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SUMMARY

EC directives on working conditions: the knowledge oÍ smoll
ond lorge componies in the Netherlonds

ln the Netherlonds there ore olmost 280,000 smoll componies with les
thon o hundred employees ond some 5.000 lorge componies with o
hundred ond more employees (public service excluded), The totol lobour
force (including public services) is ó.5 million workers, Probobly portly due
to the foct thot the Netherlonds hos o lower proportion of its workforce
in ogriculture ond o higher proportion in services, it hos the lowest over-
oge working time omong EC countries, But on the other hond it hos o
very high work intensity (working ot high speed), Physicol constroints ore
generolly lower thon overoge in the EC. ln 1992 the rote of sickness
obsenteeism wos 7.7%. The rote of which employees were declored
disobled forworkwos L7 per .l00 

insured in l99l . The rote of occupotionol
occidents in the Netherlonds wos olmost 2 per 100 fulltime employees in
r 988,

At the end of the Europeon Yeor of Sofety, Hygiene ond Heolth ot Work,
the ïNO lnstitute of Preventive Heolth Core conducted o survey ot the
request oÍ the Netherlonds Ministry of Sociol Affoirs ond Employment.
ln November/Decemb er 1992 999 employers of smoll componies ond 41 7

employers of lorge componies were questioned by telephone, ln occor-
donce with the objectives of the Europeon Yeor of Sofety, Hygiene ond
Heolth ot Work, eleven questions were osked obout (o) their knowledge
on the new Europeon directives on sofety ond heolth ot work ond (b)
their perception of occupotionol heolth ond sofety risks.

The legislotion knowledge of the employers of smoll componies (less thon
100 employees) hos been compored with thot of the employers of lorge
componies (100 ond more employees). With regord to risk perception, the
employers from this survey hove been compored with employees from
the so-colled Euroborometer (o suruey on the opinions of 12000 Europeon
workers corried out through direct interviews by the Commission of the
Europeon Communities),

Less thon holf of the employers of smoll componies (39o/o) is fomilior with
the Europeon Yeor. More thon two-third of the employers oÍ lorge com-
ponies Q1%) is fomilior with this yeor.
The fomiliority of the employers of smoll componies with the new Euro-
peon legislotion on sofety ond heolth ot work is even smoller (26"/.). Agoin



more thon two-third of the employers of lorge componies 00%) is fomilior
with this topic.
Employers in the Netherlonds hove little detoiled knowledge on the new
Europeon heolth ond sofety regulotions. Compored with the employers
of smoll componies, those of lorge componies know somewhot more,

Becouse oÍ the little knowledge only o smoll proportion of the employers
of smoll componies con estimote the effect of the new regulotions: I lolo

expects o fovouroble effect on the working condition in the compony,
10% expects no effect ond 79olo doesn't know (yet). With the employers
of lorge componies more thon 4fflo ëxpocts o Íovouroble effect, 251o
expects no effect ond less thon o third doesn't know (yet).
A relotively smoll proportion (.l0%) of the employers of smoll componies
soys to be well informed obout the new legislotion. Also o relotively smoll
proportion (42'/.) of them hos o need for more informotion. With fhe
employers of lorge componies it is just the other woy oround, More thon
o third of them soys to be well informed ond more thon ó0% hos o need
for more informotion.

The prevolence of occupotionol diseoses ond occidents occording to ïhe
employers in the Netherlonds is much lower thon occording to the
employees. But both groups think thot they work in o relotively sofe ond
heolthy compony: occording to both groups occupotionoldiseoses ond
occidents ore much more prevolent in The Netherlonds thon in their own
compony.
The mojority of both employers ond employees sees the employer os
being primorily responsible for prevention of work-reloted illnesses ond
occidents ot work. (58% ond ó9olo respectively). One third of them think
thot eoch worker is responsible. Few employers ond employees ossign
responsibility to the government or to the EC,

ln generolthe obove mentioned results ore the some for employers in oll
seven distinguished sectors.



DE EUROPESE WETGEVING OVER VEITIG EN GEZOND
WERKEN: HET DOEL VAN DIT BOEKJE

De officiële stort von één Europese economische morkt zonder hondels-
belemmeringen wos op i jonuori 1993 een feit, ln somenhong met de
economische dimensie von de Europese eenwording is ook de sociole
dimensie von belong, Voorolde hormonisering von de wet- en regelge-
ving op het tenein von de orbeidsomstondigheden heeft de Europese
Commissie voortvorend ter hond genomen, De noodzook voor goede
regelgeving op dit terrein blijkt onder ondere uit de volgende cijfers. Elk
joorwordt von de 137 miljoen werknemers in de Gemeenschop bijno 10

miljoen het slochtoffer von ongevollen of ziekten op of door het werk,
Voor 80@ von deze werknemers is de ofloop fotool. De joorl|ks wegens
orbeidsongevollen en beroepsziekten betoolde uitkeringen worden ge-
schot op 20 miljord ecu (circo 4ó miljord gulden). Doorbij komen don nog
de moeilijk in cijfers uit te drukken indirecte kosten, zools produktieverlies
en menselijk leed.

De ofgelopen vijf joor zijn er op het tenein von veiligheid en gezondheid
op het werk tol von Europese richtlijnen tot stond gekomen. Met nome
kunnen hier genoemd worden de sociole richtlijnen, wooronder de kq-
derrichtlijn voor veiligheid en gezondheid op het werk en de doorop
geboseerde bijzondere richtlijnen. ln dit koder zijn ook von belong de
economische richtlijnen, gericht op de verwezenlijking von de interne
morkt, zools de Mochinerichtlijn, (Zie voor meer informotie over de nieuwe
richtlijnen bijvoorbeeld het boekje "Nieuwe grenzen oon orbeidsomston-
digheden" uitgegeven door het Nederlonds lnstituut voorArbeidsomston-
digheden (1) en bijloge l). Deze nieuwe wet- en regelgeving heeft
versïrekkende gevolgen voor het beleid met betrekking tot de orbeidsom-
stondigheden in de lidstoten,

De Rood von Ministers voor Sociole Zoken heeÍt het )oor 1992 doorom
uitgeroepen tot 'Europees joor voor Veiligheid en Gezondheid op het
werk', Dit Europees joor is op 1 moort 1992 gestort onder het motto
'Europo 1992; somen werken oon een betere werkplek' en op I moort
1993 ofgesloten. De Gemeenschop heeft met het Europees joor onder
meer de volgende doelstellingen beoogd:



Werkgevers en werknemers, met nome in het midden- en kleinbedrijf,
vertrouwd moken met de Europese wetgeving voororbeidsomstondig-
heden en de toepossing doorvon in de lidstoten,
Werkgevers en werknemers, met nome in het midden- en kleinbedrijf,
bewust moken von risico's op het gebied von veiligheid en gezondheid
op het werk en hen informeren over de mogelijkheden om deze risico's
te bestrijden.

Per 1 Jonuori 1993 zljn in olle De koderrichtlijn veiligheid en ge-
lidstoten von de EG op het zondheid op het werk bestoot onder
gebiedvonorbeidsomston- ondere ult een oontol verplichtingen
digheden onder meer de voor olle werkgever:
volgende Europese richtliJ- - voorkómen von velllghelds- en ge-
nen von krocht: zondheldsrlsico's
- Koderrichtlijn velligheid - bestrljding von rlsico's b[ de bron

en gezondheld op het - oonpossingvonhetwerkoondemens
werk - vervonging von gevoorlijk werk door

- Bijzondere richtliJn ongevoorlljk of minder gevoorlijk werk
Arbeidsplootsen - schriftelijk risico-inventorisotie en

- Bijzondere richtlijn -evoluotie
Arbeldsmlddelen - werknemers lnÍormeren over de veilig-

- Bijzondere richtlijn heids- en gezondheidsrisico's
Persoonlijke bescher- - werknemers roodplegen over
mingsmiddelen mootregelen op hetgebied vonvelllg-

- Bijzondere rlchtliJn held en gezondheid
honteren von lqsten - zorgen voor possende scholing von

- BiJzondere richtlljn werknemers
beeldschermen - beschikboor stellen von persoonlijke

- Blzondererichtlflnkonker- beschermlngsmiddelen
venrrekkende stoffen - zorgen voor mootregelen bij onmiddel-

- Mochinerlchtlijn liJk gevoor (EHBO, brond)
- zorgen voor periodlek geneeskundig

ondezoek werknemers
- inschokelen von een deskundige

dienst

Het Europees joor zit er op en de officiële totstondkoming von de interne
morkt is een feit, Aonsluitend bij de doelstellingen von het Europees joor
kunnen de volgende vrogen worden gesteld: ls het Nederlondse bedrUfs-
leven, en met nome het midden- en kleinbedrijf, voldoende op de
hoogte von de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid
en gezondheid op het werk? ln hoevene is het Nederlonds bedrijfsleven.
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en met nome het midden- en kleinbedrijf,zich bewustvon de veiligheids-
en gezondheidsrisico's die orbeid met zich mee brengt? Om op deze
vrogen een eerste ontwoord te kunnen geven is door het Nederlonds
lnstituut voor Proeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO) een onder-
zoek uitgevoerd in opdrocht von het Ministerie von Sociole Zoken en
Werkgelegenheid en het Notionool Contoct Comité (een ten behoeve
von het Europees joor door de Europese Commissie ingesteld comité,
woorin vertegenwoordigers von werkgevers, werknemers en de overheid
zitting hebben). Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (minder don
l@ werknemers) en werkgevers in grote bedrijven (.l00 oÍ meer werkne-
mers) zijn vio een teleÍonisch interview gevroogd noor hun kennis op het
terrein von veiligheid en gezondheid op het werk,

Het doelvon dit boekje is drieledig. Allereerst zijn de resultoten von het
ondezoek onderwerkgevers opgenomen, Doornoost dient dit boekle om
de lezer globool op de hoogte te brengen von de stond von zoken in
Nederlond met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. ln
verbond met de ofsluiting von het Europees joor kunt u tevens een
bloemlezing oontreffen von octiviteiten die in het koder hiervon in Neder-
lond hebben plootsgevonden. Het boekje is niet bedoeld ols een evolu-
otie von het Europees joor. Dot is de verontwoordelijkheid von de Euro-
pese commissie.

De opzet von het boekje is ols volgt. Voorofgoond oon het ondezoek
wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe het gesteld is in Nederlond met de
veiligheid en gezondheid op het werk, ln hoofdstuk 3 is de opzet von het
ondezoek kort weergegeven, Vervolgens kunt u in hoofdstuk 4 lezen hoe
het -volgens ons Ondezoek- stoot met de kennis von werkgevers in het
midden- en kleinbedrUf en de grote bedrijven in Nederlond over het
Europees jooren de nieuwe Europesewet- en regelgeving met betrekking
tot orbeidsomstondigheden. Hoofdstuk 5 beschrijft de mening von werk-
gevers over het vóórkomen von ziekten en ongevollen door het werk,
Tevens worden de resultoten vergeleken met de mening die werknemers
hierover in eerder ondeftoek geuit hebben, Zowel in hoofdstuk 4 ols 5
worden de resultoten voor heelNederlond en per bedrijfstokweergege-
ven. Tevenswordt in beide hoofdstukken oondocht besteed oon octivitei-
ten die in het kodervon het Europees joor hebben plootsgevonden. Deze
-op zich zelf stoonde- informotie is steeds op de linker pogino in

blouw/zwort ofgedrukt. Het boekje sluit of met hoofdstuk ó met doorin
een somenvotting en conclusies uit het ondezoek.



VEITIG EN GEZOND WERKEN IN NEDERLAND: STAND VAN
ZAKEN

Voordot in de volgende hooÍdstukken het ondezoek noor de kennis von
werkgevers over veili gheid en gezondheid op het werk wordt beschreven.
willen we u eerst een beeld schetsen von orbeid en gezondheid in
Nederlond,
ln tobel 2.1 ziet u de omvong en structuurvon het Nederlondse bedrijfsle-
ven, dus exclusieÍ de overheid. Erzijn bijno 280,@ kleine en middelgrote
bedrijven (2). De bedrijfstok hondel en horeco is veruit het grootste met
circo I 

.l0.000 
bedrijven en de tronsporisector is het kleinst in omvong met

ongeveer 1 L500 bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf mookt 98% uit von
hettotooloontolbedrijven in Nederlond (exclusief de overheid), De grote
bedrijven. in totool circo 4700, zijn voorolïe vinden in de industrie en de
overige dienstverlening, Het oontol werkzome personen (inclusief over-
heidspersoneel) in Nederlond is ruim ó.5 miljoen, zie tobel 2, 1 (3). De indus-
trie en hondel en horeco, moor voorol de overige dienstverlening zijn de
bedrUfstokken met de meeste werkome personen.

Tabel 2.1 Aantal bedrijven') naar bedrijfstak en bedrrlfsgrootte (1992) en aantal werkame personen naar bedrijfstak

(1 se1 ) (2,3)

Bedrijfstak Midden en kleinbedrijÍ
(1 - 1@ werknemers)

n

Grote bedrijven

( >100 werknemers)

n

Werkzame p€ísonen

n

Landbouw en visserij 21 .000 50 300.000

lndustrie en dellsloííen 28.000 1.500 1.250 000

Bouw 24.000 500 400 000

Handel en horeca 110.000 1 000 1.250.000

Transport en ommunicatie 't1 .000 150 400.000

Zakelijke dienstverlening 37.000 500 700.000

Overige dienstverlening 48 000 1.000 2.200 m0

Nedeíand 279.000 5 000 6.500.000

') exclusieÍ overheid



ïen gevolge von de ondenegistrotie von beroepsziekten en bedrijfsonge-
vollen in de officiële Nederlondse stotistieken is het feitelfike cUfer von
ziekten en ongevollen door het werk in Nederlond niet volledig bekend,
Ook zijn er relotief weinig empirische gegevens over de kwoliteit von de
orbeid in het Nederlondse bedrijfsleven. ln een recentdoorhet NIPG-TNO
uitgevoerd ondezoek, de Toekomstscenoriostudie Arbeid en Gezondheid,
is echter op bosis von de wel beschikbore gegevens een beeld geschetst
von orbeid en gezondheid in Nederlond. zowel de huidige situotie ols
mogelijketoekomstige situoties (4). ln het korf zullen enkele resultoten von
dit ondezoek hier toegelicht worden.

Allereerst de kwoliteit von de orbeid, ln tobel 2.2 stoon gegevens uit het
Leefsituotie-ondezoek von het CBS, woorbij elke drie joor circo 2000
werkenden ondervroogd worden over onder ondere hun werk,

Tabel2.2 De beoordeling van aspecl€n van het werk in de periode 1977-1989, aangegeven mst het perconlage

bevestigende antwoorden van werkenden (4)

* 
Gegevens gebaseerd op een enigszins aíwíjkende vraagstelling oí antwoordmogelijkheid in de vragenlijst van 1977

'- ln tegenstelling loi de gegevens van eerdere jaren zijn de gegevens van 1989 gewogsn voor leeÍtijd, geslacht en

urbanisatiegraad

1977
o/o

1 980 1 983 1 986

%

1 989*
%

Veel eentonig werk doen 1A l3 13 12 I

Werk sluit niet aan bij op-

leiding/ervaring

21', 28 33 34 32

ln een hoog tempo werken 38 36 42 n7 51

Veel lichamelijk zwaar werk doen 20 21 22 24 23

Vuil werk doen 22', 28 26 AE 25

Stank in hei werk 12 12 o 9 12

ln een lawaaierig omgeving werken 29', 24 23 22 28

Wel eens gevaarlijk werk doen l1 10 I I 7

Geen goede promotiekansen hebben

in hel werk

54- 68 7A 70 74

ln ploegendiensl werken t0 9 1í 10 '10



Opvollend is, dot met nome psychisch belostende ospecten in het werk
noor het oordeel von de werkenden veel voorkomen: de hell't zegt in een
hoog tempo te moeten werken en een derde von de werkenden vindt
dot hetwerk niet oonsluit bU de genoten opleiding en ervoring, lndien we
kijken noor veronderingen in de tUd (de periode 1977-1989), don zien we
voorol een toenome von de psychisch belostende foctoren in het werk.
Volgens circo I 00 deskundigen, die in de Toekomstscenoriostudie gecon-
sulteerd zijn, zol deze toenome zich ook in de komende twintig joor
voortzetten,

Voorts is er onlongs een Europees ondezoek ofgesloten noor de mening
von werknemers over hun orbeidsomstondigheden, uitgevoerd door 'the
Europeon Foundotion forthe lmprovement of Living ond Working Conditi-
ons' (5), Dit ondezoek mookt vergelijkingen tussen werknemers uit de
twoolf lidstoten mogelijk. Nederlond volt op door een relotief klein oon-
deel von de londbouw en visserij in de beroepsbevolking en een groot
oondeel von de dienstverlening, Mede door deze ofwijkende opbouw
von de beroepsbevolking melden Nederlondse werknemers significont
kortere werkweken en zeggen ze significont minder vook in lowooi, lucht-
verontreiniging en met gevoorlijke stoffen te werken. Wel komt werken
in een hoog tempo en kortcyclische orbeid in Nederlond significont meer
voor don in de overige lidsïoten (5).

ln de eerder genoemde Nederlondse Toekomstscenoriostudie is ook
gekeken noor verschillen tussen bedrUfstokken ten oonzien von de kwoli-
teit von de orbeid (4). Doorbij is het meest opvollend dot de lronsporl-
seclor op vele punten negotief scoort: relotief veel eentonig werk in een
hoog tempo mei weinig ontplooiingsmogelijkheden, olsmede een gebrek-
kige oonsluiting tussen opleiding/ervoring en werkinhoud, Voorts kent de
tronsport-sector veel lowooi, trillingen en schokken, ongunstige klimotologi-
sche omstondigheden. stonk, gevoorlflk werk, veel ploegendienst en
longe werktijden.
Als het goot om risicovolle bedrijfstokken komen de industrie en de
bouwnijverheid min of meer op een gedeelde tweede ploots, no het
tronsport. De induslrie wordt gekenmerkt door relotief veel eentonig werk,
lowooi, trillingen/schokken, stroling, biologische en chemische risico's,
stonk olsmede orbeidsverhoudingen die voor verbetering votboor zijn.
ln de bouwnijverheid zijn typerende problemen: weinig ontplooiings- en
prom otie-mogelijkheden, veel zwoor werk en lowooi, on g unstige klimoto-
logische werkomstondigheden, chemische risico's, vuil en onveilig werk
en longe werktijden,
De londbouw scoort relotief mindergunstig ten oonzien von de lichomelij-
ke zwoorte von het werk, vuilwerk, stonk, biologische risico's, ontwikke-
lings- en promotiemogelijkheden.

8



Tenslotte de dienstverlening. Deze bedrijfstok scoort op b|no olle ospec-
ten relotief gunstig. De meeste problemen zijn nog te vinden in het
werktempo en de mentole belosting en de onregelmotige werHU-
den/ploegendienst, Voor de ziekenhuiswereld zouden hier wellicht nog
de strolingsrisico's en biologische risico's oon toegevoegd kunnen worden,
Overigens dient bij het bovenstoonde wel oongetekend Íe worden dot
de diensten-sector groot in omvong is en dot het overoll-beeld sterk
bepoold wordt door bonken en vezekeringsinstellingen. Moor ook proble-
motischer cotegorieën ols gezondheidszorg, gevongeniswezen, onderwijs
en politie vollen onder de dienstverlening,

Enkele trendgegevens over ziektevezuim en orbeidsongeschiktheid
kunnen een beeld schetsen von de gezondheid von de werkenden in
Nederlond. ln figuur 2.1 ziet u het door de Sociole Vezekeringsrood
berekende londelijk ziektevezuimpercentoge in de periode .l953-.l992

(6,7).

55
1953 57 81

Figuur 2.1 Het ziekteverzuimpeÍcenhge in de periode 1 953-1 992 (6 7)

ln de joren vijftig, zestig en zeventig wos er sproke von een toenome von
het vezuim von3,2o/" in 

.l953 
tot 8,4"/oin 1977. Doorno doolde het percen-



toge voorol in l98l en 1985 sterk, respectievelijk noor 7,7% en 7.2%.
Vevolgens is het percentoge weer gestegen tot 7,f/. in'1990, woorno
een doling volgde tot 7,7o/o in '1992.

Erzijn geen vezuimcijfers per bedrflfstok beschikboor. Uit de wel beschik-
bore gegevens kon worden geconcludeerd, dot de bouw en de industrie
een relotief hoog ziektevezuimpercentoge kennen, de tronsport, hondel
en horeco een gemiddeld zieHevezuimpercentoge en de londbouw,
de zokelijke en overige dienstverlening een relotieÍ loog ziektevezuim-
percentoge (4).

Voorts ziet u in Íiguur 2.2 dot het oontol nieuwe orbeidsongeschikten per
.l000 

vezekerden in de eerste helft von de joren '80 in olle leeftUdsgroe-
pen gedoold is (8), De sterkste doling betreft de leefiijdscotegorie 55-ó4
joor, Ook bij deze gegevens zien we no circo 1985 een lichte toenome
tot oon 

.l990. 
De meest recente cijfers von l99l doen echter vermoeden

dot deze toenome weer ten einde is.

Aantal per 1000 verzekerden

0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

*15-24 j+25-34j x35-44 i +45-s4 | x55-64 j

Figuur 2.2 Het aantal nieuwe arbeidsongeschikten per 1 000 venekerden per jaar in de periode 1 980-1 991 (8)

Ookten oonzien von het orbeidsongeschiktheidsrisico zijn geen gegevens
per bedrUfstok beschikboor, Wel kon worden geconcludeerd dot het risico

t0



in de bouw en de industrie relotief hoog is, in de tronsport en de hondel
en horeco gemiddeld en in de londbouw, zokelijke en overige dienstver-
lening relotief loog (4).

Om welke redenen worden werknemers nu orbeidsongeschikt verkloord?
Een tweetol diognose-cotegorieën ziJn in het Nederlondse bedrijÍsleven
voorol von belong, zie tobel 2,3 (8). Ongeveer een derde von de werk-
nemers wordtwegens klochten von het bewegingsopporoot orlceidson-
geschikt en eveneens circo een derde wegens psychische klochten.

Tabel 2.3 Percentuele verdeling van arbeidsongeschlkten (WAO) naar diagnose in 1991 (8)

Yo

Bewegingsapparaat 36

Psychisch oz

Hart/vaten 7

0ngevallen E

Nieuwormingen 3

Overige diagnoses 17

Totaal 100

Een interessonte vroog hierbij is notuurlijk in hoeverre de ziekte, die een
werknemer uiteindelijk orbeidsongeschikt mookt, door het werk veroor-
zookt wordt. Door de GMD en het NIPG-TNO is hiernoor recent een
ondezoek verricht (9),
ln 

.l990 - l99l werd oon '15.000 werknemers, die een joor in de Ziektewet
hodden gezeten, een vrogenlijst voorgelegd noor de oozoken von hun
ziekte en uitvol uit het werk. Uit dit ondezoek blijkt dot 55% von de WAO-
ers hun ziekte of oondoening geheel of in belongrijke mote ziet ols gevolg
von het werk dot men deed (zie tobel 2.4). Voorol werknemers in de
bouw en het tronsport noemen hun ziekte een beroepsziekte, nomeluk
respectievelik6Ty" en ó3%, Von de werknemers in de zokelijke dienstverle-
ning en het vezekeringsbedrijf wijt slechts 45% ö 4ó% hun ziekte oon het
werk dot men deed,
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Bedrijfsklasse Gemiddeld % WAGers dal de ziekte geheel of in

belangrijke mate als gevolg tan hel werk beoordeeld

Bouw 67

Wegvervoer 63

Voedings- en genotmiddelenindustrie 60

Landbouw en visserij 59

Groolhandel (o

Metaalindustrie 58

Horeca 58

Detailhandel 56

Chemische industrie 52

Overige dienstveíening 51

Bankbedrijf 50

Gralische industrie 48

Zakelijke dienstveíening 46

VezekeringsbedrijÍ 45

Gemiddelde (representatieve groep) 55

Tabel 2.4 De mate waarin ziekte volgens werknemers hel gevolg is van het werk dat men deed (n=7Ct45) (9)

ïenslotte nog enige oondocht voor de veiligheid in het Nederlondse
bedrijfsleven. Ditwordt geïllustreerd oon de hond von bedr|fsongevollen-
cijfers, Uit de meest recente cijfers (uit .l988) 

blijkt dot in Nederlond -op
3,5 miljoen fulltime werknemers- ruim ó7,000 bedrijfsongevollen per joor
voorkomen (10). Dit betekent dot bijno 2o/over. de werknemers in Neder-
lond per joor getroffen wordt door een bedrijfsongevol, Zools gezegd is

dit woorschUnlUk een onderschotting von het feitelUke voorkomen,

ln figuur 2,3 is per bedrijfstok het risico op een bedrijfsongevol weergege-
ven. De bouw, de londbouw en visserijen de industrie hebben het hoog-
ste bedrijfsongevollen risico. de overige dienstverlening het loogst.
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Figuur 2.3 Het aantal bedrijísongevallen per 1000 Íulltime werknemers per bedrijlstak in 1988 (10)
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3 OPZET VAN HET ONDERZOEK

ln de periode november en december .l992 
is een korte telefonische

enquète, bestoonde uit 11 vrogen, uitgevoerd onder werkgevers in het
midden- en klein bedrijf en in grote bedrijven in Nederlond.

ln dit ondezoek zijn de volgende onderwerpen oon de orde geweest:
- de bekendheid met het Europees joor;
- de bekendheid met de nieuwe Europese wettelijke richtlijnen op het

terrein von veiligheid en gezondheid op het werk;
- de verwochte invloed von de nieuwe regelgeving op de orbeidsom-

stondigheden in het bedrijf;
- de informotiebehoefte von werkgevers ten oonzien von de nieuwe

regelgeving;
- de mote woorin men denkl dot ziekten en ongevollen door het werk

vóórkomen in Nederlond en in het eigen bedrijf;
- de mening von de werkgever over wie primoir verontwoordelijk is om

ziekten en ongevollen door het werk te beperken.

De lootste twee onderwerpen zijn overgenomen uit de zogenoomde
Euroborometer (l l), Dit ondezoek is in het voorjoor von I99l in opdrocht
von de Europese Commissie uitgevoerd. Circo 

.l2.5@werknemers 
in olle

lidstoten von de EG, wooronder 87.l Nederlonders, zijn mondeling geïnter-
viewd. ln dit interview is onder meer gevroogd noor risicoperceptie en
verontwoordelijkheden ten oonzien von veiligheid en gezondheid op het
werk. Een vergelijking tussen werkgevers uit ons ondezoek en werknemers
uit het Euroborometer-ondezoek is op deze wijze dus mogelijk. Bij de
overige onderwerpen worden de resultoten von de enquëte bijwerkge-
vers in het midden- en kleinbedrijf en in grote bedrijven vergeleken,

Ten behoeve von ons ondezoek zijn door de dotobonk von de Komers
von Koophondel te Woerden zijn twee steekproeven getrokken. ïen
eerste een representotieve steekproef von 

.l989 
bedrijven uit olle bedrij-

ven in Nederlond die 2 tot l@ werknemers hebben en woorvon een
contoctpersoon (meestol de directeur) en een telefoonnummer bekend
zijn, Bovendien een niet-representotieve steekproef von 94ó bedrijven uit
de grote bedrijven (100 of meer werknemers) in Nederlond met een
contoctpersoon en een telefoonnummer. Beide steekproeven zijn tevens
opgesplitst noor zeven bedrijÍstokken, ln bijloge 2 is weergegeven -noor
bedrijfsgrootte en bedrijfstok- het oontolwerkgevers in de steekproef , het
oontolwerkgevers dot telefonisch benoderd is en het oontolwerkgevers
dot telefonisch geïnterviewd is. Als representont von 'de werkgevers in
het midden- en kleinbedrilt' zyn telefonische gesprekken gevoerd met de
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directeuren von de betreffende bedrUven. Bijde grote bedrijven is beslo-
ten om niet de directeur te interviewen, moor de stoffunctionoris die
belost is met het orbeidsomstondighedenbeleid.

ln totool zyn2094 contocten gelegd met directeuren in het midden- en
kleinbedrijf of stoffuncÍionorisen in de grote bedrijven en zijn 141ó ge-
sloogde gesprekken gevoerd. De totole respons bedroogt dus ó8olo. De
respons in de grote bedrijven is 73%; zools verwocht iets hoger don in de
kleine en middelgrote bedrijven met een respons von óóolo. De respons is

hoog bij de werkgevers in de 'londbouw en visserij', de 'overige diensfuer-
lening' en de 'bouw'. ln de bedrijfstokken 'tronsport en communicotie'
en 'hondelen horeco'wos de medewerking von de werkgevers relotief
loog, Over de non-respons is enige informotie beschikboor'. 17o/o von de
benoderde werkgevers weigerde medewerking. bij 4olo wos drie mool
geen gehoor, A%wos niet bereikboor gedurende de ondezoeksperiode,
bi2"/" wos sproke von een oÍgesloten telefoonlijn en bijS% von de beno-
derde werkgevers wos er een ondere reden om niet mee te doen.

Niet olleen de steekproef, moor ook de responsgroep von het midden-
en kleinbedrijf vormt een noor bedrijfstok representotieve ofspiegeling von
olle werkgevers in deze sector, De in hoofdstuk 4 te bespreken resultoten
met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf kunnen don ook represen-
totief geocht worden voor het midden- en kleinbedr'rjf in heel Nederlond,
Voor de responsgroep von de grote bedrijven is geen sproke von repre-
sentotiviteit noor bedrijfstok. Om toch uitsproken te kunnen doen over de
grote bedrijven in heel Nederlond wordt doorom gebruik gemookt von
herweging von de resultoten. Door deze herweging te gebruiken zijn de
in hoofdstuk 4 te bespreken resultoten voor de grote bedrijven eveneens
ols representotief voor Nederlond te beschouwen.

Door de gegevens von de werknemers uit de Euroborometer niet beschik-
boor zijn noor bedrijfsgrootte kon geen onderscheid gemookt worden
noor het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven. Doorom worden de
resultoten in hoofdstuk 5 beschreven voor olle werkgevers respectievelijk
werknemers in Nederlond en voor de werkgevers respectievelijk werkne-
mers in de zeven ofzonderlijke bedrijfstokken. Ook bij dit onderdeel is

gebruik gemookt von herweging von de resultoten. De beschreven
resultoten zijn derholve representotief voor Nederlond respectievelijk de
zeven bedrijfstokken. De gegevens met betrekking tot de werknemers zijn
eveneens representotief voor de Nederlondse werkende bevolking (11),
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OPENINGSCONGRES

Het Arbeidsomstondigheden Congres 1992 vormde de otÍiciéle openings-
conÍerentie von het Europees joor voor velllgheid en gezondheid op het werk
in Nederlond, Het congres vofu ploots von 7 tot en met l0 oprll 1992 ln de
RAI te Amsterdom. De eerste dog wos gewiJd oon het Europees Joor en oon
Europese ontwlkkelingen, met ofuer oMere een openlngstoesprook von de
minister von Soclole Zoken en Werkgelegenheid dr B. de Vries en een lnlelding
verzorgd door dr W, Hunter, nomens de Europese Commissie, De tweede dog,
de zogenoomde bedriJvendog, stond ln het teken von orbozorgsystemen.
Voor leden von medezeggenschopsorgonen wos de derde dog bedoeld. De

lootste dog ten slotte wos voorol gericht op de orbo-professlonol. ÏJdens het
congres bestond de gelegenheid om een lnÍormqtiemorkt te bezoeken, op
het gebied von opleiding, odvies en voorlichtlng over orbeldsomstondlghe-
den,
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DE KENNIS OVER HET EUROPEES JAAR EN DE NIEUWE

EUROPESE RTCHTLIJNEN: HET MTDDEN- EN KIEINBEDRIJF
VERGETEKEN MET GROTE BEDRIJVEN

De kennis von werkgevers over het Europees joor en de nieuwe Europese
richtlijnen wordt eerst beschreven voor heel Nederlond, met steeds een
vergelijking tussen de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en die in
de grote bedrijven. (Erwordt geen ovezicht gegeven voor het totoolvon
de bedrijven, door dit geen relevonte informotie verschoft. Het midden-
en kleinbedrijf vormt nomelijk 98% von dit totool en bepoolt dus (noge-
noeg) volledig de resultoten von dit totool), Vervolgens worden de
resultoten von de werkgevers in de zeven verschillende bedrijfstokken met
elkoor vergeleken,

4.1 Nederlond

Op het moment von ondezoek, circo negen moonden no de stort von
het Europees joor voor veiligheid en gezondheid op het werk, hebben
ongeveer vier op de tien werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in

Nederlond wel eens vqn dit joor gehoord (zie figuur 4, l). De bekendheid
bij de werkgevers in de grote bedrijven is oonmerkelijk groter, nomelijk
zeven op de tien. Over de nieuwe Europese richtlijnen op het terrein von
veiligheid en gezondheid op het werk heeft slechts een kwort von de
werkgevers in het midden- en kleinbedrijf wel eens gehoord. Ook hier is

de bekendheid von de werkgevers in de grote bedrijven beduidend
groter, nomelijk 71o/".Een oordig detoil is. dot olle werkgevers die bekend
zijn met het Europees joor ook significont voker bekend zijn met de
Europese richtlijnen.

lndien meer in detoil wordt doorgevroogd noor de kennis over de nieuwe
richtlijnen, blijkt deze kennis bij veelwerkgevers in het midden- en kleinbe-
drijf en in iets mindere mote in de grote bedrijven, gering te zijn (zie

eveneens figuur 4,1). Slechts weinigen weten één of meer von de zeven
richtlijnen die per I jonuori .l993 

von krocht zijn met nome te noemen: ó%
von de directeuren in het midden- en kleinbedri)f en24%von de stoffunc-
tionorissen in de grote bedrijven. De koderrichtlijn en de bijzondere
richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen en beeldschermwerk
worden verreweg het meest genoemd, zoweldoor de werkgevers in de
middelgrote en kleine bedrijven ols door die in de grote bedrijven, Verder
blijken werkgevers weinig bekend met de verplichtingen woormee ze per
I jonuori 1993 volgens de kodenichtlijn te moken krijgen: 8% von de werk-
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gevers in het midden- en kleinbedrijf en 3óolo voh de werkgevers in de
grote bedrijven, De olgemene zorg voor de veiligheid en gezondheid von
werknemers en het beschikboor stellen von persoonlijke beschermings-
middelen blfiken nog het meest bekend in het midden- en kleinbedrijf. De
stoffunctionorissen in de grote bedrijven noemen doornoost ook geregeld
de schriftelijke risico-inventorisotie en -evoluotie, het inschokelen von een
deskundige dienst en voorlichting geven oon werknemers, Uitzondering
op het gebrek oon detoilkennis vormt de kennis over het toepossingsge-
bied von de kodenichtlijn. Een groot deelvon de werkgevers. dot bekend
zegt te zijn met de Europese richtlijnen, weet dot de kodenichtlijn geldt
voor olle bedr'rjven en niet olleen voor grote bedrijven of bedrijven met
gevoorlijke produktieprocessen.

Figuur 4.1 De kennis van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en grole bednjven over de nieuwe Europese

richtlijnen

Slechts één op de tien werkgevers in het midden- en kleinbedrijf verwocht
een positieve invloed von de nieuwe wet- en regelgeving op veiligheid
en gezondheid in het eigen bedrUf (zie Íiguur 4,2).De overigen verwoch-
ten helemoolgeen effect (.l3"/, of weten het (nog) niet (7ó%). Dit lootste
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hoge percentoge is mede te wijten oon het feit dot veel werkgevers de
richtlijnen niet kennen. Het inschotten von een effect is don ulteroord
lostig, Von de werkgevers die wèl bekend ziJn met de richtlUnen verwocht
nomelijk 42"/" een positieve invloed, 48% geen invloed en weet l0o/o het
(nog) niet.
De werkgevers in de grote bedrijven zijn wot bekender met de richtlijnen
en wot optimistischer:44o/o verwocht een positieve invloed op veiligheid
en gezondheid in het eigen bedrijf, 2oh een negotieve invloed, 23o/o ver-
wocht geen veronderingen en 3l% weet het (nog) niet, Von de werkge-
vers die wèlop de hoogte zijn von de Europese richtlijnen verwocht zelfs
620/o èèn positieve invloed, 33% geen veronderingen, 3oó een negotieve
invloed en weet 3% het (nog) niet,

Ten slotte is gevroogd of de werkgevers voldoende informotie hebben
overde nieuwe richtlijnen en of ze behoefie hebben oon (meer) informo-
tie, Slechts één op de tien werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en
één op de drie werkgevers in de grote bedrijven vindt zichzeff voldoende
geïnformeerd (zie figuur 4,2), ïoch heeft ó2olo von de stoffunctionorissen

Bekend met de
Europese richt-
Iijne n

Acht nieuwe
richtlijnen
gu nstig

HeeÍt voldoende
inÍormatie over
richtlijnen

Heeft behoefte
aan meer
inÍormatie

I Mff",,",, I fi:".'&,ïïï

Figuur 4.2 De informatie behoefte van werkgevers in het midden- en kleinbedrijÍ en in grote bedrijven
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in de grote bedrijven en moor 42o/o yeÍ1de directeuren in de kleine en
middelgrote bedrijven behoefte oon (meer) informotie. Met ondere woor-
den, hoewelslechts een klein deelvon de werkgevers in het midden- en
kleinbedrijf voldoende geïnformeerd is, heeft moor een relotief klein deel
behoefte oon meer informotie. De volgende gegevens kunnen deze
bevinding nog wot verduidelijken, Von de werkgevers in het midden- en
kleinbedrUf die zeggen niet voldoende geïnformeerd te zijn heeft 8lo/o
behoefte oon meer informotie, Bij de werkgevers in de grote bedrijven
is dit 82olo, Moor von de werkgevers die wèl voldoende op de hoogte
zeggen te zijn von de Europese richtlijnen zegt llo/o in het midden- en
kleinbedrijf en 32o/o in de grote bedrijven behoefte te hebben oon meer
informotie.

Om te inventoriseren welke instonties werkgevers ols belongrUke bronnen
von informotie over orbeidsomstondigheden beschouwen, is hier tevens
noor gevroogd. Een vijfde von de werkgevers die behoefte heeft oon
meer informotie zou dit oonvrogen bij de eigen bedrilfstok- of bronche-
orgonisotie en eveneens een vijfde bU de Komer von Koophondel. Eén
op de tien zou zich wenden tot de overheid of tot sociole-zekerheidsin-
stonties zools de bedrijfsvereniging, het GAK of de GMD, ïevens zijn meer
don eens genoemd de werkgeversorgonisotie, de bedrijfsgezondheids-
dienst, ondezoeksinstellingen, het orbeidsbureou en postbus 5l /postkon-
toor. Eén op de tien werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, die be-
hoeÍte heefi oon meer inÍormotie, zegt niet te weten bijwelke instontie
deze oon te vrogen is.

Bij de werkgevers in de groie bedrijven is de situotie heel onders, Ze
hebben relotief veel kennis over de richtlijnen en hebben tevens relotief
veel behoefte oon meer informotie. Von deze lootste groep werkgevers
zou één op de drie zich wenden tot de overheid en nog eens l2% tot de
orbeidsinspectie. Ook zou l5% informotie oonvrogen bij de eigen bedrijfs-
tokorgonisotie en l0o/. bij de werkgeversorgonisotie. Tenslotie werden ook
de bedrijfsgezondheidsdienst, de sociole-zekerheidsinstonties en onder-
zoeksinstellingen meer don eens genoemd. Ook bU de werkgevers in de
grote bedrijven zegt één op de tien, die meer informotie zou willen heb-
ben. niet te weten woor deze te verkrijgen is.

4.2 De zeven bedrijfslokken mel elkoor vergeleken

ln grote lijnen komt het beeld dot geschetst is voor heel Nederlond
eveneens voor bij de zeven ofzonderlijke bedrijfstokken. De detoilkennis
overde nieuwe Europese wet- en regelgeving is gering. De stoffunctiono-
rissen in de grote bedrijven hebben meer kennis don de directeuren in
de kleine en middelgrote bedrijven, ln tobel 4.1 , 4.2 en 4.3 stoon de

21



IIIFORIqIIE EÀXDBOEI,

v@r u llgt de eerste ultgave vrn het Handboek Àrbeldsomatandlqheden. Deze
gaat over gebruÍk van peraoonlljke bescheminganiddelen blJ het uerken oet
bestrijdingsmiddelen en malkt deel ult van hèt hoofdatuk beatrlJdlnggnidd€len.

D@I

Het Handboek is be8temd toor dieo"-^-
voorlichting geven ^--

aan werkènden in de Land- en TuÍnbouw
den. Het Handboek kan hierbij een
oidalel zijn.

§$ga*""

aa{xde*tit 
v§ei'

ï*nuo**tandi6hed*tt

*$ g**efidheid

§\
{*§

PRA6RAI\4MA

'a E/sas pree** 
_-,. u/reateur 

D/strratskà^,

-itio," 
"" uor GUa

,lï1"'","1;;.;::-
nut pn*ttixrnourwth

;.rt

sC,

22



resultoten per bedrijfstok, uitgesplitst noor het midden- en kleinbedrUf en
noor grote bedrijven, ln bflloge 2 stoot het oontol respondenten per
bedrijfstok en bedrijfsgrootte woorop deze resultoten zijn geboseerd.

Tabel 4.1 De kennis van werkgevers over het Europees jaar en de Europese richtlijnen naar bedrijfstak en

bedrijísgrootte

Bel€nd met Europees iaar Bekend met Europese richtlijnen

Bedrijfstak MKB grote bedrrlven MKB grote bedrijven

Landbouw en visserij 29 67 17 50

lndustrie en delístolÍen 47 73 36 70

Bouw 47 80 40 86

Handel en horeca 35 EO 22 66

Transport en communicalie 57 74 22 70

Zakelijke dienstverlening 36 tt 27 69

Overige dienstverlening 46 67 33 65

Nederland 20 71 to

De werkgevers in het midden- en kleinbedrijÍ in de Iondbou\Ív en visseÍii
vollen op door hun geringe bekendheid met het Europees joor en de
Europese richtlijnen, respectievelijk29l" èn 17o/o, Dit is beduidend minder
don de kennis von de werkgevers in de overige bedrUfstokken. Ook de
stoffunctionorissen in de grote bedrijven in deze bedrijfstok zijn duidelUk
minder bekend met de Europese richtlijnen (50%), don die in de overige
bedrijfstokken, Door deze grote onbekendheid verwocht ook slechts l7olo

von hen een positieve invloed von de nieuwe richtlijnen op veiligheid en
gezondheid in het eigen bedrijf,33% geen verondering en weet de helft
het (nog) niet.
Von olle werkgevers die zeggen voldoende informotie te hebben over
de nieuwe richtlijnen is het percentoge in de londbouw en visserij het
loogst: het midden- en kleinbedrijÍ 2'/o en de grote bedrijven l7olo, Niet
verwonderlijk is, dot de behoefte oon meer informotie bU de grote bedrij-
ven in deze bedrijfstok juist het hoogst is, nomelijk 75%.
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PROJECT "WERKBOEK ARBOJAARPLAN'

Hef projecf

De Orrdernemlngsorgonlsotie CWM, een werkgeverwerenlglng met ruim 850
leden ln metool, kunststoÍ en technlek, heeft ln 1992 het proJect 'Werkboek
Arbojoorplon' ultgevoerd. De doelstelllng von dlt project ls de bevorderlng
von de kennls en toeposing von de Aöowet ln de ledenkrlng von de CWM.
De betrokken bedr[ven hebben ln het olgemeen zo'n 20 tot .l50 

werknemers
ln dienst. Deze cotegorie bedrljven, het Mlddelgroot en Klelnbedrijf (MKB).
heeff vook onvoldoende tiJd en menskrocht ln huis om lnvulling te kunnen
geven oon een bedrijfseigen orbeldsomstondlghedenbeleld, De CWM trocht
met de uitgove von het'Werkboek ArboJoorplon'ln deze leemte te voorzlen,
Het Werkboek is somengesteld door een tweetol Arbodeskundigen von het
Nederlonds lnstituut voor Arbeidsomstondlgheden (NlA) te Amsterdom, Het
heeÍt. olvorens ln deÍinitieve vorm te zljn ultgegeven, een ulfuoerlge 'testron-
de" ondergoon ln een vlertol pllot plonts ult CWM-krlng. Deze comblnotle von
theoretische en proktlsche ervorlng heeft geleld tot een bljzonder toegonkelijk
Arbo-instrument, De toegonkelljkheld wordt met nome berelkt door de
bronche-eigen voorbeelden en de direct toeposbore Íormulieren.

De introductie bfi de CWM-bedriJven

Mlddelgrote en klelnere bedrijven ult de CWM-krlng zlen de noodzook von
goede orbeidsomstondigheden wel degelijk in. Dlt blijkt ult het Íeit dot ruim
120 bedrijven vertegenwoordlgd woren op de ln het voorjoor von 1992
gehouden themomlddog, woor het Werkboek werd gepresenteerd. Ook op
een tweetol regio-biJeenkomsten von de CWM, bezochi door tezomen zo'n
50 werkgevers, ls het Werkboek gepresenteerd, Tenslotte ls het Werkboek ln
diverse molllngs onder de oondocht von de leden gebrocht. zodot lnmlddels
ongeveer 500 bedrfven het ln hun bezlt hebben, Ook von bulten CWM-kring ls

de vroog noor het Werkboek onverwocht groot: bedrljven von bulten de
bronche zlJn door mond-op-mond reclome enthousiost gemookt.

De foekomst von het project

Toch blijft gestructureerd orbobeleid voor veel kleinere en middelgrote
bedrijven een enorme opgove. Doornoost vereisen de nieuwe Europese
richtlijnen dle in de Arbowet opgenomen worden (rlslco-lnventorlsotle, mochl-
ne-richtliJnen e.d.) voortdurend oonpossingen ln de ondernemingen. Dè CWM
ziet het proJect "Werkboek ArboJoorplon' don ook ols een tot ver no 1992
doorlopend project,
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Tabel 4.2 De dehilkennis wn werkgevers over de Europee richllijnen naar bedrijhtak en bedrijísgrootle

Weel óón ol meor

richlljnen

Weet óón oí meer

verpliólingen

Weet voor wie kader-

richtljn geldt

Bedrijlstak MKB

%

gr0t€

bedrijven

MKB 9rour
bedrijven

MKB

Yo

grote

bedrijven
o/o

Landbouw en visserij 't0 17 5 33 17 42

lndustrie en delfstoÍíen 4 23 12 38 31 62

Bouw 4 20 12 38 34 76

Handel en horeca 6 17 7 25 17 59

Transport en communicalie 4 26 6 34 20 u

Zakelijke dienslverlening I 42 4 M 23 62

0verige dienstverlening b 16 20 28 31 53

Nederland 6 24 I 36 22 63

De werkgevers in het midden- en kleinbedrflf in de induslrie en delÍsloffen-
\,vinning weten over het olgemeen wot meer von het Europees joor en
de nieuwe richtlijnen don de gemiddelde werkgever in Nederlond,
Bovendien zijn de verschillen tussen de werkgevers in het midden- en
kleinbedrUf en die in de grote bedrijven in deze bedrijfstok wot kleiner don
bij de gemiddelde werkgever in Nederlond, Ten oonzien von de detoil-
kennis over de richtlijnen geldt ook hier hetzelfde ols bij de werkgevers in
Nederlond: men is nouwelijks in stoot om richtlUnen of verplichtingen te
noemen. Evenols bij de gemiddelde werkgever ten slotte, heeft één op
de tien werkgevers in de kleine en middelgrote industriebedrijven vol-
doende informotie over de nieuwe richtlijnen. Bij de grote bedrijven is dit
bijno één op de vier,

Evenols in de industrie weten ook de werkgevers in het midden- en
kleinbedrijf in de bouw wot meer von het Europees joor en de nieuwe
richtlijnen don de gemiddelde werkgever in Nederlond, Opvollend is het
hoge percentoge werkgevers von grote bedrijven, dot oongeeft wel eens
gehoord te hebben von het Europees joor (80o/o) of de nieuwe richtlijnen
(8ó%),
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BOUWPTAATS EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

ln opdrocht von de Stichflng Bouwreseorch heeft de Stichting Arbeldstech-
nlsch Ondeaoek Bouwn|verheld het hondboek 'Bonwploots en Aöeldsom-
stondigheden' vervoordlgd, Hierin stoot een beschrfvlng von clrco 5O rlslcovol-
le hondelingen ln de woning- en utiliteltsbouw met doorbij proktlsche tips ter
voorkoming von gevoorliJke en/oÍ ongezonde slfuotles.
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Een derde von de werkgevers in de kleine en middelgrote bedrijven weet
dot de koderrichtlijn voor olle bedrijven von toepossing is, terwijl driekwort
von de werkgevers von de grote bedrijven dit weet. Dit is beduidend
meer don de werkgevers in de overige bedrijfstokken.
Zowel bij de grote ols bU de kleine en middelgrote bedrijven in de bouw
zijn er opvollend veelwerkgevers die een positieve invloed verwochten
von de nieuwe wet- en regelgeving op de orbeidsomstondigheden in het
bedrijf (respectievelijk62"/" en 

.l9"/"). 
Gezien de relotief grote bekendheid

met de richtlijnen is het niet verwonderlijk dot slechts een relotief kleine
groep werkgevers de invloed von de richtlUnen (nog) niet kon inschotten.
Ookten oonzien von de informotiebehoefte vormen dewerkgevers in de
bouwnijverheid een gunstige uitzondering: één op de vijf werkgevers in
het midden- en kleinbedrijf en twee op de vijf werkgevers in de grote
bedrijven geeft oon voldoende informotie te hebben over nieuwe wet-
en regelgeving. De stoffunctionorissen in de grote bedrijven hebben dorr
ook het minst behoefte oon meer informotie, nomelik 48o/".

Tabel 4.3 De iníormaliebehoeíte van werkgevers naar bedrijístak en bedrijfsgrootte

Nieuwe richtlijnen

gunslig voor Arbo

HeeÍt voldoende

inÍormalie over

richtlijnen

Heeft behoefte aan

meer inÍormatie

over richtlijnen

BedrijÍstak MKB

%

grote

bedrijven

%

MKB grote

bedrijven

MKB

%

grote

bedrijven

%

Landbouw en visserij 12 17 2 17 36 75

lndustrie en delfstoflen 14 45 11 38 qó 59

Bouw 19 62 19 u 42 48

Handel en horeca I 40 I 26 39 u

ïransport en mmmunicatie 2 50 12 36 33 OU

Zakelijke dienstverlening 12 35 35 48 60

Overige dienstverlening 21 ào 12 29 49 65

Nedeíand 11 44 10 35 42 62
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WEGTRANSPORT EN KWALITEIT VAN DE ARBEID

Om de oondocht voor orbeldsomstondigheden ln het wegvervoer te stimule-
ren heeft de Stlchtlng Arbeld en Gezondheid ln het Beroepwervoer ln somen-
werking met het Nederlonds lnstltuut voor Arbeldsomstondlgheden het boekje
'Wegtronsport en kwolitelt von de orbeld; voorbeelden ult het beroepsgoede-
renvervoer over de weg' uitgegeven, Dlt boekJe ls noor clrco 2500 werkgevers
in het beroepsgoederenvervoer over de weg toegestuurd. De bijbehorende
brochure'Keep on truckln'.,. moor wel veillg en gezond', ls verspreld onder
30.000 choufÍeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Voorbeelden uit het

beroepsgoederenvervoeÍ
over de weg

J. Middendorp
H.H.W. den Hortog
E. Pennekomp {red.)

@
1992:ffi§;:,rJr

5AEru
torr r*r,n**, // I /

trMMMan i 

- 
|

NA
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De bekendheid met het Europees jooren de nieuwe Europese richtlijnen
is bij de werkgevers in de hondel en horeco minder don bU de overige
werkgevers. Slechts 59o/o voh de stotfunctionorissen in de grote bedrijven
is bijvoorbeeld bekend met het Europees joor, terwijl dit gemiddeld 71o/o

is, Ook weet slechts21o/o von hen één of meer verplichtingen volgens de
koderwette noemen en kon gemiddeld 3óoó von dewerkgevers dit doen,
Mede tengevolge von deze onbekendheid verwocht slechts een klein
gedeelte von de werkgevers in de hondel en horeco een positieve
invloed von de nieuwe richtlijnen op de orbeidsomstondigheden in het
eigen bedrijf, nomelijk 8olo in de kleine en middelgrote bedrijven en 40olo

in de grote bedrijven, Voorol bij de grote bedrijven in de hondel en
horeco is het percentoge werkgevers dot voldoende informotie over de
richtlijnen zegt te hebben relotief loog, nomelijk26o/". De behoefte oon
meer informotie is bU deze werkgevers echter niet veel hoger (ó4olo) don
gemiddeld (62"/").

ln de bedrijfstok lronsporl volt het hoge percentoge op von werkgevers
in het midden- en kleinbedrUf dot bekend is met het Europees joor.
nomelijk 57%, Gemiddeld is dit 39%, De kennis von de werkgevers in deze
bedrUfstok over de nieuwe richtlijnen wijkt over het olgemeen weinig of
von het gemiddelde. De werkgevers in de kleine en middelgrote bedrij-
ven vollen eveneens op met betrekking tot het effect dot ze verwochten
von de nieuwe richtlijnen, Slechts 2o/o yetl hen venvocht een positieve
invloed op de orbeidsomstondigheden in het eigen bedrijf . 20% verwocht
geen veronderingen en 78% weet het (nog; niet, De werkgevers in de
grote bedrijven verwochten juist wot meer don gemiddeld een positieve
invloed, nomelijk 50o/o tegenover 44% gemiddeld, Doornoost verwoc ht I 8olo

von hen geen verondering en weet 32% het (nog; niet. Tenslotte vormen
de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf een bijzonder groep met
betrekking tot de informotiebehoefte, Hoewelslechts 22o/obekend is met
de Europese richtlijnen en slechts l2olo voldoende informotie heeft, heeft
toch slechts 33% behoefte oon meer informotie, Het tronsport heeft hier-
mee het loogste percentoge von olle bedrijfstokken.

De resultoten von de werkgevers in de zokeliike dienstverlening komen
sterk overeen met die von de gemiddelde werkgever in de middelgrote
en kleine en de grote bedrijven in Nederlond. Alleen ten oonzien von de
detoilkennis overde richtlijnen vollen enkele ospecten op. De stoffunctio-
norissen in de grote bedrijven weten beduidend voker don de overige
werkgevers één of meer nieuwe richtlijnen (42ïo) en één oÍ meerverplich-
tingen ten gevolge von de koderwet te noemen (AA'L).
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De lootste bedrijfstok die hier besproken wordt is de overige dienstverle-
ning. Voor de volledigheid wordt hier nogmools vermeld, dot het hierbij
goót om porticuliere bedrijven en instellingen en niet om overheidsinston-
ties en -bedrijven. Ook de werkgevers in deze bedrUfstok wijken over het
olgemeen niet opvollend of von de gemiddelde werkgever. De verschil-
len tussen de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en die in de grote
bedrijven zijn echter relotief klein, Verder volt op dot de stoffunctionoris-
sen in de grote dientsverleningsbedrUven het minst vook één of meer
richtlijnen weten te noemen. De directeuren in de middelgrote en kleine
bedrijven weten doorentegen juist het vookst één of meer verplichtingen
ten gevolge von de koderwet te noemen, Bovendien is deze groep
werkgevers het meest optimistisch over de effecien von de richtlijnen.
Meer don 20olo verwocht een positieve invloed op de orbeidsomstondig-
heden in het eigen bedrijf.
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HET VóÓRKOMEN VAN ZIEKTEN EN ONGEVATTEN DOOR
HET WERK: OPINIES VAN WERKGEVERS VERGELEKEN MET

DIE VAN WERKNEMERS

Aon de werkgevers is gevroogd in welke mote ziekten en ongevollen
door het werk vóórkomen in Nederlond en in hun eigen bedrijf, Vervol-
gens hebben de werkgevers oongegeven wie, in hun ogen, primoir
verontwoordelijk is voor het verminderen von ziekten en ongevollen door
hetwerk. De ontwoorden von de werkgeversworden vergeleken met die
von werknemers, eerst voor heel Nederlond en vervolgens per bedrijfstok.

5.1 Nederlond

80

7" beÍoepsziekten en bedrijÍsongevallen komen (zeeí) vaak voor

79

52

24

60

40

in Nederland in eigen bedrijf

I ffiJ[?,",ïï' E ffiJ[?ffi:"

Figuur 5.1 Risicoperceptie ten aanzien van veiligheid en gezondheid op het werk: werkgevers en werknemers
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EXPOBIET

Von begln oktober 19Ql2 tot elnd Íebruorl 1993 trok er een moblele tentoon-
stelling door Nederlond over gezondheld en velllgheld op het werk, de
zogenoomde 'Expoblel'. Het wos de bedoeling met deze Expoblel de werkne-
mers op de werkvloer te berelken, oongezlen z[ meestol niet in de gelegen-
heid ziJn om symposlo, congressen €n tentoonstelllngen te bezoeken. ln de
Expobiel wos lnÍormotie beschikboor over de Aöeldslnspeciie. Ook wos er
een presentotle von het Europees Joor en lnformotle over ergonomle, lowool.
konkervenvekkende stoÍfen, stress en leeÍgewoonten. Tevens kwomen reïnte-
grotie en werkpleklnrlchting oon de orde.
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Zools in hoofdstuk 2 is te lezen zijn er in Nederlond nog steeds gezond-
heids- en veiligheidrisico's in het werk oon te wijzen. De vroog is nu in
hoeverre werkgevers en werknemers zich bewust zijn von deze risico's die
het werken met zich mee kon brengen. Ongeveervier op de vijf werkne-
mers meent dot ziekten en ongevollen door het werk in Nederlond vook
of zeer vook voorkomen, zie Íiguur 5.1, Dit beeld wfkt niet of von de
werknemers in de ondere EG-londen (l l), De werkgevers in Nederlond
hebben een duidelijk ondere perceptie von de beroeps- en bedrijfsge-
bonden gezondheidsrisico's: slechts de helft denH dot ziekten en onge-
vollen door het werk (zeer) vook voorkomen in Nederlond. Aordig detoil
hierbij is, dot er een significont venchil in perceptie is tussen werkgevers
die wel en niet bekend zijn met het Europees joor en tussen werkgevers
die welen niet bekend zijn met de nieuwe Europese richtlijnen. Werkge-
vers die op de hoogte zijn von het Europees joor of von de nieuwe
richtlijnen zeggen veel voker dot ziekten en ongevollen door het werk
(zeer) vook voorkomen (nomelUk circo ó0o/o) don de werkgevers die er niet
von op de hoogte zijn (circo Sff/o).

Wonneer we wot dichter bij het eigen werk blijven en vrogen noor het
vóórkomen in het eigen bedrijÍ, zien we grote veronderingen in de in-
schotting von werknemers. Dit is overigens niet olleen een Nederlonds
moor ook een Europees verschijnsel(1.l). Slechts een kwort von de werk-
nemers geeft oon dot ziekten en ongevollen door het werk in het eigen
bedrijf (zeer) vook voorkomen. Bij de werkgevers is het verschil nog groter:
niet meer don 3olo von hen denkt dot gezondheid- en veiligheidsrisico's
door het werk vook of zeer vook voorkomen in het eigen bedrijf,

Volgens de huidige Arbowet, moor ook volgens de nieuwe Europese wet-
en regelgeving is de werkgever primoir veronlwoordeliik voor de orbeids-
omstondigheden. De werkgever dient beleid te voeren op het gebied
von veiligheid, gezondheid en welzijn, geïntegreerd in het olgemeen
ondernemingsbeleid. ln tegenstelling tot de vroegere wetgevin§ (Veilig-
heidwet uit 1934) wordt in de huidige Arbowet en de nieuwe Europese
wet- en regelgeving de werknemer niet meer gezien ols een possief en
te beschermen object. Nee, de werknemer behoort mede veronlwoorde-
lijkheid te drogen voor het ondernemingsbeleid ten oonzien von veilig-
heid en gezondheid. Hoe kijken werknemers en werkgevers hier tegen
oon?
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HET KIND VAN DE REKENING

Ondonks wetenschoppelijk ondezoek blljven verontrute werknemers, (poien-
tièle) voders en moeders, met vrogen zltten over het werken met chemlsche
stoffen en problemen met klnderen krlgen of de ofwflklngen von hun klrtd. Op
verzoek von de FNV heeft de Chemlewlnkel von de Unlversltelt von Amster-
dom doorom e€n boekJe geschreven. Het beschrflfi de rlslco's op schode oon
de voortplontlng en het nogeslocht door het werken met chemlsche stofÍen.
De presentolle von het boekJe vond plools tfiders een sfudledog voor olle
FNV-bonden op 11 mel 1992,

Hi#i*L1;*fr*t#X|## Í j#ii#',9 k e n i n s

3ó



% pÍimair verantwooídelijk voor arbeidsomstandigheden

werkgever overheid werknemer weet niet

r §""J!9,:ïï" E [ji:?,"#*

Figuur 5,2 Verannrcordelijkheid voor arbeidsomstandigheden: de mening van werkgevers en werknemers

Voor werknemers in Nederlond is de werkgever de eerst oongewezen
persoon om ziekien en ongevollen op het werkte verminderen, gevolgd
door de werknemer zelt,zie figuur 5,2, De overheid en de EG zijn volgens
de werknemers duidelijk niet primoir verontwoordelijk voor de orbeidsom-
stondigheden. De werkgevers in Nederlond zijn ongeveer de zelfde
mening toegedoon, Een groter percentoge blijft het ontwoord op de
vroog schuldig, door ze gedwongen woren een keuze te moken tussen
de vier octoren en deze keuze niet wilden moken,

5.2 De zeven bedrijfslokken mel elkoor vergeleken

Ook ten oonzien von de risicoperceptie vinden we het beeld dot ge-
schetst is voor heel Nederlond in grote lijnen terug bijde zeven ofzonderlij-
ke bedrUfstokken. De werknemersschotten de risico's nomelijk beduidend
hoger in don de werkgevers. En beide groepen schotten de risico's in
Nederlond weer veel hoger in don in het eigen bedrijf, Ook de veront-
woordelijkheden worden in de zeven bedrUfstokken op ongeveer dezelfde
wijze beschouwd, De werkgever en in iets mindere mote de werknemer
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EUROPA TEGEN KANKER

Somen op de rodlo

Op 30 jonuorl '1992 nom de Rljksvoorllchtlngsdlenst voor hoor progrommo
'Postbus 5l' een rodlo-lntervlew op over velllgheld en gezondheld op het
werk. ln het lntervlew werd het 'Europees Joor voor Velllgheld en Gezondheld
op het Wek' oongekondlgd. Veel oondocht kreeg de somenwerklng met
een onder EG-lnltlotleÍ'Europo tegen konker', Het progrommo ls ultgezoMen
op Rodio 5 en doorno op een oontol lokole zenders,

Afstemming en samenwerking: Expobiel en slotcongres

Gehoorgevend oon de oproep von de Europese Gemeenschoppen hebben
de liolsoncommlsle 'Europees Joor von Velligheld en Gezordheld op het
Werk" en de coördlnotle commlsie 'Europo tegen konker' hun octlvlteiten op
elkoor ofgestemd. ln enkele gevollen ls lntensleÍ somengewerkt. Vonult
"Europo tegen konker' werd onder ondere deelgenomen ln de Expoblel met
een expositle woorln oondocht werd gevroogd voor nlet-roken. slress,
beweglng. voedlng, konkerverwekkende stoffen en olcoholconsumptie.
Ook verzorgde 'Europo tegen konker- op 2 februori 

.l993 twee deelcongressen
op het slotcongres te Moostrlcht. Het eerste deelcorgres bestond uit een
discussle over gezondheldsbevorderlng ln bedrfven tusen topmensen uit
bedriJfsleven, wetenschop, vokbonden on polltlek, Het tweede deelcongres
rlchtte zlch op belong en voordelen von gezondhelds- bevorderlng door de
werkgever.

'Europese week tegen konker'

ln het koder von "Europo tegen konker' vindt elk joor in oktober een Europese
week tegen konker ploots, ln deze week wordt steeds een onder ospect von
konkerbestrflding onder de loep genomen, ln 1992 stond de week in het teken
von konkerbestijding op de werkplek, De Nederlondse Konkerbestr'tjding en de
lntegrole Konkercentro hielden tUdens deze week een gezomenlljke compog-
ne over dit themo met ols motto 'Werkt u olleen no zessen oon uw gezond-
heid'. Doel von de compogne wos, duidellk te mkoen dot orbeidsomstondig-
heden meer inhouden don veilige werkprocedures olleen. Het goot ook om
gezondheid in bredere zin. Dot betekent dot bedrijven ook moeten bezien
hoe ziJ schodeliJke eÍÍecten, von mee-roken, overmotlg olcohol gebrulk, te
weinig beweging, stress en ongezonde mooltiJden ln de kontlne, kunnen
vermijden, Ten behoeve von deze compogne werden rulm 1,25 miljoen
Íolders en 50.000 posters verspreld noor onder meer bedrflven met meer don
honderd werknemers en noor sportoccommodoties. Tevens verschenen
ortikelen en huls-oon-huisbloden.
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wordt geocht de eerste vero ntwoordelijke te zijn voor o rbe idsomstondig-
heden in het bedriif,
ln tobel 5.I en 5.2 stoon de resultoten per bedrijfstok, uitgesplitst noor het
midden- en kleinbedrUf en noor grote bedrijven, ln bijloge 2 stoot het
oontol respondenten per bedrijfstok en bedrijfsgrootle woorop deze
resultoten zijn geboseerd, Door woor de resultoten von een bedrijfstok
duidelijk ofwijken von het olgemene beeld zol dot hieronder kort worden
toegelicht. Vervolgens worden de resultoten von de onderscheiden
bedrijfstokken geconfronteerd met de gegevens die bekend zijn over de
veiligheids- en gezondheidsrisico's in die bedrijfstokken (beschreven in
hoofdstuk 2),

Tabel 5.1 Risicoperceptie ten aanzien van veiligheid en gezondheid op het werk van werkgevers en werknemers

Ziekten en ongevallen door het werk

komen (zeer) vaak voor in Nederland

Ziekten en ongevallen door het werk

komen (zeer) vaak voor in eigen

bedrijÍ

Bedrijfstak % werkgevers o/, rrcrknemeÍs % lverkgevers % werknemers

Landbouw en vissenj 52 61 R 12

lndustrie en delístoflen 47 84 5 21

Bouw 57 s0 5 45

Handel en horeca 50 80 3 {a

Transporl en communicatie 57 68 2 to

Zakelijke dienstverlening 52 74 2 I

Ovenge dienstverlening 62 80 5 32

Nederland 52 79 3 24

Ziekten en ongevollen door het werk komen volgens de werknemers in

de tondbouw en visseriisignificont minder vook voor don noor de mening
von de gemiddelde werknemer in Nederlond. lets meer don ó0o/o von de
werknemers denkt dot deze werkgebonden gezondheids- en veiligheidsri-
sico's (zeer) vook voorkomen in Nederlond (gemiddeld 79"L) en slechts
l2% verwocht dit in het eigen bedrijf (gemiddeld 24"/"). De mening von
de werkgevers in deze bedrijfstok komt wel overeen met die von de
gemiddelde Nederlondse werkgever, Het verschiltussen werknemers en
werkgevers in risico-inschotting is in deze bedrijfstok relotief gering.
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Ten oonzien von de verontwoordelijkheid voor orbeidsomstondigheden
volt op, dot de werkgevers meer don gemiddeld de overheid en juist

minder don gemiddeld de werknemers ols primoir verontwoordelijk
oonwijzen. De werknemers in deze bedrijfstok doorentegen noemen de
werknemer juist voker don gemiddeld ols eerste verontwoordelijke. Von
olle bedrijfstokken wordt olleen door de werkgevers in de londbouw en
visserij de EG genoemd ols eerste verontwoordel'rjke voor orbeidsomston-
digheden (2oó),

Tabel 5.2 VeÍantwoordslijkheid voor arbeidsomstandigheden volgens werkgevers en werknemers

wg = werkgever

wn = werknemer

De werkgevers in de induslrie en delÍsloÍÍenwinning scoren relotief loog
ten oonzien von het voorkomen von ziekten en ongevollen door het werk
in Nederlond. Von hen zegt 47% dot deze vook of zeer vook voorkomen
in Nederlond, Ook beschouwt deze groep werkgevers relotief weinig de
overheid ols primoir verontwoordelijk voor de orbeidsomstondigheden.
nomelijk 2"/o. De risicoperceptie von de werknemers in deze bedrijfstok

Werkgever Overheid EG Werknemer Weet niet

%wg oÀwn %wg %wn %wg %wn %wg %wn %wg %wn

Landbouw

en visserij

55 68 12 2 2 0 19 30 12

lndustrie en

delístoífen

65 62 2 5 0 'I 22 31 11 1

Bouw 35 73 7 6 0 0 40 21 18 0

Handel en

horeca

58 72 o 5 0 z4 12 5

Transport en

communic.

48 72 6 3 0 0 32 z1 14

Zakelijke

dienstverl

67 79 4 1 0 0 22 tö 7 2

Overige

dienstverl

60 67 7 I 0 0 24 20 9 4

Nederland 58 69 o 5 U 25 12 2
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ERGONOMIE IN HET KINDERDAGVERBTIJF

Op het kinderdogverblflÍ ln Hendrik-ldo-Ambocht kunnen leidsters kinderen
verschonen zonder ze te hoeven optillen. Door een druk op de knop kon de
oonkleedtofel op de Juiste hoogte worden gebrocht en de kinderen kunnen
er zelf op stoppen. Voor het verschonen hoeft er niet te worden gebukt en
getild. Cok bij de lnrichting von dit nleuwe kinderdogverblijÍ is rekening
gehouden met ergonomische ospecten, De Stlchting CARE, díe deze oplos-
singen reoliseerde. heeft hiermee een b[zondere bfdroge geleverd oon het
verbeteren von orbeidsomstondigheden ln de klnderopvong.
ln het koder von het Europees Joor voor velllgheld en gezondheid op het werk
is CARE een pr§ect gestort, met ols doel de kinderopvong bewust te mcken
von orbeÍdsomstondigheden en suggesties oon te drogen voor eígonomische
en pedogoglsche verbeteringen. Er wordt somengewerkt met mensei; uil
Denemorken. De resultoten von het proJeci zullen worden oongeboden oon
ondere Europese londen,

Coördinotor w'l stress en rugklochten von leidsters voorkomen

'Als u)erhgeuer ,,,

heb je de
plicht om
preaentief

Het e.gonomAch p/on&stul von De &genr de oonlleedlofe/ die werkt ok een hfr

bezig te zijn'

Het .ele tillen en buhhen mdaht het uerh in de peuterspeelzaal of het hinder-
dagterblijf licharulijh zuaar. Als je dan ook nog regelmatig op hleine stoel"

tjes of op de grond zit en in een slechte houding flessen geeft, d,an is d.e hans
dat je rughluhten hrijgt Eroot, En zieke leid,sters, d,aan' zit niemand in d.e kin
dcroptang op te u'@hten. Trudie uan der Huh, coördinator uan hinderdag-
t'erblijf 'De Bogen' in Hend.rih ldo Ambuht, uilde de orbeidsomstandigheden
tan haar personeel oerbeteren en k@atu op slimrc Dondsten.

Anne-Miehe YrolinSl
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wflkt niet opvollend of von het londelUke beeld, Wel beschouwen ze
relotief weinig de werkgever en relotief vook de werknemer ols eerste
oongewezen persoon om ziekten en ongevollen op hetwerkte verminde-
ren,

De werknemers en werkgevers in de bouwniiverheid vormen een b'tjzonde-
re groep. Beduidend voker don gemiddeld menen zij dot ziekten en
ongevollen op het werk (zeer) vook voorkomen in Nederlond (9ff/o res-
pectievelijk 577o) en in het eigen bedrijf (45% respectievelijk 57o), BlUkboor
wordt deze bedrijfstok door de werknemers en werkgevers ols relotief
onveilig en ongezond beschouwd, De werkgevers in deze bedrijfstok
vollen tevens op door hun perceptie von verontwoordelijkheden. Zi zin
de enige groep die voker de werknemer don de werkgever noemt ols
primoir verontwoordelUk voor de orbeidsomstondigheden in het bedrUf
(respectievelUk 40% en 35o/o), Tevens is er een relotief grote groep werk-
gevers in de bouw die niet weet wie verontwoordelijk is. of die geen
keuze kon moken tussen de verschillende octoren.

De bedrijfstok hondel en horeco vormt bijno 40% von het totool oontol
bedrijven in Nederlond, Het is don ook niet venvonderlUk dot er bij deze
bedrUfstok geen groie ofwijkingen von het gemiddelde beeld zijn te
noemen. Wel volt op, doÍ de werknemers zichzelf het minst vook ols
primoir verontwoordel|k voor de orbeidsomsiondigheden beschouwen,
nomelijk 17%.

Ook bij de bedr|fstok lronsporl zijn weinig bijzonderheden te melden. De
werkgevers zeggen echter voker don gemiddeld dot ziekten en ongevol-
len door het werk (zeeD vook voorkomen (respectievelik 57"/o en 52"/o),

terwijl de werknemers juist minder vook don gemiddeld scoori' (respectie-
velijk ó8% en 79o/o),

Slechts 8% von de werknemers in de zokeliike dienslverlening meent dot
ziekten en ongevollen op het werk (zeer) vook voorkomen in het eigen
bedrijf, terwUl 74'L denkt dot het (zeer) vook voorkomt in Nederlond.
Blijkboor beschouwen deze werknemers de eigen bedrijÍstok ols relotief
veilig en gezond. Verder volt in deze bedrijfstok op, dot zowel de werkge-
vers ols de werknemers de werkgever beduidend voker ols primoir veront-
woordelij k zien voor de orbeidsomstondig heden don g emiddeld (respec-
tievel[k 670/o èn 79o/o Qn gemiddeld respectievelijk 5870 en ó9%),

Ten slotte de bedrUfstok overige dienslverlening, Beduidend voker don
gemiddeld zeggen de werkgevers in deze bedrijfstok dot ziekten en
ongevollen op hetwerk voorkomen in Nederlond. De werknemers hebben
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een gemiddelde mening op dit punt. De werknemers noemen relotief
vook de overheid ols primoir verontwoordelijke om beroepsziekten en
bedrijfsongevollen op het werk te verminderen.

Bij het lezen von de opinies von werkgevers en werknemers over het
vóórkomen von zieHen en ongevollen op het werk rijst de vroog in
hoeverre deze nu feitelUk voorkomen. Zools in hoofdstuk 2 is oongegeven,
zijn dooroverweinig empirische gegevens beschikboor. Op grond von de
wèlvoorhonden zijnde gegevens zijn de bedrijfstokken noor risico inge-
deeld, Vervolgens is gekeken of de risicoperceptie von de werkgevers en
werknemers hiermee overeenkomt,

De bouw kon ols meest risicovolle bedrijfstok gekenmerkt worden. Er zijn
veel risicovolle orbeidsomstondigheden en er is sproke von een relotief
hoog zieHevezuimpercentoge, oöeidsongeschiktheidsrisico en bedrijfson-
gevollenrisico, Tevens ziet een relotief groot deel von de orbeidsonge-
schikten in de bouw zijn ziekte geheel of in belongrijke mote ols gevolg
von het werk dot men deed. Uit ons ondezoek blijH nu dot de werkge-
vers en werknemers in de bouw zich terdege bewust zijn von deze risico's
in hun eigen bedrijÍ,

Op grond von ziektevezuim-, orbeidsongeschiktheids- en bedrijfsongevol-
lengegevens en gegevens over de orbeidsomstondigheden is ook de
induslrie ols een bedrUfstok met een hoog risico oon te wijzen. Uit ons
ondezoek blijkt echter dot de werknemers in de industrie de veiligheids-
en gezondheidsrisico's in het eigen bedrijf relotief loog inschotten,

De zokeliike en overige dienstverlening zijn juist de twee minst risicovolle
bedrijfstokken, indien we rekening houden met het ziektevezuimpercento-
ge. het orbeidsongeschiktheidsrisico, het bedrijfsongevollenrisico, de mote
von werkgebondenheid von orbeidsongeschiHheid en de kwoliteit von
de orbeid. De werkgevers en werknemers in de zokelijke dienstverlening
hebben een overeenkomstige percepiie, nomelijk relotief weinig risico's
in het eigen bedrijf. De werkgevers en werknemers in de overige dienst-
verlening doorentegen beschouwen het eigen bedrUf juist voker don
gemiddeld onveilig en/of ongezond.

Op grond von het bedrijfsongevollenrisico en de mote woorin orbeidson-
geschiktheid werkgebonden is, zouden ziekten en ongevollen door het
werk voker don gemiddeld voorkomen in de londbouw en visserij, De
werkgevers in deze bedrijfstok sluiten zich hierbij oon. Rekening houdend
met het ziektevezuimpercentoge en het orbeidsongeschiktheidsrisico zou
de londbouw en visserijjuist een relotief gezonde bedrijfstok zijn, Dit sluit
oon bij de opinie von de werknemers in deze bedrijfstok.

44



Ook bij het tronsporl zijn er enkele min of meer tegenstrijdige gegevens.
Deze bedrijfstok kent een gemiddeld ziektevezuimpercentoge en orbeids-
ongeschiktheidsrisico en een loog bedrUfsongevollenrisico. Er zijn echter
veel risicovolle oöeidsomstondigheden oon te wijzen en ook veelorbeids-
ongeschikÍen in de tronspod zien hun ziekte geheel of grotendeels ol§
gevolg von het werk dot ze deden, De werkgevers in deze bedrijfstok z'tjn

relotief optimistisch over de veiligheid en gezondheid in het eigen bedrijf,
terwijl de opinie von de werknemers in deze bedrijfstok overeenkomt met
die von de gemiddelde werknemer,

Ten slotte de hondelen hoÍeco. Noost een gemiddeld ziektevezuimper-
centoge en orbeidsongeschiktheidsrisico kent deze bedrUfstok een loog
bedrijfsongevollenrisico. De mote woorin orbeidsongeschiktheid ols
werkgebonden wordt beschouwd is eveneens gemiddeld. De opinie von
de wèrkgevers in de hondel en horeco met betrekking tot het vÓórkomen
von ziekïen en ongevollen in het eigen bedrijf komt overeen met die von
de gemiddelde werkgever. De werknemers in de hondel en horeco
doorentegen zijn wot optmistischer don de gemiddelde werknemer over
de veiligheid en gezondheid in het eigen bedrijf.
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StUlTINGSCONGRES

Ter oÍsluiting von het Europees Joor voor veillgheld en gezondheid op het werk
ln Nederlond vond op 2,3 en 4 Íebruorl het Arbeldsomstondigheden Congres
'1993 ploots ln het MECC te Moostrlcht, Deze ploots heeft ln de geschledenis
von Europo een bfzondere betekenls gekregen. Rondom de gevolgen von
'Europo zonder gr6nzèn' voor de orbeidsomstondlgheden ln Nederlond wos
don ook de eerste congresdog geprogrommeerd, De rol von de medezeg-
genschop stond op de tweede dog centrool, Op de derde congresdog ging
veel oondocht ult noor het zogenoemde volumebeleld op het terreln von
ziekteveauim en orbeldsongeschlktheld. ln de slotse§e von deze dog werd
het Europees Joor oÍgesloten met onder ondere een toesprook von de
minister von Soclole Zoken en Werkgelegenheid dr B. de Vrles en mevrouw drs
K,M,H. Pe[s nomens het CDA lid von het Europees Porlement.
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SAMENVAÏÏING EN CONCTUSIES

Het Europees joor voor veiligheid en gezondheid op het werk

De ofgelopen vijf joor zfln er op het tenein von veiligheid en gezondheid
op het werk tol von Europese richtlijnen tot stond gekomen. Met nome
kunnen hier genoemd worden de kodenichtlijn voor veiligheid en gezond-
heid op het werk en de doorop geboseerde bijzondere richtlijnen en de
mochinerichtlijn. Deze nieuwe wet- en regelgeving heeft venstrekkende
gevolgen voor het beleid met betrekking tot de orbeidsomstondigheden
in de lidstoten.

De Rood von Ministers voor Sociole Zoken heeft doorom het ioor 1992
uitgeroepen tot 'Europese joor voor Veiligheid en Gezondheid op het
werk', Dit Europese joor is op 1 moort 1992 gestort onder het motto
'Europo 1992; somen werken oon een betere werkplek' en op I moort
1993 ofgesloten. De Gemeenschop heeff met het Europese joor onder
meer de volgende doelstellingen beoogd:* Werkgevers en werknemers, met nome in het midden- en kleinbedrijf,

vertrouwd moken met de Europese wetgeving voor orbeidsomstondig-
heden en de toepossing doorvon in de lidstoten.* Werkgevers en werknemers, met nome in het midden- en kleinbedrijf,
bewust moken von risico's op het gebied von veiligheid en gezond-
heid op het werk en hen informeren over de mogelijkheden om deze
risico's te bestrijden.

Veilig en gezond werken in Nederlond: slond von zoken

Het Nederlondse bedrijfsleven (dus exclusief de overheid) bestoot uit bijno
280.000 kleine en middelgrote bedrijven en circo 47@ grote bedrijven.
Het oontol werkzome personen (inclusief overheidspersoneel) in Neder-
lond is ruim ó.5 miljoen.

ln Nederlond komen met nome psychisch belostende ospecten in het
werk veel voor: de helft von olle werkenden zegt in een hoog tempo te
moeten werken en een derde von de werkenden vindt dot het werk niet
oonsluit bU de genoten opleiding en ervoring. lndien we kijken noor
veronderingen in de tijd (de periode 1977-1989), don zien we voorol een
toenome von de psychisch belostende foctoren in het werk,
Ten opzichte von de ondere EG-lidstoten volt Nederlond op door een
relotief klein oondeelvon de londbouw en visserij in de beroepsbevolking
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en een groot oondeel von de dienstuerlening. Mede door deze ofwijken-
de opbouwvon de beroepsbevolking melden Nederlondse werknemers
significont kortere werl«areken en zeggen ze significont minder vook in
lowooi, luchtverontreiniging en met gevooíijke stoffen te werken. Wel
komt werken in een hoog tempo en kortcyclische orbeid in Nederlond
significont meer voor don in de overige lidstoten,

ln de joren vijftig, zestig en zeventig wos er in Nederlond sproke von een
toenome von het vezuim von 3,2olo in ]953 tot 8.4% in 1977, Doorno
doolde het percentoge voorol in l98l en 1985 sterk, respectievelijk noor
7 ,7o/o en7 ,2lo.lnmiddels is het percentoge weer gestegen tot 7 ,7% in '1992,

ln l99l werd I ,7%von dewerknemersoöeidsongeschikt, Ongeveereen
derde von de werknemers wordt wegens klochten von het bewegingsop
poroot orbeidsongeschikt en eveneens circo een derde wegens psychi-
sche klochten. Uit ondezoek blijkt dot 55% von de orbeidsongeschikten
hun ziekte of oondoening geheel of in belongrijke mote ziet ols gevolg
von het werk dot men deed, Bijno 2o/o vet\ de werknemers in Nederlond
wordt per joor getroffen door een bedrijfsongevol.

Een ondeÍzoek ondeÍ werkgevers in Nederlond

Het Europese joor zit er op en de officiële totstondkoming von de interne
morkt is een feit, Aonsluitend bij de doelstellingen von het Europese joor
kunnen de volgende vrogen worden gesteld: ls het Nederlondse bedrijfs-
leven, en met nome het midden- en kleinbedrijf, voldoende op de
hoogte von de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid
en gezondheid op het werk? ln hoeverre is het Nederlonds bedr'rjfsleven,
en met nome het midden- en kleinbedrijf , zich bewust von de veiligheids-
en gezondheidsrisico's die orbeid met zich mee brengt? Om op deze
vrogen een eerste ontwoord 1e kunnen geven is door het Nederlonds
lnstituut voor Proeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO) een onder-
zoek uitgevoerd in opdrocht von het Ministerie von Sociole Zoken en
Werkgelegenheid en het Notionool Contoct Comité (een ten behoeve
von het Europees joor door de Europese Commissie ingesteld comité,
woorin vertegenwoordigers von werkgevers, werknemers en de overheid
zitting hebben).
Eind 1992 is onder 999 directeuren in het midden- en kleinbedrijf (2-l@
werknemers) en onder 417 stoffunctionorissen in de grote bedrijven (100
en meer werknemers) een korte telefonische enquète gehouden, De
kennis von werkgevers in het midden- en kleinbedrijf over de nieuwe Euro-
pese wetgeving op het terrein von veiligheid en gezondheid op het werk
is vergeleken met die von werkgevers in de grote bedrijven, Ten oonzien
von de risicoperceptie is een vergelijking gemookt tussen werkgevers uit
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dit ondezoek en werknemers uit het zogenoomde Euroborometer-onder-
zoek (een in het voorjoor von ]99.| in opdrocht von de Europese Com-
misie uitgevoerd ondeftoek woorbij circo 12,500 werknemen in olle
lidstoten von de EG, wooronder 871 Nederlonders, mondeling z'tjn geïhter-
viewd),

Bekendheid mel hef Europees iooÍ en de Europese richttiinen

De bekendheid met het Europees iooris bij de directeuren in het midden-
en kleinbedrUf niet erg groot. Minder don de helft (39o/o) heeft er wel eens
von gehoord, Ruim tweederde von de stoffunctionorissen (7loó) in de
grote bedr'rjven is bekend met het Europees joor'

De bekendheld von directeuren in het midden- en kleinbedrijÍ met de
nieuwe Europese richtlijnen op het terrein von veiligheid en gezondheid
op het werkis gering. Slechts een kwort von hen (26'/.) heeft von het be-
stoon weleens gehoord. Ook bijdit onderwerp is de bekendheid von de
stoÍfunctionorissen in de grote bedrijven met de richtlijnen beduidend
groter (7O"/.). Alle werkgevers die bekend zijn met het Europees joor zijn

ook signiÍicont voker bekend met de Europese richtlijnen'

De detoilkennis over de nieuwe Europese richttiinenis bij olle werkgevers
in Nederlond gering, Nog geen l0/o von de werkgevers in het midden-
en kleinbedrijf kon één of meer richtlijnen noemen die vonof 'l jonuori
.l993 von krocht zijn. Eveneens minder don l0o/o weet één of meer ver-
plichtingen die volgens de koderwet voor werkgevers gelden. Bij de
werkgevers in de grote bedrijven is de kennis wot groter, nomelijk een
kwort respectievelijk een derde weet een of meer richtlijnen respectievelijk
verplichtingen te noemen.
Uitzondering op het gebrek oon detoilkennis vormt de kennis over het
toepossingsgebied von de koderrichtlfln, Een groot deelvon de werkge-
vers. dot bekend zegt te zijn met de Europese richtlijnen, weet dot de
koderrichtlijn geldt voor olle bedrijven en niet olleen voor grote bedrijven
of bedrijven met gevoorlijke produktieprocessen.

Voor de meeste werkgevers in het midden- en kleinbedrijf is de invloed
von de nieuwe richttijnen op veiligheid en gezondheid in het eigen bedriif
(nog) moeilijk in te schotten: I lolo verwocht een positieve invloed, l0% ver-
wocht geen veronderingen en de rest weet het (nog) niet. De werkgeverc
in de grote bedrijven zijn wot bekender met de richtlijnen en -wellicht ols
gevolg doorvon- wot meer optimistisch, Meer don 40% verwocht een
positieve invloed, een kworl verwocht geen veronderingen en minder
don een derde weet het (nog) niet.
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Von de werkgevers die op de hoogte zijn von de Europese richtlijnen
verwocht een veel groter deel (midden- en kleinbedrijf 42% en grote
bedrijven 62o/o) een positieve invloed op de veiligheid en gezondheid in
het eigen bedrijf,

Slechts een klein deelvon de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf
is nooreigen zeggen voldoendegeihformeerd overde nieuwe Europese
wetgeving (1tró), terwijl ook een relotief klein deel behoefte heeft oon
meer informotie (42L), Bij de grote bedrijven is dit juist ondersom. Een
relotief groot deelvon hen (35o/o) zegt voldoende geïnformeerd te zijn en
eveneens een relotief groot deel (ó2oÀ) heeft behoefie oon meer infor-
motie,
Von de werkgevers die zeggen niet voldoende geïnformeerd te zijn heeft
ruim 80% behoefte oon meer informotie. Moorvon de werkgevers die wèl
voldoende op de hoogte zeggen te zijn von de Europese richtlijnen zegt
I l% in het midden- en kleinbedrijf en 32o/oin de grote bedrijven behoefte
te hebben oon meer informotie.

Voor meer informotie over de nieuwe wetgeving zouden werkgevers in
het midden- en kleinbedrijf voorol de eigen bedrUfstok- of bronche-orgo-
nisotie (2O'/.),en de Komervon Koophondel(18%) roodplegen. ln mindere
mote zouden ze bij de overheid of bijsociole-zekerheidsinstontieste roden
goon (beide 10o/o), Werkgevers in de grote bedriiven doorentegen zouden
voorol de overheid (wooronder de orbeidsinspectie) (44L), de eigen be-
drijfstokorgonisotie ( 1 5%) of de werkgeversorgonisotie ( I 0%) benoderen.
Ruim l0% von werkgevers die behoefie heeft oon meer informotie over
de nieuwe weigeving weet niet welke instontie doorvoor benoderd zou
kunnen worden.

De hiervoor geschetste resultoten gelden in grote lijnen voor alle zeven
bedrijfstokken, die in het ondezoek onderscheiden zijn, De werkgevers
in de londbouw en visserij vollen echter op in ongunstige zin, Hun kennis
over de nieuwe wetgeving is wot minder don gemiddeld. De werkgevers
in de bouw doorentegen weten juist wot méér don gemiddeld,

Vóórkomen vqn ziekten en ongevollen op het \/erk

Werkgevers in Nederlond schotten het voorkomen von werkgebonden
veiligheids- en gezondheidsrisico's duidelUk loger in don werknemers in
Nedeíond. Zowel werkgevers ols werknemers beschouwen het eigen
bedrijf ols relotief veilig en gezond, Beide groepen zijn von mening dot
ziekten en ongevqllen op het werk veel voker in Nederlond ols geheel
voorkomen don in het eigen bedrijÍ. Ruim de helff von de werkgevers
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denkt dot ziekten en ongevollen op het werk (zeer) vook voorkomen in
Nederlond ols totoolen slechts 3oó in het eigen bedrijf, Bijde werknemers
zijn de percentoges respectievelijk 7% en 24%.

De meerderheid von zowel de werkgevers ols de werknemers in Neder-
lond beschouwt de werkgever ols primoir verontwoordeliik voor de
orbeidsomstondigheden in het bedrijf (respectievelijk 58% en ó9e6), Een
kwort von de werkgevers en de werknemers ziet de werknemer ols eerst
oongewezen persoon om ziekten en ongevollen op het werk te vermin-
deren, Noch de overheid noch de EG worden gezien ols primoir veront-
woordelijk hiervoor,

De werknemers in de londbouw en visserij vollen op door hun relotief loge
inschotting von het voorkomen von ziekfen en ongevollen op het werk
in Nederlond en in het eigen bedrijf (respectievelijk óloó en 12o/" denkt dot
dit (zeer) vook voorkomt). De werknemers in de bouw vollen juist op door
hun relotief hoge inschotting (respectievelijk 90o/o en 45% denkt dot dit
(zeer) vook voorkomt). De werkgevers in de bouw vormen de enige
groep die met nome de werknemer ols primoirverontwoordelUk ziet voor
de orbeidsomstondigheden in het bedrijf.
De bouw kon ols meest risicovolle bedrijfstok gekenmerkt worden. Uit ons
ondezoek blijkt nu dot de werkgevers en werknemers in de bouw zich
terdege bewust zijn von deze risico's in hun eigen bedrUf. De zokelijke en
overige dienstverlening zijn juist de twee minst risicovolle bedrijfstokken.
De werkgevers en werknemers in de zokelijke dienstverlening zien in hun
bedrijf ook relotief weinig ziekien en ongevollen voorkomen, De werkge-
vers en werknemers in de overige dienstverlening doorentegen be-
schouwen het eigen bedrijf juist voker don gemiddeld onveilig en/of
ongezond.

Hoe nu verdeÍ

De kennis von werkgevers in het Nederlondse bedrijfsleven over de
nieuwe Europese richtlijnen over veiligheid en gezondheid op het werk
is nog verre von optimool. Ook zijn nog veelwerkgevers zich (te) weinig
bewust von werkgebonden veiligheids- en gezondheidsrisico's. Bij het
verder informeren en bewust moken von de werkgevers wordt oonbevo-
len voorol oondocht te besteden oon de werkgevers in het midden- en
kleinbedrijf, Echter ook de werkgevers in de grote bedrijven hebben
duidelUk behoefte oon meer informotie,
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De voorlichting oon en bewustmoking von de werkgevers zou bevorderd
kunnen worden door oon te sluiten bij die konolen die de verschillende
werkgevers ols belongrijke informotiebronnen noemen. Voor het midden-
en kleinbedrijf zijn dit voorol de eigen bedrijfstokorgonisoties en de Komer
von Koophondel. Voor grote bedr'rjven zijn voorol de eigen bedrijfstokor-
gonisoties en de overheid von belong,
lndien voorlichting vio deze konolen niet mogelijk is, don dient in ieder
gevol oon de werkgevers duidelijk gemookt te worden vio welke konolen
wèl informotie te verkrUgen is.
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BIJLAGE l: Adressen

lnformolie over de kodenichtlijn en de bijzondere richllijnen:
Ministerie von Sociole Zoken en Werkgelegenheid
Centrole Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentotie
Postbus 9080i
2509 LV Den Hoog
tel,: 070 - 333 44 55

lnÍormolie over de mochinerichllijn:
Ministerie von Economische Zoken
AÍd, Bedrijfs- en Publieksinformotie
Postbus 20.l0.l
2500 EC Den Hoog
tel.: 070 - 379 88 20

Besletlen von de lekslen von de richllijnen:
SDU Uitgeverij
Postbus 20014
2500 EA Den Hoog
tel.: 070 - 378 99 I I
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BIJIAGE 2: SleekproeÍgroolle en respons
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