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1. INLEIDING

l.L Aanleiding en doelstelling van de monitoring studie

Het Directoraat-Generaal van de Arbeid @Ge) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid (SZW) is voomemens om - in samenwerking met de Loon Technische Dienst (LTD) - een

'monitorsnrdie' uit te voeren bij 1m0 bedrijven met een personeelsomvang tussen de 35 en 350

werknemers. Deze monitorstudie zal zich richten op de onderwerpen 'stress' en 'lichamelijke belas-

ting'. De reden hiervoor is dat stress en lichamelijke belasting als belangrijke oorzaken worden

gezien voor het ontstaan van respectievelijk psychische aandoeningen en aandoeningen van het

bewegingsapparaat. Beide typen aandoeningen worden verantwoordelijk gehouden voor zo'n dertig

prccent van de WAO-instroom. Inzicht hebben in de stand van zaken rond de risico's voor stress en

lichamelijke belasting in het werk van werkenden in Nederland en in de omvang en effectiviteit van

het bedrijfsbeleid gericht op preventie van stress en lichamelijke belasting is van groot belang in

het licht van de beperking van het vezuim- en arbeidsongeschiktheidsvolume. Daarbij hoopt de

overheid dat het geven van een dergelijk inzicht de zelfwerkzaamheid van bedrijven en bedrijfs-

takorganisaties zal stimuleren door hen een spiegel voor te houden. Bedrijven en bedrijfstakken die

relatief ongunstig 'scor€n' zullen door de resultaten van de monitor geprikkeld worden en (meer)

preventieve activiteiten ondememen. Het Nederlands Instituut voor haeventieve Gezondheidszorg

TNO (NIPG-TNO) is verzocht om instrumenten voor het monitoren van strcss en lichamelijke

belasting en het hierop gerichte ondememingsbeleid te ontwerpen en, samen met de LTD, uit te

testen.

Het door het NIPG-TNO uit te voeren gedeelte van de beoogde monitorstudie omvat derhalve twee

fasen: (a) een fase waarin de instrumenten voor deze studie worden ontworpen en (b) een fase

waarin dit ontwerp op zijn bruikbaarheid wordt uitgetest en een plan van aanpak wordt gemaakt

voor de verwerking en rapportage van de te monitoren risico's en het beleid. Met deze instrumenten

moet inzicht kunnen worden verkregen in (1) de aard en omvang van de risico's voor stress en

lichamelijke belasting in het werk en (2) of en zo ja hoe de inventarisatie- en evaluatie hiervan

door het bedrijf plaasvindt, (3) in door het bedrijf uitgevoerde preventieve activiteiten en (4) in

belemmerende en bevorderende factoren voor het tot stand brengen van preventiebeleid binnen de

arbeidsorganisatie.
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De te ontwikkelen instrumenten moeten aan de volgende condities voldoen:

. er moeten twee typen instnrmenten worden ontworpen, gericht op drie doelgroepen. Enerzijds

moet een instnrment. een vragenlijst, worden ontworpen voor onderzoek naar bovengenoemde

onderwerpen bij werknemers. Anderzijds moet een instrument, een interviewprotocol. worden

ontworpen voor werknemersvertegenwoordigers en werkgevers/management binnen de arbeids-

organisatie. Niet atle bovengenoemde ondenverpen hoeven in beide instrumenten :un bod te

komen. Ook is het niet noodzakelijk dat ondenrrerpen die wel in beide instnrmenten worden

opgenomen niet op precies dezelfde wijze hierin aan bod te komen;

. gestreefd moet worden naar een vergelijkingsmogelijkneid met soortgelijke instn"rmenten die

z{n ontwikkeld in Nederland en in andere landen;

. in de te ontwerpen instrumenten moeten naast algemene ook bedrijfstakspecifieke modules' ten

behoeve van bedrijfstakspecifieke monitoring, kunnen worden toegevoegd zonder dat dit de

algemene 'monitoring' belemmert. Met deze configuratie van algemene en specifieke modules

kunnen de bedrijfstakken in de toekomst aan 'self-monitoring' doen.

In een aanvulling op het basisdocument is tevens als randvoorwaarde aangegeven dat de werkne-

mersvragenlijst maximaal gemiddeld 20 minuten invultijd mag vergen, tenrijl het interview voor

werkgevers en wer*nemersvertegenwoordigers niet langer dan 2 uur mag duren'

L2 Monitoring van stress en lichameliike belasting

Onder monitoring wordt het periodiek registreren en evalueren van een onderwerp versfturn' Ken-

merkend voor monitoring is dat het vooral gaat om het (periodiek) registreren en evalueren van een

proces waarin interventie of verandering plaatsvindt (Eylenbosch & Noah, 1988). Eylenbosch en

Noah zien dit veranderingsaspect als het belangrijkste kenmerk waarin 'monitoring' zich onder-

scheidt van 'suryeillance'. 'Surveillance' is een continue of periodieke registratie van een proces'

waarbij het doel vooral beschrijving is. In het kader van het huidige project gaat het om het moni-

toren van (risicofactoren voor) stress, lichamelijke belasting en de gevolgen hiervan, het preventie-

beleid binnen bedrijven gericht op de aanpak van deze onderwerpen en belemmerende en bevorde-

rende factoren voor een dergelijk beleid.

Onder sress wordt een toestand verstaan die ontstaat wanneer iemand niet in staat is, of zich niet in

staat acht, tegemoet te komen aan de aan hem of haar gestelde eisen (Kompier & Marcelissen'



TNO rapport

NIPG 93.075

1990). lndien een dergelijke toestand in of door het werk ontstaat wordt gesproken van werkstress.

Oorzaken van werkstress, ook wel stressoren genoemd. kunnen zich zowel in de arbeidsinhoud,

arbeidsomstandigheden. arbeidsverhoudingen en arbeidsvoonvaarden bevinden.

Of werkstress ontstaat hangt mede af van de mogelijkheden die er in het werk zelf zijn om wat aan

de oorzaken te doen, met andere woorden of er regelmogelijkheden zijn (Kompier & Marcelissen,

r990).

Lichamelijke belasting, ook wel mechanische belasting genoemd, treedt op in de werksituatie als

gevolg van in het werk vereiste houdingen, bewegingen ery'of krachtuitoefeningen (Hildebrandt,

1988). Deze lichamelijke belasting kan tot klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat

leiden.

Naast kenmerken van het werk of de werksituatie kunnen ook kenmerken van de werknemers zelf.

zoals leeftijd, geslacht. copingstijlen of conditie, van invloed zijn op het ontstaan van stress, licha-

melijke belasting of hieruit resulterende gezondheidsproblematiek.

Met de in het onderhavige project te ontwikkelen instrumenten zullen slechts een minimum aantal

kenmerken van de persoon worden vastgesteld maar vooral risicofactoren voor stress en lichametij-

ke belasting in het werk zelf, met name de inhoud en de organisatie ervan, en in de werksinratie.

Monitoring van preventiebeleid gericht op stress en lichamelijke belasting

Doel van het huidige project is het monitoren van het beleid binnen een organisatie dat is gericht

op de preventie van problemen die samenhangen met sress en lichamelijke belasting. Dit preventie-

beleid kunnen maatregelen zijn die zich richten op personen, de individuele werknemer (bijvoor-

beeld individuele begeleiding) of op groepen werknemers (bijvoorbeeld een cursus), of op aanpas-

sing van het werk (de werkplek. de functie, de organisatie). Deze maatregelen kunnen een continu

karakter hebben (bijvoorbeeld een periodieke risico-inventarisatie, instellen van een Sociaal-Me-

disch Team) maar kunnen ook eenmalig zijn (b{voorbeeld een cursus). Maatregelen die een continu

karakter hebben zijn vaak structureel van aard.

Maatregelen, zowel met een eenmalig als met een continu karakter, kunnen vooral tot doel hebben

gezondheidsschade te voork6men door er zorg voor te dragen dat de blootstelling aan stressoren

binnen bepaalde grenzen ligt (primaire preventie), maar kunnen ook gericht zijn op het reduceren of

niet verergeren van de gezondheidsschade bij werknemers die al problemen hebben (secundaire

preventie) of op het weer in het werk opnemen van door ziekte of handicap uitgevallen werknemers

(tertiaire preventie).

t.3
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Wanneer maatregelen getroffen worden is het voor een effectief preventiebeleid van belang dat zij

ook geevalueerd worden en op basis hiervan eventueel bijgesteld kunnen worden.

Monitoring van belemmerende en bevorderende factoren bij preventie

Belemmerende en bevorderende factoren van het preventiebeleid van een bedrijf of instelling bepa-

len de effectiviteit van dat beleid. Deze factoren moeten vooral gezocht worden in een aantal ken-

merken van het bedrijf of instelling en van de sector of bedrijfstak. Relevante voonraarden voor

een effectief preventiebeleid binnen een bedrijf worden door Terra en Kompiet (1992) onderver-

deeld in:

1. de situatie mer betrekking tot arbeid en gezondheid in het bedrijf of de instelling en in de be-

drijfstak,

2. de stand van zaken rond arbozorg in het bedrijf en rond arbodienswerlening in de sector, en

3. sociaal-economische kenmerken en ontwikkelingen van het bedrijf of de instelling zelf en bin-

nen de bedrijfstak.

De aanwezigheid van risicofactoren, bijvoorbeeld voor werkstress of lichamelijke belasting' in het

bedrijf of de instelling, een hoog ziekteverzuim ery'of een hoge WAO-intrede van werknemers

kunnen voor dat bedrijf of die instelling aanleiding zijn om iets te doen aan arbozorg en om in dat

verband preventiebeleid te ontwikkelen. De beschikbaarheid van deskundigheid of begeleiding en

advisering door bijvoorbeeld organisaties in de bedrijfstak kunnen een bevorderende factor zijn

voor de aanwezigheid van een meer of minder uitgebreid preventiebeleid in het bedrijf of de instel-

ling. De aanwezigheid van bepaalde risicofactoren of gezondheids-, vezuim-, verloop- of WAO-

problemen in de bedrijfstak als geheel zou een reden kunnen zijn dat de arbodiensWerlening op het

niveau van de bedrijfstak meer aandacht krijgt

Preventiebeleid zal minimaal moeten bestaan uit de inventarisatie van risico's, onder andere voor

stress en lichamelijke belasting, en indicatoren van gezondheid. Wanneer een bedrijf of een organi-

satie in de bedrijfstak deze informatie systematisch verzamelt kan blijken dat er maatregelen getrof-

fen moeten worden om deze risico's erVof de ongunstige gezondheidsindicaties aan te pakken. De

aard en omvang van de preventieve maatregelen zullen dan voomamelijk worden bepaald door

sociaal-economische kenmerken en ontwikkelingen van het bedrijf en de bedrijfstak.
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De sociaal-economische kerunerken en ontwikkelingen van het bedrijf of de instelling zelf dan wel

van de bedrijfstak wordt in deze rapportage beschreven aan de hand van de volgende aspecten (zie

figuur 1.1):

1. het aanbod van datgene waar het bedrijf mee werkt, bijvoorbeeld grondstoffen (materiaal, cli-

enten, of informatie), technologie en het werknemersaanbod op de arbeidsmarkt,

de inteme stnrctuur van de organisatie, en

de positie van de organisatie en haar produkt op de arbeidsmarkt.

Een beschrijving van sociaal-economische kenmerken aan de hand van deze aspecten sluit nauw

aan bij het model van het vaststellen van arbeidsgebonden risico's voor de kwatiteit van de arbeid

en welzijn volgens de sociotechnische methode en bij het door Van de Laak en Olden (1992) ont-

wikkelde model voor veiligheidsbeleid. Het denken over belemmerende en bevorderende factoren

voor kwaliteit van de arbeid en, hiermee samenhangend, ook voor veiligheid en gezondheid is, met

name voor het werken in de industrie, in volle ontwikkeling (zie onder andere Alders e.a., 1992;

Kommers, 1991; Prcject-groep WEBA, 1989). Een probleem van deze benadering is echter dat deze

modellen nog nauwelijks toegepast zijn op het inventariseren en toetsen van belemmerende en

bevorderende factoren van preventiebeleid.

figwr 1.1 Sodaal'economische kenmerksn van het bedrijl ol de instelling en de bedrijlstak, die een belemmerende dan wel e€n bevorderende invloed
kunnen hebben op het preventiebeleid van een bedriil
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In verband met mogelijkheden voor preventiebeleid. onder andere gericht op werkstress en lichame-

lijke belasting, is het van belang te onderzoeken of een bedrijf een afhankelijke positie heeft ten

aanzien van de haar aangeboden of door haar benodigde produktiefactoren als 'grondstoffen' (zoals

materialen, cli€nten, informatie) haar positie op de arbeidsmarkt en haar positie ten aanzien van de

door haar gebruikte ery'of benodigde technologie. Verondersteld wordr dat bedrijven die in dit op-

zicht een aftankelijke positie hebben een relatief hoog risico lopen om produktieproblemen te krij-
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gen" waardoor zij minder ruimte hebben voor preventiebeleid dan bedrijven die een onaftankelij-

ke(r) positie hebben.

Bij de selectie van het aanbod van relevante produktiefactoren kan een meer dan wel een minder

brede aanpak gekozen worden. Naast de hierboven genoemde produktiefactoren kan ook gedacht

worden aan de wetgeving, media-invloeden en aan sociale ontwikkelingen als mede-bepalende fac-

toren (zie onder andere Van der Krogt & Vroom, 1991; Stoner & Freeman, 1989). In verband met

het hoofddoel en de randvoonpaarden voor de te ontwerpen instrumenten is in het kader van deze

opdracht gekozen voor een beperkte operationalisatie van het aanbod aan benodigde produktiefacto-

ren.

I nt ern e b e dr iifs ke nmer ke n

Inteme bedrijfskenmerken (de 'doorvoer') staan centraal in het model. Bedriifsgrootte is in dit ver-

band een belangrijke bepalende factor voor het preventiebeleid. 7n zal een organisatie met een

groot aantal personeelsleden veelal over meer kennis en middelen beschikken die ingezet kunnen

worden om een preventiebeleid te realiseren (zie ook Van de Laak & Olden, 1992).

Ook de verzekeringsvonn (omslaglid. eigen risicodrager of afdelingskas) zou een bevorderende dan

wel belemmerende rol kunnen spelen. Met name voor grote bedrijven kan het rendabel zijn eigen

risicodrager te zijn of zich aan te sluiten bij een afdelingskas. Voor deze bedrijven zijn de kosten

voor het opzetten van een eigen verzuim- of preventiebeleid geringer dan de premiekosten die aan

een bedrijfsvereniging moeten worden betaatd. Het zijn van een 'eigen risicodrager' of een bedrijf

dat bij een afdelingskas is aangesloten, kan daarom een stimulans zijn om arbo- en verzuimproble-

mariek goed aan te pakken. Een dergelijke stimulans ontbreekt bij bedrijven die omslaglid zijn'

Naast bedrijfsgrootte en vezekeringsvorm kunnen ook de volgende structurele kenmerken van het

produktieprcces een rol spelen als belemmerende of bevorderende factor voor preventiebeleid: de

mate van centralisatie van de besruringsstructuur ('hi€rarchisering') en van 'functionalisering'' De

besturingsstructuur vonnt de wijze waarop alle regelende functies in een organisatie zijn gebundeld'

met andere woorden de wijze waarop de planning, de werkverdeling. de werkvolgorde' de norme-

ring en kwaliteitscontrole zijn geregeld (Kommers, 1991; Groep Sociotechniek' 1986)' Er kunnen

hierin twee uitersten worden onderscheiden: een gecentraliseerde variant' waarbij alle regeltaken'

alle beslissingen sterk geconcentreerd zijn bij de top van de organisatie en een decentrale variant,

waarbij de uiwoerende taken niet gesplitst zijn van de regelende taken. De mate van functionalise-

ring, dat wil zeggen de wijze waarop de uitvoerende taken in de organisatie zijn gegroepeerd' wordt

bepaald door de produktiestructuur en de arbeidsorganisatie. De produktiestrucnrur legt de wijze

vast waarcp bewerkingen of diensten achter elkaar in de organisatie verlopen. Drie grondvormen
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van produktiestructuur zijn de lijnstructuur (alle bewerkingen of diensten zijn achter elkaar gescha-

keld), de functionele structuur (bewerkingen of diensten zijn per specialisatie gegroepeetd) en de

strcomsgewijze structuur (bewerkingen of diensten per produkt of produktiefase gegroepeerd).

Stroomsgewijze produktiestructuren gaan over het algemeen gepaard met gedecentraliseerde bestu-

ringsstructuren.

In verschillende case-studies is de samenhang onderzocht tussen het theoretisch veronderstelde lage

risico op stress in functies binnen stroomsgewijze, gedecentraliseerde produktiestructuren en het

hoge(re) stressrisico in lijn- of functioneel ingerichte produktiestructuren. De kwaliteit of effectivi-

teit van het preventiebeleid is in dit verband echter nooit onderzocht. Vanuit dezelfde, sociotech-

nische, achtergrond kan echter worden verondersteld dat centralisatie en de lijn- of functioneel

ingerichte produktiestructuren weinig ruimte bieden voor preventiebeleid waarin rekening gehouden

wordt met de individuele behoefte van de verschillende werknemers.

Uinoer

Hierbij zijn factoren als de marktstrategie, de marktpositie en de markteisen van belang voor het

preventiebeleid (zie onder andere ook Van de Laak & Olden, 1992).

De marktstrategie kan worden getypeerd als de overlevingsstrategie van een ondememing, waarbij

deze zich kan richten op kostenbesparing, kwaliteit van het produkt of de dienst, de levertermijn of

op innovatie. Verondersteld, maar nog niet getoetst, is dat preventiebeleid meer kansen krijgt in

bedrijven die zich richten op kwaliteit van het produkt en op innovatie.

Ten aanzien van de marktpositie van een ondememing is het van belang vast te stellen of een be-

drijf marktleider, dan wel markwolger is. Een marktleider zal genieten van voordelen als marktaan-

delen, lagere kostenstructuren en een hogere (toegekende) kwaliteit dan die van marktvolgers. Ver-

ondersteld mag worden dat een marktleider meer ruimte heeft voor preventiebeleid dan marktvol-

gers.

Tenslotte moet aandacht besteed worden aan de wijze waarop de markten voor het bedrijf zich

ontwikkelen. Verondersteld wordt dat onvoorspelbaarheid van markteisen een ondememing nopen

tot een strak ondememingsbeleid, waarbij ruimte voor preventie en arbobeleid beperkt zal zijn.
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2. EEN MODEL VOOR MOMTORING

Een onderzoeksmodel voor de monitoring van stress en lichamelijke belasting is schematisch weer-

gegeven in figuur 2.1. De basis voor dit model is het model voor arbeid, stress en gezondheid

(Kompier & Marcelissen, 1990). Daamaast is gebruik gemaakt van (nauwelijks empirisch getoetste)

modellen van Van de Laak en Olden (1992), Terra en Kompier (1992) en van de FOC[JS-groep*.

Uitgangspunt van het in dit monitoring-onderzoek gehanteerde model is dat de aanwezigheid van

stressorcn en lichamelijk belastende factoren in het werk ery'of de aanwezigheid van, mogelijk mede

als gevolg van stress en lichamelijke belasting ontstane, veiligheids-, gezondheids- en welzijnspro-

blemen de noodzaak tot (aanvullend) preventiebeleid &palen. De aard en omvang van concrete

maatregelen en de mate waarin er sprake is van een structureel en systematisch preventiebeleid,

evenals de aanwezigheid van belemmerende en bevorderende factoren bepalen de kwaliteit en effec-

tiviteit van het preventiebeleid.

Filuur 2.1 Ondezo€ksmod€l Monitoring Stess en Lidameltike belasting
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. discrepantiee werkgwer - werknemer (wrt€gonwmdiging) l.a'v. risico's/oozaken en

gevolgen
. situalie m.b.l. arbeid en gezondheid in bedtiil(stak)
. stand van zaken arbo{ienstwdening
. sociaaleconomische kenmerhon en onlwildolingen

- aanbod/invoer (grondstollen, arbeidsmarh on technologis

- inbmo bedriibkenmerken (algemene, zoals groolle, vezekeringsvorm en daar-

naast c€nlralisatie, fu nclionalisering)
- uivoer (marktslrategie, markpositie en markteisen)

* Deze onderzoeksgroep heeft wel enig empirisch onderzoek naar de validiteit van hun model ge-

daan (De Cock e.a., L99T).
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Voordat nader wsrdt ingegaan op, de wijze waarop de instrumenten zullen worden gpeon$rueerd en

de wrjze vruarop het uittesten van deze instrumen-ten *ordt votm gegeven zal hier eer$ worden

ingegaan op enkele algemeng uitgmgspurfen v@r de instiumeffiontwikkeling.
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3. IIITGANGSPTJNTEN VOOR INSTRIJMENT.ONTWIKKELING

Kenmerken van een bruikbaar systeem voor 'monitoring' zijn, naast validiteit (representativiteit,

generaliseerbaarheid, gevoeligheid/sensitiviteit, predictieve waarde voor gevolgen van sEess en

lichamelijke belasting) en betrouwbaarheid (stabiliteit, homogeniteit, interbeoordelaarbetrouwbaar-

heid), aspecten van bruikbaarheid als periodiciteit, eenvoud, flexibiliteit, acceptatie, maar uiteraard

ook de beschikbaarheid van (nationale of intemationale) referentiegegevens en de snelheid waarmee

inzicht in het resultaat van de 'monitoring' kan worden verkregen (zie onder andere Klaucke e.a.,

1988).

In de opdrachtverlening moest tevens rekening gehouden worden met een aanEl uitgangspunten

voor de ontwikkeling van de monitoring-instrumenten door de opdrachtgever (zie ook $ 1.1) waarin

gesteld werd dat:

1. twee instrumenten ontwikkeld moesten worden waarmee risicofactoren voor stress en lichame-

lijke belasting, en belastingsgevolgen, preventiebeleid en belemmerende en bevorderende facto-

ren voor dit beleid vastgesteld konden worden. Beoogd werd de ontwikkeling van een vragen-

lijst voor werknemers en een interviewprotocol voor twee vertegenwoordigers van een bedrijf:

het management en een werknemersvertegenwoordiger,

2. de instrumenten moesten aansluiten bij soortgelijke instrumenten die zijn ontwikkeld in andere

landen, en

3. de instrumenten ruimte moesten bieden voor bedrijfstakspecifieke monitoring, en

4. de instrumenten aan een aantal aanvullende praktische randvoorwaarden moesten voldoen'

waarcnder de eis dat de werknemersvragenlijst beperkt in omvang moest zijn en het interview

niet langer dan 2 uur moest duren.

Bij de constructie van de monitor-instrumenten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande

nationale en intemationale instrumenten. Hierdoor wordt niet alleen tegemoet gekomen aan het

streven om een vergelijkingsmogelijkheid met andere nationale en intemationale instrumenten mo-

gelijk te maken. Tevens wordt een voor het doel van 'monitoring' bruikbaar instrument verkregen

dat eerder onderzochte validiteit en betrouwbaarheid behoudt. Met het monitoring instrument moet

de gebruiker periodiek, op eenvoudige wijze en, vanwege het modulaire karakter. zo uitgebreid als

gewenst, snel inzicht kunnen krijgen in aspecten die de instrumenten beogen te meten.
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Ta&rll 3.1 Een ovetzicht van mogelijke onderrerpen, op te nem€n in een monitor-instrument, naar doelgroep. Een ' geeft aan dat €r in het moniior-

instrument voor de befeflende doelgroep een module ol vraag owr dit onderwerp wordt opgenomen

11

Onderwerp

lnsh/ri€nt voor

werknomets

lnsfument voor wsrknemsrs

vertegenrcodigers,
wgrkgwec/manag€ment

oozalant ren slress en lbhanelilla 0rrlar,trry

belastende lacloren in:

regelmogelijkheden t.a.v.

ubeidsinhoud

arbeidsvoorvaaden

arbeGomsbndigheden
abeidsvertudingen
arini&inhoud
arbeiGvmrwasrden
arbeidsomsundigheden

utnidsverhoudingen

kone|omiin efleden
stressklachtsn

hinder van strcssoten en lichamelijke belastng

I a qe (e ) tu mjn gzordlv khgrf/rl mM<
gezondheidsklachten:
. algemeen
. pychische klachten
. bewegingsapparaal aandoeningen

ziekbwzuim:
. psrcgnlage pelaar
ve'rloopgegeriens

WAO-inlrede
. psychisch
. bewegingsapparaat
. relatie mel nsico's in werk

b lasfu aircktlv uwul<irpsvefinogen
sekse

leellld
opleidingsnirreau

prevenlableil
struclursol . pemon€n (individu/groep)

. werk

. primair, seqindair, tertiair

concretemaatregelen . pe6onen(individu/groep)
. werk
r pnmar, seqindair, terlialr

mqelijla blenneren& en bewrfuren& ldoren
situatie arb€id en gezondheid in bedrillsuk
stand van zaken arbo{ienstvedening

sociaal€conomrschs kenmerlcn en ontwikkelingen
. bedriibgrootte
. verakeringsvorm
. aanbod/invoer
. bedrijbinteme structlur
. uih,oor

:

'(kennis)
'(kennis)

'(kenns)
'(kennis)
' (ksnnis)

' (kennis)

Zoals in $ 1.1 is opgemerkt hoeven niet alle onderwerpen in beide te ontwikkelen instrumenten te

zijn vertegenwoordigd. Vragen die inzicht geven in de noodzaak tot preventiebleid zullen zowel

aan de werknemers als de werknemersvertegenwoordigers en werkgevers/management worden ge-

steld. De werknemers wordt hierbij gevraagd in hoeverre bepaalde potentieel belastende aspecten

van het werk in hun eigen werk voorkomen en als belastend worden ervaren. De informatie van de
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werknemersvertegenwoordigers en werkgevers/management hebben betrekking op de mate waarin

deze factoren door h6n als risicofactor (h)erkend worden, waarbij een hoger abstractieniveau wordt

aangehouden dan bij de werknemersvragenlijst.

Informatie over gezondheidsproblematiek wordt, vootzover het gaat om de (eigen) klachten, alleen

aan de werknemers gevraagd. Aan werknemersvertegenwoordigers en werkgevers/management

wordt gevraagd in hoeverre gezondheidsklachten zijn geuit en of zij inzicht hebben in ziektever-

zuim-, verloop-, WAO-intrede cijfers van de ondememing. Van belang is hierbij tevens te weten of

zij een verband zien tussen mogelijke risico's in het werk en de geuite klachten, het verzuim, ver-

loop en WAO-intrede. In tabel 3.1 is een samenvatting opgenomen van mogelijke ondenverpen, op

te nemen in de vragenlijst van werknemers en in het interview voor werkgevers en werknemers-

vertegenwoordigers.

t2
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4. BEOORDELING VAN BESCHIKBARE INSTRI,JMENTEN

Er is een groot aantal instnrmenten beoordeeld die onderwerpen meten die relevant zijn voor de

huidige monitorstudie en die in principe als input voor de te ontwikkelen instrumenten kunnen

worden gebruikt (zie voor een uitgebreid overzicht bijlage 1). Al deze instrumenten zijn beoordeeld

op de volgende aspecten:

. doel en doelgroep van het oorspronkelijke meetinstnrment;

. of (en zo ja, op welke wUze) betrouwbaarheid en validiteit zijn onderzocht (met name ten

aanzien van validiteit is het van belang aandacht te hsteden aan de populatie(s) waarop deze is

onderzocht in verband met de repres€ntativiteit van de vragenlijst en het referentiebestand);

. aspecten van bruikbaarheid zoals de beschikbaarheid van een goede handleidingAnstructie bij

gebruik (waarborgt vergelijkbaarheid in de afrrame en scoring van de lijst door de verschillende

onderzoekers/literatuurbronnen) ;

de beschikbaarheid van een referentiebestand (nationaal ery'of intemationaal);

informatie over structuur (al dan niet modulair), scoringswijze en afuameduur/invultijd, en of

het instrument al periodiek wordt gebruikt of niet.

In tabel 4.1 zijn de instnrmenten en hun beoordeling op bovenstaande aspecten samengevat. Een

uitgebreide bespreking van ieder instrument is opgenomen in bijlage 1.

Opvallend aan tabel 4.1 is dat er veel instrumenten beschikbaar zijn voor het risico-inventarisatie

gedeelte maar dat er opvallend weinig beschikbaar zijn voor het vaststellen van preventiebeleid en

van belemmerende en bevorderende factoren voor dit beleid. Voorzover deze laatste beschikbaar

zijn is het model waarop deze lijsten zijn gebaseerd niet gevalideerd en zijn de instrumenten nau-

welijks uitgetesl
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5. SAMENSTELLING VAN HET MOMTOR.INSTRUMENTARII]M

Op basis van de in het vorige hoofdstuk beschreven uitgangspunten en het hierin opgenomen over-

zicht van beschikbare instrumenten wordt voor het risico-inventarisatiegedeelte van het onderwerp

'stress' gebruik gemaakt van een Nederlandse vertaling van de modules 'taakeisen' (Job de-

mands'), 'autonomie' ('decision latitude') en 'kunnen toepassen en ontwikkelen van vakbekwaam-

heid' ('skill discretion') uit de Job Content Questionnaire (JCQ; Karasek-vragenlijst). De redenen

zijn dat dit model momenteel in de intemationale literatuur 66n van de meest uitgebreid gevalideer-

de modellen is en er voor de 'kem'-modules uit dit model inmiddels ook voor de Nederlandse

beroepspopulatie validiteits- en betrouwbaarheidsgegevens beschikbaar ztin, evenals referentiegege-

vens (onder andere Dhondt & Houtman, Ig92). Dit geldt voor de modules 'taakeisen', 'autonomie'

en 'vakbekwaamheid' maar niet voor 'sociale steun'. Voorgesteld wordt om voor deze module de

VAG-module 'Leiding en collega's' op te nemen, aangevuld met twee vragen die expliciet naar

steun van collega's en leidinggevende vragen en die deel uitmaken van de VOS-D en van de JCQ.

Vanwege het belang dat in de literatuur wordt gehecht aan regelmogelijkheden ten aanzien van

werk- en arbeidstijden en het kunnen opnemen van verlof of vakantie ten behoeve van herstel en

het voorkomen van gezondheidsproblemen (onder andere Johnson e.a., 1989), zal ook een module

'autonomie ten aanzien van arbeidsvoorwaarden' met enkele vragen hierover, deels te vertalen uit

de JCQ, in de instrumenten worden opgenomen.

Deze vdf modules worden, weliswaar op een verschillend abstractieniveau, zowel in het werkne-

mers- als in het werkgevers/werknemers-vertegenwoordigers instrument opgenomen.

Voor het risico-inventarisatie-gedeelte van het ondenyerp 'lichamelijke belasting' worden de mo-

dules en vragen van de Vragenlijst Bewegingsapparaat (VBA) opgenomen. Ook deze modules

worden, zij het op verschillend abstractieniveau, zowel in het werknemers- als in het werkgevers/

werknemers-vertegenwoordigers instrument opgenomen.

Voor het vaststellen van de gevolgen wordt, mede op basis van tabel 4.1, slechts ddn vraag naar de

algemene gezondheid, afkomstig uit het LSOiDLO, opgenomen. De gevolgen van stress worden

geoperationaliseerd door het opnemen van de module 'emotionele uitputting' van de Bumout vra-

genlijst. Voorts wordt de (korte) VOEG aan de vragenlijst toegevoegd omdat deze psychosoma-

tische (onder andere rug-) klachten meet en voor de Nederlandse populatie een uitgebreid referen-

tiebestand biedt. zelfs voor ontwikkelingen van deze klachten in de tijd.
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Gevolgen van lichamelijke belasting voor het bewegingsapparaat worden, op basis van tabel 4.1,

het beste vastgesteld met de vragen uit de VBA.

Ook voor de vragen naar de belastingsgevolgen wordt voorgesteld hetzelfde type vragen op te

nemen in zowel het werknemers- als werkgevers/werknemersvertegenwoordigers instrument. Ook

hier zal de bevraging in het interview op een globaler niveau plaatsvinden.

Voor het opstellen van vragen over het preventiebeleid en belemmerende en bevorderende factoren

is gebruik maakt van de vragenlijst van Van de Laak en Olden (1992), aangevuld met vragen uit de

onderzoeksvragenlijst van Draaisma e.a. (1992), van het onderzoek van Nossent en Klein Hesselink

(1992) en enkele, onder andere aan de hand hiervan, nieuw geformuleerde vragen. Zoals uit tabel

4.1 blijkt zijn deze instrumenten niet gevalideerd en zijn er ook niet in het buitenland gebruikte

instrumenten die deze onderwerpen meten.

17
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6. EEN EERSTE TEST VAN HET INSTRIJMENTARII,'M

6.1 Inleiding

Het accent bij het uittesten van de twee ontwikkelde instrumenten in het kader van dit onderzoek is

gelegd op verschillende aspecten van bruikbaarheid, op de eenvoud, begrijpelijkheid' afrtameduur

en acceptatie van het modulair opgebouwde basisinstrument, bedoeld voor een periodieke, algemene

risico-inventarisatie en -evaluatie. preventiebeleid en belemmerende en bevorderende factoren voor

dit beleid.

Op grond van algemeen aanvaarde aannames om een steekproe&opulatie te schatten als een functie

van het aan te tonen effect, het significantieniveau en de statistische power, en rekening houdend

met een respons van75Vo, is berekend dat een steekproefomvang van 67 geihterviewden in €dn van

de doelgroepen of van werknemers voldoende is om een middelmatig groot verschil tussen twee

groepen aan te tonen (voorbeeld: maruren en vrouwen: hoog- en laagopgeleiden) (d=.5' o=.05) bU

een onderscheidingsvermogen van 807o (Cohen, 1969). Op grond hiervan zullen in fase 2 circa 70

werkgeversfieidinggevenden, circa 70 leden van de OR en een steekproef van minimaal 70 werkne-

mers moeten worden betrokken. Op voorstel van de opdrachtgever is echter besloten 35 bedrijven

in de tesfase te benaderen, waardoor het aantal in de steekproef opgenomen werkgevers en werkne-

mersvertegenwoordigers op 35 uitkomt. Mede gezien deze kleine onderzoekspopulatie is het accent

in de testfase gelegd op een analyse van de bruikbaarheid van de instrumenten aan de hand van

aanvullende vragen en het vergelijken van gemiddelde scores uit de werknemersvragenlijst met

referentiegegevens. Een vergelijking tussen de verschillende populaties kan op basis van deze aan-

tallen niet betrouwbaar zijn en is achtenryege gelaten. De keuze van reeds op verschillende aspecten

van betrouwbaarheid en validiteit getoetste en goed bevonden instrumenten waarborgt een in zekere

mate betrouwbaar en valide instrument dat, juist vanwege de modulaire opbouw, tevens flexibel is'

6.2 Methode

De bruikbaarheid van de instrumenten is aan de hand van de volgende stappen uitgetest:

1. met een aantal aanvullende vragen. bijgevoegd op een apart A-4 tje aan het einde van de vra-

genlijst of het interview, is gevraagd naar begrijpelijkheid, eenvoud, acceptatie (met name bU

periodiek gebruik) en afrtameduur/invuitijd (zie bijlage 3);



TNO rapport

NIPG 93.075

2. indien mogeluk zijn de scores op de modules met beschikbare normgegevens vergeleken.

De dataverzameling, inclusief de contacten met de betrokken bedrijven, de steekproeftrekking en de

invoer van de data is door de LTD uitgevoerd. De datavenverking, analyse en rapportage is uitge-

voerd door het NIPG.

Bij de aanbevelingen voor bijstelling van de instrumenten zijn tevens de bevindingen van de mede-

werkers van de LTD tijdens het veldwerk betrokken.

Door de LTD weden uiteindelijk 37 bedrijven in de pilotstudie betrokken. lnterviews werden afge-

nomen bU 37 werkgevers of werkgeversvertegenwoordigers, bU 23 OR-vertegenwoordigers van

deze bedrijven en vragenlijsten werden uitgereikt aan 170 werknemers. Alle benaderde werkgeven

hebben aan het onderzoek deelgenomen. BU tien bedrijven was er geen sprake van een ondeme-

mingsraad. Door een coderingsomissie zijn slechts 87 van de 170 uitgezette werknemers-vragen-

lijsten aan het NIPG doorgegeven voor analyse.

Op deze drie bestanden zijn, zoals eerder is aangegeven, verschillende analyses uitgevoerd:

. bU de werkgevers- en OR-vragenlijst is gekeken naar de verdelingen van de antwoorden om

vast te stellen of er problemen met vragen dan wel onbruikbare antwoorden waren. Hierbij is

vooral gekeken of bepaalde vragen door vrijwel niemand dan wel door vrijwel iedereen op

dezelfde wijze zijn beantwoord; in die gevallen leidt de vraag niet tot de gewenste differenti-

ering van groepen en wordt hij nutteloos, tenzij zo'n extreem 'scheve' verdeling van antwoor-

den venvacht kan worden. Daamaast is gekeken of bepaalde vragen door relatief veel respon-

denten niet zijn beantwoord; dit duidt op moeilijk of onmogelijk te beantwoorden vragen die

herformulering eisen;

. bij de werknemerwragenlijst zijn de antwoorden vergeleken met referentiegegevens (zie bijlage

3).

Daamaast zijn de resultaten van de evaluatie-enqu€te geanalyseerd (zie b{lage 4).

6.3 Resultaten

Achtereenvolgens worden de werkgeversvragenlijst, de OR-vragenlijst en de werknemersvragenlijst

besproken.

19
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6.3.1 Werkgevers-vragenlijst

De vragenlijst valt uiteen in zes modules. Er is gekeken naar de kwaliteit van de antwoorden per

module. Detailopmerkingen per vraag worden in bijlage 4 weergegeven.

1. Algemene kenmerken bedrijf: uit de analyses genoemd onder 6.3 komen geen problemen naar

vorcn. Op enkele individuele vragen dienen verbeteringen aangebracht te worden.

Herkenning risico's voor lichamelijke belasting en stress: bedrijven blijken lichamelijke belas-

ting en stressrisico's in hun bedrijf te herkennen. Specificatie van het soort risico's resulteert in

een verdere herkenning van deze risico's bij werkgevers. Bij de vraag naar lichamelijke belas-

ting bleek een foute selectie ingevoerd te zijn wat er toe leidt dat deze informatie niet zo gede-

tailleerd is als voor stressrisico's. Bedrijven erkennen ook dat lichamelijke belasting en stressri-

sico's tot personeelsproblemen leiden. op deze punten leveren de vragen dan ook bruikbare

informatie op voor beleidsformulering van de overheid. De percentages non-respons zijn laag.

Alleen wat betreft de vraag naar functies waar deze risico's met name voorkomen, valt op dat

zeer weinig werkgevers een derde functie invullen: deze toelichting zou kunnen wotden wegge-

laten.

Herkenning van knelpunten in gezondheid, verzuim, verloop en arbeidsongeschiktheid: een

g1oot aantal bedrijven signaleert klachten met betrekking tot lichamelijke belasting en stress.

Vezuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid: de cijfers lijken goed bruikbaar te zijn. Van een

onderrapportage lijkt geen sprake.

preventiebeleid: het preventiebeleid lijkt sectorieel bepaald te zijn. Uitgaande van de tabellen

kunnen goede typologie€n opgesteld worden. Ook levert deze module beleidsmatig interessant

materiaal op: vele bedrijven blijken weinig te doen aan preventiebeleid.

Bevorderende en belemmerende factoren: in tegenstelling tot de venvachting, levercn de meeste

vragen op het eerste zicht geen problemen op. Het aantal 'missings' blijft laag en voor de

meeste variabelen is een spreiding over alle categorie€n van de vragen waar te nemen. De

enige vraag waarvan de antwoordverdeling niet in de lijn van de verwachting ligt is de vraag

over grcepswerk. Deze vraag vereist herformulering (zie bijlage 5).

Wat de beoordeling door de werkgevers zelf betreft, kunnen we het volgende vaststellen:

. de meeste opmerkingen worden geformuleerd over de module 'belemmerende/bevorderende

factoren', maar het aantal concrete opmerkingen (5 op 37) is laag;

3.

4.

5.
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nieuwe thema's: de meeste nieuwe thema's die worden gesuggereerd zijn niet bruikbaar in het

kader van dit onderzoek. Werkgevers zouden voomamelijk de sfeer in het bedrijf en arbeids-

omstandighederwoorwaarden wat meer uitgewerkt willen zien;

andere opmerkingen: algemeen willen de werkgevers meer variatie in de annvoorden krijgen

(meer nuancering dan jy'nee). Gezien de moeilijkheden bij de analyse hieryan, lukt dit moeilijk

te realiseren.

6.3.2 OR-vragenlijst

Een probleem bij de analyse van de OR-antwoorden is dat onduidelijk is welke bedrijven geen OR-

lijst hebben laten invullen. We besteden opnieuw aandacht aan het aantal 'missings' of te scheve

verdelingen en de opmerkingen van de OR-vertegenwoordigers op de lijst.

1. Algemene informatie: de meeste vragen geven geen problemen. De vraag met betrekking tot

fnll-time equivalenten leidt tot een hoge non-respons.

2. Herkenning lichamelijke belasting en stressrisico's: ook OR-leden herkennen deze factoren.

3. Herkenning van knelpunten in gezondheid, verzuim, verloop en arbeidsongeschiktheid: ook bij

deze vragen treden geen problemen op.

4. Vezuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid: ten aanzien van deze vragen stijgt het percentage

'missings' iets. Over dit soort meer feitelijke gegevens kunnen leemten in de kennis van de

OR-leden vastgesteld worden. Dit heeft niet te maken met de vragen of vraagformulering.

5. Preventiebeleid: de verdelingen lijken opnieuw goed te zijn. De non-respons neemt toe als

gevraagd wordt naar het gebruik van specifieke (arbo-)diensten (vraag 30).

6. Bevorderende en belemmerende factoren: Ten aanzien van de organisatiekenmerken is een hoge

non-respons op een aantal vragen op te merken.

Algemeen lijkt het zo te ziin dat OR-leden minder feitelijke kennis hebben over de werking van de

organisatie: zij blijven vaker antwoorden schuldig dan de werkgevers.

Wat betreft de beoordeling van de lijst door de OR-vertegenwoordigers, is het aantal opmerkingen

laag. Uit de verschillende vragen is geen informatie te halen waannee de lijst zou kunnen worden

verbeterd. De antwoorden op de verschillende vragen zijn opgenomen in bijlage 4.

2I
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6.3.3 Werknemersvragenlijst

In deze vragenlijst zijn er twee grote modules: herkenning van lichamelijke belasting of stressrisi-

co's en evaluatie van preventiemaatregelen. Bij de beoordeling van deze lijsten is eerst gekeken

naar de verdeling van de antwoorden en vewolgens naar de beoordeling door de respondenten.

l. Voor beide modules worden geen problemen vastgesteld in de frequentieverdeling van de ant-

woorden. Slechts 2 vragen uit de hele lijst vertoonden een zeer scheve verdeling van de ant-

woorden, namelijk 'ik heb om gezondheidsredenen binnen het bedrijf een andere functie geke-

gen' en 'ik ben om gezondheidsredenen gedeeltelijk afgekeurd'. Dergelijke scheve verdelingen

liggen voor deze vragen in de lijn van de venvachting. Ook het aantal 'missings' op de vragen

blijft over het algemeen beperkt. Op de lichamelijke belasting en stress-vragen blijft het percen-

tage 'missings'onder 57o. Op de maatregelen-vragen levert alleen vraag25 (mate van betrok-

kenheid) een hoog percentage 'missings' op. Uit de antwoorden op het einde van de vragenlijst

blijkt dit te wijten te zijn aan een te beperkte kennis van werknemers over het gezondheidsbe-

leid in het bedrijf. Daarmee is dit hoge missing-percentage dus op zich reeds beleidsrelevant.

Op de andere maatregelen-vragen lijken de antwoorden goed bruikbaar te zijn.

De vergelijking met de normpopulaties kon alleen worden uitgevoerd ten aanzien van drie

lichametijke belasting-modules en acht stress-modules. In bijlage 3 zijn voor de verschillende

modules vergelijkingen gemaakt met normbestanden. Hoewel geldige vergelijkingen niet te

maken zijn, blijkt dat de proefoopulatie globaal gezien antwoorden geeft die vergelijkbaar zijn

met de normpopulaties. op individuele items zijn er grotere verschillen op te merken, maar niet

van dien aard dat de waarde van de vragen in twijfel zou zijn te trekken.

Z. Wat betreft de beoordeling van de vragen door de respondenten, worden weinig moeilijkheden

gemeld:

. onbegriipelijke en moeilijk te beantv,oorden tragett.' wat betreft de lichamelijke belasting en

stressrisico's worden weinig opmerkingen gerapporteerd; meer problemen zijn er met de ge-

zondheidsvragen en de maatregelen. Een kwart van de respondenten vindt het lastig om de

gezondheidsvragen te beantwoorden (zowel de 'bumout-lijst' als de 'VOEG'). Omdat de

opmerkingen niet verder gespecificeerd zijn, is met dit gegeven weinig aan te vangen. Wat

betreft de maatregelen vinden respondenten het lastig om beleid van de ondememing te

beoordelen. Een extra probleem was hier overigens dat in vraag 27 foutief werd verwezen'

Circa een kwart van de respondenten heeft opmerkingen over deze vragen. Uiteraard zijn

vragen over maatregelen die zijn getroffen in het kader van preventiebeleid door werkne-

mers moeilijk te beoordelen. Gezien het feit dat de meeste respondenten een antwoord heb-
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ben gegeven op de vragen lijkt er echter geen noodzaak om de vragen aan te passen. In

vervolg ondezoek zou de bruikbaarheid van deze antwoorden en hun vergelijkbaarheid met

het beleid zoais dit wordt omschreven door de werkgevers en werknemersvertegenwoordi-

gers moeten worden getoetsq

gemiste vragen: drie type voorstellen worden gegeven:

- zeer gedetailleerde vragen op deelonderwerpen,

- toevoegen van arbeidsomstandigheden en -voonvaarden,

- onderwerpen die niets met werk te maken hebben of die te persoonlijk zijn voor een

monitor-instrumenufium als beoogd.

Daamaast zijn er voorstellen voor vragen over lichamelijke belasting en stress die voldoende

door de vragenlijst worden gedekt. In het algemeen zijn de voorstellen van de respondenten

niet van dien aard dat de vragenlijst dient te worden uitgebreid:

een goed beeld van het bedrijf: 32 opmerkingen werden op deze vraag geformuleerd. Deze

opmerkingen kunnen ingedeeld worden in volgende typen:

- vragenlijst is niet specifiek genoeg,

- risico's die specifiek zijn voor een bepaald type werk worden niet aan het licht gebracht,

- de lijst is t0 gericht op produktiebedrijven,

- persoonlijke omstandigheden maken het moeilijk de vragenlijst in te vullen,

- als individu is het moeilijk om voor anderen in te vullen.

Voor het huidige doel werd juist een algemeen monitor-instrumentarium ontwikkeld. Be-

roeps- of bedrijfstak specifieke risico's zullen met aanvullende modules moeten worden

gemeten. Om tegemoet te komen aan het probleem dat werknemers ervaren om zaken over

preventiebeleid te moeten zeggen zou in de instructie meer nadruk moeten worden gelegd

op het feit dat de werknemers gevraagd wordt alle vragen op de eigen baan te betrekken

tenzij een enkele vraag expliciet om een 'breder' oordeel vraagt.

Behalve enkele detailopmerkingen ten aanzien van de werknemersvragenlijst (zie bijlage 4) lukt de

bruikbaarheid van deze lijst goed.

Conclusies en aanbevelingen

In het algemeen biijken de instrumenten geen problemen op te leveren: de frequentieverdelin-

gen van de vragen laten in het algemeen een goede spreiding zien. zodat de vragen kunnen

ZJ
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2.

differentidren tussen (groepen van) werknemers. Verder is het aantal 'missings' erg laag. Dit

ondanks het feit dat een aantal respondenten moeite heeft met bepaalde blokken (met name

'algemene bedrijfskenmerken') of formulering van vragen (begrippen als 'vaak'). Tawel werk-

nemem als OR-leden geven aan soms te weinig zicht te hebben op enkele gegevens of maatre-

gelen binnen het bedrijf. Gezien het feit dat het aantal 'missings' desondanks laag is gebleven,

wordt aanbevolen genoemde vragen, ondanks de ervaren moeite, te handhaven. Daarbij kan het

feit dat bepaalde groeperingen het annvoord op bepaalde vragen systematisch schuldig moeten

blijven, een belangrijke indicatie zijn in hoeverre aan de orde gestelde onderwerpen in dat

bedrijf 'leven'. Derhalve is er geen reden om deze vragen weg te laten.

De vergelijking met referentiebestanden (voor zover mogelijk) laat geen grote of onverklaarbare

verschillen zien.

Sommige respondenten hebben moeite met de breedte en daarmee samenhangende oppervlak-

kigheid van de vragen. Aangezien het monitor-instrument juist bedoeld is als een globale scree-

ning, lijkt het voldoende als dit aspect bij de introductie enige extra aandacht krijgt.

Het blok 'algemene bedrijfskenmerken' blijkt voor zowel OR-leden als werkgevers relatief

moeilijk te beantwoorden. Aangezien over de validiteit van dit blok geen gegevens bestaan,

verdient het aanbeveling dit blok in een vewolgonderzoek nader aandacht te geven.

Enkele respondenten vinden het moeilijk om de modules met jalnee te beantwoorden. Hier

dient in de instructie rekening mee te worden gehouden.

De benodigde tijdsduur is binnen de gestelde randvoorwaarden gebleven, maar blijkt bij som-

mige oR-leden en werkgevers toch als te lang te worden ervaren. overwogen zou kunnen

worden de enqu€te reeds voor het interview toe te zenden, zodat men zich reeds (op een tijd

dat het schikt) kan voorbereiden. Dit heeft echter ook nadelen, omdat (zie bij de eerste conclu-

sie) het niet kunnen beantwoorden van vragen op zich ook informatie levert.

4.

5.

6.

In bijlage 5 zijn de definitieve instrumenten opgenomen.
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7. EEN RAPPORTAGEMODEL

In deze paragraaf wordt een plan van aanpak gepresenteerd voor de verwerking van de met de

instrumenten verzamelde data en de rapportage daarvan aan de doelgroepen. ln een volgende onder-

zoeksfase zal dit plan van aanpak concreet uitgewerkt en uitgetest moeten worden.

Doel van de presentatie van met de monitorstudie verzamelde gegevens is de bedrijven en de be-

drijfstak 'een spiegel voor te houden'. De bedrijven en de bedrijfstak moeten op grond van deze

presentatie inzicht krijgen in de specifieke knelpunten die aanleiding kunnen zijn voor maatregelen,

in de stand van zaken op het gebied van preventiebeleid in de bedrijven en in de bedrijfstakken dat

zich met name richt op stress en lichamelijke belasting en de stand van zaken ten aanzien van de

factoren die dit beleid kunnen bevorderen of belemmeren.

De presentatie van de gegevens van beide instrumenten, de werknemersvragenlijst en het interview

dat is voorgelegd aan werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, moeten in tabel dan wel

grafiek informatie geven over de volgende thema's:

. oorzaken

. gevolgen

. preventiebeleid

. belemmerende en bevorderende factoren.

In de presentatie naar de bedrijven dient het accent vooral te liggen op de presentatie van de be-

langrijkste knelpunten van het bedrijf op basis van de werknemersvragenlijst en de positie van het

bedrijf ten opzichte van deze knelpunten in de eigen bedrijfstak. Met de werknemersvragenlijst

wordt vooral de aanwezigheid van risicofactoren en gezondheidsproblemen in relatie tot stress en

lichamelijke belasting in kaart gebracht alsmede maatregelen waar de werknemers concreet gebruik

van hebben gemaakt dan wel eventuele door hen ervaren belemmeringen dan wel bevorderende

factoren.

Ook de interviewgegevens zijn voor een bedrijf interessant omdat zij op basis daarvan inzicht kun-

nen krijgen in hoeverre knelpunten op bedrijfstakniveau worden (h)erkend door werkgevers en

werknemersvertegenwoordigen. Ook blijkt hieruit de stand van zaken op het gebied van het pre-

ventiebeleid en de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren in de bedrijfstak en zijn

vergelijkingen mogelijk met de situatie in andere bedrijfstakken.

Op bedrijfstakniveau is de informatie over risicofactoren en gezondheidsproblemen, verkregen met

de werknemersvragenlijst vooral interessant in vergelijking tot de situatie in andere bedrijfstakken.
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De presentatie van interviewgegevens kan op dezelfde wijze plaatsvinden als hierboven wordt be-

schreven voor het bedrijfsniveau en zich vooral richten op een overzicht van de belangrijkste knel-

punten die worden (h)erkend in de bedrijfstak, de stand van zaken ten aanzien van het preventieh-

leid en de belemmerende en bevorderende factoren, en een vergelijking hiervan tussen de bedrijfs-

takken

Daarmee wordt het signalering van knelpunten het belangrijkste element binnen de presentie van de

resultaten Wanneer is sprake van knelpunten?

Deze vraag zal in drie stappen worden beantwoord.

t. Verschilt de score van het bedrijf significant van het gemiddelde in de bedrffitak?

Voorgesteld wordt om voor knelpunten zowel de risicofactoren als de gezondheidsproblemen als

uitgangspunt te nemen en hiervoor in eerste instantie te kijken naar de mate waarin de gemiddelde

(geaggregeerde) score op een risicofactor significant afwijkt van de gemiddelde score in de bedrijfs-

tak. Een probleem dat zich echter voordoet bij het gebruik van een relatieve norm is dat warureer

bepaalde risicofactoren of gezondheidsproblemen gemiddeld veel voorkomen' bedrijven die 'gun-

stig' scoren ten opzichte van het bedrijfstakgemiddelde toch een aanzienlijk aantal knelpunten kun-

nen hebben. fuze knelpunten worden ten onrechte onderschal Een voorbeeld hiervan is onder

andere de lichamelijke belasting en de klachten van het bewegingsappar:ut in de bouw. Bij een

vergelijking van de knelpunten tussen bedrijfstakken komt zo'n onderschaning echter duidelijk naar

voren: lichamelijke belasting en klachten van het bewegingsapparaat zullen in de bouw beduidend

vaker voorkomen dan bijvoorbeeld in de bedrijfstak van banken en verzekeringen. Bedrijven moe-

ten dus niet allddn een vergelijking kunnen maken met hun eigen bedrijfstak.

2. Verschilt de gemiddelde score in de bedrijfstak van die in andere bedriifstakken enlof norm'

gegevens?

Vergelijking met gegevens van de 'gemiddelde beroepsbevolking' of met andere bedrijfstakken

vermindert de kans dat risicofactoren onterecht worden onderschat. wanneer de spreiding op een

risicofactor of gezondheidsprobleem tussen bedrijfstakken echter relatief gering is of de Nederland-

se beroepsbevolking als geheel ongunstig op de betreffende risicofactor of het betreffende gezond-

heidsprobleem 'scoort' wordt. opnieuw onterecht, een knelpunt gemist. Een voorbeeld van zo'n

risicofactor waarop de Nederlandse beroepspopulatie als geheel hoog scoort en waiwan het percen-

tage werknemers dat hiermee wordt geconfronteerd nog steeds stijgt, is 'werktempo' of 'tijdsdruk'

(onder andere Houtrnan e.a., 1991). De Nederlandse beroepsbevolking blijkt op deze risicofactor

ook in EG-verband relatief het meest ongunstig te scoren (European Foundation' 1992). Omdat er

26
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in intemationaal verband niet voor alle in de vragenlijst opgenomen modules referentiegegevens

bestaan is een vergelijking met intemationale gegevens (nog) niet altijd goed mogelijk.

3. Hoe hoog zijn de absolute percentages?

Omdat intemationale referentiegegevens voor alle modules vooralsnog ontbreken wordt daarom

voorgesteld om in derde instantie een absolute norm te hanteren. Deze absolute nolm is bij gebrek

aan voldoende ondezoek (onderzoek naar dosis-respons relaties en longitudinaal onderuoek) vrij

arbitrair. In de literatuur wordt wel als voorbeeld een absolute drempel van ZOVo gehanteerd (Broer-

sen e.a., 1989).

Er wordt (vooralsnog) geen weging toegepast van de in het model opgenomen variabelen. Hiervoor

ontbreken vooralsnog goede wetenschappelijke of beleidsmatig aanknopingspunten.

Een globaal en voorlopig voorstel over de wijze waarop de rapportage van resultaten op basis van

de werknemersvragenlijst en van het interview bij werkgevers en werknemersvertegenwoordigers is

opgenomen in bijlage 6. Zoals gezegd zal dit in de volgende fase van dit project verdere uitwerking

behoeven.

27
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8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aanleiding en doel

Het Direc6raat-Generaat van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Taken en Werkgelegenheid

zal in samenwerking met de Loon Technische Dienst G-TD) een 'monitorstudie' uitvoeren bij een

groot aantal bedrijven met een personeelsomvang tussen de 35 en 350 werknemers. Deze monitor-

studie zal zich richten op de ondenrerpen 'stress' en 'fysieke belasting'. Doel hiervan is het verkrij-

gen van inzicht in de stand van zaken rond de risico's voor stlEss en fysieke bela.sting in het ar-

beidssituaties in Nederland en in de omvang en effectiviteit van het bedrijfsbeleid gericht op pre-

ventie van stress en fysieke belasting. Dit inzicht is van groot belang in het licht van de beperking

van het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsvolume.

Het NIPG-TNO is vezocht om een model en instmmentarium voor het monitoren van stress en

fysieke betasting en het hierop gerichte ondememingsbeleid te ontwerpen en, samen met de LTD,

uit te testen.

Daarbij moest het gaan om twee typen instrumenten, gericht op drie doelgroepen:

een vragenlijst voor werknemers en een interviewprotocol voor werkgevers en OR-leden. Gestreefd

moest worden naar een vergeldkingsmogelijkheid met soortgetijke instnrmenten die zijn ontwikkeld

in andere landen. Ook moest de mogelijkheid worden opengelaten in een later stadium bedrijfstak-

specifieke modules toe te voegen ten behoeve van 'bedrijfstakspecifieke monitoring'. Tenslote was

een randvoorwaarde dat de werknemersvragenlijst maximaal gemiddeld 20 minuten invultijd mag

vergen en het interview voor werkgevers en werknemersvertegenwoordigers niet langer dan 2 uur

mag duren.

In dit rapport wordt de ontwikkeling en test op praktische bruikbaarheid van deze instrumenten

beschreven.

Opzet

Aan de hand van een model voor monitoring van stress en fysieke belasting en een inventarisatie

van bestaande instrumenten, zijn twee modulair opgebouwde instrumenten ontwikkeld (vragenlijst

en interviewprotocol) rond de volgende aspecten: fysieke belastingsrisico's, stress-risico's, gevolgen

van genoemde belastingsrisico's, preventiebeleid en belemmerende en bevorderende factoren voor

preventiebeleid (waaronder algemene bedrijfskenmerken). Hierbij is zoveel mogelijk gebruik ge-

maakt van bestaande, op betrouwbaarheid en validiteit uitgeteste, en (zo mogelijk) intemationaal

toegepaste. instrumenten.
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Vervolgens zijn deze instrumenten door de LTD afgenomen bij 37 bedrijven. Dit resulteerde in drie

databestanden, te weten 37 werkgevers of werkgeversvertegenwoordigers, 23 OR-vertegenwoor-

digers en 87 werknemers. Op deze bestanden zijn een aantal analyses uitgevoerd:

. bU de werkgevers- en OR-vragenlijst is gekeken naar de verdelingen van de antwoorden om

vast te stellen of er problemen met vragen dan wel onbruikbare antwoorden waren;

. bU de werknemerwragenlijst zun de antwoorden ook nog vergeleken met referentiegegevens.

Daamaast zijn de resultaten van een toegevoegde evaluatie-enqu€te geanalyseerd.

Resuhaten

Uit de test is gebleken dat de enqudtes in het algemeen goed zijn ingevuld; het aantal 'missings' is

erg laag. Dit ondanks het feit dat een aantal respondenten moeite heeft met bepaalde blokken (met

name 'algemene bedrijfskenmerken') of formulering van vragen (begrippen als 'vaak'). De frequen-

tieverdelingen van de vragen laten in het algemeen een goede spreiding zien, zodat de vragen

bruikbaar lijken als differentiatie-variabelen tussen groepen. De vergelijking met beschikbare refe-

rentiebestanden laat geen grote of onverklaarbare discrepanties zien. Het blok 'algemene bedrijfs-

kenmerken' blijkt voor zowel OR-leden als werkgevers relatief moeilijk te beantwoorden. Aange-

zien over de validiteit van dit blok geen gegevens bestaan, verdient het aanbeveling dit blok in een

vervolgonderzoek nader aandacht te geven.

Op basis van deze analyses en een door de LTD uitgevoerde inventarisatie van de ervaringen van

de LTD-buitendienst medewerkers die de instrumenten hadden afgenomen, zijn de instrumenten

bijgesteld en in een definitieve lay-out gebracht voor de hoofdstudie. waarvan het veldwerk reeds

medio 1993 zaL plaatsvinden.

Conclwies

Geconcludeerd kan worden dat deze studie een model voor monitoring en een tweetal instrumenten

heeft opgeleverd die, waar het gaat om de inventarisatie van risicofactoren voor werkstress en licha-

melijke belasting en gezondheidsgevolgen, nauw aansluiten bij bestaande instrumenten, praktisch

bruikbaar zijn. De instrumenten moeten in staat geacht worden de basisgegevens te kunnen opleve-

ren waarmee de doelstellingen van de overheid met betrekking tot monitoring van stress en fysieke

belasting, zoals genoemd in hoofdstuk 1, gerealiseerd kunnen worden.
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Beschrijving van de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de verschillende vragenlijsten.

Achtereenvolgens worden besproken:

. Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG)

. Vragenlijst Organisatie Stress - D (VOS-D)

' Enqu€te van het LeefSituatie Onderzoek (LSO), sinds 1989 Doorlopend Leefsituatie Onderzoek

. Checklist 'Signaleren van stress in de werksituatie'

' Onderzoeksvragenlijst "Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg"

.'Job Content Questionnaire' (JCQ; Karasek-vragenlijst):

. Vragenlijst Bewegingsapparaat (VBA)

. Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid (VOEG)

. Bumout-vragenlijst

. NlPc-Onderzoeks Vragenlijst Arbeidsinhoud - WEBA (NOVA-WEBA)

. NlPc-Ondezoeks Vragenlijst Ergonomische Condities (NOVEC)

' Vragenlijst Economische en Juridische Factoren en relatie Veiligheidsbeleid Ondememingen.

. Spanje - National survey of working conditions

. Frankrijk - National survey on working conditions

. Duitsland - GETAS-list

' Zweden - Nordic Questionnaire on Working Environment and Health

' Denemarken - Nordic Questionnaire on Working Environment and Health

' Finland - Nordic Questionnaire on Working Environment and Health

' Noorwegen - Nordic Questionnaire on Working Environment and Health

. Europa - European questionnaire on the work environment

. Organisatieklimaat: VOKIPO.
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Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG, voorheen VPFA of POF)

Doel en doelgroep: meten van arbeid en gezondheid in brede zin; bU werknemers. Het gaat

hier om een vragenlijst, die door werknemers uit alle bedrijfs- en be-

roepstakken in te vullen is. Er ligt geen theoretisch model aan de vra-

genlijst ten grordslag. De vragen uit het 'arbeids'gedeelte van de vra-

genlijst is identiek aan het 'arbeids'gedeelte uithet Periodiek BedrijfsGe-

zondheidskundig Onderzoek (PBGO).

Variabelen: vragenlijst is modulair opgebouwd:

arbeid:

. taakinhoud

. werkorganisatie

. fysieke werkomstandigheden en veiligheid

. leiding en collega's

. lichamelijke en geestelijke inspanning

. relatie werk-privd

. waardering en toekomstverwachtingen

. algemeen oordeel werk

gezondheidsklachten:

. gezondheidsklachten

. ziektegedrag.

Antwoordcategorie€n: dichotoom.

Invultijd: lange versie : circa 22O vtagen:26 modules, circa 1 uur

korte versie : 4l vragen; 10 modules, circa 15 minuten'

Validiteit: onderzocht:

. predictieve vatiditeit longitudinaal onderzocht ten aanzien van ziekte-

verzuim en WAO-intrede; bleek redelijk te voorspellen (De Winter'

1991);

. "predictieve validiteit" cross-sectioneel onderzocht ten aanzien van

gezondheidsklachten, gedrag, verzuim ( );

-18
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. convergente en divergente validiteit ten opzichte van NOVA-WEBA

(Dhondt & Houtrnan), JCQ (Karasek), fysieke belasting (VBA; Hilde-

brandt & Douwes).

Betrouwbaarheid: test-hertest betrouwbaarheid: vari€rend van r=.85 tot .91

homogeniteit van de schalen: Cronbach cr' s van de schalen vari€ren

van .57-.88.

Bruikbaarheid:

' handleiding aanwezig; vragenlijst gaat bovendien uitgegeven worden bij Swets &

Zeitlinger die tevens optisch leesbare formulieren hiervoor maakt. Be-

standsbeheer bij Swets en Zeitlinger met analysemogelijkheid en ver-

plichting tot optimalisering vragenlijst door het NIPG.

BTON: CRUNDEMANN RWM, SMULDERS PGW, WINTER CR dC.

Handleiding Vragenlijst Arbeid en Gezondheid. Lisse: Swets EL Ziit-
linger, 1993.

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): voorde Nederlandse populatie is een groot referentiebestand aanwezig:

produktiemedewerkers n= circa4300

niet-produktie n= circa 2200

gezondheidszorgpersoneel n=circa9000
. reeds periodiek in gebruik: nee.
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Vragenlijst Organisatie Stress ' D(oetinchem) (VOS-D)

Doel en doelgroep: meten van arbeid en gezondheid in brede zin; bU werknemers. Het gaat

hier om een vragenlijst, die weliswaar in principe door werknemers in

alle bedrijfs- en beroepstypen in te vullen is maar vooral gericht op 'wit-

te boorden frrncties'. De vragenlijst is gebaseerd op het Michigan-model

van organisatiestress.

Variabelen: vragenlijst is modulair opgebouwd:

arbeid:

. overbelasting

. rolonduidelijkheid

. verantwoordelijkheid

. rolconflict

. werkplekgebondenheid

. gebrek aan beslissingsmogelijkheden

. werk onvoldoende zinvol

. onzekerheid over de toekomst

. sociale ondersteuning chef

. sociale ondersteuning collega's

s tr essv er s c hii ns e I e n :

. gebrek aan tevredenheid in het werk

. piekeren over werk

. psychische klachten

gezondheid:

. gezondheidsklachten

. medicijngebruik

. ziekteverzuim.

Antwoordcategoriedn: 4-puntsschaal.

40
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Validiteit:

Betrouwbaarheid:

Bruikbaarheid:

. handleiding

. referentiebestand

(nationaMntemationaal) :

. reeds periodiek in gebruik:

gebaseerd op het 'Michigan-model' (onder andere Van Dijkhuizen,

1980). Naar de validiteit van dit model is zowel in de intemationale

literatuur (onder anderc Kalur e.a., 1964; Caplan e.a., 1975) nationale

literatuur (onder andere Van Dijkhuizen, 1980) veel onderzoek gedaan.

test-hertest betrouwbaarheid: vari€ren van r.30 tot .83

homogeniteit modules: cr's vari€ren van tot .58 tot .914.

aanwezig maar moet bij universiteit worden opgevraagd: niet erg toegan-

kelijk. De vragenlijst, overigens zonder veel empirische informatie, is

echter ook opgenomen in het veel toegankelijker Handboek Werkstress

(Kompier & Marcelissen, 1990);

nationaal: n = circa 2800 personen

produktiepersoneel: n = circa 1290 personen

kantoorpersoneel: n = circa 560 personen

middelb., hoger personeel: n = circa 150 personen;

nee.
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I*efsituatie-Ondenoek (CBS) (LSO; tot 1986) - Doorlapend l*efsitwtie Ondenoek (DII); vanaf

1e89)

Doel en doelgroep: Nederlandse bevolking; onder andere beroepsbevolking, enqu€te onder

werknemers.

Variabelen: bevat geen modules, alle informatie op vraagniveau:

arbeid:

. werktempo

. ploegendienst

. eentonig werk

. geen goede aansluiting tussen werk en opleiding/ervaring

. geen goede ontplooiingsmogelijkheden

. geen goede promotiemogelijkheden

. lawaai op het werk

. stank op het werk

. zware lichamelijke belasting op het werk

. vuil werk

. gevaarlijk werk

gezondheid:

. gezondheid in het algemeen goed

. Vragenlijst Ervaren Gezondheid (VOEG: l3-item versie)

. chronische aandoeningen.

Antwoordcategorieen: arbeidsvragen: vijf-keuze mogelijkheid

VOEG : per klacht dichotome scoring.

Invult{d: t 5-10 minuten.

Validiteit ' representatief voor de beroepsbevolking

Ten aanzien van arbeidsvragen is alleen begripsvaliditeit vastgesteld

en blijkt tevens sprake van samenhang in de verwachte richting met

de VOEG, chronische aandoeningen en gezondheidsgedrag'

Info over de VOEG. zie aldaar.
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Betrouwbaarheid: test.hertest arbeidsvragen onbekend;

homogeniEit van de cluster vragen over 'oninteressant werk' is cron-

bach u=.55; voor fysieke en fysische factoren Crenbach q=.63 (Hout-

man e.a., 1993).

Vosr de VOEG, zie aldaar.

Bruikbaarheid:

. handleiding nee, gebruik alleen door CBS

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): ja; reprcsentatief voor beroepsbevolking in Nederland

. reeds periodiek in gebruik: ja, aanvankelijk driejaarlijks, vanaf 1989 jaarlijks. Niet bij dezelfde po-

pulatie (het is geen panel-studie).
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Checklist 'Arbei.dsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen'

Doel en doelgroep: werlmemers(vertegenwoordigers),leidinggevenden in bedrijven, deskun-

digen.

Doel is signalering van mogelijke knelpunten, waama deze in een volgen-

de stap gekwantificeerd kunnen worden.

Variabelen: aspecten van:

Arbeidsinhoud (19),

Arbeidsomstandigheden ( 1 6),

Arbeidsvoonvaarden ( 1 3),

Arbeidsverhoudingen ( I 0).

Antwoordcategorieen: aan- of afwezigheid van de betreffende aspecten.

InvuVantwoordtijd: circa 15 minuten.

Validiteit: onbekend.

Betrouwbaarheid: onbekend.

Bruikbaarheid: goed.

. handleiding korte handleiding in: KOMPIER MAJ, MARCELISSEN FHG. Hand-

boek werkstress. Amsterdam: NIA, 1990. In 1993 uitte geven door Klu-

wer.

Brcn:

LOURIJSEN ECMP, KOMPIER MAJ. Handleiding voor het signaleren

van stress in de werksituatie. Leiden: NIPG-TNO ,l99z.Publ.nr. 92.062-

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): nee

. reeds periodiek in gebruik: nee.
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vragenlijst onderzoek "Kwaatuit en efJectiviteit van bedrijfsgezondheidsTorg,,

Doel en doelgroep:

Variabelen:

versie A; enqu€te/gestructureerde interviewlijst voor directie, OR en

PZ

versie B; vragenlijst voor leidinggevende en uitvoerende werknemers.

Doelversie A; Hoe oordelen de dirccties, OR-en en afdelingenyZ-over

de kwaliteit van de dienswerlening van het BGZ-team in het kadervan

beleidsadvisering?

Doelversie B: Hoe oordelen de leidinggevende en uitvoerende werkne-

mers over de kwaliteit van de zorg die zij ontvangen?

versie A:

. vragen over het proces van advisering door het BGZ-team aan het

bedrijf:

. vragen over de opbrengsten van adviezen door het bedrijf, bijdrage

van de BGZ en de bijdrage van de BGD aan de preventie en het doel

dat men voor de BGZ ziet:

. vragen over vezuimbegeleiding;

. vragen over de tijd die het team moet besteden aan aarxtellingskeurin-

gen;

. vragen over gezondheidsbeleid in de organisatie en invloed van de

part|en op activiteiten BGZ+eam. overde mate waarin partUen actief

zijn en invloed hebben op oplossen van problemen in werk en gezond-

heid, over kwaliteit van de aandacht voor gezondheidsbeleid en de

mate waarin ze betrokken zijn bij adviseringvanBGZ-team.

versie B:

. korte VAG, aangevuld met vragen over fysieke werkomstandigheden

en over bewegingsapparaat:

. ervaringen met de eigen BCD (ontleend aan Plomp, 1987), aangevuld

met een aantal aanvullende vragen.

jalnee; checklist-format (al dan niet aanwezig); ook meerdere (4,5) ant-

woordcategorieen.

Antwoordcategorie€n:
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Invultijd:

Validiteit:

?

zie oorspronkelijke lijsten, onder andere VAG. Naar validiteit van nieu-

we vragen geen aanvullend onderzoek gedaan.

Berouwbaarheid:

Bruikbaarheid:

. handleiding zie VAG-handleiding

" referentiebestand

(nationaal/intemationaal): alleen voorzover het het VAG-gedeelte betreft

. reeds periodiek in gebruik: nee.
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' J o b C o nte nt Que s tio nrwi re' ( J C e ; K aras e k -v rage nlij st)

Doel en doelgroep: vragenlijst. in te vullen door werknemers. Doel van de vragenlijst is

in eerste instantie stressrisico's vast te stellen.

Variabelen: arbeid:

stressrisicors:

. job demands/taakeisen

' controVdecision latitude/regelmogelijkheden. bestaande uif (l ) deci-

sion authority/autonomie en (2) skill discretiorVgelegenheid om vakbe-

kwaamheid te ontplooien

. sociale steun (chef/collega's)

. werkzekerheid

. werktijden

. fysieke 'hazards'

. fysieke inspanning

. blootstelling aan toxische stoffen

. lidmaatschap vereniging(en/bond(en)

stress/gezondheidsgevol gen :

. tevredenheid in het werk

. depressie

. strain

. slaapproblemen.

Antwoordcategorie€n: 4-keuzemogelijkheid.

Invultijd:

Validiteit reeds in Karasek (lg7g) wordt ingegaan op de factoridle basis van het

job-demands - decision latitude model en een eerste versie van de JCe.

Predictieve validiteit van met name de stressschalen. onderzocht in zo-

wel cross-sectioneel als longi-onderzoek;

onderzoek in Nederland is tot nu toe alleen cross-sectioneel van aard

geweest.
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Betrouwbaarheid:

Bruikbaarheid:

. handleiding:

referentiebestand

(nationaal/intemationaal) :

. reeds periodiek in gebruik:

homogeniteit: cronbach cr's varieren van .37 (ob insecurity) tot .83

(social support) (Karasek & Theorell, 1990). De homogeniteit van de

'basisdimensies' wordt door Karasek ats goed tot zeer goed beoordeeld.

In Nederlandstalige populaties levert onderzoek cronbach cr's op die

vari€ren van .35 ('skill discretion') tot .78

Test-hertest betrouwbaarheid: ?

het in 1990 uitgegeven boek van Karasek en Theorell zou als zodanig

kunnen doorgaan; voor Nederlandstalig gebruik is (nog) geen handlei-

ding beschikbaar.

Bron:

KARASEK RA, THEoRELL T. Healthy Work. New York: Basic

Books, 1990.. Dit boek is echter met name voor ondezoekers. gebrui-

kershandleiding is niet aanwezig.

intemationaal: ja

nationaal: inmiddels voor vele bedrijfstypen in de Nederlandse situatie

een bestand op het NIPG-TNO aanwezig, ook in utrecht wordt aan een

bestand gewerkt. Deze cijfers zijn echter nog niet gepubliceerd/openbaar

nee.
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V ragenlij st B ew egingsapparast (VB A)

Doel en doelgroep: met€n van gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat (klach-

ten) en daarmee samenhangende individu- en werkgebonden factoren.

Doelgroepen zijn werknemerspopulaties.

Variabelen: de vragenlijst is modulair opgebouwd:

. algemeen: demografische gegevens respondenten

. werk:

- werkhistorie

- taken

- algemene werkaspecten (voorkomen ploegendienst, pendelen, bui-

tenwerk en dergelijke)

- voorkomen van en ervaren hinder van houding, beweging, kracht-

uitoefening in werk

- werkdruk, psychosociale werkaspecten

. gezondheid

- algemene klachten en medische consumptie

- klachten bewegingsapparaat en medische consumptie

. vrije rijd

- sport

- andere inspannende activiteiten.

Antwoordcategorie€n: in het algemeen dichotoom (idnee).

Invultijd: volledige lijst: 30-60 minuren.

Validiteitfbetrouwbaarheid: de werkmodules kunnen worden samengevat in 1l clusters, met goede

homogeniteit (meeste alpha's >.70).

De klachten van het bewegingsapparaat zijn nauweiijks te clusteren (al-

leen nek, hoge rug, schouders).

De vatiditeit van de modules over houding-beweging-kracht en klachten

van het bewegingsapparaat (onderzocht in een viertal qua fysieke belas-

ting uiteenlopende beroepsgroepen) bleek in cross-sectioneel onderzoek
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Bruikbaarheid:

. referentiebestand:

. handleiding:

Referenties:

goed ten aanzien van het identificeren van groepen met hoog risico.

Test-hertest onderzoek is nog niet uitgevoerd (voorzien 1e helft 1993).

de vragen naar klachten van het bewegingsapparaat zijn vergelijkbaar

met overeenkomstige vragen van de Nordic Questionnaire. De vragen

over werkdruk en psychosociale werkaspecten bevatten ondermeer de

(korte) VAG. Van deze vragenzijndus omvangrijke (deels intemationa-

le) referentiebestanden aanwezig. Van (delen) van de VBA zijn referen-

tiebestanden beschikbaar van circa 5000 werknemers. Uitsplitsingen

mogelijk naar vele variabelen

er is een uitgebreide handleiding van de vragenlijst voor gebruik door

derden beschikbaar. inclusief software voor invoer, verwerking en rap-

portage.

HILDEBRANDT VH, DOUWES M. Lichamelijke belasting en arbeid:

vragenlijst bewegingsapparaat: de validiteit van gerapporteerde romphou-

ding en rugklachten bij vergelijking van beroepsgroepen' Voorburg:

Ministerie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, Directoraat{eneraal

van de Arbeid. 1991. Studies S 122-3.

HILDEBRANDT VH, SMITr P. Handleiding software-pakket vragen-

lijst bewegingsapparaat (in voorbereiding)'
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V rage nlij st O nde rzo e k E rv are n G ezo n dh e id (V O E G )

Doel en doelgroep: vragenlijst die psychosomatische gezondheidsklachten meet.

Variabelen: l3-items; Er zijn twee langere versies: de oorspronkelijke versie van

53 items (Dirken. 1967) en een versie van2l items (13-item versie is

betere versie dan 2l-item versie vgl met originele versie; zie Joosten

& Drop, 1987).

Antwoordcategoriedn: aan- of afwezigheid klacht.

Invultijd: aftankelijkvandeversie;13-itemversiekostcirca5minuten.

Validiteit: goed; met name begripsvaliditeit onderzocht (Dirken, 1967; Joosten &

Drop, 1987; Van Sonsbeek, 1990): de vragenlijst is niet gebruikt in

longi-onderzoek.

Betrouwbaarheid: homogeniteit: KR-20 varieert van .88 tot .91 (lange versie)

homogeniteit: l3-item-versie KR-20 varieert van .63 tot .80.

test-hertest betrouwbaarheid : .67.

Bruikbaarheid: goed

' handleiding korte handleiding in het Handboek Werkstress (Kompier & Marcelissen,

1990)

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): nationaal: de l3-item versie is jaren (tot '92) in het LSOIDLO onderzoek

van het CBS meegenomen; Zit momenteel nog steeds in de Cezond-

heidsenqu€te

. reeds periodiek in gebruik: ja.

5t
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Burnout-vragenliist

Doel en doelgroep:

variabelen:

Antwoordcategorie€n:

Invultijd:

Validiteit:

Betrouwbaarheid:

meet bumout-verschijnselen: emotionele uitputting, depersonalisatie en

verminderde persoonlijke bekwaamheid. Bumout is een klachtenpa6oon

dat indicatief voor stress is en dat zich voomamelijk manifesteert in

contactuele beroepen. Recentelijk wordt het ook als een 'breder' ver-

schijnsel opgevat.

de vragenlijst is modulair opgebouwd, waarbij de 'emotionele uitput-

tingsschaal momenteel het meest (algemeen) gebruikt wordt:

. emotionele uitputting

. depersonalisatie

. verminderde persoonlijke bekwaamheid.

er zijn versies met een 7-puntsschaal maar ook met dichotomi€n.

?

de door Schaufeli in Nederland geihtroduceerde vragenlijsten zijn verta-

lingen van de Bumout Measure (BM) en van de Maslach Bumout lnven-

tory (BMI). Deze lijsten zijn uitgebreid onderzocht in de engelstalige

literatuur. Beide schalen kennen de dimensie 'emotionele uitputting'.

De dimensie 'depersonalisatie' uit de BMI bleek gevoelig bij vertaling

(schaufeli, 1990). wel blijkt er samenhang te bestaan met depressie.

homogeniteit: c's van .71 tot .90. De schaal 'emotionele uitputting'

komt als beste uit de bus. De betrouwbaarheid van de dimensie 'deper-

sonalisatie' wordt aangetast bij gebruik buiten 'contactuele' beroepen.

test-hertest betrouwbaarheid: p.71 tot .80 bij tussenliggende periode

van circa I maand: in intemationaal onderzoek werd een daling in de

stabiliteit gevonden bij toename van de tussenliggende periode (r'66

na 4 maanden; .45 tot .62 over perioden langer dan 1 jaar).
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Bruikbaarheid:

' handleidinghron SCHAUFELI w. opgebrand. Rotterdam: Donker, 1990.

. referentiebestand

(nationaMntemationaal): nationaal referentiebestand wordt opgebouwd doorde vakgroep Arbeids-

en organisatiepsychologie van de Katholieke Univeniteit Nijmegen en

tevens door het CBS

' reeds periodiek in gebruik de 'emotionele uiputting'schaal gaat vanaf 1993 gebruikt worden in

het DLO (CBS).
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N I PG-O ndenoeks V ragenlij st Arbeidsinhoud - W EB A (NOV A'W EB A)

Doel en doelgroep: meten van welzijnscondities volgens de criteria van de Arbo-wet en

geoperationaliseerd in de WEBA-methodiek; bij werknemen. Het gaat

hier om een algemene vragenlijst, door werknemers uit verschillende

beroeps- en bedrijfstypen in te vullen.

Variabelen: de vragenlijst is modulair (7 modules) opgebouwd.

. algemeen: demografische gegevens respondenten

. arbeidsinhoud:

- volledigheid

- organiserende taken

- cyclusduur

- moeilijkheid

- autonomie

- contactrnogelijkheden

- informatievoorziening

- werkdruk

- emotioneel belastende factoren-

Antwoordcategorie: dichotoom (a/nee).

Invultijd: ongeveer 15 minuten.

Validiteit: . convergente en divergente validiteit ten opzichte van JCQ van Kara-

sek. fysieke belasting (VBA; Hildebrandt & Douwes); ten opzichte

van emotionele belasting, werkdruk. arbeidsvoorwaarden, sociale on-

dersteuning collega's - leidinggevende;

. construcwaliditeit in confirmatoire factoranalyse.

Betrouwbaarheid: homogeniteit: alpha's vari€ren van .63 tot .75: met uitzondering van

'kortcyclische taken' (a=.37).
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Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: nee

. handleiding: rudimentair aanwezig in Dhondt en Houtman, 1992.

Bronnen:

DHONDT S, HOUTMAN I. NlPc-Onderuoeksvragenlijst Arbeidsin-

houd. Constructie en eerste toets op betrouwbaarheid en validiteit. Lei-

den: NIPG-TNO, 1992. Publ.nr. 92.088.

PROJECTGROEP WEBA. Functieverbetering en organisatie van de

arbeid.'s-Gravenhage : Directoraat-Generaal van de Arbeid, Ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1989. S-71.

. referentiebestand

(nationaMntemationaal): voor de Nederlandse populatic r-749

Wordt in de loop van 1993 uitgebreid met circa 2000 respondenten.
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N I P G -O nde rzo e ks V rage nlij st E r g ono mis c he C o ndilie s ( N OV E C )

Doel en doelgroep: meten van de ergonomische welzijnscondities volgens de criteria van

de Arbowet en geoperationaliseerd in de NET'WERK-methodiek; bij

werknemers. Het gaat hier om een algemene vragenlijst, door werkne-

mers uit verschillende hroeps- en bedrijfstypen in te vullen.

Variabelen: de vragenlijst is modulair opgebouwd:

. algemeen: demografische gegevens respondenten

. ergonomische condities:

- ergonomiebeleid

- geluid

- verlichting en uitzicht

- klimaat

- gassen-dampen-stoffen

- lichamelijke belasting

- werkplekinrichting

- trillingen

- bedieningsmiddelen

- visuele informatie

- werkrusttijden.

Antwoordcategorie: gevarieerd (6-puntsschaal tot dichotome categorie.

InvultUd: ongeveer 12 minuten.

Validiteit: onbekend. De NOVEC is gebaseerd op de Vragenlijst houding-bewe-

ging-gezondheid; de VAG; de Nordic Questionnaire.

Betrouwbaarheid: onbekend.

Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: nee

. handleiding: rudimentair aanwezig in Dhondt en Van Lingen, 1992.

56



TNO rapport

NIPG 93.075

Bronnen:

DHONDT s, LINGEN P van, ELLENS E. NlpG-onderzoeksvragenlijst

Ergonomisehe Condities. Leiden: NIPG-TNO, lg9}.
FI LENS E, BEUMER PFM. NETWERK: Nklerlandse Ttreeingsmetlro-

de voor Werkplekken op ERgonomische Knelpunten. Soesteterg:Itr-

TNO, 1991. ttr t99t C4.

. referentiebestand

(nationaafintemationaal): geen.

57



TNO rapport

NIPG 93.075

Vragenlijst Economische en Juridische Factoren en relatie Veiligheidsbeleid Ondernemingen

Doel en doelgloep: onderzoeken of bepaalde juridische en economische factoren (sancties,

stimuli) in verband staan met het veiligheidsbeleid van bepaalde bedrijfs-

typen. De vragen dienen ingevuld door de bedrijfsleiding'

Variabelen: de vragenlijst bestaat uit 43 vragen in 13 clusters:

l. algemene vragen over het bedrijf

2. mogelijkheden van het bedrijf om arbeidsomstandigheden te ver-

beteren

3. wijze van reageren op stimuli en sancties'

Antwoordcategorie: zeer gevarieerd.

Validiteir onbekend.

Betrouwbaarheid: onbekend.

Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: nee

. handleiding: rudimentair aanwezig in van Laak en olden, 1992'

Bronnen:

LAAK PJA van, oLDEN JT. Economische en juridische factoren en

hun relatie met het veiligheidsbeleid van ondememingen. Den Haag:

Directoraat-Generaal van de Arbeid, Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid' 1992- S 149'

. referentiebestand

(nationaaVintemationaal): geen.
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Spanje - National sutvey of working conditions

Doel en doelgroep: onderzoek naar de werkcondities van de Spaanse werknemer.

variabelen: in 1987 werden 138 vragen aan werknemers. 20 aan bedrijf gesteld:

. achtergrondinformatie

. werkorganisatie en werkcondities

- psychosociale werkomgeving: cyclusduur. autonomie, job demands,

sociaal contact, training

- arbeidsvoonvaarden: uren, loon, contract, plaats, computer, werkze-

kerheid

. werkomgeving

- geluid

- verlichting en uitzicht

- klimaat

- gassen-dampen-stoffen

- lichamelijke belasting

- werkplekinrichting

- trillingen

- bedieningsmiddelen

- visuele informatie

- werkrusttijden

' evaluatie werk, gezondheidssymptomen. ongelukken. veiligheidsrisi-

co's

. bedrijfsinformatie

- sector

- bedrijfsgrootte.

Antwoordcategorie: zeer gevarieerd.

Validiteit: onbekend.

Betrouwbaarheid: onbekend.
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Bruikbaarheid:

' reeds periodiek in gebnrik: elke 5 jatt: 1987, 1992

. handleiding: Bron:

flnfffpt E. A comparison of eight European questionnairgs on working

environment. Copenhagen: DNIOH, 1992. No.91403046'

CARCIA DE CASTRO RUTZ DE VELASCO MM' MOLINA AA.

Comparative study of five European questionnaircs on working condi-

tions. Barcelona: TNSHT-CNCT' 1991.

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers:

1987 n = circa 4000 (de T 

espons zau lwl hoog zijn; de respondenten

worden door interviewers benaderd).
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Frankrijk - National survey on working conditians

Doel en doelgroep: onderzoek naar de werkcondities van de Franse werknemer.

Variabelen: de vragenlijst bestaat uit 51 standaardvragen. 15 persoonskenmerken

dienden door interviewer ingevuld te worden. op dit moment wordt

een beperktere vragenlijst ontworpen en getest die over organisatie van

het werk en produktietechnologiedn gaat:

. (achtergrondinformatie)

. werkorganisatie en werkcondities

- psychosociale werkomgeving: cyclusduur, autonomie, job demands,

sociaal contact

- arbeidsvoorwaarden: uren, contract. plaats, computer. werkzeker-

heid

. werkomgeving

- geluid

- verlichting en uitzicht

- klimaat

- gassen-dampen-stoffen

- lichamelijke belasting

- werkplekinrichting

- trillingen

- bedieningsmiddelen

- visuele informatie

- werkrusttijden

. veiligheidsrisico's

. (bedrijfsinformatie:)

- sector

- bedrijfsgrootte.

Antwoordcategorie: meestal jalneen: andere.

Validiteit onbekend.
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Betrouwbaarheid: naar de kwaliteit van de vragen is veel onderzoek uitgevoerd. Een aantal

vragen leveren interpretatieproblemen op (cezard e.a., 1992).

Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: uitgevoerd in 1978, 1984 en 1991. In 1993 zal een nieuwe enqu€te

gehouden worden

. handleiding: zie 'Premi0res informations'

Bron:

ORHEDE E. A comparison of eight European questionnaires on working

environment. Copenhagen: DNIOH, 1992' No'91 403046'

GARCIADECASTRoRUIZDEVELASCoMM'MoLINAAA.

comparative study of five European questionnaires on working condi-

tions. Barcelona: INSHT-CNCT' 1991'

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers:

1991 n = circa 20.000 werknemers. gezinsniveau. (De respondenten

worden door interviewers benaderd')
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Duttsland - GETAS-list

Doel en doelgroep: ondenoek naar de werkeondities van de Westduitse werknemer.

Variabelen: de vragenlijst bestaat uit 65+12 standaardvragen:

. achtergrondinformatie

. werkorganisatie en werkcortdities

- arbeidsvoorwaarden: uren, contract, plaats. computer, werkzeker-

heid

. werkomgeving

- geluid

- verlichting en uitzicht

- klimaat

- gassen-dampen-stoffen

- lichamelijke belasting

- trillingen

- bedieningsmiddelen

- visuele informatie

- werkrusttijden

veiligheidsrisico's

. bedrijfsinformatie

- sector

- bedrijfsgrootte.

Antwoordcategorie: ?

Validiteit:

Betrouwbaarheid: 7

Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: uitgevoerd in 1985/g6
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. handleiding: "!

Bron:

oRHEDE E. A compuison of eight Eumpean questionnaires on working

environment. Copenhagen: DNIOH. 1992' No'91-4030-46'

GARCIADEcASTRoRUIZDEVELASCoMM'MoLINAAA.

Comparative study of five European questionnaires on working condi-

tions. Barcelona: INSIIT-CNCT, 1991.

. referentiebestand

(nationaavintemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers:

19g5/g6 n = circa 11.500 wed<nemers. (De respondenten worden door

interviewers benaderd-)
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zweden - Nordic Questionnaire on working Environment and Health

Doei en doelgroep: continue survey van werkomgeving.

Variabelen: tussen 100 en 150:

. achtergrondinformatie

. werkorganisatie en werkcondities

- psychosociale werkomgeving: cyclusduur, autonomie, job demands,

sociaal contact, training

- arbeidsvoorwaarden: uren, Ioon. contract. plaats. computer, werkze-

kerheid

. werkomgeving

- geluid

- verlichting en uitzicht

- klimaat

- gassen-dampen-stoffen

- lichamelijke belasting

werkplekinrichting

- trillingen

- bedieningsmiddelen

- visuele informatie

- werkrusttijden

. evaluatie werk, gezondheidssymptomen. ongelukken. veiligheidsrisi-

co's

. bedrijfsinformatie

- sector

- bedrijfsgrootte.

Antwoordcategorie: 6 puntsschaal: tijdsindicatie: jalnee: andere.

Invulduur: 20 minuten.
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Validiteit: de vragerilijst kent een lange geschiedenis (tussen 1984 en 1989 werd

de vragenlijst in verschillende landen getest. cfr. wikman, 1992:.

Arbejdsmiljoinstituttet, 1988). Rapportages alleen in het Zweeds.

Betrouwbaafieid: betrouwbaarheidsintervallen zijn gegeven. Homogeniteit is goed onder-

zocht.

Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: elke twee jaar: 1989, 1991. Gekoppeld aan 'Arbeidmarktenqu€te'

. handleiding: ?

Bron:

WIKMAN A. Developing social indicators: a survey approach

exemplified by the working environment. Urval21. Statistics Sweden,

1991. (In het Zweeds; Engelse samenvatting wel verkrijgbaar)

WIKMAN A. The psychosocial working environment. stockholm:

Official Statistics of Sweden' 1992.

JOHANSSON S. WIKMAN A. Computers and working environment.

Stockholm: Official Statistics of Sweden' 1991.

JOHANSSON S, WIKMAN A. The working environment of women

and men. Stockholm: Official Statistics of Sweden. 1991'

ORHEDE E. A comparison of eight European questionnaires on working

environment. Copenhagen: DNIOH, 1992. No.9 I 403046'

GARCIA DE CASTRO RUIZ DE VELASCO MM. MOLINA AA.

Comparative study of five European questionnaires on working condi-

tions. Barcelona: INSHT-CNCT. 1991.

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers.

1989: n = 10.916

1991: n = 22.615 (respons van 90vo. POstenqu€te en telefonisch

intewiew.)
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Denemarken - Nordic Questionnaire on working Environment and Heahh

Doel en doelgroep: representatief onderzoek naar werkomstandigheden. Uitgevoerd door

NIOHD en NISR.

Variabelen: 179 vragen in schaalvorm. Zie Zweden.

Antwoordcategorie: zie Zweden.

Validiteifi zie Zweden.

Betrouwbaarheid: zie Zweden.

Bruikbaarheid:

' reeds periodiek in gebruik: panelstudie vanaf 1990. Elke 5-7 jaar zou het onderzoek herhaald wor-

den. De gegevens zijn vergelijkbaarmet vragenlUsten die in Noonvegen,

Zweden en Finland afgenomen worden.

. handleiding: ?

Bron: twee rapporten:

NORD-LARSEN M. ORHEDE E, e.a. Sammenhenge mellem arbejds_

miljo og helbred. Bind 1. Kopenhagen: Arbejdsmiljofonder. 1992.

ORHEDE E. NORD-LARSEN M. e.a. En deskriptiv anatyse. Bind 2.

Kopenhagen: Arbejdsmiljofondet, I 992.
. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers:

1990: 5940 werknemers, tussen 19-59 jaar (responsrate 9ovo. Telefo-

nisch interview).
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Finland - Nordic Questionnaire on working Environment and Health

Doel en doelgroep: representatief onderzoek naar werkomstandigheden. Uitgevoerd door

CSOF.

Variabelen: 138 vragen in schaalvotm. Zie Zweden.

Antwoordcategorie: zie Zweden.

Validiteit: zie Zweden.

Betrouwbaarheid: zie Zweden.

Bruikbaarheid:

. reeds periodiek in gebruik: 1990

. handleiding: ?

Bron: twee rapPorten:

LEHTO AM. Tydel[miin laatu ja tasa-arvo. Helsinki: Statistical office

of Finland. 1991.

KOLU T. Tyrieliimiin laatu lg77-19X). Helsinki: Statistical Office of

Finland, 1991.

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers:

1990:n=circa3500werknemers.(PersoonlUkinterview.)
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Noorwegen - Nordic Questionnaire on working Environment and Heakh

Doel en doelgroep: representatief onderzoek naar werkomstandigheden. Uitgevoerd door

SOO en ISRN.Steekproef van bedrijven.

Variabelen: I 15 vragen in schaalvorm. Zie Zweden.

Antwoordcategorie: zie Zweden.

Validiteil zie Zweden.

Betrouwbaarheid: zie Zweden.

. reeds periodiek in gebruik: 1989

. handleiding: ?

Bron:

STATISTISK SENTRALBYRA. working conditions I 9 g9. oslo- Kongs-

vinger, 1992. ISBN 82-537-3638-2.
. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve nationale steekproef werknemers:

1989: n = circa 5800 penonen (77Vo responsrate. Interview met

bedrijfsleiding en personeelsmanager. steekproef van werknemers

en vakbonden.)
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Europa - European questionrwire on the work envitonment

Doel en doelgroep: Europees representatief ondezoek over werkomgeving en werkinhoud,

en samenhang met gezondhe id. We rknemersonderzoek'

Variabelen: 3l vragen in schaalvorm.

' algemeen: demografische gegevens respondenten

. opinie over EG

. werkorganisatie en werkcondities

- psychosociale werkomgeving: cyclusduur. autonomie. sociaal con-

tact, training, iob demands

. arbeidsvoonvaarden: uren, loon. contract. plaats. computer, werkze.

kerheid

. werkomgeving

- geluid

- verlichting en uitzicht

- klimaat

- gassen-damPen-stoffen

- lichamelijke belasting

- trillingen

- bedieningsmiddelen

- visuele informatie

- werkrusttijden

. evaluatie werk, gezondheidssymptomen, ongelukken. veiligheidsrisi-

co's

. bedrijfsinformatie

- sector

- bedrijfsgrootte.

Antwoordcategorie: verschillende: jalnee; tijdspercentage (7 puntsschaal); andere'

Validiteit:samengestelddoorexpertgroepvan12leden'Overdekwaliteitvande
vragen is niet veel bekend. uit de vraagvorm kan afgeleid worden dat
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men zich georienteerd heeft op de Nordic euestionnaire (zie E. orhede,

1991) en op Franse ervaringen.

Betrouwbaarheid: ?

Bruikbaarheid:

' reeds periodiek in gebruik: lente 1991, uitgezet door INRA. In 1995 volgt nieuwe versie
. handleiding: ?

Bron:

PAOLI P. First European Survey on the work Environment lggl-lggz.
EFILWC: EFlgZltt/EN.

ORHEDE E. A comparison of eight European questionnaires on working

environment. Copenhagen: DNIOH, lg9Z. No.9 I 403046.

GARCIA DE CASTRO RUIZ DE VELASCO MM. MOLINA AA.

comparative study of five European questionnaires on working condi-

tions. Barcelona: INSHT-CNCT. 1991.

. referentiebestand

(nationaal/intemationaal): representatieve internationale steekproef werknemers (alleen autoch-

tonen).

1991: n = 12.819 Europese onderdanen (Via Eurobarometer-no.35

enqu6te werd de vragenlijst telefonisch afgenomen. Ongeveer

1000 per land.) Multi-stage random probability. (proportioneel

aan bevolkingsgrcotte en densiteit) Face-to-face interview. Repre_

sentatief voor elk land: werkenden, behalve niet Europeanen.
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O r ganis atie klimaat : V O KI P O

Doel en doelgroep: meten van organisatieklimaat in pmfitorganisaties: bij werkgevers als

bij werknemers.

Variabelen: 4 modules:

. ondersteuning: 10 items

. innovatie: 1l items

. respect voor regels: l0 items

' doelgerichtheid informatiedoorstroming: 8 items'

Antwoordcategoriecn: diverse 4-keuze mogelijkheden (altijd' meestal. soms. nooit: iedereen'

veel. sommigen. niemand).

Invultijd: 10 minuten.

Validiteit: onderzocht:

. inteme begriPsvaliditeit goed

. exteme begripsvaliditei[ differentiatie tussen organisaties en fac-

toranalYse.

Betrouwbaarheid: homogeniteit van schalen goed: a>.70

Bruikbaarheid:

. handleiding: aanwezig. Zie; De Cock e'a' 1986

Brcn:

cocK G de, BouwEN R, WITTE K de. vISCH J de. organisatiek-

limaat en -cultuur. Leuven: ACCO, 1986'

MUIJEN JJ van. KOOPMAN PL. Organisatiecultuur en organisatiek-

limaat, de ontwikkeling van een intemationaal bruikbaar meetinstrument'

In: Hees GB van. red. Arbeids- en Organisatieonderzoek in Nederland'

BijdragenvanhetWEsWA-congresop14novemberlgglteNUmegen.

Amsterdam: SISWO, 1992. Siswo-publikatie 369'
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. referentiebestand: Belgisch referentiebestand: n=2000 en meer.

andere intemationale referentiebestanden: ?

nationaal referentjebestand (Ned.) = afwezig.
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BIJLAGE 2

Vra genlijst bruikbaarheid
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W er kneme rsv rq g e n lij s t

Nu u deze vragenlijst heeft ingevutd, willen wij ook nog enkele vrageR stellen over de vragen-

lijst zelf.

1- Waren er vragen die u niet begrijpelijk vond?

Zo ja, welke vragen waren niet begrijpelijk?

(noteer de vraagnummers)

ja trt nee EI2

?- waren er vragen die wei begrijpelijk waren, maar die u roch nroeilijk

te beantwoorden vond? ja tr I nee EI2

7a ja, welke vragen waren rnoeiiijk te beantwoorden?

(noteer de vraagnummers)

3. Heeft u vragen gemist?

Zn ja, welke?

ja trt nee EI2

4. Geeft de ingevulde vragenlijst in totaal een goed beeld van de

knelpunten rond lichanrelijke belasting en stress in uw bedrijfl ja tr 1 nee E 2

Zn nee, waarom niet?
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5. Vond u het zinvol om deze vragenlijst in te vullen? ja E 1 nee E 2

7n nee, waarorn niet?

6. Hoelang duurde het invullen van de vragenlijst ongeveer? E EIminuten

Vond u dit te lang?
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W er kg ewr s I O R intent ie uw

Aan het einde van dit gesprekn wil ik u nog enkele vragen stelten over het interview zelf.

Indien de volgende vragen bevestigend worden beantwoord, wordt u verzocht de betreffende
onderwerpen te noteren.

1. Waren er vragen die u niet begrijpelijk vond?

Zn ja, om welke ondenwerpen gaat dat?

ja tr1 nee EI2

2. Waren er vragen die wel begrijpelijk waren, maar die u toch

moeilijk te beantwoorden vond? ja tr I nee D 2

Zn ja, om welke ondenverpen gaat dat?

3. Waren er vragen die irritatie bij u opriepen?

7a ja, om welke onderwerpen gaat dat?

ja trl nee El2
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4. Heeft u vr.agen of onderwerpen gemist?

b ja, welke?

ja trl nee EI2

5. Is met het interview in totaat een goed beeld verkregen van de

knelpunten rond lichamelijke belasting.en strcss in uw bedrijf? ja tr t nee E 2

Zo nee, waarom niet?

6. Vond u dit interview zinvol?

7n nee, waarom niet?

7. Hoelang duurde dit interview?

Vond u dit te lang?

ja trl nee El2

E Elminuten
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BIJLAGE 3.

vergel[iking reurltaten pilotstudie met beechikb,are referentiegegevens
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In deze bijlage worden een aantal vragenblokken uit de werknemersvragenlijst vergeleken met

beschikbare referentiegegevens. De tabellen geven de percentages positieve antwoorden op de

verschillende lichamelijke belasting en stress-modules. De vergelijkingen zijn uitgevoerd met

Loquest 93 (het verzamelbestand van de Vragenlijst Bewegingsapparaat, Hildebrandt, 93), Nova 93

(Bloemhoff A, Dhondt S, 1993), Gezondheidsenqu€te 1983-85 (van Sonsbeek, 1990), en

Waterland 93 (Bron?). Vragenlijst Monitor Stress en Lichametijke Belasting is aangegeven onder
'Mon S&L'.

83

LICHAMELIJKE BELASTING Mon S&L missings LOQTJEST 93

tillen, duwen, dragen 547o 0

zware lasten tillen 4 I 43Vo

buigery'draaien 66 I

reiken 40 I 54

geheven armen 25 3

ongem akkelijke houding 32 ) 58

pijnlijke houding 27 I

zelfde houding 4t 0 5l

kortdurende beegingen 4t

voorovergebogen 35 2

suun 42 2 68

zitten 35 2 28

lopen 50 I 70

knielen/hurken l6 I 37

trillingen 10 0 2t

hand-arm trillingen 7 2 l0
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TAAKEISEN KARASEK

- Moet u erg snel werken?

Moet u veel werk doen?

- Moet u erg hard werken?

Heeft u over het algemeen genoeg tijd om al

uw werk af te krijgen?

- Is het op uw werk een gekkenhuis?

Nova 93AUTONOMIE KARASEK

- Kunt u zelf beslissen hoe u het werk uitvoerVdoet?

Kunt u in het werk meestal beschikken over voldoende

(hulpmiddelen)?

Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?

Beslist u zelf wanneer u een taak uiwoert?

Kunt u makkelijk even weg van de plaats waar u werkt?

- Kunt u uw werk. als u dat nodig vindt. zelf onderbreken?

- Kunt u zelf het werktemPo regelen?
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VAKMANSCHAP - KARASEK Mon S&L NOVA 93

- Is voor de ui&oering van uw werk

vakbekwaamheid/vatrnarschap vereist?

9lVo 74

- Is uw werk gevarieerd? 92 88

- Vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert? 79 73

- Vereist uw baan creativiteit? 81 8l

- Heeft u de gelegenheid om uw

vakbekwaamheid,fu akmanschap te ontwikkelen?

5l 76

- Moet u in korte tijd steeds weer dezelfde

handelingen verrichten?

57

AUTONOMIE OVER WERKTIJD Mon S&L Nova 93

- Kunt u het tijdstip waarop u begint of stopt met

werken zelf kiezen?

l3Vo t7

- Kunt u zelf bepalen wanneer u pauzeert? 36 33

Kent u uw werkrooster langer dan een maand

van tevoren?

47 43

- Kunt u verlofdagen opnemen wanneer u dat zelf wilt? 75 73

- Is er op de afdeling waar u werkt sprake van een

personeelstekort?

30

- Moet u geregeld voor collega's invallen? 33
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NOVA 93

Vindt u de onderlinge sfeer op het werk goed?

- Ergert u zich vaak aan anderen op het werk?

- Kunt u als dat nodig is in uw werk, een beroep

doen op 66n of meerdere collega's?

- Werkt u onder goede dagelijkse leiding?

Houdt de dagelijkse leiding voldoende rekening

met wat t zegl?

Heeft de dagelijkse leiding een juist beeld

van u in uw werk?

- Wordt u door de direkte leiding voldoende

ondersteund in uw werk?

- Wordt u voldoende op de hoogte gehouden van wat

er zich binnen het bedriif waar u werkt afspeelt?

INSPANNING - VAG

- Is uw werk lichamelijk erg inspannend?

Is uw werk geestel|k erg inspannend?

- Werkt u geregeld onder tijdsdruk?

Is het werk voor u vaak te vermoeiend?

- Heeft u geregeld problemen met het tempo of

de drukte van het werk?

- Zou u het in het werk eigenlijk kalmer aan

moeten doen?
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BI.]RNOUT - SCHATJFELI Mon S&L

- Voelt u zich mentaal uitgeput door uw werk? lT%o

Voelt u zich aan het einde van een werkdag leeg? 29

Voelt u zich 's morgens bij het opstaan vermoeid? t2

Voelt u zich 'opgebrand' door uw werk? 13

- Voelt u zich gefrustreerd door uw baan? 8

- Denkt u dat u zich teveel inzet voor uw werk? 38

- Voelt u zich aan het eind van uw latijn? 6

VOEG Mon

S&L

GE83-8s

- Hebt u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel in de maagstreek? 24?o l3Vo

Bent u gauw kortademig? l3 t7

Hebt u nogal eens pijn in de borst of hartstreek? 9 l1

Hebt u nogal eens klachten over pijn in boten en spieren? 27 22

- Hebt u vaak een gevoel van moeheid? 4t 25

Hebt u nogal eens last van hoofdpijn? 30 25

- Hebt u nogal eens last van rugpijn? 29 29

Is uw maag nogal eens van streek? 19 9

- Hebt u weleens een verdoofd gevoel of tintelingen in uw ledematen? t2 t4

Voelt u zich gauwer moe dan u normaal acht? ?6 t7

Bent u nogal een duizelig? 13 t4

Voelt u zich nogal eens lusteloos? 20 L7

- Staat u in de regel s'ochteru moe en niet uitgerust op? t2 t7
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KLACHTEN VAN TIET BEWEGINGSAPPARAAT

GEDURENDE DE AFGELOPEN 12 MAANDEN

MON S&L LOQUEST 93

nek 19 3l

hoge rug l5 20

lage rug 49 59

heup 5 10

knie t7 22

enkeLfuoet 19 l5

schouder 20 25

elleboog 8 8

polsihand 1l t4

ERVAREN HINDER VAN FYSIEKE BELASTING MON S&L LOQUEST 93

tillery'sjouwen 26 4

bukken 22 43

voorovergebo gen houding 23 49

zitten t4 16

staan t7 35

reiken 15

trillingen 6

werken met armen boven schouders 9 2l

werken in eenzelfde houding 26 34

werken in ongemakkelijke houding 23 46
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BIJLAGE 4

Analyse gebruikers enqu6te
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Analyse gebruikers enqudte

In deze bijlage zullen de resultaten van de gebruikers enqu€te worden weergegeven. De vragen

over begrijpelijkheid en moeilijkheid zullen in tabelvorm worden gepresenteerd, geordend naar

vraagnummer. Met betrekking tot de andere vragen, wordt volstaan met een opsomming van de

gegeven toelichtingen.

Tnwel werknemers als OR-ledery'werkgevers zijn naar hun mening gevraagd over de vragenlijsten.

Het betrof de volgende vragen:

- waren de vragen begrijpelijk

- waren de vragen weliswaar begrijpelijk, maar moeilijk te beantwoorden

- had men vragen gemist

- gaven de vragen een goed beeld van de knelpunten rond fysieke belasting en stress

- vond men de vragen zinvol

- riepen de vragen irritaties op (alleen oR-leden/werkgevers)

Tevens is gevraagd dan wel genoteerd hoe lang de enqu€te duurde en in hoeverre men dit te lang
vond. Tabel 1 geeft de resultaten.

9t
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werknemers OR-leden werkgevers

respons 95 89 96

vragen onbegrijpelijk 20 22 46

vragen moeilijk 36 65 65

vragen gemist 18 26 27

vragen geven goed beeld 67 74 65

vragen zijn zinvol 76 83 73

gemiddelde duur 19 min 71 nrin 76 min

invultijd te lang t4 26 35

vragen wekken

initatie op

4 J

Tabel I Resultaten van de gebruikers enqu€te (percentages bevestigende antwoorden)

Vooral werkgevers blijken de vragen soms onbegrijpehjk te vinden: 46Vo geeft- aan ddn of meer

vragen onbegrijpelijk te vinden. Voorzover men dit nader gesprecificeerd heeft' blUkt dit vooral het

blok 'algemene bedrijfskenmerken' te betreffen (zie verder). Verder blijken veel OR-leden en veel

werkgevers de vragen soms moeilijk te kunnen beantwoorden. Ook hier blijkt. voor zover daarover

gegevens zijn verstrekt, het blok 'algemene bedrijfskenmerken' het probleem te vonnen. Enkele

respondenten hebben ook moeite met de 'stress-vragen'.

Een verdere analyse van de antwoorden op de vragen naar begrijpelijkheid en moeilijkheid leert dat

een aantal werknemers en OR-leden moeite hebben met de vragen over 'maatregelen' (vraag 25,26

en27). Z4 geven aan daarop onvoldoende zicht te hebben.

In het algemeen moet gesignaleerd worden dat zowel bij werknemers. ORleden en werkgevers

sommigen moeite hebben met begrippen als 'vaak', 'soms', enerzijds vanwege de interpretatie van

deze begrippen. anderzijds omdat veel factoren nogal kunnen wisselen. van dag tot dag en van

persoon tot persoon. Eerder is echter reeds gebleken dat deze problemen nauwelijks tot 'missings'

(niet-ingevulde vragen) leiden.

OR-leden blijken moeite te hebben met vragen die een kwantitatief antwoord vereisen: zij

beschikken soms niet over deze data; gesuggereerd is dat zij het interview zouden moeten kunnen
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voorbereiden. Tenslotte blijken de vragen nauwelijks tot irritaties aanleiding te hebben gegeven.

Ten aanzien van de vragen of men van mening is dat de enqu€te een goed beeld van knelpunten
geeft of dat men vragen heeft gemist. blijkt ruim tweederde van de respondenten een positief
oordeel te geven. Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat men wel moeite heeft met het feit dat de

enqu€te erg globaal is. Men wil meer op de eigen situatie toegespitste vragen. Daarnaast wordt een

enkele maal gemeld dat men vragen verwachtte over de oozaken van knelpunten. Dit sluit aan bij
het beoogde doel van de enqu€te (inventarisatie op heel globaal niveau van knelpunten), zodat deze

opmerkingen geen aanleiding tot bustelling van de enqu€te hoeven te geven.

De benodigde tijdsduur is binnen de gestelde randvoorwaarden gebleven. wel geeft een behoorlijk
percentage respondenten, met name bij OR-leden en werkgevers, aan dat men de enqu€te als te

lang heeft ervaren. De gemiddelde tijdsduur is echter ruim binnen de gestelde randvoorwaarden

gebleven.

Tenslotte worden een aantal ondenverpen genoemd waarvan men zich kan aforagen of vragen

hierover mogelijk een zinvolle toevoeging aan de enqudte zouden kunnen zijn. Het betreft:
- ploegendienst

- wat men, al met al, zelf van het werk vindt
- deeltijdarbeid

- regio waar bedrijf/instelling gevestigd is
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4.t Begrijpelijkheid van de vragen

Werknemers

vraag zlc bestaat nieu

omdat ik er niet genoeg van weet

26a (2x):26c (2x)

venvijzing nau Zlc bestaat niet

Werkgevers

opmerkingen

is niet in te schattenll Vm 15

periode niet altijd duidelijk (laatste 12 maan-

den duidelijker an 1991)

machinegerichte/functionele en stroomsgewdze

structuur niet duidelijk

produkterVmarkt blok

0R-leden

vraag 38 code 2. dan 38c niet te beantwoorden
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4.2 Moeilijkheid van de vragen

Werknemers

algemeen: moeite met 'vaak'. 'soms' i.v.m. tijdelijke aard werkzaamheden, groot verschil

van dag tot dag, interpretatie begrippen

95

vraagnummer aantal opmerkingen

5 I

l1 6

t2 4

13 3 is werken met computer vakmanschap (volgens

mij gewoon kantoorwerk)

t4 J

l5 6

16 3

t7 I

20

21 9 graag neer keuzemogelijkhedenl

geen ruimte voor tussenantwoorden:

opgebrand=uitgeput?

22 22

23 I

24 3 alleen klachten of ook ziekte

25 25 heb je niet zoveel mee van doen

26 20 a (7x) b (3) c (2x)

moeilijk om voor collega's te antwoorden

27 13
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Werkgevers

algemeen:

- vragen te specifiek op produktiebedrijf

- beantwoording alleen op algemeen niveau

- veelfuaak problematiek

ORJeden

algemeen: getalsmatige vragen moeilijk (5x), vaak onbekend: voorbereiding wenselijk

aspecten komen verschillend voor of zijn onbekend.

opmerkingen

verschil tussen oorzaak en aanleiding

sfess n.v.t.: stressvragen moeilijk te beant-

woorden; alle vragen over stressi

3.4.5.6. 15, 1 7 tlm 23.18.29,3t

herkennen stress-risico's
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4.3 Vragen die irritatie opriepen

Werknemers:

niet van toepassing (vraag niet gesteld)

OR-leden:

- keuzemogelijkheden probleem

Werkgevers:

- saai onderzoek
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4.4 Vragen die gemist werden

Werknemers

- onregelmatige werktijden, slaapdiensten

- ploegendienst

- beleid instelling, hi€rarchische lijnen, beslissingsstructuur

- relatie bewoners/werknemers

- vrijetijds besteding

- geluidshinder, luchtverontreiniging

- vaak verzuim en samenhang met werk

- waarom worden geen werkplekverbeteringen aangebracht

- vaste werkplek? vragen naar gebouw

- voldoende daglicht; veiligheid werkomgeving

- wat ik zelf vind van werk

- eigen initiatieven

- oorzaak werkdruk

- vindt zichzelf geschikt voor huidig werk

- ad 2l of 22 gespannen werksfeer, gestresst door werk

Werkgevers

I. Wel interessant, maar niet relevante dimensies voor het onderzoek:

a) Sociale contacten:

- Is er een Personeelsvereniging.

- Sociale contacten.

- De sociale aspecten ontbreken. Betrokkenheid buiten het werk. Wordt meege-

daan aan personeelsavonden. Dit vergroot de betrokkenheid bij bedrijf en

onderlinge sfeer. Is heel belangrijk. Men wil eerder wat voor elkaar doen.

b) Arbeidsomstandigheden en voorwaarden:

- Relatie loon-werk zoals werknemers die provisie ontvangen en daardoor meer

stress zouden kunnen hebben'

- Geen vragen over arbeidsvoonvaardenloon e.d. ---> werknemers hebben o.a.0

vriie daeen!

- Geen vragen over deeltijdfactor (of functie al of niet full-time verricht wordt).
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2. Te beperkte vragenlijst:

- Over globaal organisatie structuur in relatie tot personeelsbeleid. Hoe vindt dat

plaats + delegatie.

- Te weinig mogelijkheden om in te gaan op bedrijfs-typische situaties.

- Vragen geven mogelijkheid tot een ja of neen antwoord. Vaak is het echter 'Ja

maar" of "nee maar". Onderzoek is wat algemeen van aard.

3. Niet relevante opmerkingen:

- Pagina 3l ontbreekt (2x).

- Niet echt.

- Geen vragen over plaats waar bedrijf gevestigd is.

- Geen voorbereiding gehad. Men had de vragenlijst graag v66r het onderzoek

ontvangen.

- Dacht van niet.

OR-leden

- Betrekken van sociaal beleid relevant voor arbo-zaken (essentieel).

- Vragen m.b.t. in gang te zettenlverwachte ontwikkelingen op middellange of lange

termijn.

Wettelijke voorschriften/CAO bepalingen die belemmerend kunnen werken en derhalve

tot problemen kunnen leiden.

- Te weinig open vragen.

- Relaties tussen mensen onderling.

- Hoe is de cultuur in huis t.a.v. zieke collega's (hoe ga je met elkaar om).

99
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4.5 Geeft enqu0te goed beeld knelpunten

Werknemers

- Te veel gericht op mentale arbeid/psychische factorcn spelen in dit werk een grotere rol.

- Wisselende werkbelasting aftrankelijk van groepsomstandigheden - situatie in huis - ziekte

collega's etc.

- Ons werk is gericht op mensen. Weinig aandacht voor geestelijke belasting.

- Ieder bedrijf is anders.

- Geen dag is het zelfde.

- Door de aard van het bedrijf kennen wij perioden waarin het zeer stil is, maar ook

perioden van enorme drukte. DAn komt het voor dat er meerderc dagen per week gedurcn-

de een periode van erkele maanden 16 uur per dag gewerkt wordt.

- Omdat het een momentopname is. Bij een recessie moet er met minder mensen hard en

veel gewerkt worden.

- Ik denk dat dit veel meer een penoonlijk iets is en het bedrijf waar ik werk te klein is en

te commercieel is voor al deze problemen.

- Vragen niet goed afgestemd op werkomstandigheden van ons bedrijf'

- Mijn afdeling(magazijn) is klein en krijgt weinig aandacht. De vragen in deze lijst hebben

meer betrekking op produktie nredewerkers.

- Er kunnen ook moeilijkheden zijn met de mensen waarvoor je werkt (bewoners).

- Omdat je niet goed de mate van iets kan aangeven. Bijvoorbeeld Antwoord lle: Het is

niet altijd een gekkenhuisl of antwoord 2lg: Aan het eind van l0 werkdagen ben je wel

aan het eind van je latijn. Een ieder ziet of voelt de problemen anders aan. Het hangt van

veel factoren af.

- Het ondenverp stress wordt onderbelicht. Door veelvuldige venvijzingen, door de dircctie,

naar de onzekere economische situatie. ontstaat bij mensen een opgejaagd, c.q. stressge-

voel.

- Dit zou specifiek bekeken moeten worden voor elke situatie. ik denk dat dit niet aan te

geven is d.m.v. een enqu6te.

- Omdat je niet weet wat anderen hebben aangekruist, daar het pers.lid. het alleen moet

doen.

- Vaak aftrankelijk van pat. aanbod kan snel veranderen.

- Het is te algemeen. De vragen voor mijn functie (heel breed) moeten gespecificeerder.

- Er kunnen zich zaken voordoen die niet in deze lijst behoren. maar die wel voor de
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persoon van belang zijn.

Psychische component van stress/bum-out is nauwelijks aan de orde in uw vragen!

Omdat mijn werk maar een gedeelte van de afdeling is en los staat van de andere machi-

nes.

Het beroep van vrachtwagenchauffeur geeft vaak nog problemen met ladeMossen, stress

in het verkeer, rijtijdenwet; omgaan met de vrachtauto. vooral het gemak/ongemak van de

bedieningsorganen. Langdurig zitten in de wagen cq. weinig bewegingsruimte.

Het is te oppervlakkig gesteld. Er wordt niet genoeg gevraagd over de oorzaken van die

klachten.

Geen last van knelpunten. Dus n.v.t.

Werken in de wijk heeft z'n specifieke belasting en stress. Dit komt in deze vragenlijst

niet voldoende tot uitdrukking!

Met name vanwege fusie bezuinigingen zijn de leidinggevende functies nog al aan stress

onderhevig. Dit komt er mijns inziens niet echt uit.

Het medisch bedrijf wordt over en weer gezien als een produktiebedrijf. Ook wat betreft

de medische behandelingen.

De vragen zijn te absoluut gesteld. Er zijn te weinig keuzemogelijkheden aangeboden.

Werkbelasting op mijn plek: agressie, diensttijden.

Ik denk dat de enqu€te daarvoor te bekngpt is. persoonldk gesprek is beter.

Omdat dit 66n mening is en niet van meerdere in het team.

Gaat niet op het werk zelf in.

Vraag 20. Om eerlijk te antwoorden heb ik heupen/dijen. voeten/enkels moeten invullen.

Dit vanwege een verkeersongeval waardoor ik niet heb kunnen lopen (4 maanden).

Bij administratief werk heb je niet veel last van lichamelijke belasting en stress is

moeilijk te omschrijven: hangt ook van de persoon af. Er zijn echt wel eens perioden dat

ik stress ondervind.

Werkgevers

l. Tekorten aan de vragenlijst:

- Er is 
-qeen aandacht besteed om de voomaamste stressfactor in het bankbedrijf:

de overval.

- Neen. Onduidelijk! Stress is zeer persoonsgebonden etc.

- Er komen geen knelpunten rcnd lichamelijke belasting en stress voor in dit

bedrijf.
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- De mate van "belasting" ontbreekt cq' wordt niet gevraagd'

- Wel hoofdpunten' geen totaalbeeld'

- Zie bij 55. Men zou diepgaander op de problematiek in moeten gaan. Dit is

gtobaal als eerste aanzet. Geeft het een indruk niet meer dan dat.

- Niet alleen het interview aangevuld met werknemersenqu€te misschien wel.

- KnelPunten warcn al bekend.

2. Niet relevante opmerkingen:

- Geen mening.

- Pagina 3l ontbreekt (2x).

- Zie vraag 55.

- Dacht van wel.

- N.v.t.

- Zi:n er niet.

OR-leden

- Bepaalde aspecten. van lichamelijke belasting zijn buiten beschouwing gebleven.

(Bijvoorbeeld verblijf in ruimtes nret schadelijke dampen e'd')

, De gigg-mechanische belastingen.

- Te weinig open vragen. Te weinig vragen gericht op praktische situaties.

- Er is geen aandacht besteed aan de voomaamste stressfactor in het bankbedrijf: de

overval.

- Geen mening.

t02
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4.6 Zin van invullen

Werknemers

Dat moet nog blijken.

- Bii een vrij klein bedrijf (t 40 werknemers) en vooral veel administratief werk zijn er
nogal wat vragen waar je niet zo goed mee uit de voeten komt.

Werkgevers

- Hoopt van wel.

- Wat moeten jullie er mee.

- Het voe-st niets toe aan beleid binnen ondememing.

- Veei te uitgebreid. Veel meer jalnee vragen om tot gestileerde diagnose te komen.

- Pagina 31 ontbreekt.

- Veel vragen te bedrijfsgericht; te vaak is dezelfde denktranr (beperkt blikveld). Te weinig
open vragen.

- Voor gesprekspartner niet. Gaf niet voldoende inzicht!

- Werkgever vindt de onderzoekopzeVvragen zinloos! Hij is van mening dat men inten-

siever bedrijfsgezondheidskundig onderzoek moet doen. De onnauwkeurigheid van dit
meetinstrument schat hU op 507o. NIPG gaat in hun vraagstelling er vanuit dat de mate

van deskundigheid bij werkgevers ook aanwezig is. Dit is meestal niet zo, zodat men de

vragen verschillend interpreteert. Vragen kunnen alleen met jalnee beantwoord worden.
- Ligt aan vervolg/resultaten publiceren.

- Blijkt later.

- Mits er op een juiste manier vervolg aan gegeven wordt (vervolgonderzoek).

- GMD Bedrijfsvereniging. werkgeversorganisatie. arbeidsinspectie zijn hiemree bezig.
Waarom ook nog LTD?

- ZaI wel.

- Aan de arbeidsomstandigheden valt weinig te veranderen.

- Niet zo zeer voor dit bedrijt wel als onderzoek in het gehele bedrijfsleven. Daarom

positief aan het onderzoek meegewerkt.

OR-leden

- Ligt aan resultaat / "weten = meten".

- Als resultaat gebruikt kan worden bij preventie

t03
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- Zie 55 en 56.

- Het voegt niets toe aan beleid binnen bankbedrdf'

- Geen mening/moet nog blijken.
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4.7 Duur enqu€te

Werknemers

- 60 minuren. (Vraag 28 tlm 33 zijn hiervan de oorzaak).

- NB: in een stressvolle eenmanspoot is het snel even invullen binnen 2 dagen dus eigen

tijd en weinig hoopvol gelet op dit onderwerp!!

- Geen idee, werd verschillende keren onderbroken.

- Voor u?

Werkgevers

- Opm' a.bov. Eerst OR gedaan (verz. wg 2 leden). Interview directie = terpo gemaakt

omdat hij anders in tijdnood kwam met andere besognes.

- Nee.

- Instroom wAO. Primair door gebrekkig functionercn van het GMD (bijvoorbeeld 5 keer

bellen alvorens contact met de juiste personen. Tevens worden er geen duidelijke
afspraken gemaakt met de werknemers.

- Veel concreter, directer, beperkter, te uitgebreid.

- Pagina 3l ontbreekt.

- (120 min.).

- (120 ntin.).

- (120 min.).

- Neen, was aangekondigd.

- ( 195 nin.).

- Werkgever 99 min. + OR 45 nin. = 144 min.

- Erg lang; tegen aanwezigheid OR-lid bestond geen bezwaar; in verband met de korte

termijnplanning van dit onderzoek. kon e.e.a. niet plaatsvinden.

- Volgens werkgever heeft het bedrijf niet te maken met stress. Doch er zijn te veel vragen

over stress.

OR-leden

- Aantal minutert (105)

- Aantal ninuten (240)

- Max. rijd.

- Gesprekspartner had eigenlijk maar I uur de tijd. vond ondanks de 75 minuten het tempo
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t€ hoog en kon eigenlijk niet genoeg uitrviJden

- Codesl=ja,2=r,rce-

- Er is een versctril tussen strc$s en psychische belasting ---> Als deZe teveel wordt en je

kunt er niet meer mee omgaan wordt hEt Etr€ssr

Dit is per hdividu verschi[end ---> Heeft naPeliik te maken nret driragktacht.

1M
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BIJLAGE 5

Defi nitieve instrumenten
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LEES EERST D]Tt

Deze vragenliist gaat over uw lichamelijke belasting en stress op hel werk, uw gezondheid en het
arbeidsomstandighedenbeleid van cle organisatie waar u werkt.
Het doel hiervan is voor het bedrijl inlormatie le verkriigen over de risico's in hel we11 voor stress en
lichameliike belasling en inzichl te krijgen in de wijze waarop hel gercerde beleid hierop van invloed kan z[n.

Het beantwoorden van de vragenliisl neemt ongeveer twintig minuten in beslag.
De meesle vragen kunt u eentoudig mel "ia" of "nee" beantwoorden. Het is dtbedoeling dal u de vragen
zonder lang nadenken beantwoordl want uw eerste reactie op een vraag is vaak het beste antwoord.
we vezoeken u de vragen zell, dus zonder overleg met anderen, le beanlwoorden.

Streep slechts 66n antwoord aan, ook al vindt u de keuze lussen de antwoordmogelijkheden misschien moeilijk.
Kies dan het antwoord dal naar uw mening het beste past bii uw werk ol gezondheid.
Probeer alle vragen te beantwoorden en doe dal volgens onderstaand voorbeeld.

VOORBEELD.

Bespreektuhelwerkvaakmetcollega's? la - nee
Zo ja, leveren deze weftbesprekingen u lets op? i" - nee

Als u vaak ol zeer veel het werk met uw cotlega's bespreekt, dan zet u een steepja zoals in dit
voobeeld aangegeven en beantwoordt u ook de veruolgvnag. Ats,u nooit, zelden ol niet vaak
uw werk met uw @llega's bespreekt stteep dan'nee' aan, waama u de veruolgvaag kunt overslaan.
T-wiitelt u, probeer dan toch te kiezen voor die mogalijkteid die het ctidtHt biici werkelijl<heid kornt.
Streep nooit belde antwoorden aan of tets ertussen in, want dan t<an uw aniwoord niet vewer? warden.

Let opl

Deze lormulieren worden optlsch gelezen. vul zs volgens het voorbeeld in.

Zel een sreepie en gebruik haervoor pen ol pollood.

Markeer niel zo y' ol zo X , maar zo -

I

-
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I
CONCEPT WEBKNEMERSVBAGENLUST

1. Bent u man ol vrouw?

3. Welke nationaliteit heelt u?

Wat is delsqopbiding die u heelt aloemaakt?

- lagere school

- lager beroepsondenrils (bijv. LEAO, LTS)

- middelbaar algemeen ondeiliis (bilv- MAVO' (MIULO' 3'iarige HBS)

- leerlingenslelsel ol korl-MBO

- mkldelbaar beroepsonderwiis (biiv. MEAO' MTS)

-voongezetalgemeenonderwiis(biiv.HAVO,HBS,Alheneum,Gymnasium)
- hoger beroepsonderwiis (biiv. HEAO, HTS, SA, PA' MO-A, MO-B)

- academisch onderwiis
- andere opleHing

5. Wat is uw bemep ol functie binnen het bedriif?

Werkt u in ploegendiensl? ia

- ik heb een vasl diensverband/
contracl voot onbePaalde tiid

- ik heb een tiideliik dienstverband/

@ntract voor bePaalde tiid

7. Wat is uw dienstverband:

VOLGNUMMERI

WERKNEMERSNUMMER:

NIET INVUI.J.EN

10 20 30 40

0123 4567 89

man

wDut

NIET I]WULLEN

10 20 30 40 50 60

12 3 4 5 6 7 8 9

Nederlandse
andere

I

-

I
I

I
I

I
I

-
I

-
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

NIET INVUUEN

O 123.1 5 6 7 q 9

012545 6789

NIET INVUI.IEN

o 123 4 5 67 8 9

o 1 2 g 4 5 6 ? I9
o 1 2 315 6 7 8 9

o 123 4 5 6 7I I
o 123 4 5 67I9
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8. Werkl u

9. Benl u thans gedeelteliik abeidsongesctrikt verftlaard?

10. ls er bii u op het wert een bedrijlsarts die spreekuur houdl?

11. trloel u in uw werkggf
- af,ara lasten (meer dan 5 kg) tillen, duwen, fekken ol dragen?
- zeer a rare lasten (meer dan 20 kg) tillen, duwen, tekken ol dragen?
- grole kracht uitoelenen op gereedschappen ol apparaten?

'12a. Moet u in uw werk vaak buigen ol draaien:
- mel hel bovenlichaam?
- met de nek?
- met de polsen?

12b. Moet u in uw werk vaak lano achlereen;
- in raoorovergebogen ol gedraaide houding werken met hel bovenlichaam?
- in voorovergebogen ol gedraaide houding werken met de nek?
- met gebogen of gedraaide polsen werken?

13a. Moet u in uw werk vaak kortdurende,
steeds lerugkerende bewegingen maken:
- met het bovenlichaam?
- mel de nek?
- mel de armen of handen?

Moel u in uw weft vaak:
- ver reiken mel uw handen ol armen?
- uw arm(en) geheven houden?
- in ongemakkeliike houdingen weften?
- langdurig in dezellde houding werken?

Moel u in uw werk vaak lano achtereen:
- staan?
- zitlen?
- lopen?
- geknield ol gehud<t werken?

15a. Heett u in het werk:
- te maken mel duidelijk roelbare (mechanische) trillingen ol schokken?
- vaak lrillend(e) gereedschap ol apparaten in uw handen?

15b. ls uw werk zo lichameliik inspannend dat u vaak:
- moet transpireren tijdens het werk of "buiten adem" bent?
. org moe thuis komt?

lull-time
in deelliid
andeIs

I
I
I

13b

14.

p
ja
ja

ja

ia
ia

la
ja
ja

la
ia
ia

la
ja

ia
ia

ia

ia

la nee
ia nee
ja nee
ia nee

nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee

nee
nee

neg
nee

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
r

I
I
I
I

r
I
I
I

ia
ja

I
I

I
I

ja

ia
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I

16. - tvloet u erg snel werken?
- lrioel u heel veel werk dcen?
- il/bet u extra hard welken?
- Heell u over hel algemeen genoeg liid om al uw werfi al te kriigen?
- ls uw wert hectisch/is hel op uw werk een gekkenhuis?

- Kunt u zell beslissen hoe u het werk uitvoerUdoet?
- Kunl u in het werk meestal beschikken over roldoende (hulp)middelen?

(denk aan apparatuur, gereedschap, informatie, communitnlie- en lransporlmiddelen)?

- Bepaalt u zell de rrolgorde van uw werlsaamheden?
- Beslist u zell wanneer u een taak uitvoert?
- Kunt u makkeliik even weg van de plaats waar u werkt?
- Kunt u uw werk als u dat nodig vindt zetl onderbreken?
- Kunt u zell het werklemPo regelen?

- ls voor de uitvoering van uw werk vakbehraamheidfuakmanschap vereisl?

- ls uw werk gevarieerd?
- Vereisl uw baan dal u nieuwe dingen leert?
- Vereist uw baan crealiviteil?
- Heett u de gelegenheid om uw vakbekwaamheid/vakmanschap te ontwikkelen?

- Moet u in korle tiid steeds weer dezellde handelingen verrichten?
- Ziin uw loopbaanmogeliikheden voldoende?

- Kunl u het tiidstip waarop u begint ol slopt mat werken zell kiezen?

- Kunl u zell kiezen wanneer u pauzeert?
- Keni u uw weftroosler langer dan 66n maand van tevoren?
- Kunt u verloldagen opnemen wanneer u dat zell wilt?
- ls er op de aldeling waar u werkl sprake van een personeelstekort?

- Moet u geregeld voor collega's invallen?

- Vindt u de onderlinge sleer op hel werk goed?

- Ergert u zich vaak aan andelen op het wert?
- xu-nt u, als dat nodig is in uw werk, een beroep doen op 66n ol meerdere collega's?

- Werkt u onder goede dageliikse leiding?
- Houdt de dagelilkse leiding voldoende rekening met wat u zegt?
- Heelt de dageliikse leiding een luist beeld van u in uw werk?
- Wordl u dool de direkte leiding voldoende ondersleund in uw werk?

- Wordt u voldoende op de hoogte gehouclen van wat er zich binnen hel

bedrijl waar u werkl afsPeelt?

la
ia
ia
ja
ia

nee
nee
nee
nee
nee

nee

nee
nee
neg
nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee
nee
neg
nee
nee

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

p

ia
ja
ja
ia
ja

ia

ia
ja
ja

la
la
la
ja

ia
la
ia
ja
ja
ia

ja

ia
ia
la
ia
ia
ia

ia

17.

18.

19.

20. nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee
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INSPANNING EN GEZONDHEID

21. - ls uw werk lichamelijk erg inspannend?
- ls uw werk geeslelijk erg inspannend?
- Werkt u geregekt ondertiidsdruk?
- ls het werk voor u vaak te vermoeiend?
- Heeft u geregeld problemen mel hel iempo ol de drukte van het werfi?
- Zou u het in het werk eigenlijk kalmer aan moelen doen?

Heefl u in het werk veel hinder van:
- lillen ol sjouwen?
- bukken?
- voorovergebogen houding?

- zitlen?
- slean?
- reiken?
- trillingen?

- werken mel de armen boven de schouders?
- werken in eenzellde houding?
- werken in ongemakkeliike houdingen?
- steeds dezellde bewegingen le moeten maken mel armen/handen?

Hoe is over hel algemeen uw gezondheid?

F
ja
ia
ja
ja
ia

F
ia
ja

ia
ja

la
ia

22.

ja

ia
ja
ja

heel goed
goed

niet zo goed

ne9
nee
nee
neo
n6e
nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee

ia, ja, nee
regelmalig langdurig

I

-I
I
I
I

23.

la, een
enkele
keer

I
I
I

I,
I
I
r
I
I
I
I

I
I

-

I
I
I

I
I

I
I

r
I

I
I

I
I

I
I

lndien "niet zo ooed.:
23a. Hangt dit naar uw mening samen met uw werk? ja

24- Heelt u de aloelopen 12 maanden last (piin, ongemak) gehad van de rrolgende lichaamsdelen:

- nek
- boven in de rug
- onder in de rug

- linker schouder
- rechler schouder

- linker elleboog
- rechler elleboog

- linker polVtrand
- rechter polVtrand

- linker heup/dij
- rechler heup/dli

- linker knie
- rechter knie

- linker enkeWoel
- rechter enketfuoel

Lngiel:u last van de had:
24a. Hangt dit naar uw mening samen rnet uw werk?

la
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I
MAATREGELEN

25. - Voell u zich mentaal uitgeput door uw werk?
- Voelt u zich aan het einde van een werkdag leeg?
- Voelt u zich 's morgens bil het opstaan,

als er weer een werkdag voor u ligt, vermoeid?
- Voell u zich "opgebrand" door uw werk?
- Voelt u zich gelrusleerd door uw baan?
- Denkt u dal u zich leveel inzel voor uw werk?
- Voelt u zich aan hel eind van uw latiin?

zSa+tangen deze naar uw mening samen met uw werk?

- (Direkt) leidingevende,direktie ol bedriilsleiding
- Werkoverleg
- Personeelszaken
- Ondernemingsraad, medezeggenschapscom-

missie, dienstcommissie ol VGW-commissie
(VGW = veiligheid, gezondheid en welziin)

- Bedriilsgezondheidsdienst, bedriilsarts

ja
ja

ja
ja

ia
ia
ja

nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee

nee

-I

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

I
r
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

-I
I
I
I

-I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

-

la

la
ia
ja

ia
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

la

26. Nu komen enige vragen over klachten die iedereen wel eens kan hebben:

- Hebt u nogal eens een opgezet ol drukkend gevoel in de maagstreek?

- Benl u gauw korlademig?
- Hebt u nogal eens piin in de borsl ol de hartstreek?
- Hebt u nooal eens klachten over Piin in botten en spieren?

- Hebt u vaak een gevoel van moeheid?
- Hebt u nogal eens lasl van hooldpiin?
- Hebt u nogal eens last van rugPiin?
- ls uw maag nogal eens van streek?
- Hebl u wel eens een verdoold gevoel ol tintelingen in uw ledematen?

- Voelt u zich gauwer moe dan u normaal acht?
- Benl u nogal eens duizelig?
- Voelt u zich nogal eens lusteloos?
- Staat u in de regel 's ochtends moe en niet uitgerust op?

28. Als er problemen op het gebied van werk en gezondheid opgelost moelen worden,

welke van de volgende personen ol groepeilngen nemen dan aclie?
ia nee

27. Naar wie gaat u bii gezondheidsklachten in verband mq! het werk toe:

(s.v.p. aanstrepen, er ziin meerdere antwoorden mogeliik)
uw bedriilsarts ol bedriilsverpleegkundige

de arts van hel GAK ol uw bedriilsvereniging
uw huisarts

de VGW-commissie (VGW = veiligheid, gezondheid en welziln) ol arbocommissie

de Onderneminssraad, medezess enschapscommissieo:fl 
tl5t;3f#E:?

Personeelszaken
iemand anders, nameliik

niet
aanwezig

n.v.t.

weel
niet

I
I
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29' Zin bii uw weten in de algebpen 12 maanden 66n ol meerdere van onderstaande maatrogelen getrorren.
Alle onderstaande maaregolen ziin gerichl op het verbeleren van de arbeidsomstanolghden, '--
verminderen van de lichameliike belasting ol sfess in het werk ol hel voori(omen van 1-emstige4gezondheidsprcblematiek. Ol z9'n maatregel nu wel ol niet het algelopen iaar s getroiten, w6rdt
u ook gewaagd aan te geven or zo'n maaEeger welicht (ook) eerier was getrotten.

29a. algemeen ln het bedrfll waar lk wert lls

- een contacoersoon ol deskundige op het gebied van arbozaken aangesteld
- deskundigheid van een onderzoeks- ol adviesburau aangetrokken
- een periodiek bedijEgezondheidkundig ondezoek ui$eioerd
- een ondezoek onder de werfinemers ui$erroerd om oozaken van
gezondhek sproblemen ol het ziekleveralim in kaart t6 brengen

- werkplekondezoek uitgeroerd
- verarimbegeleiding ingerroerd
- een fitnessprogramma gestarl

29b. mastr€geren gsrrcht op mlln ergen wsrkprok, tunc{lo or atdellng

- apparatuur/machines aangoschafl ler vermindering van airare
we*zaamheden voor miin functie
laakroulatie is ingerroerd rcor miin functie/op miin aldeling

- er zijn taken aan miin lunclie loegevoegd, waardoor deze
gevarieerder is geworden

- mijn werkplek is verbeterd
- mijn rcoster is gunstiger geworden
- er is weftoverleg ingevoerd mel een lrequentie
van minimaal 1 x per maand

- ik heb om gezondheirlsredenen binnen het bedrill
een andere lunctie gekegen

- anders, namelijk ......:..................

29c. maatrsgelan gerlcht op maizelt sn m[n collega,s

- er zijn cursussen voor ons georganiseerd
om problemen aan het bewegingsapparaat te t/oorkomen

- er ziln curcussen voor ons georganiseent
om problemen op het gebied van stress le voorkomen

- er is een spreekuur voor problemen op het gebied van stress,
lichametijke belasting en gezondheid bijde bedfijtsarB,
arbo-codrdinator ol bedrillsmaatschappelilk wefier ingesleld

- anders, namelijk

29d. langdurigs ziekte

lk ben na langer dan 3 maanden ziek te zijn geweest weer leruggekomen:
- in miin oude lunctie/op mijn oude werlgtek die niet is aangepisi
- in miin oude funclie/op mijn werlglek die wel is aangepast
- in een andere functie en/of op een andere wertpleli 

'

30. Heeft u van 66n van de maatregelen die waren gerichl op u
en uw collega's (zie vraag 29c.) gebruik gemaakt?

30a. Hoe oordeett u over deze maatregel(en)?

r/o41 iaar ol dit reeds
jaargebeurd eerder
ia nee gebeurd

ellectiel
matig ellectiel

niet eflectiel

weel
ik

niet

I
I
I

I

-
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

la

I
I
I

I
I
I
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WBKGEVERS/OR VRAGE{II'ST

AIfrW@{

volgnummcr pctcodc[E ambtenaamumm", lTn

Gcsprefrpertacr codcs: I = c.crkgpver(srrcrtcgcnwoordiger), cr is ccn OR
2 - lidOR
3 = werkgerrcr(srcncgcnwoordigcr), cr is geen OR

Tot rclb Ucarijmr&Urrrc hmrt rr bcdriil? (SEI€dc)

L weltc frroctic bccft r in dit bcddfl.-(zi: rw & coocriag ujhtE z)

3. Ilcvccl pcr:oacchrcdcn hccft'r bcdriif omcatccr ir bmdicD"t? (arnrel)

3a indicn dit gcmakkcldk te achtcrhalcn is. graag dc aantallcn:

- werknemers in loondicnst uitgcdrukt in fte's (full-time equivalenten)

- werknemes mct een dicnstrrcrband voor bepaaldc tdd

- uitzendkrachtcn

4. Hc is dc fioancicclqomicchc pcitie van uw bcdrijp
codcs: I = gocd

2 = rcdclijk
3 = marig
4 = slecht
5 = wccr het niet (OR)

5' Volgeu dc Zjcltcset dicnco *urlgerrcrt dct tc rrcrzelcrca tcgeo zielrc van bua *ertnemcr*
Wic betaalt na de ectstc zes weken in hct geval rran acktc de loonverrrangende basis-uitkeringen?
codes: I = dcbedrijfwereniging

2 = hct bedrijf zctf (eigcn risicodragcr)
3 = hct bcdrijf zclf, maar met bcgcleiding en contr0lc door de be<lrijfsvereniging
4 = anders, namclijk

6- wb belr.lt in hct gc',!l vaa zicltc eco q,catucle earvu[ing op de bsigritteriog?
codcs: I = dcbedrijfsrareniging

2 = hct bedrijf zelf
3 = zorgverzekeraar
4 = er wordt geen aanwlling uitgekeerd

7. k hct bcdrijfaaogcslotcn bij ccn Bcdrijfsgczoodhcidsdienst (BGD)?
codes: I = cr is ecn interne. enkelvoudige BGD

2 = aangcsloten bij gezamenlijke, encrnc BGD
3 = nec. nicr aangeslotcn bij cen BGD

E
rT-n
rr-n
rr-n

tr

tr

tr

tr
modelnr.9214.l
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& In*nubetbvo wnaftbtsi4db.e;crbmhcdcainhctbcdriifvaaEttrcncrtttrBeL
Fcr ririrnfectr rrdca & wlgsodc lcgErc plcgirtrcaC

I in kolom I pcr risicofactot cen schatting rran hct FttE[trge rcrlococrr in uw bedrijf dat met deze

risimfactor tG rnakcn hecft'

2 ia dc kolommcn ?a ct b ia volgprdc ran bclangrijlheid trcc frrocticr aangegeeen reartij dic risicofactor

zii in ha biimdcrrcordct'
N-B'in volgordc yan belangrijkheid' kaa zijn gebascerd oP uiteenloPcndc ovcnrcgingen:

- de (grootsic) aantallcn functiehoudcrs waanr(xrr dc risicofactor geldt'

- hct fcit dat ic risicofactor gcldt v(x)r eco (hclc) afdcling mct wcliswaar mindcr of weinig functiehouders

krn naar us inschatting rraarder wcgen'
. of, bijvoortecld, hct feit dat dc risicotacior vechraak zickmcldingcn tot gc!/olg hccft.

3 is dc risimfactor volgcns u (mG&) @errrt ran gczondhcidsklachten. vctzuim. arbcidsongeschiktherd of

vcrtoop bii dc bctroktca wcrkncmcrs?

codcs: I = ja
2=ncc

4 mct codcs I Vm 3 volgordc van hct tyF bclsdiog aantcvcn dat volgpns u de bclangrijkste ristco factoren

votllcn.

rbkn{orcn/lictancliile bcbing

8.1 (arare)knchtuitocfcning:tillcn.sjouwen'
dragcn. duwen of trckkcn

8.2 vaak langdurig in dczclfdc houdingen

mocten wGtken

8.3 vaak buigen of draaicn mct hct

borienlichaam

8.4 vaak kortdurcnde. stccds

tentgkercndc bcwcgngcn mocten maken

mct dc armetvhandcn

85 trillingcn (via trillendc machincs of
vocrtuigcn of b.v. trillcnd handgcrecdschap)

8.6 langdurig zittcn

2a2b3{

mtlmtrn

mEmtrtr

mmmtrr
mmmtrtr
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InrcaErisetfo vr! dErE fectora db. tr lr rr EcriDg hct *ctdinlrdbcritrd.o van rerlncmcrs in acgarierc zin kuaacabamdcdco-
Pcr risicofacrorrordcn dc wlgendc gegElrtrs tGrctfutrcqd

I in kolom I per risicofactor ecn schatting rran hct pcrccaragc *crtacne15 in uw bcdnjf dat met dczerisicofactor rc makcn hceft.

codes:

4

Strcssfactortn

in dc kolommcn 2a en 2b in volgorde van belangrijkhcid t*cc frrc{icr aangegeven waarbij dic risicofaclor rjctin hct biizoodcr vmrdct-
N.B. "in rrolgordc van bclangrijkhcid' kan zijn gcbasccrd op uitccnlopcnde overuregingcn:
- dc (grootstc) aantallen functiehoudcrs waarvoor de risimfactor geldt.
' hct fcit dat dc risicofactor geldt voor ecn (hclc) afdcting, met weliss'aar minder of weinig funcriehoudcrs

kan naar uw inschatting ap?arder wegcn,
- of. bijvoorbecld, het fcit dat dc risicofactor vecl,traak zickmcldingen rot gevolg heefr.

is de risicofactor volgcns u (mcdc) @tzrat vza gczondheidsklachten. verzuim. arbeidsongeschiktheid of
rcrloop bij dc betrokken wcrknemen?

t=ja
2=nee

met codcs I t/m 3 volgorde van het tyPc belasting aango/€n dat volgens u dc bclangnjkstc risico factorcn
vol'nen.

2b2a

9l dc ersen die hct werk stelt. zoals de
hoeveelheid werk. moeilijkheidsgraad
of werktempo

de mogelijkhcdcn die de werknemers
hebben om zelf.hun werk te regclen

het ontbrckcn ran flexibele werk- en
rusttijden. de arbeidstijden. de verlof-
regelingen of personeelsgebrck

contacten en ondersteuning op het
wcrk. tussen werknemers ondeiling
of tussen werkncmers en (direct)
leidinggevcnden

gebrckkigc ontplooiingsmogelijkheden
of de geringe uirdaging in hct werk

rt[Emrtr
mmmtrr
[trmmrtr
t-T-lIlr-T-lrtr

mm[trtrr

9.2

at

9.4

9.5
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10a Tenslottc wil ik u vragen welk van dc nu bcsprokcn risicofactoren door u voor het bcdrijf

als PROBLEEM wordcn gczien:

codcs: t = ja, nordt als problcem gczicn

2 = ncc, wordt niet als problccm gczien

b = blancoflceg risicofactor doct zich nict noor

ll$eocliitc bchrtilt

(nzre) krachtuitocfcning: tillcn, sjouwen, dragen. duwen/trcklcn

2 vaak langdurig in dczclfdc houdingcn moctcn w€rkcn

3 naak moc.:n buigcn of draaien mct hct borrcnlichaam

4 rraak kortdurende. stceds tcrugkcrcndc bcwegingcn moctcn makcn

mct de armerVhandcn

5 trillingcn (via trillcnde machincs of voertuigen of b'v' trillcnd

handgerecdschaP)

6 tangdurig zitten

stEsr

7 hocvcclheid werk. mocilijkheidsgraad van hct wrrk. wcrktcmPo

8 mogelijkhedcn die de wcrknemers hebben om zelf hun werk tc regclcn

ghctontbrckcnvanflcxibelewcrk.enrusttijdcn,dcarbeidstijdcn.verlof.
rcgelingcn of Pcrsoneclsgebrek

10 contactcn cn ondcrstcuning op hct werk tusscn wcrkncmcrs ondcrling of tuSscn

werkncmcrs en (dircct) leidinggevenden

1l gcbrckkige ontplooiingsmogelijkheden, geringc uitdaging in hct werk

12 andcte problcmcn. namclijk:
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l0b Kunt u in volgordc, aargrwn wetlerisimfactoren
u als bclangrijkstc ptoblcem crvaart?

codcs: iu wlgordc hct/dc nummcr(s) van dc risicofactor(cn)
in rrraag lga vcrmaldcn;
blanco indicn geen cnkelc risicofactor alr
ccn pmblcem wordt gezicn
(l0a I Vm l2stccds code 2 of blaoco)

10c In welkc rolgordc pakt u dc?e problcmen aan?

codcs: alr bij lOb; indicn pobhoco tp[ifriidiC rcrden em3mkt
hct nummcr dat bij lOb ah ccrstc is genotccrd ncrhatcn.

[Emm

[trr][r
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IIERTBNNIITG vAtt RtE.?l]N[ul IN GErcNDHHD, vwaJn|l, wRII,oP EN
ARBET'ffiNCMIKNIgD

Intro vreeg ll:

Vordc iatcrvic*r
Bij dc volgcnde vraag gaat hct om klachtcn (last, pijn, ongemak) rran dc nck, ntg, schouders' ellebogen' polsen/handcn/

hcupcn. dijcn, knie€n, enkels of voetcn.

11. Hcbbca *crtnemcr: in tr Hriif &-f[p!gD9El2-E!t4dq nog al ccr gFfhtgd ovcr ncL rug of lcdcmaten?

codcs: 1 = ja
2=tec
3 = wcct nict

7n ia:

lla ts cr naar uw mcning ecn relatic mct hct werk? codcs: 1 = ja
2=ncc

llb Bij welkc functles sPcelt dezc problematiek? (twcc bclangrijkstc nocmen)

ItrtIo vlaag l2

Vmr& htcrvicncr
Hct gaat bU de yplrcn@gg vooral om klachtcn als:

- mentaal uitgcput zijn door hct werk.

- aan het eindc van een werkdag lceg zijn.
- s morgens moc oPstaan. als cr wcer een werkdag voor hcn ligt'
- zich 'opgebrand'voclcn door het wcrk'

- zich gefrustreerd voelen door het werk.
- mcn vindt dat mcn zich tcveel mo€t inzetten voor hct wcfk'

- mcn voelt zich aan het eind van zijnlhaar latijn.

12 llcbbcn rertscmert in us Hriif 4S-e[ggbEgSlZ-E4eSGL nog al ccos tlacttctr gcsit

dic hct gcYolg zijn van strtss?
codcs: I = ja

2=nec
3 = weet niet

Zo ia:

lZa, Is cr naar uw mcning een rclatie met het wcrk?

codcs: 1 = ja
2=nee

m
r-fl
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l2b. Bij welke functies? (rwre bclangdjkrtc noemco)

- funcic I = ...................

. functic 2 =

13. H6bca r*rtlcoclr h ur bodrijf endcrc 3s oodhddrthhtro db DGt hur rcrt t 61tco hcbbco?codcs: I = ja
2=ncc
3 = yact nict

Zo.ia:

l3a. Wclke gczondhcidsklachrcn?

13b. Bij rielke funcrics? (nucc bclangrijkstc nocmcn)

- functic I =

. funcric 2 =

m
m

m
trl



TNO rapport

NIPG 93.075
124

WRZUIM. EN ARBEID SO NG ESCHII(ITTEIDSB ELEID :

14. Bcnt u q dc hoogtcvra hct tot drGEriEFtrEotrSE in rrbcdriif itt 1992

(totr.l = ildo.i.:f lengdudt ricttlrczuin co zveagcrrchaprcrlof)

codes: I = ja
2=nec

7a ia:

l4a. Hoc hoog is dit? (in I dccimaal)

14b. Hoc is dit pcmentagc bcrekcnd?

mdcs: I = op basis van hct aantal verzuimdc kalcndcrdagcn pcrjaar

2 = op basis t/.an hct aantal wrzuimde w€rkdagcn per jaar

3 = op basis van hct aantal rrerzuimde werkuren pcr jaar

4 = wcct ik nict precics

Hoc is dit pcrccntagc bij u bekcnd?

codcs: I = via ccn cigenlbedrijfs registratlesysteemiPz

2=iadcBGD
3 = via de bedrijfwcrenigng
4 = anders.

namelijk

Was hct vcr':zuim in uw bcdrijf in 1992 hoger. hctzelfdc of lagcr dan in l99l?

codcs: 1 = hogcr
2 = gctijk
3 = lagcr

Is het vcrzuim in uw bcdrijf in 1993 tot nu ioe hoger, hetzelfdc of lager dan in 1992?

codes: I = hoger
2 = gelijk

3 = lagcr

15 Bcnt U op dc hmgtc val hct pcsooccbrctloop i! ur bcdriif 'tl lY'n
codes: I = ja

2=nec

Zn ia:

l5a. Hoc hoog is dit?

15b. was het personcelsverloop in uw bedrijf in 1992 hogcr. hetzclfdc of'lager dan in l99l?

codes: I = hoger

2 = gelijk

3 = Iagcr

I-T-n,,

t4c

t4d.

14e
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l5c. Is hct pcrsoneclsrrerloop in uw bcdrijf in 1993 tot nu toc hogcr. hctzclfde of lagcr dan in 1992?

codcs: I = hogcr
2 = gelijk

3 = lagpr

Bcot U q & hog]c vu hct eeatet TETIDGDGII in ur bcdrijf &t an frn h dc WAO rcGcht L getmco?
codcs: I = ja

2=ncc

7a ia.

lfu. Hocveel warcn dit cr?

Hoc is dit aantal bij u bckend?

codes: 1 = via cen cigen/bcdrijfs rcgistraticrysteem
2=iadcBGD
3 = via dc bcdrijf*ereniging

1ft.

Is de WAO-intrcdc van werknemers in uw bcdrijf over 1992 hoger. hetzelfde of lagcr dan in l99l?
codes: I = hoger

2 = gclijk

3 = lagcr

Is de WAO'intrcdc yan werkncmes in uw bedrijf over 1993 tot nu ioc hoger, hetzclfde of lagcr tlan in 1992?

codcs: I = hoger

2 = gclijk
3 = lager

Wat b il eijn a[eoccotcfrt dc bchngrijtste rcdcr voor WAOirtredc in rr bcdrijp
codcs: I = aandocningen van hct bcwegingsapparaat

2 = psychische aandocningcn

3 = hart- en rraatziekten

4 = anders. namclijk
5 = weet niet

6 = nier vztr t(EPsssltrg

Ilcvecl xcrtrlencri zijn aa ccn zicttcF iodc vtn hnggr.r-r 3 no-ndca

teruggckomen rn hun oude functie (op oudc werkplck) die niret is eaoBcpest

tcruggekomcn in hun oudc. maar rcl aaogcpctc functieiwerkplek

tcruggekomcn in cen andere functie/op anderc werkplek

t7.

l7a

[E
[E
U
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RWE{NBE,ruI}

Stntcturclc asrydcn van hct Prctcnticbclcid

1& Bctut cr in rrr bcdriif cco utoiilPho' of ir nca cr ncc bczig?

codcs: I = ja, cr is ccn arbojaarPlan

2 = ia, dzar zijn wc mcc bczig

3=nec
4 = wcct nict (OR)

@jg1 codcs: (18a t/m l8d)
I = ja
2=nce

t8a. ls lichamclijkc belasting hicrin ccn aPsrt aandachtsPunt?

18b. ls stress hierin cen aPan aandachtspunt?

I8c. Maakt een periodieke inventarisatie van risico's op het gcbicd van lichamclijke

bclasting dcel uit rran het arboiaarplan

18d Maakt ecn periodickc inventarisatie van risico's op het gcbicd van strcss

decl uit uan het arbojaarPlan?

19. Wordt er jaerliils cco ert<iarverlag gc=Orerrco, of is m &'r ncc bczjt?

codcs: I = ja. cr is jaarlijk cen arbojaanrerslag

/ = ja. daar zijn we mee bezig

3=ncc

@ig: codcs: (l9a t/m l9c cn 20)

l=ja
2=ncc

19a vindt er hicrin cen rystcmatischc eyaluatie plaats van hct arbojaarplan?

I9b. Berrat dit arbojaarverslag ecn cijfermatig ovcrzicht van ziekteverzuim.

wrloop en WAO-intrcdc?

l9c. Wordt er in het arbojaarverslag mclding gemaakt llan de visic van de

OR./MC/rlienstcommissic op de arbo-problematiek in hct bedrijf'

hct arbojaarplan cn de arbozorg van hct bcdrijf?

tr
tr

t0
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8. ViDdt cr iaCgrtic ahrtt tE uto(IrGlGoficlrddd co udcrG rpccE! na hci on&ncniagbclair?

biat

Zta. Makcn hicrgenocmdc belcidstcrrtincn qq. aspcctcn dccl uit van het arbobcleid?
codcs I = je

2-ncc

sociaal bclcid

zicktcvcrzuimbcleid

arbeidsor gesch ift theidsbe hid

milicuanrg

ku/alitcrlszorg

u
T
tr
T
tr
u

A Zia bii rr bcdriif & volgcrdc dc.hrdi3Eo in dto:o.t?
codcs I = ja

2=ncc

andcr aspc$cn. namelijk..-..,-..

arbci& cn organisatic (A&O) deskundige

arbeidshygidnist

ergonoom

bcdrijfsfysiot he rapeut

veiligheirlskunrlige
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22a.

Ir ct ia rr bcdrijf ryntc vu d{a of nccrdcre orEl[co rerria mca zit
bcriElodt mertoaba?
codcs: t - ja

2=ncc
Zn ia:

Welkc is(zijn) dat?

codcs t - ja
2=ncc

andcrs. namclijk.........................

Ab cr probbmca op bet gebir{ vaa *ert cn gczoadbcid opgclct DGt tr xordcr,
rellc vra & w[codc riia Oeerbii il *eltc netc bctrclba?

codcs: I = nict bij bctrokkcn

2 = mttig bij bctrokkcn
3 = wij intcnsicf bij bctrokken

4 = intcnsicf bij bctrokkcn
5 = kcnt/hccft hct bcdrijf niet

6 = wcct nict

Ondcmcmingsraad, Mcdczcggenschapcmmmissic of Dicnstcommissic

VGW.mmmissic ingcrolge art. 14 (mmmissic rcilighcid-gczondhcid-welzijn)

arbo<ommissic ingcvolge art. 15

Sociaal Medisch Tcam

Directic of bedrijfslcidin g

(Direkt) leidinggevendcn

Uitvocrcnde werkncmers

Wcrkoverlcg

Personeelszakcn

Onderncmingsraad. mcdezcggenschapscommissic of dienstcommtssie

VGW-commissic (VGW = veiligheid. gezondheid en welz.ijn )

Bcdrijfsgezonrlheidsd ienst

Sociaal Medisch ltam

tr
I
tr
tr
u
tr
tr
T
T
trArbo.commissie
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24. Mlfr ur bcdriif rqcU$ gcbrunvrn mdcdctrriog db crcnc orgrdrerics
u bidca tij &rerlcabgvu utmry io rbcdrijl?

codcs: I = ja
2=ncc
3 - wect nict (OR)

7.n ia:

?Aa. Wclkc organisatics zijn dat zoal?
crdcs: I = ja

2=t*

andcrs...........................

6- Ir cr in rr bcdrijf cco srnrturecl (ARBO) budget vmr ilterlcritrgEr eo maatrrgplea
geri*t op cca wrbctcring vrn rh. ertcirtmortedetcdco ca hct
rcruindcrca vaa rtrcrl er tictencliite UcU4f

codes: I = ja
2=ncc
3 = rvecr niet (OR)

7a ia:

25a. Kunr u bij bcnarlcring aangelrn urat dit budgcr op jaarbasis is (in guidcns)

cxtcnic Bedrijfs Gczondhcids Diensr

Onderzoeks- of adviesbureau's

CAIVGMD of bedrij fsvercni ging

Produkt- of bedrijfsschap

Zrirgverzekeraar

Wcrkgeversvcrcniging

Wc rlinemcrsvercni gin g

T
tr
tr
trr

13.
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ConcTetc maatrcgelen gericht oP organiatic en indiidu.
ten aanzicn van dc aan,E,k van de pr*lcmatick van st ess cn lichamclijkc belasting.

2 WcltG E! dc hhrradcr gwndc ,Ecae @frqrrJrrl hccft u of dc dmr u ingehuurdc dcstundigp

ia & efrctom tl nuadco getrooco m strcrb c! fArnctiitc bchsing tc lnetytcrcn/y=rEildclttr:
codcs: I = ja

2=nec
3 = rccds aanwczig/gcbcurd

Ecn cotirdinator op hct gebicd van arbozaken aangestcld

Dcslundighcid van ecn ondcrzocks- of adviesburcau aangetrokken

Een risico-tnventartsatre

Werkplekonderzock

Er is een pcriodiek bcdrijfsgezondhcidskundig onderzoek uitgevtrcrd

Er is cen ondcrzock tcricht op dc ryf,van de strcssproblematiek uttgevoerd

Er is een onderzoek. gericht op de gL@ van de problematiek van de lichamelijke belasttng uitgevoerd

lotro vnag Tl Un-3}-

In de volgendc wagcn wordt eerst ingcgaan op ccn cvcntueel aanwczige structurcle. werkplek of functiegerichte aanpak

wn de problemcn van srress cn lichamelijke bclasting. Daama wordt ingegaan op individu-gerichle maatregelen.

n. Z)ia ct it rn Hriif iC-qe{tg!Spq-p.-El4g4!9S aicr iadivi.r,rel prkfitc maatrcgclctr

gptollco 161vosftsminE of wrmiodering wao' lktuaclilib blaing?

codes: I = ja
2=nec
3 = weet nict (OR)

l4
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27a Zo ia: Om welkc maatregclen ging het hicr?
codcs: I = ja

2=nec
3 = reeds gebcurd

A' 7)ia cr a rr bcdrijf in dc afqclora 12 maaodca nict iadividucct gsrichtc maatrcgelctr
gctroffcn tcr vmrtoning of vcrmindcriog yatr strcss?

codes: I = ja
2=nee
3 = weet niet (OR)

28a. &.-tl. Om welkc maarrcgelen grng het hier?
codes: I = ja

2=nec
3 = reeds gebeurd

lr
tr
tr
r
tr

Cursussen of voorlichting op her gebied tan [uncrie-genchre 
'aardiqhcd." 

n

Cursussen sociaal managemcnt voor lerdinggeventlen

Taakroulatie is ingevoerd voor idn of meerdere functres/afderin*"" I-l

Vcrbreding van het takenpakket is ingevoerd voor iin .[ meerdere funcrres/afr.lerin*", l-l

Dc functic-inhoud is in i6n ot enkele gevallen volledig .r..ni"r*r. I-l

Roosters zijn. met inspraak van de betreffcnde medeu,erkeo. orn*"nu., l_l
(brjvoorbeeld voor specifiekc groepen: seniorcn rooste rs )

Wcrkovcrlcg met cen.frequcntic van minimaal eens pcr maand is ing.r,,.ru l-l

andere maatregeien. zoals.

cursussen ol voorrichring n

Apparatuurlmachincs/gcrecdschap is verv'angen of gcintroduceerd tcr verminttering van zwaar werk

Takcnpakkctten zijn aangepasr

Taakroulatie

Werkplekken zdn aangepasr om $sicke belasring te vermindercn

Fitnessprcgramma

Andere maatregelen. zoals

t5
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29- ziig Gr in r17 Hriif @ ia<livkltrel get*rtrc E rtrrgclco ;etrc{fco, spccifick

g.d&t op a.rpes.ilt va[ dE xtrtplct tcrvoortming of rctnindcring uet lic.haretiihc bla@

codes: 1 = ja
2=nee
3 = wcet nict (OR)

b-jg.Om welke maatrcgclcn grng hct hicr?

codcs: t = ja
2=nce
3 = rccds gebeurd

Individucle adviscring cursusscn of begeleiding van medewerkers door deskundiqe

Individuele taakvcrlichting of werkplekaanpasstng

Verandenng van functie binnen hit bcdriif om gczondhcidsredenen. hctzij op eigen rnitiatief

dan wel op advies van een deskundige

indivrduelc lichamelijkc trainrng

andcrs. namclijk ........................

7)ia a n r- bcdrijf @ idiyiduet gctichac Eart Esclco Ecttofrcn, qrcifick
gpricht op de fuoctic(ishoud) of op de rcrtoustandighcdcn ter vmrtomiog of rrcrmiodcring vao slrt:ss?

codes: I = ja
2=nec
3 = weet niet (OR)

Zo ia: Om welke maatregelen grng het hicr'/

codes: I = Ja

2=nec
3 = rccds gebeurd

Cursussen of voorlichting op het gebied van functie-gerichte vaardighcdcn

Cursussen'sociaal management vo()r leidinggel'cnden

Cursussen of voortichting gencht op stresshantering door dc persoon z-elf

lndivrduele advisering of hegeleiding van medewerkers door een deskundige (counseling)

Individucle taakvcrlichting of wcrkplekaanpasstng

Verandering van functie binnen het bedriif o6 gezontlhcidsredencn. hctzij op cigen initiatief

dan *'cl op advies van ecn dcskunrligc

anders. namelijk

t6
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31. Zin dc meerrcaclca (rrmcld ia vragcn 27 t/m 3O) op ddo o[ aodcrc wiia gc€veluccrd?

codesi t = ja
2=nec
3 = n.v,t.

4 = weet niet (OR)

7n ia:

Zijn de maatrcgclqn van invloed geblekcn op de volgcndj! terrcincn:
codes: I =jaibeter

2 = nce. nict yan invtoed/gelijk
3 =. slcchtcr
4 = wect niet

3la

. de pro.duhtiviteii van medewerkers?

dc k*zlitcit van her produkt dat zij aflercrcnl

hct ziefttet'erzuim

W,\()-r niretJe

rcintcgratiemogclijkheden van uir gevallen werkncmers

het verkxlp'J

desfeer hinnen her hedriif?

de motivatie van werkncmcrs.,

klachtcn. ge rappo rreenl doo r uw rhetlcs.crkcrs,,

anders. namelijk

T
tr
T
tr
l
il
I
tr
tr
tr

t7
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pRt urtr?tu tDg RgvoRDmI,ryDB FACTOREJ

Spclick gericht oP hct arbo. of prcvcnticbclcid
cn qp sfi.crst cn lichamcliikc bclastiag

7L Is cr in & ef3clqca tZ orudcl SpavcsccrU ia & unprt ru Feblcocr op bct 3ebftxl vao

stlE r crlot li.t cliifc tctadog?

codes: 1 = ja (naar 32a)

2 = nee (naar 32b)

Indicn er qcinvestecrd is in strcss cn/of lichamcliikc bclastinq

3Za. [Ict investcren in bctcre arbcidsomstandighcdcn of rcrkcondities kan vcrschillcnde oogmcrkcn (doclen) cn effecten

hcbben. Hicr staan cr ccn aantal gpnocmd. Gccf aan *=lkc voor u in volgorde (1 t/m 3) dc voornaamste doelstcllingcn

waren EN wElkc hct mccstc cffcct sortcerdc.

codcs: rangnummcrs I t/m 3t dc rcst lecg

DOEL EFFECT

zij verlagen hct ziektcverzu,", n I

zij dnrkkcn dc prcmickoste' E tr

zij dragcn bij aan voorkomen van de malus

zij lcidcn uitcindcliik tot lagerc r"o.iirsr.o"t.n E tr

zij bcvordercn de bctrokkenhcid van het o".,on"", [l tr

zij zi;n gunstig voor het imago van rr"t t"ori.;r l-l tr

zij zijn gunstig voor hct aantrekken cn trirsthouden van'akbckwaa* ,"r.on.", l--l tr

zij lciden tot cen hogerc produktMtcit door gocd tocgerust en gezond o"oon"", E tr

Anders. namcrijk............ I tr

t8
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7n nee:.

32b. wat warcn voor u de b.r.nEnikstc rrdcne[ om gcco E ar*$,c! rc ncflren op hct
rcr voorkomingrvennindcnng van strEss cn licharncliikc bel.sttng? Als u mecr dan
zijn dan voor u de dnc bclengnlksrc rcdcnen. in volgorde van bclangnjkhcid:

codcs: ra[g[ummcr: I Um 3: dc rcst lccg

tcnetn tran arbcidsomstandighetjcn cn
I yan ondcrstaanric rctlcnen hebt. wat

gccn aanleiding voor/gcen problemcn

gebrck aan rrjd

gebrek aan gcld

gcbrc\ aan dcskundighcirl

ncgalicrir ko$cn-batcnanalrtc van prcventicye maa I re gclcn

gcbrck aan lztchtbaret rcsulraren

gcbrek aan rnformatrc or.er tc trcl{cn maarrcgclcn

gebrek aan belangsrclling bij hct managemcnr

gebrek aan m(rtivaric bij werkncmcrs

gcbrck aan strucruur brnncn hcr bcdrrjf

tegcngestclde helaneen hinnen hcr bcdrijf

3C

andcrs. nameiijk

IIdbGo Gti vqT Er u tE!4 Pni-lco ia rr bcdriifrbt/bndc pL.trtgvoodco wurin dc eropokvu p,rdlcorric* rel lictencliitc bchstiar cearnet ad?

codcs: t = ta
2 - nee/wcct nict

Stisrulcrca de oErnLilic. ia rr bcdriifnrt (bedrijfswrcafing, bcdriits- et produttrctap, ]Grtgcccrs- ca
rertaeocmrgrainticr) dc eelpet no dc lichocdiitc bchstinsorobhantict op bcdrijfsniuu?

l =ra
2 = neclwcct nret

v-

t9
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Zair;.
3rlr- Hcdt u bcdriif darr in ccn van dc rrolScndc ac-tMtcitcn ook lrn mee gedelo?

codcs: t = ja
Z'ncc

l-rntncicren. stimulercn cn coiirdincrcn rran ondcrzock oP hct gcbicd van lichamelifkc bclasting cn de prevcnttc crv-an

biedcn arbo<.lcskundigheid aan

(lercn) organisctEn van cssusscn. gc\En van voorlichting

birdcn van rrsbrcnfic bij de risico-invcntarisatic in rcrband met lich.mclijke Uctasringspmtrtcmarick

edviscrcn cn bcgelcrden bcrlrilvcn uit dc hcrlriifstak

aadcrs. namcliils.......*.........---.--

@ ct, 6j rc r cct, ptricGt! b rr bdtiifrtrt/bru& rurb de ryt trr rtrtrrorobhoerick

ctlrrrlr6d?

c<xlcs: I = ,a
2 - nccrurcet ntct

Stioulcrca & oryrairilict ia rr bcdrijtset (Ucdriifrcrcaigilg bcdriifr of produhrcbep' ECttBEuctt- cn

*ttlcocrEiltlitliL) &.roFtvr! & ggI{gait op tcdtiifnireu?

r36

35.

36.

36r.

codcr: I - ja
2 - nccl*ect niet

?l,-tq
Ilccft u bcdriif daer. op ecr van rte volgenric terrcinen aan deelgcnomen?

codcs: t = ja
2=nee

finUcicren. srimulcrcn cn coordincren ondcrzock op hct gcbicd van sttcss cn dc prcvcntie cn'an

bicdcn arbo{cskundighcid aan

(latcn) orgznrsercn van cursussen cn gcvcn van sortrlichltng

bicden assrrcnric bij dc nsico-inventarisatic in tlrband mct slressprohlematick

adviscrcn en begclcidcn bcrlrijvcn uit de bctlrijfstak

20
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Nqmetk cntcrc argcmcnc bdrijfs*enmer*cn. mccr gcricht op hct in &,afl brcngen van
striaal<anqnishc kcamct*ca. dic bclemmcrcnd of bqordcrcnd kinncn zijn v@r het prcwnricbctcid-

Ltrtro rrraat 17:

Vo&intw*tet:
- mct aanvocrJ *ordt bcdald dc aankoop, hcl aanbod. dc inrrocr van dc produkticmiddclen.- mcl 'Produkticmiddclca' uordt bcdocld: grondsroffcn. khnten, .i6nt"n. prti€nlcn. informatic. lcwndc tjicrrn.tcchnologic, inslntmcatcn, mrchincr soft*rre.

Produtricnil&lcn

llccft rr bcdriif olF irtciling i! & h.tr. trrelf n.adco P,obl@ ret dc eurcr ven
produttieaildcha getrd?

codes: I = ja
2=nee
3 = wect niet (OR)

lndien ia:

Mct wclkc aanbod' of aanvocrproblemen wordt u gcconfrontecrd? (mecderc antwrxilden zija mogclijk)
codcs I = ja

2=ncc

n.

slcchtc levcrbetnruwbaarhcid

k-walitcitsprrblemcn

onnoorspelbaarheid van de prijzcn

andcre. namclijk:
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Atlcihrtlt
3 IIccfr u i! dc LrlrrE IZ Oeudco ploblcoc! 3cbd c hot qndh vrt bcFd& ratulca

ir nr bcdriif of irtcUtg?

codcs: t = ja
2=ncc

7a-!il
3Ea. Mct wcltc problemcn wordt u gemnfrontccrd om \racatut€s op te wllcn?

codcs I = ja
2=ncc

kraptc op dc arbeidsmarkt/gcen aanbod

handidatcn hcbbcn cen te lagc kcnnrsnivcau

kandidatcn ziin te wcinig gemotiveerrl

kandidarcn hcbben tc weinig crwanng

kandidatcn hcbbcn tc bePcrktc leidinggevcndc ku'alltetten

kandidatcn nassen nlcl ln hci tcam

andcrs ....,................

Fupcti6.li$rilr

Gmcp*rUgeca gocPrrcrt

Iilrc vr..g tl

Voor dc intcrvicurcr:

t:*-* tlan ccn *' 
lffTi#!rx,i;-"*i::;!#ili:;.?#i:::::;:::,, -m hun ,aak ,e

vewullclr,-

dae mcdcwerken mccr dan iCa funaic binncn dc g'ocP kunncn uitoefencn'

Eli erctqndcels instaan vupr eipen olannine-

Dc gtup kan gcricht ziin op ccn vastc gtorjP machines op cenzctfde Produkt of pnfiuktdee!' Pntjectgnrcpcn z'rjn txtk

gt@pcn.

t9- Wordt cr ia rr bcdriif of irtcliog ct E rpco of tcens gsrcrfr?

codcs: t = ja
2=nec

bb

39a Wclk perccntage rran hct werkncmersbcstand is urcrleaam in zo'n (zulkc) g'ocP(en)?

22
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Produhic*nsuur

Dcze waag hceft bcrrekking oP dc wijzc waarop dc produktic- of rlicnstcnstrufiuur ln uw bedrijf georganiseerd is. IIet gaarfcirclijk om dc groepcring rean de machincs, speoalismen of functionanssen in hcr bedrijt

Voorbeeldcn rran oroduktic- of dicnstcnstructurcn ziin:

' tiirtrutuur in dczc strTrctuur lopn wtchillcndc prduktcn of dicnstcn owr iin tijn c.q. band mct achrcr clkaaropgcstcldc (cveatuccl omstclbarc) machincs of wordcn ptrt'ruktcn of dicnscn .l@t ecn lijn wn functionansscn o[
sryrr,a listcn a fge h a ndc ld.

' arhinc riilc of firacriroclc stnEtuut in dczc stntctuur wordcn machincs van hctzcltdc npc bij clkaar gegnxpeaa orsandcn sFcialistcn of funaionadt*n uit ccn zclfdc *e*gebied in ecn afzoadcrlijke id"hg samJnieoracnt. Dcptduktcn of dicastcn *otdca in wschillcndc volgordcs tuscn dezc machincs of dczc spcizlistengrcepcn/atdclingen
afgchandcld.

' ctDoqiliFE of prod'-ric acricttc stnrctuuE in dczc struauur zijn ailc machincs. spcctalistcn of funaronansscn ,ichorcn bij dc afuonding v:an ccn (atgcba*cnd dccl ran ccn.) pradukt of klanrcngtup bij ctiaar gegncpced.

40- Mca rcltc produtrh- of dicnstcartnrctusr toor ur bcdrijf of inoclliag hct bcstc o'crEEn:

codcs I = ccnlijnsrruouur
2 = een machinc gcrichtc of functionele strucruur
3 = stroomsgewijze of prorluctic gerichte structuur
4 = ecn combinatic nl.
5 = ccn andcrc sttuctuur. nl.
6 = ncct nicr (OR)

IIiErarchic

Iotro vra.g 4t:

Vorbecl&a:
Dirccrrc

, Directre

Hoofd bedrijfsleiding pn Or*rllcrca.
I

Bcdrijfslciding prortuktleteiuing
I

I
Taalchet

I Mcrlewerken

Grocpslciding
I

Medcwerkers

Aaotal lagpc 6 Aantal lagca: 4

llc grot is hct 
'arlel 

tagea in dit H.iif of dczc inrrelliog? (cqcn tagen mccrrteoeo vao ccD cxtcrn mrxrtcrbcrtriif
kcpelorgaobatic!)

(gcbrutk voorbcclden bij het beantwo<stden tan de naagl

41.

23
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Marktcisen

1L Hc ziin & E thciE! ror rn produkt(cn) of dicmcn ia dc lgaElg.:dif-igl rcrandcrd?

47A, Ortuittclitg uerttPtiizen:

codes I = marktPrijzen zijn onvoorspclbaar Scttcgctr
2 = marktPrijzcn zijn voorspclbaar gcstcgen

3 = marktPriizcn zijn hcuclfdc gcblcrrcn

4 = marktPrijzcn zijn voorspelbaar gcdaeH

5 - marttPrijzcn ziin onrroorspclbaar gedaald

6 - marktPrijzcn dcels gcstcgen. dcels gcdaald

7 - weet nict (OR)

1?B Oor*iltclirylrrlitciacircs

codcs I = hrelitcitsciscn zijn op ccn onvqrrsPelbarc manicr hogcr gcwordcn

2 = loalircitsciscn zijn hogEr gewordcn. maar wrl op ccn voo6Pclbarc manicr

3 = kwalitcitsciscn zijn hctzclfdc gebleven

4 = kry8litcitsciscn zijn lager geworrten. maar wel op ccn voo6Pclbarc mantcr

5 = kwalitcrtseisen zr.in oP ccn onvoorpelbare manter lager gewordcn

6 = wect nrct (OR)

42C Ootwittcliog lcvetrcrmiinco

codcs I = lewrtcrmijncn zijn oP ecn onvoontpelbare manier koner gcwordcn

2 = levcnermijncn zijn koncr gewotden. maat wcl op ccn voorspclbarc manier

3 = Icrrcncrmijncn zijn hctzelfdc gcblcwn

4 = lcvcncrmijncn zirn langcr gcworden. maar *'cl oP cen voorspclbare manlcr

5 = lcrrcncrmijnen zijn oP ccn onvfi)rspclbarc manicr langcr geworden

6 = weet nict (OR)

4?D Ont*ittcliagnicu*cProdulileo:

cor.lcs I = de vraag naar nteuwc produkten rs op een onvoorspclbarc manlcr toegenomen

2 = dc vraag naar nreuwe produkten ls toegenomcn. maar wcl op een v()orsPclbare mantcr

3 = dc vraag naar nicuwc produktcn rs heuclfde geblevcn

4 = dc vraag naar nieuwc protlukten rs afgcnomcn. maar wel ()P een \1)()rspclbarc manicr

5 = de waag naar nieuwe produkten is op cen onvoorspelbare manter afqenomcn

6 = wcer nicr (OR)
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Mrrttmitic

43' IIe sctet u & tnitigp mlrraticpcitb rrn ur bcddr of ilnc[iDt in tca aauiea van rr rtcrtstc ooacurrcnq *?er dit
dc yotctrdc ..pcctc! bclrcft?

codcs: I = mindcrSOcd
2 = evcn gocd

3 = bercr
4 = wect nict

ksrprijs

L.walireir

levenermijn

lcvcrrn nrcuwe produktcnrdicnsrcn

Marttstratcsie

47' Kuat u aeoScreo aea rclt(c) puat(ca) u ia rr 66{666min!sreleirt in dc t(Etonrst dc mccsle aaodacht wilt ga.o
bcstcdco?

r
tr
tr
r

Voor de inteniewer
De respndcnt dient in zijn o{ haar ant*ootdca een volgotdc wn bclangtijkhcid aan tc gcven:

',ntordc 
kan variirca van I (me*tc aandachr otprioritcit) tot 4 (minsic aandacht).

Dc occslc aaodechl zel E il mer

kostprijs van de ergen produkren o[ diensren vcrbereren

hralitert uan de prcdukten of diensten vcrbetcren

lcvencrmijncn aan dc klanten verkorten

nicuwe produkten of dicnsten op dc markr brcngcn

ll8 naotalafBegarcnsctttrcmcrscoqu€tcs

indicn geen cnqu€ttes afgegeven. dc rcdcn dainran toelichtcn.

'r<

andets:
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BIJLAGE 6

Voorstel voor de presentatie van gegevens
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Voorstel voor de presentatie van gegevens

In deze bijlage wordt een voorstel gedaan voor de presentatie van de gegevens uit de werknemers-

vragenlijst en van gegevens uit het interview met de werkgever (of iemand anders van het

management' eventueel van personeelszaken) en werknemersvertegenwoordiger. De gegevens van beide
instrumenten kunnen mogelijk op bedrijfstak niveau worden gekoppeld, echter niet op het

bedrijfsniveau. Koppeling van de gegevens op bedrijfsniveau is, vanwege het geringe aantal respon-

denten per bedrijf aan het interview, in srijd is met de Wet persoonsregistraties.

Wanneer gegevens van de werknemersvragenlijst en de interviewgegevens op bedrijfstakniveau zouden

worden gekoppeld dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt over het beheer van het bestand.

Per instrum ent zaleerst kort een voorstel worden gedaan over welke informatie, naar verschillende

niveaus van gedetailleerdheid kunnen worden weergegeven. Tevens wordt per instrurnent een voorstel
gedaan op welke wiize deze informatie kan worden weergegeven. Hierbij wordt vooralsnog niet
ingegaan op te verwachten problemen bij de praktische realisatie van de daadwerkelijke presentatie van

de gegevens. Evenmin wordt ingegaan op de wijze waarop de grafische presentatie vorm kan worden
gegeven.

l. Presentatie werknemersvragenlijst:

voorgesteld wordt om de gemiddelde scores van de werknemers van een bedrijf per thema uit te zetten

tegenover de gemiddelden in de bedrijfstak of ten opzichte van de gemiddelden van het gehele

referentiebestand (de gehele beroepspopulatie). Deze weergave kan grafisch zijn, volgens de lay-out
van V-PROF maar kan ook in vereenvoudigde vorm worden weergegeven, waarbij het gaat om de

volgende clusters:

145

thema:

oorzaken:

niveau l:

- is er sprake van fysieke belasting?

jalnee; ja (minimaal I knelpunt)

- is er sprake van stressrisico's?

jalnee; ja (minimaal I knelpunt)

niveau 2:

welk type:

(max drie knelpunten)

welke stressor:

(max. drie knelpunten)
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sevolsen: - is er sPrake van gezondheids- welke gezondheids-

risico's,verloop,verzuim,probleme'n(knelpunt?)
WAO-intrede?

jalnee; ja (minimaal 1 knelPunt)

Preventiebeleid: - gemiddeld aantat maatregelen dat 'top drie' van maatregelen

vlg. wertnemers getroffen is

Belemmerende - percentage werftnemers dat belem. 'top drie' bel. factoren

factoren 
r:e-:;;J:,;;mers dat bevord. 'top drie" bevord. fact.

factoren noemt

146
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2. Presentatie op basis van het interview:

De verschillende niveaus van gedetailleerdheid waarop de gegevens kunnen worden weergegeven staan

nu onder elkaar genoemd:

thema l. Oorzaken:

fysieke belastins

niveau 2: risico-aspecten

(zware) krachtuitoefening (tillen) xx ?o xx Va

vaak of langdurig in ongunstige houdingen moeten werken xx Vo xx Vo

vaak of langdurig ongunstige bewegingen moeten maken xx ?o xx Vo

langdurig in dezelfde houding moeten werken xx ?o xx Vo

langdurig kortdurende. steeds terugkerende bewegingen moeten maken xx vo xx vo

trillingen xx Vo xx Vo

niveau 3: top drie problemen t.a.v. fysieke belasting werkgevers

gewogen rangorde percentage bij probleem behngrijkste
type belasting' betrokken werknemers (ongewogen) functies

niveau I:
fysieke belasting probleem :

I type

2 tyw

3 type

' weegfactoren:
probleem met rangnummer l: x3
probleem met rangnummer 2: x2
probleem met rangnummer 3: x1

Vowerkgever Eowerknemervert.

xx Vo xxVo

genoemde functies

genoemde funcrtes

genoemde functies

xx Vo

xx Vo

xx Vo
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gewogen rangorde

type belastingt

type

type

type

stressrisico's

niveau l:
stress een probleem

type stressrisico:

taakeisen

autonomie I

autonomie 2

arbeidsverhoudingen

vakbekwaamheid

type stressrisico:

taakeisen

autonomie I

autonomie 2

arbeidsverhoudingen

vakbekwaamheid

xx Va

xx 7,o

xx Vo

percentage betrokken werknemers:

xx Vo

xx Vo

xx 9o

xx Vo

xx 9a

percentage betrokken werknemers:

xx o/a

xx Va

xx 7o

xx Vo

xx 7o

Vo werkgevers Vo werknemersYert.

xx%o xx%o

belangrijkste

functies

genoemde functies

genoemde functies

genoemde functies

xx Vo

xx Vo

xx 7o

xx ?o

xx Vo

rcp drie problemen t-a-v. fysieke belasting werknemersvert"

Percentage bij Probleem

betrokken werknemers (ongewogen)

1

2

3

niveau 2 : risico'aspectert

taakeisen een probleern is

autonomie t.a.v. tempo, werkplek en werkwijze een probleem is

autonomie t.a.v. arbeidsvoorwaarden een probleem is

arbeidsverhoudingen: sociale ondersteuning (?) een probleem is

mogelijkheden om vakbekwaamheid te tonen en te ontwikkelen

een probleem is

niveau 3: percentage u'erknemers en funuies genoemd door werkgevers:

xx ?o

xx 7o

xx 7a

xx 7o

xx Vo

niyeau 3: percentages werknemers e,tfuttcties genoentd door werknemersvert':

belangrijkste functies:

genoemde functies

belangrijkste functies:

genoemde functies
r

It

I
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thema 2:

kne lp unten vl g we r kg ev ers :

afgelopen jaar bew. app klachten

afgelopen jaar stressklachten

verzuim

verloop

WAO-intrede

knelpunten vlg werknemerw ert. :

afgelopen jaar bew. app klachten

afgelopen j aar stressklachten

verzuim

verloop

WAO-intrede

Vo bedrijven

xx Vo

xx 9o

xx % (genoemde gemiddelde Vo)

X)< 4o "

xxVo"

xx Vo

xx ?o

xx Vo (genoemde gemiddelde Vo)

xx q.b "

xxVo"

7o bedrijven dat relatie ziet met werk:

xx.Vo

xx ?o

xx 7o

xx Vo

xx 7o

Gevolgen: Herkenning van knelpunten in gezondheid, verzuim, verloop en

arbeidson geschikthei d:

xx 7o

xx Vo,

xx Vo

xx Vo

xx ?o



TNO rapport

NIPG 93,075
1s0

thema 3: Preventiebeleid:

strucrurele aspecten?

arbojaarplan?

j aarlijks arboj aarversla g

integratie met ander beleid

Vo bedrijven 'ia' ; apart werkgeverlwerknemersvert'

minimaal 1 deskundigheid aanwezig binnen bedrijf

minimaal 1 vertegenwoordigend orgaan waarin men zich met arbo bezighoudt?

verbonden aan BGD

regelmatig gebruik van exteme arbo-ondersteuning (minimaal 1 x Ja', excl. BGD)

arbo-budget met jaarlijks meer dan (grenswaarde???)

Concrete maatregelen:

Top drie met in het afgelopen jaar binnen de bedrijfstak meest frequent

uitgevoerde maatregelen algemeen:

fysieke belasting:

stress:

xx Vo

xx Vo

xx Vo

xx 7o

xx Vo

xx Vo

xx 7o

xx Vo

eerste:.............. xx Vo

tweede:....... .-..... xx Vo

derde:.............. xx ?o

eerste:,........ ..... xx 7o

tweede:.............. xx Vo

derde:......... ..... xx Vo

eerste:.............. xx Vo

tweede:.............. xx Vo

derde:.............. xx 7o

xx VoZijn maatregelen ge6valueerd?
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Belangrijkste drie belemmeringen:

thema 4: Belemmerende en bevorderende factoren

specifiek op preventiel arbobeleid gericht ; Vo ja, kolom werkgever en kolom werknemervert.:

B elangrijkste drie aanteidingen/bevorderende factoren: eerste:.............. xx Vo

tweede:.............. xx Vo

derde:.............. xx Vo

eerste:......... ..... xx Vo

tweede:.............. xx Vo

derde:.............. xx Vo

Is bedrijfstak actief op het gebied van de aanpak van stress?

eventueel: belangrijkste twee activiteiten:

Is bedrijfstak actief op het gebied van de aanpak van fysieke belasting:

eventueel: belangrijkste twee activiteiten:

xx%o

xx%o

al gemene bedriifskenmerke n als pote nti eel belemmere ttde e n bevorderende factore n :

bedrijfsgrootte:

percentageslgenid. aantallen in aparte kolommen werkgever en werkn. vert.:

xx
financieel-economische positie: goed xx Vo

redelijk xx 7o

matig xx Vo

slecht xx 7o

bedrij fsvere niging xx Vo

eigen risicodrager xx Vo

afdelingskas xx Vo

ziekte wet-verzeke ring:
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Het bedrijf kan verder gerypeerd worden:

aanbod/aanvoer:

inteme structuur:

* hi€rarchie

* produktiestructuur

* arbeidsorganisatie:

output:

* markteisen:

* marktpositie:

* marktstrategie (alleen eerste keuzc):

zwak xx Vo

xx gemiddelde aantal lagen

lijngericht xx 7o

functioneel xx 7o

stroomsgewijs xx 7o

combinatie xx 7o

andere xx 7o

groepsgewijs xx Vo

niet-groepsgewijs xx 7o

turbulente markteisen xx 7p

stabiele markteisen xx 7o

marktleider xx 7o

marktvolger xx 7o

kostenstrategie xx Vo

kw ali tei tsst rate gie xx Vo

tijdsstrategie xx 7o

innovatiestrate gie xx Vo
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