is er dus iets meer

aan de hand met het werken in deze 2-ploegendiensten. Wat dat precies is, kon niet

door het onderzoek achterhaald worden, omdat de verschillende verklarende

variabelen daarover geen uitsluitsel geven. Vermoeidheid door de duur van het

dagelijkse werk speelt mogelijk een rol, omdat de gezondheidsklachten bij de

werknemers die werken met de nieuw ontwikkelde 2-ploegendienst met kortere

werkdagen niet terug te vinden zijn. Bedrijven zouden daarom arbeidstijdverkorting

in het verlengde vrn deze nieuwe ploegendienstvorm kunnen overwegen als een

mogelijkheid tot vermindering van gezondheidsklachten, slaapklachten en klachten

over de vrije tijd bij de werknemers

Dat het werken in ploegendiensten niet voor alle werknemers met problemen

gepaard gaat, blijkt uit de analyses van de 3-, 4- en S-ploegendiensten. Met name

de laatste twee ploegendienstvormen komen als relatief gunstig naar voren. Het ligt
voor de hand dat hier sprake is van selectie, maar daarnaast kon het onderzoek geen

effect van duurbelasting aantonen. Bij de groep werknemers die gedurende het hele

onderzoek gevolgd werden was geen sprake van een significant stijgend aantal

klachten of een significant stijgend ziekÍeverzuim. Bovendien bleek dat de werkne-
mers die een andere baan zoeken niet ongezonder zijn ofeen hoger ziekteverzuim

hebben dan de werknemers die in de bedrijven blijven werken. Klaarblijkelijk hoeft
het werken in ploegendiensten met nachtdiensten dus niet altijd en zeker niet op

korte termijn met gezondheidsproblemen gepaard te gaan. Dat wordt nog eens bena-

drukt door het gegeven dat veel werknemers in deze groepen soms al erg lang met

dit soort werktijdregelingen werken. De regelingen doen echter wel een inbreuk op

de privé-situatie van de werknemers en het blijft dan ook een kosten-baten afweging
voor werknemers in welke mate zU zich aan dergelijke afwijkende werktijdregelin-
gen willen binden. Het grote aantal klachten over de mogelijkheden voor vrije
tijdsbesteding doet vermoeden dat een dergelijke afweging door de werknemers met
ploegendiensten gemaakt wordt.
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Onregehnati ge continudiensten

Bij de onregelmatige continudiensten zijn het vooral de werknemers in de onregel-
matige ploegendiensten en de politiemedewerkers die veel gezondheidsklachten ten
opzichte van de dagdienst-vergelijkingsgroepen aangeven. Bij de onregelmatige

continudiensten in de gezondheidszorg (verpleegkundigen en ziekenverzorgenden)

is het omgekeerde het geval. Daar scoren de werknemers met onregelmatige diens-

ten juist beter dan de dagdienst-vergelijkingsgroep. Bij de ongevallen zijn er bij de

onregelmatige continudiensten minder consequente verschillen gevonden en bij het

ziekÍeverzuim zijn er, net als bij de regelmatige ploegendiensten, helemaal geen

verschillen gevonden. Wel geeft de groep met diensten in de gezondheidszorg meer

klachten aan over de vrije tijdsbesteding en tijd voor het gezin en de groep met

onregelmatige ploegendiensten geeft meer klachten aan over de vrije tijdsbesteding.
Opvallend is dat de politiegroep met onregelmatige continudiensten niet meer

klachten op deze gebieden heeft dan de vergelijkbare dagdienstgroep.

De verschillen bij de onregelmatige continudiensten spitsen zich met name toe op

de gezondheidsklachten en de klachten over de vrije tijd. Net als bij de regelmatige

ploegendiensten is het werken met nachtdiensten dus niet negatief op de hoogte van
het ziekteverzuim en in geringe mate op het krijgen van ongevallen van invloed.
Dat kan des te meer geconcludeerd worden, omdat er ook geen sprake bleek te zijn
van selectieve uitstroom van werknemers met meer ongevallen of een hoger ziekÍe-
verzuim in deze groep.

Onverwacht zijn de hogere scores op de gezondheids- en slaapklachten bij de poli-
tiemedewerkers, die met de onregelmatige continudiensten werken. Daarbij moet

bedacht worden dat juist bij de politiemedewerkers de dagdienstgroep zeer gunstig

scoort, waardoor de politiemedewerkers met onregelmatige diensten relatief gezien

ongunstig, maar absoluut gezien gunstig naar voren komt. Ten opzichte van de

andere groepen met afwijkende werktijden blijkt de politiegroep dus eigenlijk
gunstig te scoren, wat overigens verwacht mag worden, omdat juist deze groep

werknemers in sterke mate op gezondheid geselecteerd is. Dat neemt niet weg dat

er risicofactoren kunnen zitten aan de vormgeving van de onregelmatige continu-
diensten bij de politie en het onderzoek geeft daar indicaties voor. Met name de

groep met de onregelmatige ploegendiensten en de politiegroep lijken dus sterk op

de beide 2-ploegendiensten qua gezondheidsscores.

Bij de onregelmatige diensten in de gezondheidszorg blijkt de gezondheidstoestand

van de werknemers met onregelmatige diensten beter is dan die van de vergelijkbare
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dagdienstgroep. Bovendien is er bij deze werknemers geen sprake van een afwijkend

ziekteverzuim en een afwijkend percentage werknemers met ongevallen. Dat duidt
er op dat de diensten van de in deze sector onderzochte groepen vanuit gezond-

heidsoptiek waarschijnlijk goed samengesteld zijn. Mogelijk speelt hier het gegeven

mee dat gezondheidszorgwerkers, behalve een relatief klein aantal nachten, de

verschillende diensten onderling kunnen uitwisselen. Omdat de toeslag op het

uurloon bij de gewisselde nacht- of weekenddiensten per dienst uitbetaald wordt,

kan het bovendien zijn dat deze directe voÍïn van sturing een rol speelt bij de

gunstige uitkomsten. Ook kan het zijn dat de hier onderzochte werknemers door

de aard van het werk verhoudingsgewijs minder vaak in de nacht werken, omdat

werknemers met voorkeur voor nachtwerk, hun wensen vaak gehonoreerd zien(deze

laatste groep is overigens niet via het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekte-

verzuim, onderzocht). Dat zorgt direct weer voor een verlichting bij degenen die

geen nachtwerk willen.

Bij de drie onderzochte soorten onregelmatige continudiensten is er dus eveneens

sprake van een systematische variatie van het aantal te werken nachten en gelijktij-
dig daarmee varieert het aantal gezondheidsklachten. Bij de overige ploegendiensten

wordt relatief vaak in de nacht gewerkt en bij deze ploegendienstvorm blijkt inder-

daad ook dat het aantal gezondheidsklachten hoger is dan in de vergelijkbare

dagdienstgroep. Voor deze groep geldt dus dezelfde aanbeveling als bij de regelma-

tige ploegendiensten, namelijk dat het verstandig kan zijn het aantal nachtdiensten

te beperken.

Bij twee van de drie groepen met onregelmatige continudiensten zijn hogere scores

voor klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd voor het gezin gevonden.

Opvallend is dat de politiemensen niet een dergelijk klachtenpatroon hebben. Dat

wordt mogelijk veroorzaakt door het geringere aantal nachtdiensten in deze sector

en het gegeven dat men als politiemedewerker veelal bewust gekozen heeft voor

het beroep en daarmee ook voor de afwijkende werktijden. Het feit dat er bij de

politie meer mannen werken dan bijvoorbeeld in de gezondheidszorg (waar meer

vrouwen werken en ook meer klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd voor

het gezin zijn), kan geen verklaring vormen omdat de vergelijking plaats vond ten

opzichte van een vergelijkbare dagdienstgroep uit dezelfde sector en gecontroleerd

is voor persoonskenmerken.
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Structureel afwijkende werktijden

Bij de groepen werknemers met structureel afwijkende werktijden werd twee keer

een gunstige ziekteverzuimscore gevonden, namelijk bij de avondwerkers en de

ochtendwerkers. De zaterdagwerkers en de weekendwerkers scoren gelijk aan de

dagdienstgroep. Er werdenbij de structureel afwijkende werktijden nauwelijks meer

gezondheidsklachten gevonden dan in de dagdienst-groepen. De avondwerkers

rapporteren weliswaar consequent meer slaapklachten, maar de zaterdagwerkers

scoren daarentegen gunstig op de algemene gezondheidsklachten en de weekend-

werkers scoren gunstig op slaapklachten. Op basis van de literatuur die in hoofdstuk

2 besproken is, zou verwacht kunnen worden, dat de werknemers met de vroege

ochtenddienst meer slaapklachten aangeven omdat ze gedeeltelijk in de nacht

werken. Dat bleek niet zo te zijn. Wel verschilt de mate waarin ongevallen bij

werknemers in deze groep voorkomen van de dagdienst-vergelijkingsgroep. Week-

endwerkers hebben weinig privé-ongevallen, mogelijk omdat ze werken als anderen

vrije tijds-activiteiten ontplooien. Onder deze groep bevinden zich namelijk veel

horeca-medewerkers, die in het weekend en in de avond werken. Avondwerkers

hebben relatief veel klachten over de vrije tijdsbesteding en tijd voor gezinsac-

tiviteiten. Dat is te begrijpen, omdat er op die tijden ook veel georganiseerde

activiteiten plaatsvinden. Ook de zaterdagwerkers hebben meer klachten over de

vrije tijdsbesteding.

Hoewel er enkele onverklaarde uitkomsten zijn, geeft dit alles een vrij gunstig beeld

van de groep met structureel afwijkende werktijden. Alleen bij de avondwerkers

is er sprake van meer slaapklachten en bij de avondwerkers èn de zaterdagwerkers

meer problemen met de vrije tijdsbesteding. Klaarblijkelijk heeft het werken op

structureel afwijkende werktijden dus maar weinig fysiek ongunstige gevolgen voor

de werknemers. Iets soortgelijks als bij de politie-medewerkers is te zien bij de

weekendwerkers, die weinig klachten over hun verloren gegane vrije tijd hebben.

Met name de horeca-medewerkers in deze groep hebben klaarblijkelijk door het

patroon van permanent in het weekend en de avonduren werken een andere vorm

van vrije tijdsbesteding gevonden, die het verlies aan activiteiten in de weekeinden

en de avonden goed maakt. Zaterdagwerk en avondwerk hebben wel invloed op het

patroon van vrije tijdsbesteding in de onderzochte groepen.

Bij het huidige denken over werktijden wordt veel nagedacht over het loslaten van

de reguliere werkÍijden waarbij op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur gewerkt

wordt. Uit de analyses die gedaan zijn voor het onderzoek naar de vier soorten

strucrureel afwijkende werktijdregelingen blijkt dat het werken op deze afwijkende
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tijden niet met meer klachten gepaard hoeft te gaan en dat zelfs het ziekÍeverzuim
positief beÍnvloed kan worden. Alleen bij de avonddiensten is er sprake van meer
slaapklachten, maar weer niet bij de weekendwerkers, die ook vaak in de avonduren
werken. Hieruit blijkt in ieder geval niet dat bij de huidige trend naar versoepeling
van de arbeidstijd-greÍzen een negatieve invloed op de gezondheid van de werkne-
mers verwacht hoeft te worden. Wel zijn er bij de avonddienst en het zaterdagwerk
meer klachten over de vrije tijdsbesteding, wat mogelijk aangeeft dat deze werkne-
mers prijs stellen op activiteiten op deze momenten.

Nieuwe werliitijdvormen
Bij de werknemers met nieuwe werktijdvormen zijn in verhouding tot de dagdienst-
werkers alleen maar neutrale en gunstige scores gevonden. Met name de werkne-
mers met keuze-werktijden vallen op door gunstige ongevals- en verzuimscores.
ook blijkt dat de 2-ploegendienst met korte werkdagen van 6% uur zeer weinig
klachten aangeeft over de vrije tijdsbesteding. Dat is een interessante uitkomst,
omdat deze werktijdvorm onder andere ontwikkeld is om werknemers meer vrije
tijd te geven. Onverklaarbaar is echter waarom dit bU de overige nieuwe werktijd-
vonnen niet het geval is.

Opvallend is ook dat er in twee van de drie groepen met de nieuwe werktijdvormen
minder overgewerkÍ wordt dan in de vergelijkbare dagdienstgroepen (zieparagraaf
4.6). Dit heeft mogelijk te maken met een betere afstemming van de werktijden op
de bedrijfstijd. Ook de arbeidsomstandigheden worden doorgaans gunstiger beoor-
deeld. Interessant is ook dat men bij de 2-ploegendienst significant minder klachten
heeft over de relatie werk-privéleven (zie tabel 4.6.3), terwijl uit de bespreking van
de regelmatige ploegendiensten en onregelmatige continudiensten bleek dat het juist
zo kenmerkend is dat de werknemers die met deze werktijden werken hierover veel
klachten hebben. Klaarblijkelijk komt de 2-ploegendienst met korte werkdagen dus
tegemoet aan de wensen van de werknemers. Opvallend zijn ook de lage percentages

werknemers met klachten over de werktijden. wel is er sprake van een hoog
percentage werknemers met de gecomprimeerde werkweek dat nadenkt over
veranderen van werktijdvorm. Mogelijk is men toch minder tevreden met deze
werktijdvorm. Een extra aanwijzing daarvoor werd gevonden in hoofdstuk 9, waar
de analyses aangaven dat er in deze groep uitstroom-selectie plaatsvond. Omgekeerd
is het zo, dat bijzonder weinig werknemers met de 2-ploegendienst met korte
werkdagen en keuze werktijden problemen met de vrije tijd aangeven. Het is
mogelijk dat deze werktijden hier in een behoefte voorzien.
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Het experimenteren met nieuwe werkÍijdvormen (mits verantwoord uitgevoerd) hoeft

dus geen negatieve consequenties voor de werknemers op te leveren. Met name de

gunstige resultaten ten aanzien van het ziekteverzuim van de werknemers met keuze-

werktijden duidt er op dat de belangen van de werknemers ook voor de werkgevers

gunstige consequenties kunnen hebben. Juist bij deze werklijdl'orm wordt bij uitstek

met de belangen van de werknemers rekening gehouden, door hen de vrije beslis-

sing te geven over de begin- en eindtijden van de werkdag. [Ietzelfde is het geval

bij het gegeven dat men niet meer klachten heeft over de vr:je tijdsbesteding dan

de werknemers met dagdiensten. Klaarblijkelijk hebben de nieuwe werkÍijdvormen

geen duidelijk negatieve invloed, terwijl voor de werkgever de verlenging van de

bedrijfstijd als voordeel kan gelden. Voor werkgevers èn werknemers kunnen

alternatieve werktijdregelingen dus voordelig zijn.

Intensieve werliitijden

Bij de intensieve werktijdvormen zijn er ook enkele interessante tendensen aanwe-

zig. Met name de structureel overwerkers scoren ongunstig. Zij rapporteren meer

algemene gezondheidsklachten, vermoeidheids- en irritatieklachten en slaapklachten

en klachten over de vrije tijdsbesteding en de tijd die ze aan hun gezin besteden.

Deze laatste soort klachten worden ook door de seizoenswerkers vaker genoemd.

Opvallend is dat de seizoenswerkers een gunstig ziekÍeverzuimpercentage hebben,

terwijl ook de gemiddelde verzuimduur in deze groep korter is. Wel blijkt dat er

in deze groep meer privé-ongevallen gebeuren en dat er sprake is van meer spijsver-

teringsklachten.

Uit de onderzoeksresultaten komt dus naar voren dat een tijdelijke intensivering van

de werktijden, ook al komt die jaarlijks seizoensgewijs voor, met minder problemen

bij de werknemers gepaard gaat dan bij de structureel overwerkers. Bij de onder-

zochte groep is zelfs sprakp van een lager ziekteverzuim (verzuimpercentage en

gemiddelde verzuimduur). Blj intensivering van de werktijden is dus de waarschu-

wing op zijn plaats dat structureel overwerk gepaard gaat met meer klachten over

de vrije tijdsbesteding en meer gezondheidsklachten. Bovendien is aan de verzuim-

cijfers te zien (zie tabel 10.5.3) dat er sprake is van een (overigens niet significante,

maar wel drastische) stijging in de loop van drie jaar, die mogelijk nog onderschat

wordt omdat één van de bedrijven tijdens het derde jaar uitviel door interne proble-

men. Intensivering van de werktijden, als die te lang duurt, kan dus gepaard gaan

met meer kosten voor de werknemer èn de werkgever.
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11 .4 Mogelij kheden voor vervolgonderzoek

Het onderzoek naar *Arbeidstijden en ziekteverzuim, heeft drie jaar gelopen en
heeft een groot aantal onderzoeksgegeveÍrs opgeleverd. De weergave daarvan in dit
boek, is slechts een beperkte selectie. Die beperkte selectie is overigens beoogd,
omdat daarmee een algemeen overzicht verkregen wordt van wat er in Nederland
op het gebied van afwijkende werktijdregelingen aan gezondheidseffecten te
verwachten is. Daarmee wordt in ieder geval éénbeleidsvraag beantwoord, namelijk
de vraag naar de gevolgen van het werken in afwijkende werktijdregelingen. Als
zodanig functioneert het onderzoek als een "monitor", waarmee beleidsmatig de
vinger aan de pols wordt gehouden en nieuwe ideeën kunnen worden uitgewerkt.
Typerend voor dit boek is dus dat met de uitkomsten van het onderzoek een over-
zicht in de breedte wordt gegeven. Het onderzoek heeft echter meer potentie, omdat
op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal nadere analyses in de diepte
gehouden kunnen worden.

Zo is tijdens het onderzoek het werktijdverleden van de werknemers nauwkeurig
vastgelegd, maar is dit gegeven voor dit boek uitsluitend als achtergrondkenmerk

onderzocht. Het werktijdverleden is echter ook een kenmerk op zich dat interessante
aanvullende gegevens over het werken in afwijkende werktijdregelingen kan opleve-
ren. Het kenmerk is vastgesteld door per soort afwijkende dienst (ochtend voor
06.00 uur, ochtend na 06.00 uur, middag, avond, nacht, zaterdag, zondag, lange
werkdagen, lange werkweken) na te gaan hoe lang werknemers daarin gewerkt
hebben en hoe lang geleden zij daarmee gestopt zijn. via nadere analyse kan
gekeken worden wat de invloed van het werken met dit soort diensten en het
stoppen daarmee is op het huidige functioneren van werknemers. Een interessante
vraag daarbij is hoe lang de invloed van het werken in dergelijke diensten zichtbaar
blijft, nadat men in die diensten met werken gestopt is.

Een ander onderwerp voor nadere analyse is bijvoorbeeld de invloed van de
verschillende persoonskenmerken. Uit de literatuur komt naar voren dat met name
de combinaties van persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke status,
kinderen, opleidings- en inkomensniveau) op een ingewikkelde manier samenhangen

met ziekteverzuim en de gezondheidstoestand van werknemers. De belangrijkste
reden daarvoor is dat met de verschillende categorieën van de persoonskenmerken

telkens andere bevolkingsgroepen met andere maatschappelijke verantwoordelijk-
heden aangeven worden. Bij onderzoek in de diepte kunnen voor al of niet speci-
fieke combinaties van persoonskenmerken (bijvoorbeeld voor laag opgeleide werk-
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nemers, oudere mannen, herintredende vrouwen, alleenstaande vrouwen met kinde-

ren) risicofactoren aangegeven worden, waarbij tevens ingegaan kan worden op de

consequenties daarvan voor het loopbaanbeleid en preventie van gezondheids-

klachten en ziekÍeverzuim.

Een laatste voorbeeld betreft de arbeidsomstandigheden. Lisrel-analyses laten zien

(niet in dit boek weergegeven) dat er een ingewikkelde causale relatie bestaat tussen

enerzijds het aangeven van klachten over arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld

factoren als werkdruk, fysieke belasting en taakinhoud) en anderzijds de gezond-

heidstoestand en het ziekteverzuim van werknemers. Zo kan het zijn dat klachten

over de arbeidsomstandigheden meer gezondheidsklachten en ziekteverzuim veroor-

zaken, maar ook dat gezondheidsklachten en ziekÍeverzuim op hun beurt meer

klachten over de arbeidsomstandigheden veroorzaken. Onderzocht kan worden wat

de bijdrage is van het werken op afuijkende tijden aan de causale relaties tussen

de belasting van de werknemers door arbeidsomstandigheden en de klachten over

de gezondheidstoestand en het zielcteverzuim. Ook op basis hiervan kunnen

suggesties voor vermindering en de preventie van gezondheidsklachten en ziektever-

zuim gegeven worden. Duidelijk mag zdn dat met de presentatie van dit boek, de

mogelijkheden voor vervolgonderzoek op basis van de verzamelde onderzoeksgege-

vens nog lang niet uitgeput zijn.

1 1.5 Hoofdconclusies van het onderzoek

Het onderzoek naar "Arbeidstijden en ziekteverzuim, kan gekarakteriseerd worden

als een algemene verkenning van de risico's bij het werken met afwijkende werk-

tijdregelingen op de werknemers. Daarbij zijn de risico's gedefinieerd als een

verhoogd ziekÍeverzuim, meer ongevallen, meer gezondheidsklachten en meer vrije
tijdsklachten. Wat betreft de hoofdconclusies van het onderzoek kan teruggegrepen

worden naar het begin van dit boek, waar in hoofdstuk 2 een onderscheid gemaakt

werd in de negatieve gevolgen van het werken met afwijkende werktijdregelingen.

Er werden twee risicogebieden onderscheiden.

Het eerste risicogebied heeft te maken met het cyclische dag-nachtritme van de

mens, waarbij de noodzaak van slapen in de nachtelijke uren een belangrijke rol
speelt. Hoe meer dagen er achtereen in de nacht gewerkt wordt, des te meer

vermoeidheid zal er optreden, wat weer van invloed is op de gezondheidstoestand

en het presteren van de werknemers. Om die reden bleek het aanbevelenswaardig
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om het totaal aantal achtereen te werken nachten zo veel mogelijk te beperken en

in goede herstelmogelijkheden te voorzien. Dit gegeven blijkt duidelijk ook in het

onderzoek naar «Arbeidstijden en ziekÍeverzuim" aanwezig te zijn. Ploegendiensten

met naar verhouding veel nachtdiensten en/of weinig hersteltijd blijken gepaard te
gaanmetmeer gezondheidsklachten. Ploegendienstenmet nachtdienstenwaarbij wel
sprake is van mogelijkheden tot herstel, blijken daarentegen gepaard te gaan met

een lager ziekÍeverzuim.

Het tweede risicogebied was het aantal uren dat werknemers per dag kunnen

werken. De grens werd daarbij gelegd op 10 uur per dag voor relatief eenvoudig

werk. Deze grens geldt overigens vanzelfsprekend voor het dag in dag uit langer

dan 10 uur werken. Onder bepaalde omstandigheden kan men gedurende een

beperkle periode meer uren per dag werken. Dergelijke periodes moeten echter niet

te lang duren. Uit de analyses bij het structureel overwerken bleek dat een groter

aantal werkuren per dag over enkelejaren heen gepaard gaat met meer gezondheids-

klachten, terwijl ook het aantal klachten over de vrije tijdsbesteding toenemen.

Het is dan ook aan te bevelen deze twee "gouden regels" aan te houden en er bij
het vormgeven van de werktijden zoveel mogelijk op te letten dat werknemers niet

vermoeid raken door werken met permanent te lange werkdagen of met een te groot

aantal nachtdiensten achtereen. Bovendien moet er voldoende gelegenheid tot rust
en herstel tijdens de werkdag zijn. Dat betekent dat het beschermen van de gezond-

heidstoestand van werknemers met afwijkende werktijdregelingen, vooral gericht

moet zijn op het terugdringen van nachtwerk en een permanent te groot aantal

werkuren per dag. Factoren als het werken op zaterdag, zondag en in de avonduren

blijken niet op de gezondheidstoestand van werknemers van invloed te zijn. Werkge-
vers- en werknemersorganisaties kunnen op dit punt dan ook met andere werktijd-
vonnen experimenteren. In feite geven de resultaten van de analyses van de nieuwe

werktijdvormen ook aan dat experimenten zowel voor de werkgevers als de werkne-
mers nieuwe voordelen kan bieden. Daarbij zullen de belangen van beide partuen

zorgvuldig behartigd moeten worden. Overleg tussen de verschillende partijen over
het vormgeven van werktijden zal daarom van groot belang zijn.
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(1) fansen, 8., Dagdiewt en ploegendienst in vergelijkend perspeaieJ; de

theorte en praloijk van roosters vanuit het psycho-samatisch en psycho-

sociaal welzijn, Swets & Zeitlirryer 8.V., Lisse, L987

(2\ Jansen,1987

(3) Jansen, 1987
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Bijlage 1 Vragenlijst van het onderzoek

Goeden ......, met van het onderzoeksbureau IntomaÍ

Ik bel u op namens het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, het NIA. Uw
bedrijf doet mee aan het onderzoek naar Arbeidstijden en ziekteverzuim. Dit onderzoek

wordt door het NIA uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Intomart verricht de telefonische enquëtes. Het NIA heeft u door middel

van een brief van dit onderzoek op de hoogte gesteld. Met dit onderzoek kan een beter

inzicht worden verkregen in de gevolgen van arbeidstijden op de gezondheid en het ziekte-

verzuim van werknemers.

Het onderzoek houdt in dat u in een periode van driejaar drie keer telefonisch geïnterviewd

zult worden en dat uw ziekÍeverzuimgegevens door uw bedrijf aan het NIA zullen worden

doorgegeven. Omdat een interview ongeveer twintig minuten duurt zal het onderzoek u

weinig tijd kosten. De gegevens van het onderzoek zullen anoniem venverkÍ worden en

zullen in geen geval ,rn uw beddf en aan andere instanties worden doorgegeven. Aan het

einde van het onderzoek zal het NIA u van de resultaten van het onderzoek op de hoogte

stellen.

Ileeft u wagen of opmerkingen over dit onderzoek?

lja

Gaat u akkoord om aan dit onderzoek mee te doen?

lja

Dan wil ik u nu een aantal wagen stellen? Deze vragen gaan over uw werk, uw
arbeidst[iden, uw gezondheid en u w vriie tiidsbesteding.
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I ALGEMEEN

Dan wil ik u eerst enkele algemene vragen stellen

1 lVat is uw geboortejaar?
19.....

2 Bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar?
1 gehuwd (doorgaan naar vraag 4)
2 ongehuwd
3 gescheiden

4 weduwe/weduwnaar

3 Woont u samen met een partner?
I nee

2ja

4 Uit hoeveel personen bestaat het huishouden waaÉoe u behooÉ? (inctusief
uzelf)
1 alleen respondent zelf (doorgaan naar vraag 6)
2 aattal personen:

5 Hoeveel kinderen wonen b[i u thuis §onger dan l8jaar)?
kinderen

6 Wat is de hoogste opteiding die u behaald heeft?
1 lager onderwijs
2 LAYO, ULO, VGLO, LBO
3 MAVO, MULO
4 HAVO, MMS, MBO
6 VWO, HBS, gymnasium
7 HBO, kandidaats
8 universiteit, hogeschool

7 Wat is uw huidige netto-maandinkomen (per maand of per vier weken)?

Í .................. per maand of
Í .................. per vier weken
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tr \ryERKSITUATIE

Dan volgt nu een aantal vragen over uw werkzaamheden.

8 Wat is uw huidige beroep of functie (letterl[jk noterenl indien onduidelijk dan
kort omschrijven)?

9 Geeft u leiding aan personeel?

1 nee

2 ja, Íum ....... medewerkers

10 In welk jaar bent u bii uw huidige bedrijf in dienst gekomen?
in 19............... (indien voor 1987, doorgaan naar vraag 13)

11 Bij hoeveel verschillende bedrijven bent u de afgelopen Sjaar werkzaam ge-

weest?
in ........... bedrijven

12 Heeft u in de afgelopen vijf jaar (tiidelijk) geen baan gehad? (indien ja, dan
respondent belangr[ikste reden laten kiezen)
1 nee, steeds een baan gehad

2 ja, vanwege arbeidsongeschiktheid (WAO, AAW, enz.)
3 ja, vanwege werkloosheid
4 ja, vanwege werkzaamheden in de huishouding/zorg voor anderen
5 ja, vanwege militaire dienst, vervangende dienstplicht of studie/opleiding
6 ja, vanwege andere reden

13 Heeft u momenteel een tijdelijke of een vaste aanstelling bij uw bedrijf?
1 vaste aanstelling
2 tijdelijke aanstelling
3 anders (bijvoorbeeld stagiaire, vrijwilliger)

14 Hoeveel uur per week werkÍ u officieel (volgens uw arbeidscontract)?
aantal uur:

15 Hoeveel uur per week verricht u gemiddeld betaald of onbetaald overwerk?
aantal uur: ... (indienmomenteel geen overwerk, doornaar vraaglT)
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16 Hoeveel uur heeft u in de afgelopen maand moeten overwerken?
in totaal ........ uur

17 Heeft u in de afgeloDen twee iaar veel moeten overwerken?
1 nee, niet overgewerkt (doorgaan naar vraag 20)
1 nee, niet veel overgewerkÍ (doorgaan naar vraag 20)
2 gaa;t wel
3 ja, ik heb veel overgewerkt

18 Moest u in deze twee iaar in bepaalde periodes overwerken, of moest u eigen-
l[ik continu overwerken?
I in bepaalde periodes
2 tk moest eigenlijk continu veel overwerken

19 Hoeveel uur moest u in deze twee jaar (in drukke t[iden) gemiddeld per maand
overwerken?
gemiddeld ........ uur

20 Ifeeft u naast uw werk een andere betaalde baan?
1 nee

2 ia, voor ........ uur per week

2l Verricht u naast uw werk ook onbetaald vr[iwilligerswerk (biivoorbeeld voor
een sportvereniging, kerk, school, politieke paÉ[i, zorg voor hulpbehoevende
anderen)?
I nee

2 ja, voor ........ uur per week
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Itr ARBEIDSTIJDEN

Ileeft u gedurende uw loopbaan gewerkt in een: (indien ia: hoeveel jaren en hoe lang

geleden? indien nee: "99" en rr99" invullen; indien nu nog werkzaam, dan onder hoe

lang geleden een r'0" invullen)

hoeveel jaren

heeft u deze

dienst ver-
richt

hoe lang geleden

bent u er mee

gestopt

22 gewone dagdienst .. jaren .. Jaren

23 werktijd die begint voor 06.00 uur 's
ochtends

.. Jaren .. Jaren

24 andersoortige ochtenddienst .. jaren .. Jaren

25 avonddienst . Jaren .. Jaren

26 nachtdienst .. jaren .. Jaren

27 zaterdagdienst .. jaren .. Jaren

28 zondagdienst .. Jaren .. Jaren

29 werkdag (contractueel) langer dan 8

uur
.. Jaren .. jaren

30 werkweek (contractueel) langer dan 40

uur

.. Jaren .. Jaren

31 andere diensten . Jaren . jaren
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TV WERKTUDBELEVING

Ik ga u nu sen aantal vragen stellen over het onderwerp "werliitijden".

32 Hoe tevreden bent u met uw huidige wer}tiiden?
L zmr tevreden
2 tevreden
3 gaat wel
4 ontevreden
5 zner ontevreden

33 Veroorzaken uw wer}tijden weleens problemen in uw thuissituatie of gezin?
1 vaak
2 soms

3 nooit

34 Veroorzaken uwwerlit[iden weleens problemen bij andere activiteiten (b[ivoor-
beeld: sportbeoefening, clubactiviteiten, gezerlige avonden, terevisie siken)?1 vaak
2 soms
3 nooit

35 voelt u zich betrokken bij het wel en wee van uw bedr[if of organisatie?
1 nee

2 gaat wel
3ja

36 voelt u zich betrokken bii het wel en rryee van uw collega,s op het werk?
1 nee

2 gaat wel
3ja

37 Als u zich ziek meldt, vindt u dat dan het meest vervelend voor uzelf, voor uw
collega's, voor uw directe baas, voor uw bedr[if oforganisatie ofvoor niemand
(belangr[ikste kiezen)?
1 voor mijzelf
2 voor mijn collega's
3 voor mijn directe baas
4 voor mijn bedrijf of organisatie
5 voor niemand
6 andere opmerking
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38 Ileeft u zelf invloed op uw werliÍijden, b[ivoorbeetd via werkoverleg, via

inspraak bij het opstellen van het rooster, via de ondernemingsraad, of kunt

u zàf bepalen wanneer u begint en eindigt met werken (belangriikste kiezen)?

1 nee

2 ia, via werkoverleg

3 ja, via inspraak bij het opstellen van het rooster

4 ja, via de ondernemingsraad

S Ju, ik kan zelf bepalen rtranneer ik begin en eindig met werken

6 ia, oP een andere wijze

Vindt u dat de pauzes in uw werk goed zijn geregeld?

1 nee, niet goed geregeld

2 gax wel
3 ja, goed geregeld

39
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nee ja

40 Heeft u voor uw werk genoeg scholing? 0 I

41 Heeft u in uw werk voldoende afivisseling? 0 I

42 ls uw werk meestal boeiend? 0 I

43 Heeft u meestal plezier in uw werk? 0 I

44 Vindt u het werk te eenvoudig? 0 I

45 Is uw werk lichamelijk erg inspannend? 0 I

46 Is uw werk geestelijk erg inspannend? 0 1

47 Werk u geregeld onder tijdsdruk? 0 I

48 Is het werk vaak te vermoeiend? 0 I

49 Heeft u geregeld problemen met het tempo of de drukte van
het werk?

0 I

50 Zou u het in het werk eigenlijk kalmer aan moeten doen? 0 I

51 Heeft u in het werk veel hinder van wisseling van tempera-
tuur?

0 I

52 Heeft u in het werk veel hinder van droge lucht? 0 I

53 Heeft u in het werk veel hinder van gebrek aan frisse lucht? 0 1

54 Heeft u in het werk veel hinder van lawaai? 0 I

55 I{eeft u in het werk veel hinder van stank? 0 I

56 Is het werk doorgaans goed georganiseerd? 0 I

57 Kunt u voldoende overleggen over uw werk? 0 I

58 Wordt uw werk vaak belemmerd door onverwachte situa_
ties?

0 I

59 Wordt u in het werk geregeld gehinderd door gebreken in
het werk van anderen?

0 I

60 Wordt uw werk vaak bemoeilijkt door afivezigheid van
anderen?

0 I

6l Ylqt u de onderlinge sfeer op het werk goed? 0 I

62 Ergert u zich vaak aan anderen op het werk? 0 I

V AARD VAN DE WERKZAAMIMDEN

Ygrygl4* frI ik r""" * 
""otrl 

k .k o 
""n 

u* huidige werksituatie vragen.
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63 Werkt u onder goede dagelijkse leiding? 0 1

64 Heeft de dagelijlse leiding een juist beeld van u in uw
werk?

0 1

65 Houdt de dagelijkse leiding voldoende rekening met wat u

7Égt?

0 1

66 Vindt u dat het in orde is met de veiligheid op het werk? 0 I

67 Zijn er omstandigheden in het werk die een ongunstige

invloed hebben op uw privé-leven?
0 1

68 Voelt u zich in het bedrijf of de organisatie voldoende ge-

waardeerd?

0 I

69 Vindt u de beloning in overeenstemming met het werk dat u

doet?

0 I

70 Zijn uw vooruitzichten bij deze werkgever goed? 0 I

71 Al met al, vindt u nu zelf dat u goed, redeliik, matig of niet goed zit met uw

werk?
I goed

2 redelijk
3 matig
4 niet goed

72 Denkt u er wel eens over na om van werk te veranderen?

1 nee

2 ia, daar denk ik wel eens over
3 ja, daar denk ik veel over na

4 ja, ik ga (binnenkort) van werk veranderen

73 Denkt u er wel eerui over na om van werktiiden te veranderen?

1 nee

2 ia, daar denk ik wel eens over na

3 ja, daar denk ik veel over na

4 ja, ik ga (binnenkort) van werktijden veranderen
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VI REISTUDEN

74 Hoeveel minuten reizen woont u van uw werk vandaan (enkele reis)?
aantal minuten: ....................

75 Vindt u het reizen tussen huis en werk bezwaarl[ik?
L nee, niet bezwaarlijk
2 gaat wel
3 ja, bezwaarlijk

76 Op welke w[ize gaat u doorgaans naar uw werk (belangrfikste vorm kiezen)?
1 met het openbaar vervoer
2 met de auto
3 met de fiets/te voet
4 met de auto van anderen/car-pooling
5 bedrijfsvervoer
6 anders
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VII GEZONDIIEID

Ik wil u nu een aantal vragen stellen over uw gezondheid of zaken die daarmee te

maken hebben.

77 Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?

I zner goed

2 goed

3 gaat wel
4 soms goed en soms slecht

5 slecht

7E Gebruild u wel eens een alcoholhoudende drank?
1ja
2 nee (doorgaan naar vraag 80)

79 Hoeveel glazen bier, wijn of sterke drank drinkt u de laatste tiid gemiddeld

per week?
gemiddeld ..... glazen bier
gemiddeld ..... glazen wijn
gemiddeld ..... glazen sterke drank

80 Roo}it u?
1ja
2 rree (doorgaan naar vraag 82)

81 Hoeveel sigaretten, sigaren of pijpen roolt u gemiddeld per dag?

gemiddeld ..... sigaretten
gemiddeld .....Prjpen
gemiddeld ..... sigaren

t2 Hoeveel uur per_week besteed u gemiddeld aan lichaamsbeweging (b[ivoorbeeld

wandelen, fietsen, trimmen, sPorten?

I één uur of minder
2 tussen 1 en 3 uur
3 tussen 3 en 5 uur
4 tussen 5 en 7 uur
5 meer dan 7 uur
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Dan volgt nu een aantal vragen over gezondheidsklachten.

nee ja

83 Hebt u geregeld last van hoesten? 0 I

84 Hebt u nogal eens hartkloppingen ofbonzingen in de
hartstreek?

0 I

85 Is uw maag nogal eens van streek? 0 I

86 Hebt u vaak niesbuien? 0 I

87 Is uw neus regelmatig verstopt? 0 1

88 Hebt u het nogal eens benauwd op de borst? 0

89 Hebt u nogal eens last van een prikkend gevoel in de
neus?

0 I

90 Hebt u last van slapeloosheid? 0 1

9I Hebt u klachten over pijn in botten en spieren? 0 I

92 Hebt u nogal eens last van rugpijn? 0 I

93 Hebt u vaak een gevoel van moeheid? 0 I

94 Hebt u nogal eens last van hoofdpijn? 0 1

95 hebt u nogal eens vage maagklachten? 0 1

96 Bent u nogal eens duizelig? 0

97 Hebt u wel eens een verdoofd gevoel of tintelingen in de
ledematen?

0 I

98 Voelt u zich vaak opgewonden? 0 1

99 Voelt u zich nogal eens lusteloos? 0 I

100 Hebt u last van reumatiek? 0 I

101 Hebt u nogal eens prjn in uw maagstreek? 0 I

102 Voelt u zich vaak zenuwachtig? 0 I

103 Voelt u zich sneller moe dan u normaal acht? 0 I

r04 Voelt u zich gauw geprikkeld? 0 I

105 Is uw eetlust minder dan u normaal acht? 0 I

106 Hebt u nogal eens een opgezet ofdrukkend gevoel in de
maagstreek?

0 1
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t07 Voelt u zich de laatste tijd fit? 0 I

108 Heeft u vaak een vieze of zoetige smaak in de mond? 0 I

109 Voelt u zich nogal eens slaperig of suffig? 0 I

110 Staat u in de regel moe en niet uitgerust op? 0 I

111 Valt u als u thuiskomt, gauw van vermoeidheid in de stoel
in slaap?

0 I

tt2 Heeft u last van zwakke of pijnlijke voeten? 0 1

113 Is uw buik nogal eens van streek? 0 I
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YItr MEDISCIIE CONSTJMPTIE

114 IIoe vaak heeft u gedurende de afgelopen twee maanden voor uzelf contact ge-
had met de huisarts (contact met de vervanger ook meetellen)?
aantal keer:

115 Hoe vaak heeft u gedurende de afgelopen twee maanden voor uzelf contact ge
hadmet een andere arts (specialist, bedriifsarts, verzekeringsarts, homeopaat,
enz.)?
aantal keer:

116 Heeft u voorgeschreven medicijnen gebruiliit in de laatste 14 daeen? (dit kun-
nen ook medic[inen z[in die al eerder zijn voorgeschreven)
1ja
2 nee

117 Heeft u in de laatste 14 daeen medicijnen gebruikt die mnder recept waren
gekocht?
1ja
2 nee

118 Heeft u in het afeelopen iaar in het ziekenhuis of in een klinieh gelegen?

aantal keer:

ll9 Hoeveel dagen heeft u in de afeelopen maand doorgewerkt, terwijl u zich
eigenlijk ziek had moeten melden?
Aantal dagen: .....
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IX ONGEVALLEN

120 Heeft u in het afgelopen jaar wel eens één of meerdere ongevallen gehad waar-
voor u door de doliiter of op de eerste hulp behandeld moest worden?
1 nee (doorgaan naar vraag 125)
2 ia........ ongevallen

l2l Heeft één van die ongevallen tot gevolg gehad dat u uw werk moest verzuimen
of zich ziek moest melden?
I nee

2ja

Kreeg u dat ongevat (die ongevallen) op het werk, onderweg van of naar uw werk,
t[idens het spoÉen of ergens anders?

op het
werk

onder-
weg

tijdens het
sporten

ergens an-
ders

t22 le ongeval I 2 3 4

123 2e ongeval I 2 3 4

r24 3e ongeval I 2 3 4
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X TIIUI§SITUATIE

125 Moet u vanw(te uw werk wel eens overdag slapen?

1 nee (doorgaan naar vraag 127)
2ja

126 Houdt men in uw thuissituatie voldoende rekening met het feit dat u op andere

tiiden dan in de nacht moet slapen?

lja
2 ga6;t wel
3 nee

4 n.v.t., geen andere personen thuis

Ik lees u nu een aantal uitspraken op die gaan over slapen. lVilt u zeggen ofdie op u
van toepassing zijn? Het gaat om de afgelopen maand.

nee la

t27 Wanneer ik in bed lig, doe ik vaak geen oog dicht 0 I

128 Ik sta in mijn slaaptijd vaak op 0 I

t29 Ik lig meestal erg te woelen 0 I

130 Ik wordt vaak meerdere malen wakker 0 I

131 Ik vind dat ik meestal heel slecht slaap 0 I

r32 Ik slaap vaak niet langer dan 5 uur 0 1

r33 Ik vind dat ik meestal goed slaap 0 I

t34 Ik slaap naar mijn gevoel vaak maar een paar uur 0 I

135 Ik slaap meestal gemakkelijk in 0

136 Ik kom naar mijn gevoel meestal slaap te kort 0

137 Ik lig vaak langer dan een half uur wakker voordat ik inslaap 0 I

138 Ik heb nadat ik ben opgestaan vaak een moe gevoel 0 1

139 Ik voel mij nadat ik ben opgestaan meestal goed uitgerust 0 1

140 Als ik wakker wordt kan ik moeilijk weer inslapen 0 I

-16-



)il YRf,IETIJDSBESTEDING

Ik noem u nu een aantal activiteiten en bezigheden waaraan u uw vrije tijd kunt
besteden. lVilt u m[i zeggen of u daar bii uw huidige rverliitiidregeline voldoende of
onvoldoende tijd aan kunt besteden?

ruim
vol-
doe-
nde

vol-
d-
oen-
de

Eaat
wel

on-
vol-
d-
oen-
de

rulm
on-
vold-
oen-
de

t4t T.v. kijken I ) 3 4 5

142 Het huishouden (boodschappen, ko-
ken, enz.)

I 2 J 4 5

t43 Klusjes opknappen in en rond het
huis

I 2 3 4 5

144 Regelen/organiseren van privé-aan-
gelegenheden (ouderavond, formu-
lieren inwllen)

1 2 3 4 5

t45 Zonrax in een luie stoel zitten/ge-
zellig niets doen

1 2 3 4 5

146 Individuele hobby's 1 2 3 4 5

147 Verenigingen, clubs 1 2 3 4 5

r48 Bezoeken van/aan vrienden, ken-
nissen en familie

I 2 3 4 5

t49 Uitgaan (café, bioscoop, enz.) 1 2 3 4 5

150 Opleidingen of cursussen volgen 1 2 J 4 5
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ruim
vold-
oen-
de

vol-
do-
en-
de

gaÀl

wel
on-
vol-
d-
oen-
de

rul
m
on-
vol-
d-
oen-
de

151 Contacten met mijn partner I 1 3 4 5

152 Contacten met mijn schoolgaande
kinderen

I 2 3 4 5

153 Contacten met niet schoolgaande

kinderen

1 ) 3 4 5

t54 De opvoeding van mijn kinderen 1 1 3 4 5

155 Uitstapjes met mijn gezin I 2 3 4 5

(Indien van toepassing, zie vragen 2tlmS) en kunt u bii uw huidiee werktiidreeeline
voldoende of onvoldoende tijd besteden aan:

W[i z[in hiermee aan het einde van het interview gekomen. Ik dank u hartel[ik voor
het beantwoorden van de vragen. Over ongeveer een jaar zullen w[i u opnieuw benade-

ren voor een telefonisch interview. Wij zullen u dan een aantal vragen stellen om vast
te stellen wat er in uw situatie veranderd is. Van tevoren zult u door het NIA van dit
tweede interview op de hoogte gesteld worden. Ileeft u verder nog vragen over dit
onderzoek?
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Bijlage 2
correlaties

Cronbach's alfa's en test-hertest
voor drie metingen

Kenmèrk

Cronbach's a

M1 V2 M3

Test -hertest

M1.M2 M2-M3 M1-M3

ongevallen door arbeid
overige ong:evallen
Door werkgever gemelde arbeidsongevallen

ÀIgemene gezondheidsklachten
vemoeidhelds- /irritat ieklachÈen
spi j BverteringsklachÈen
slaapklachtsen

KlachÈen over vrlje tijdsbesteding
KlachEen over t.ijd voor het. gezin

z iekÈevèrzuitr$)ercenÈage
ZiekÈeverzuimf requent ie
Gemiddèlde ziekteverzuinduur

Maildinkmen in gulden5

Í{erkuren per week
Uren overyerk per week
t werknemers met 2e baan
Gem. reisÈijd in minuEen

Taakinhoud
Inspening
Fysiek zwaar werk
Ílerkorganiaat.ie
Í,ej.dlng en collega's
waarderhg door heÈ wèrk
ReIaÈie werk/privé-leven
Evaluatie Íèrk

Glazen alcohol per week
ÀanEal rookwaren per week
Lichaam8beseglng per week
Mediache voorzienlngen
!íedicijnen zonder recept
Dagen ziek doomerken

Ontevreden net werktijden
ProbLemen thui§
Problemen met. vrije Èijd
Denkts na over veranderen
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.54
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.92

.37
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.81

.57

.59

.61
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.52

.46

.38

.43

.76

.83

.52

.35

.24

.2L

.36

.30

.44

.4L

.L7 .08

.14 .02

.L7 .09

.79 .80

.72 .74

.42 .85

.88 .88

.81

.14

.86

.89

.74 .68

.68 .63
-59 .50
.72 .67

.78 .79 .80

.49 .53 .54
.61 .51
.48 . 36

.42 .26

.49 .44

.08 .L2

.94 .90

.33 .37

.64 .58

.80 .78

67

.62 .54

.62 .55

.67 .58

.55 .48

.53 .44

.48 .40

.40 .33

.44 .3?

.50 .55

.63 .62

.60 .61

. 56 .58

.65 .61

.49 .55

.54

.64

.60

.59

.7L

.52

. g3 .73

.82 .7?

.51 .44

.34 .29

.30 .25

.19 . 19

.38 . 23

.35 .26

.50 .42

.44 .38


