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SAMENYATTING VAN DE VOORNAAMSTE RESTJLTATEN

Het Directoraat-Generaal van de Aöeid (DGA) van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid heeft aan het NIPG-TNO opdracht verleend, een vragenlijstonder-

zoek in te stellen onder alle bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD'en) in Nederland. Doel

van dit onderzoek is, om ruim eenjaar na het najaarsoverleg 1990, inzicht te verkrijgen

in de ontwikkeling van de bedrijfsgezondheidszorg gedurende 1991. Het gaat daarbij in

het bijzonder om de (toename van) aantallen verzorgde werknemers, de bedrijfstakken

waarin zij werkzaam zijn en de (toename van) het aantal functionarissen bij BGD'en.

De voomaamste resultaten van het onderzoek worden hier kort saÍnengeval

In Nederland werden op één januari l9gz, 2,6 miljoen werknemers verzorgd door

BGD'en. tn lotaal waren er 5,9 miljoen werknemers werkzaam in Nederland .Deze 2,6

miljoen werknemers zijn werkzaam in7200 bedrijven. De dekkingsgraad, dat wil zeggen

hetpercentage werknemers dat bereikt wordt door BCD'en, bedraagtdaaÍmee 44Vo.Deze

dekkingsgraad is met ruim lvo loegenomen ten opzichte van l99l en blijft iets achter

bij de groei van gemiddeld 27o per jau over de periode lggg-lggz. Deze bevindingen

wijzen niet op een trendbreuk, in de toename van de dekkingsgraad, in 1991.

De bedrijfstakken "Landbouw en Visserij", "Bouwnijverheid en Installatiebedrijven', en

"TrarspoÍ, opslag en communicatiebedrijven" hebben een hoge dekkingsgraad, die

boven de 70vo lig". Bij de overige bedrijfstakken valt op dat met name de ,'Handel,

Hotel- en Restaurantwezen, Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen" een zeer geringe

dekkingsgraadkent (47o), terwijl het absoluut gezien om een grote bedrijfstak gaat. Ook

in de bedrijfstakken "lndustrie" (dekkingsgraad 537o), "overige dienstverlening" (dek-

kingsgraad 52Vo) en "Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienswerlening" (dekkings-

gtaad 297o) worden grote groepen werknemers niet door bedrijfsgezondheidsdiensten

bereikt.

Het totale personeelsbestand van de BGD'en in Nederland omvat 3200 volledige

formatieplaatsen. Daaronder bevinden zich I100 formatieplaasen voor artsen, waarvan

er weer 700 bezet worden door geregistreerde bedrijfsartsen. Verder zijn er 150 volledige

formatieplaatsen bezet door functionarissen die in hoofdzaak werkzaam zijn als "arbeids-



hygiënist", 500 door bedrijfsverpleegkundigen en 800 door functionarissen in de categorie

"paramedisch ondersteunend personeel". Deze laatste categorie omvat het totaal van

laboratorium personeel, audiometristen, medisch assistenten en overig BGZ-ondersteu-

nend personeel. Voor de overige categorieën functionarissen zijn geen berekeningen

gemaakt; hiervan zijn de aantallen formatieplaatsen bij de 133 BGD'en die deelnemen

aan dit onderzoek te gering om zinvol te kunnen extrapoleren naar alle 182 BGD'en in

Nederland. Van de aan dit onderzoek deelnemende BGD'en beschikt 89Vo ruet over een

geregistreerde verzekeringsgeneeskundige,TTTo niet over een arbeids- en organisatiedes-

kundige, 90Vo ruet over een ergonoom en 7 l%o niet over een veiligheidsdeskundige.

De totale formatie van de BGD'en die aan dit onderzoek hebben deelgenomen is op één

januari 1992 met gemiddeld 1.47 formatieplaats toegenomen ten opzichte van de formatie

op één januari 1991 (9 7o groei). De toename van de formatie is voomamelijk ingevuld

door artsen (0.34 formatieplaats, 77o groei), medisch assistenten (0.26 formatieplaas,

logo groei) en de restgroep (0.37 formatieplaats, l41o groei). De restgroep omvat onder

andere formatieplaatsen voor administratief personeel, huishoudelijk personeel en directie.



t- INLEIDING EN VRAAGSTELLING

1.1 Achtergrond van het onderzoek en vraagstelling

Het Directoraat-Generaal van de AÍbeid (DGA) van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid streeft er naar, te komen tot het monitoren van de ontwikkeling van

bedrijfsgezondheidszorg. Dit streven sluit aan op een van de huidige kemtaken van de

overheid: het monitoren van de resultaten van het gevoerde beleid (Integraal Beleidsplan

Arbeidsomstandigheden (IBA), 1991). Het gaat daarbij om het waamemen van beleidsef-

fecten en van ontwikkelingen die tot bijstelling van het beleid moeten leiden.

In dit stadium heefthet onderzoek zich gericht op de ontwikkeling van de dienstverlening

door bedrijfsgezondheidsdiensten. Sommige bedrijfsgezondheidsdiensten hebben zich op

basis van de regelgeving in de huidige Arbowet omgevormd tot een gecombineerde

dienst (bedrijfsgezondheidsdienst en veiligheidsdienst) oftot een arbodiensl Deze laatste

dienst voert ook de welzijnstaken uit en verleent diensten op het gehele terrein van

gezondheid, veiligheid en welzijn.

In het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden heeft de overheid aangegeven dat

het overheidsbeleid wat betreft de verbetering van de kwaliteit van de arbeid er allereerst

op gericht is "te bevorderen dat de sociale paÍners meer nog dan thans het geval is zelf

hun verantwoordelijkheid opnemen bij het uitvoeren van dat beleid.... De rol van de

overheid is complementair en [gt primair bij het vaststellen, bewaken en verleggen van

basisgrenzen". Deze beleidslijn van de overheid is afgestemd op de afspraken die de

sociale partners hebben gemaakt over de uitbreiding van bedrijfsgezondheidszorg tudens

het zogenaamde najaarsoverleg (Gemeenschappelijke verklaring, 1990). De overheid

onderschrijft de wenselijkheid van afspraken tussen de sociale parrners die gericht zijn



op de invoering van bedrijfsgezondheidszorg in bedrijven en sectoren waar deze zorg

niet aanwezig is..

Tegen deze achtergrond wil de overheid op korte termijn inzicht verkrijgen in de

vrijwillige ontwikkeling van de bedrijfsgezondheidszorg gedurende 1991 (dat wil zeggen

gedurende het eerste kalende{aar na het najaarsoverleg in 1990). Tevens kunnen de

gegevens die ten behoeve van dit doel verzameld worden, als basis dienen voor het

volgen van de verdere ontwikkelingen binnen de bedrijfsgezondheidszorg.

Aan het NIPG-TNO is opdracht verleend om een vragenlijstonderzoek in te stellen onder

alle bedrijfsgezondheidsdiensten in Nederland.

Doel van dat onderzoek is, ruim een jaar na het najaarsoverleg 1990, antwoord te geven

op de volgende vragen:

la Wat is, uitgesplitst naar bedrijfstak, de omvang van de door bedrijfsgezond-

heidsdiensten verzorgde werknemers per één januari 1992?

lb Wat is, uitgesplitst naar bedrijfstak, de toe- of afrrame van het aantal verzorg-

de werknemers in 1991?

2a Hoeveel functionarissen zijn, uitgesplitst naar discipline, werkzaam in de

bedrijfsgezondheidsdiensten per één j anuari I 992?

2b In welke mate is, uitgesplitst naar discipline, het aantal functionarissen in

de loop van l99l toe- of afgenomen?

1.2 De bedrijfsgemndheidskundige zorg in Nederland

Voor een goed begrip van dit rapport is het van belang kennis te hebben van de wijze

waarop de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland georganiseerd is en van de ontwikkelin-

gen die plaatsvinden.

' In dit kader is ook het vooÍnemen van het kabinet van belang om per 1 januari 1993 wijzigin-
gen in de Arbowet door te voeren. Deze wijzigingen houden onder andere in dat werkgevers
verplicht zijn om deskundige diensten in te schakelen bij het uiwoercn van de kemtaken. Deze
kemtaken worden in de wijzigingsvoorstellen voor de Arbowet omschreven als risico-inventari-
satie en -evaluatie, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en verzuimbeleid.

)



In Nederland zijn, afgemeten aan de organisatievorm, drie hoofdgroepen van BGD'en

te onderscheiden, nl. de gezamenlijke BGD'en, de afdelingen bedrijfsgezondheidszorg

(BGz) van GGD'en en de enkelvoudige diensten. Indien de BGD'en in deze drie

categorieën worden ingedeeld, blijven er enkele BGD'en over die niet eenvoudig in te

delen zijn. In dit onderzoek zullen we deze laatste BGD'en indelen in een restgroep

"overige BGD'en".

De gezamenlijke BGD'en omvatten momenteel veertig BGD'en, die elk een eigen

regionaal werkgebied hebben. De regio's zijn gedefinieerd op gemeenteniveau en tezamen

dekken ze dekaaft van Nederland. De gezamenlijke BGD kent een stichtings- of vereni-

gingsvorm en in het bestuur hebben ook vertegenwoordigers van werkgevers en werkne-

mers van aangesloten bedrijven zitting. De deskundigen bij de BGD'en verlenen diensten

aan bedrijven uit zeer uiteeniopende bedrijfstakken en branches. De gezamenlijke

diensten zijn verenigd in een overkoepelend orgaan: de Federatie van Gezamenlijke Arbo-

en Bedrijfsgezondheidsdiensten. Deze Federatie sluit, ien behoeve van haarleden, onder

andere collectieve contracten af met werkgevers op bedrijfstak- of brancheniveau. Zo

bestaat er een collectief contract met de Stichting ARBOUW op grond waarvan ongeveer

250.000 werknemers in de bouwnijverheid BGZ onwangen van de 40 bij de Federatie

aangesloten gezamenlijke BGD'en. Andere sectoren waaÍmee de Federatie collectieve

contracten heeft afgesloten zfn het wegvervoer, de houthandel en de timmerfabrieken.

Strikt genomen is elke BGD die aan verschillende bedrijven diensten verleent een

gezamenlijke BGD. In de dagelijkse praktijk wordt deze term echter vrijwel altijd

gereserveerd voor BGD'en die bij de Federatie zijn aangesloten. Niet onvermeld mag

blijven dat de gezamenlijke BGD'en in het algemeen geen vezekeringsgeneeskundige

taken in het kader van de uiwoering van de Ziektewet (in het bijzonder de claimbeoorde-

ling) uiwoeren. Dat neemt overigens niet weg dat zij wel betrokken zijn bij de sociaal-

medische begeleiding van werknemers.

De afdelingen BGZ van GGD'en. Het gaat hier om afdelingen die, tot voor kort,

primair gericht waren op het verlenen van zorg aan (gemeentelijk) overheidspersoneel.

De afdeÏngenBGZ ressorteren, als afdeling van een GGD. onder het gemeentebestuur.

De afdelingen BGZ hebben zich verenigd in het Landelijk Management Overleg. Binnen



de afdelingen BGZ zijn discussies gaande over de gewenste verdere ontwikkeling van

de afdelingen BGZ. Het gaat dan om zaken zoals het afsluiten van collectieve contracten,

het leveren van BGZ aan niet-overheidsinstellingen en bedrijven en het eventueel

overgaan naar een andere organisatievorm (zelfstandige rechtspersoon). De uitvoering

van verzekeringsgeneeskundige taken met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidson-

geschiktheid is een belangrUke activiteit in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarrcen

die aangesteld zijn bij afdelingen BGZ.

De enkelvoudige diensten. Hier gaat het om diensten die opgezet zijn door en voor één

bedrijf en waaóij het BGZ-personeel dus ook in dienst van het bedrijf is. In Nederland

bestaan vele tientallen enkelvoudige BGD'en. Binnen gÍotere concems kan de enkelvou-

dige dienst verdeeld zijn over verschillende locaties die elk één of meer vestigingen van

het moederbedrijf verzorgen.

Sinds kort bestaat er een overkoepelend orgaan voor enkelvoudige diensten: de Vereni-

ging van Hoofden van Enkelvoudige Diensten. Hierin is inmiddels ruim de helft van de

enkelvoudige diensten vertegenwoordigd. Bij verschillende grote enkelvoudige diensten

is een ontwikkeling gaande om ook BGZte verlenen aan personeel van andere bedrijven.

Verder zijn er diensten die zich willen verzelfstandigen. De vezekeringsgeneeskundige

taken zijn een belangrijk onderdeel van het takenpakket van veel enkelvoudige diensten.

Bij grotere enkelvoudige diensten zijn er soms naast de bedrijfsarts aparte venekeringsge-

neeskundigen in dienst voor de uitvoering van de Ziektewet.

Overige BGD'en. Tot slot zijn er BGD'en die niet eenvoudig in te delen zijn in een van

de drie hoofdgroepen. Het gaat dan met Íulme om categoriale BGD'en: bijvooröeeld

specifiek gericht op de omroep of op gezondheidszorginstellingen. Ook bij deze, vaak

recent opgerichte, BGD'en is een ontwikkeling te bespeuÍen om instellingen en bedrijven

buiten de "eigen" categorie te veÍzorgen. In de groep overige BGD'en is ook de STIGAS

(Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren) ingedeeld. Zij heeft niet een collectief

contract afgesloten met de bestaande diensten, maar de voorkeur gegeven aan het

opzetten vaÍl een eigen netwerk van "regionale steunpunten". Per één januari 1992

verkeerde STIGAS nog in de opbouwfase wat betreft het opzetren van deze steunpunien.



Uit deze korte omschrijving blijkt dat het veld van bedrijfsgezondheidszorg in beweging

is. Er is een duidelijke tendens dat BGD'en, ongeacht de organisatievorm en herkomst,

actief acquisitie bedrijven en zich in koepels met soortgelijke BGD'en verenigen om hun

gemeenschappelijke belangen te behaÍtigen. Op het niveau van koepels kan ook weer

samenwerking tot stand komen, zoals bijvoorbeeld bij de invoering vanBGZ voor het

ondenrijs is gebeurd. De recente ontwikkelingen zijn met name ook tot stand gekomen

onder invloed van de te verwachten wijzigingen in de Arbowet en de invoering van

nieuwe wetÍen op het terrein van de terugdringing van zielÍeveranim en arbeidsonge-

schiktheid. Op grond van de voorgestelde wijzigingen in de Arbowet (Ministerie van

Sociale 7-aken en Wedcgelegenheid, 1992), zal er vanaf 1993 sprake zijn van een nieuwe

tweedeling in BGD'en, nl. in diensten die wel of niet gecertificeeÍd zijn voor het

uitvoeren van de (in de wijzigingsvoorstellen voor de Arbowet gedefinieerde) kemtaken

op BGZ-terrein. Gecertificeerde diensten kunnen de markÍ van ondenemingen bedienen

voorhetuitvoeren van de wettelijk kemtaken Werkgevers mogen de kemtaken nietlaten

uitvoeren door niet-gecertificeerde dieruten De randvoonpaarden voor certificering zullen

aangegeven worden in een algemene maatregel van hstuur.



2. METHODE VAN ONDERZOEK

De bedr[i fsgemndheidsdiensten

De vraagstelling van het onderzoek is erop gericht inzicht te vertrijgen in de ontwik-

keling van de bedrijfsgezondheidszrrg gedurende 1991. Het gaat daarbij in het bijzonder

om de (0oename van) aantallen verzorgde werkneme§, de bedrijfstakken waarin zij

werkzaam zijn en (de toename) van het aantal functionarissen bij BGD'en.

Bij het vaststellen van de aan te schrijven BGD'en is gebruik gemaakt van verschillende

btonnen". Van de enkelvoudige diensten is in principe de hoofdvestiging aangeschre-

ven In totarl zun 190 BGD'en aangeschreven.

De vragenl[ist

De omvang en toenaÍne van de verzorgde populatie is eerst door middel van twee

algemene vragen (het lotaal aantal verzorgde wertnemers op één januaÍi 1992 en &n
januari 1991) vastgesteld. Vervolgens is gevraagd om de verzorgde werknemers nader

te specificeren door per befuijf Íun te geven:

- de twee-cijferige code volgens de standaardbedrijfsindeling van het CBS (1974),

voortaan SBI-code. BU het vragenformulier werd een ovezicht van SBl-codes ge-

voegd, aan de hand waarvan men zonodig de vezorgde bedrijven kon coderen;

- het aantal werknemers per bedrijf op één januari 1992;

- of het ging om een bedrijf dat in l99l voor het eerst van de diensten van de BGD

gebruik maakte.

Na de vragen die betrekking hadden op de verzorgde werknemers is ingegaan op de

personeelsfoÍmatie van de BGD. Het ging daaóij om het aantal functionarissen dat in

dienst was op één januari 1992, uitgesplitst naar de functies waarin zij "als zodanig werk-

" Ministerie van Sociale Taken en Werkgelegenheid, Federatie van Gezamenlijke Arbo- en
Bedrijfsgezonöeidsdiensten, Vereniging van Hoofden van Enkelvoudige Diensten, geneeskun-
dig adressenboek en adressenbestand IWAB.
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zaaÍrf' zijn. voor deze formulering is gekozen omdat veel functies in de BGZ worden

uitgeoefend door deskundigen met een verschillende achtergrond wat betreft discipline

en opleidingsniveau. Arbeidshygiënische taken kunnen bijvoorbeeld door bedrijfsver-

pleegkundigen met middelbaar opleidingsniveau uitgevoerd worden, maar ook door

academisch opgeleide arbeidshygiënisten. Daamaast is gevraagd om per functie aan te

geven over hoeveel volledige formatieplaatsen de dienst beschikte op één januari 1992

en op éénjanuari 1991.

voor elk van de vier typen BGD'en is een specifieke op het betreffende type BGD

afgestemde toelichting bij de vragenlijst gemaakl verder zijn, afhankelijk van het type

dienst, enkele aanvullende vragen gesteld. Het gaat om de volgende aanvullende vragen:

- op welke nevenvestigingen van enkelvoudige BGD'en hebben de gegevens betrekking?

- hoeveel werknemers ontvangen zorg krachtens een collecfief contract? Deze vraag

vooÍkomt de noodzaak tot specificatie van alle - vaaktner kleine - bedrijfes, terwul

toch de benodigde informatie beschikbaar komt;

- wordt de SBI-code gebruikt in de eigen administratie? Deze vraag levert een indicatie

op van de kwaliteit van de opgegeven SBl-codes en de moeite die het kost om de lijst
in te vullen.

Een en ander heeft geresulteerd in vier type vragenlijsten, die zich ondertng onderschei-

den in de toelichting op de vragen. Wat betreft de vragen zelf zijner twee varianten, één

voor de enkelvoudige diensten (inclusief de vraag naar de nevenvestigingen en exclusief

de vraag over collectieve contractanten) en één voor de andere diensten (exclusief de

vraag naar nevenvestigingen en inclusief de vraag over collectieve contractanten).

In de begeleidende brief aan de bedrijfsgezondheidsdiensten werd kort uiteengezet wat

de achtergrond en het doel van het vragenlijstonderzoek is.

De begeleidende brief en beide varianten van de vragenlijst zijn opgenomen in resp.

bijlagen 1,2 en 3.



De vergel[ikingsgegevens: de totale nederlandse werknemersbevolking

De vragenlijst geeft inzicht in de absolute toe- of afrrame van het aantal werknemers dat

door bedrijfsgezondheidsdiensten bereikt wodt. Daarmee staat echter nog niet vast of

de dekkingsgraad van de nederlandse werknemerspopulatie toe- of aftteemt Er kan

bijvmrbeeld een toename zijn van het aantal door BGD'en verzorgde werknemers, maar

deze toenaÍne kan achterblijven bij de toename van het otale aantal werknemers. De

ontwikkeling bij de bedrijfsgezondheidsdiensten dient dus afgezet te worden tegen de

onrwikkeling van de werkgelegenheidsmarkl Daartoe staan twee verschillende (CBS-)

statistieken ter bschikking, de Arbeidsrekeningen en de Enqu€te BeroepsBevolking

(EBB).

De EBB telt personen die in een steekpÍoef van de nederlandse bevolking zitten. Trek-

kingseenheid is het adres. De EBB telt dus de totale beroepsbevolking. In tabel I wordt

een overzicht van de ontwikkeling van deze beroepsbevolking gegeven en het aandeel

van de werkzame werknemers daarin.

Taóf,t I De omvang wn de Nederlandse beroepsbe,olking in 1S0 en 1991 (in duizendtallen). De gegevens zijn alkomstig

uit de enquöte beÍoopsbevolking 1990 (CBS, 1991) en 1991 (CBS, í992)

0 EBB l9S1 toeírame

&rcepebevolking

w.o.- ni€l-woÍlceam

- wedgaam

u.o.- zellsl.meew.gezinsleden

- rerkngmers

6.992

696

6.356

730

5.626

7.133

6't2

5.52r

723

5.7S

t4Í

-24

+ Í65

-7

+ í73

Tabel 1 laat zien dat de beroepshvolking in 1991 met 141.m0 is toegenomen. Het

werkzame deel daarvan is met 165.000 toegenomen. Verder blijkt uit tabel I dat onder

de wer*zame beroepsbevolking het aantal zelfstandigen en meewerkende gezinsleden is

gedaald met 7.000 en het aantal werknemers gestegen met 173.000.

In de arbeidsrekeningen (AR) is de kwartaalstatistiek werkzame personen (KIVP)

opgenomen. ln de kwaÍaalstatistiek wodt het aantal banen geregistreed via tellingen

bij werkgevers. Voor de AR worden deze kwaÍaalcijfers aangevuld met een raming van

werknemers die niet via bedrijven en instellingen geteld kunnen worden (o.a. krantenjon-
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gens en personeel in particuliere huishoudens). De AR heeft dus uitsluitend betrekking

op werknemen. De meest recente gegevens (Soc Econ Mndstat (CBS) 9219) maken het

mogelijk een vergelijking t€ maken hrssen het eerste k\ryaÍaalvan 1992 en het eerste

kwaÍaal van 1991. In die tussenperiode is het aantal werknemers met 90.000 toegeno-

men, van 5.777.W naar 5.866.000.

Er zijn verschillende methodologische kanrekeningen te maken bij beide benaderings-

wijzen Volgens de EBB 1990 (CBS, 1991 pg. 13) geldt echter: "dat voor de ootale

weftgelegenheidsontwikkeling het beste de EBB-cijfers als uitgangspunt kunnen worden

gehanteerd..... en dat voor de detaillering van de ontwikkeling van werknemers naar

bedrijfstakken en -klassen het beste de KWP-cijfers kunnen worden gehanteerd."

Indien het bereik van de BGD'en betrokken wordt op de werkzame populatie (alle

werkenden inclusief zelfstandigen en meewerkende gezinsleden), kunnen alleen de EBB-

gegeveN als vergelijkingsgegevens worden gehanteerd. Aangezien BGZ nog voomame-

lijk betrekting heeft op werknemers, zal in dit rapport over werknemers worden gespÍo-

ken en zullen de AR-gegevens als vergelijkingsbron worden gebruikt.

Een belangrijke uiEondering betreft de agrarische sector. In deze sector, die collectief

bedrijfsgezondheidvorg ontvangt, wordt de meerderheid van de verzorgde populatie

gevormd door zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Indien het van belang is om

een onderscheid te maken tussen werknemers en werkenden (inclusief meewerkende

gezinsleden en zelfstandigen) zal dat in de tekst worden aangegeven.

De onderzoeksperiode

De overheid wilde zo snel mogelijk kurmen beschikken over de resultaten van het

onderzoek. Daarom is direct na de opdrachtverlening (iuli 1992) gestaÍt met het maken

van de vragenlijsten en het aanschrijven van de diensten. Begin augustus zijn alle

diensten aangeschreven en begin september is een herinneringsbrief gestuurd. Nadat

duidelijk werd dat mede doorvakantieperiodes, de uiterste inzenddatum van25 septem-

ber als erg krap werd ervaren, is halverwege september een tweede herinneringsbrief

verstuurd waarin de inzenddatum verlengd werd tot 2 oktober.



Data-analyses

De analyses betreffen vmmamelijk eenvoudige beschrijvende technieken Gegeven de

niet maximale Íespons zijn de gegevens van de BGD'en geëxtrapoleerd naar alle

BGD'en. Afhankelijk van het type gegevens zal die extrapolatie gebaseerd zijn op de

verhouding tussen het ootaal aantal BGD'en in Nederland en het aantal deelnemende

BGD'en of op de verhouding tussen het aantal dmr alle BGD'en in Nederland verzorgde

werknemers en het aantal door de deelnemende BGD'en verzorgde werknemen.

In het volgende hoofdstnk zal nader op de respons van de BGD'en en de mogelijkheden

voor extrapolatie worden ingegaan. Daama zullen in hoofdstuk 4 de vraagstellingen van

het onderzoek beantwooÍd worden.
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3. RESPONS

In lotaal zijn 190 BGD'en aangeschreven. Negen BGD'en bleken ten onrechte als

zelfstandige dienst aangeschreven te zijn (inmiddels gefuseerd of opgeheven) en één BGD

\r,as ten onrechte als nevenlokatie beschouwd. Deze laatste BGD is in tweede instantie

alsnog aangeschreven Voor de berekening van het percentage deelnemende BGD'en is

uitgegaan van een totaal van (190-9+l=) 182 BGD'en. Daaronder bevinden zich gl

enkelvoudige diensten, 50 afdelingen BGZ van GGD'en,40 gezamenlijke BGD'en en

I I overige BGD'en.

De definitieve Íespons bedraagt 74Eo (1341182). In bijlage 4 wordt nader ingegaan op

het verloop van de respons, de mogelijkheden om de gegevens van deelnemende BGD'en

te extrapoleÍen naar alle BGD'en in Nederland en de knelpunten bij het aanleveren van

de gevraagde gegevens. Hier volstaan rfle met de belangrijkste punten te vermelden, die

voor de interpretatie van de resultaten in hoofdshrk 4 van belang zijn:

- het is mogelijk om de gegevens van de deelnemende BGD'en te extrapoleren naar alle

BGD'en;

- in één geval zijn de gegevens van twee (aparte) diensten gecombineerd in een vragen-

lijst. Beide diensten zijn apart meegeteld bij de respons (lotaal 134 deelnemende

BGD'en). Bij de verdere analyses zijn de gegevens om praktische redenen opgevat

als gegevens van één BGD (totaal 133 deelnemende BGD'en);

- sommige diensten gaven aan dat zU niet over de gevraagde gegevens beschikken van

bedrijven die als zogenaamde contractanten worden beschouwd. Deze bedrijven

(contractanten) huren op ad hoc basis deskundigen in voor het verrichten van specifie-

ke activiteiten, bijvoorbeeld voor het verrichten van aanstellingskeuringen. Deze

gegevens ontbreken dus ook in de analyses. Dit betekent dat de uitkomsten een

onderschatting geven van het aantal wertnemers dat op een beperkte wijze (bijvoor-

beeld alleen door middel van aanstellingskeuringen) bereikt wordq

- de SBI-code blijkt op geringe schaal door BGD'en in de eigen administratie gebruikt

te worden. op de vraag er naar is door 95 van de lr BGD'en (7lvo) nee geantwoord.
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In dit onderzoek hebben wij aangenomen dat op het "grove" niveau van bedrijfstakken

(ééncijferig CBS-niveau), weinig fouten zullen zijn gemaakt bij de indeling van

bedrijven;

bij de opgave van de personeelsformatie van de BGD blijken enkelvoudige diensten

soms bepaalde disciplines in te huren van andere afdelingen. Het gaat daarbij in het

bijzonder om veiligheiddeskundigen en a. en o.-functionarissen. Soms ook wordt de

ge$renste deskundigheid van exteme instanties ingehuurd. De ingehuurde deskundigen

zijn echter niet opgenomen in de personeelsfomtatie en daarom is het ook niet goed

mogelijk aan te geven om hoeveel formatieplaatsen het gaat. Voorzover kan worden

nagegaan is de omvang van het ad hoc inhuren van deskundigen dmr de bedrijfsge-

zondheidsdiensten in dit onderzoek gering.
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4. RESI.JLTATEN

4.1 Omvang en toename in 1991 van de verzorgde populatie werknemers

De conclusies wat beteÍt dc omvang en toename in 1991 van de verzorgde populatie

werknemers zijn als volgt:

- in Nederland werden op één januari 1992, 2,6 miljoen werknemers venorgd door

BGD' en. I n totaal waren er 5 9 miljoen werknemers werkzaam in het eerste lwartaal

van 1992, De dekkingsgraad van het aanal werknerners in Nederland is daarmee

44%;

- de dekkingsgraad is in 1992 toegenomen met ruim lVo ten opzichte van 1991. Van

de 3 3 miljoen werknemers die nog geen bedrijfsgezondheidszorg ontvingen, is ruim

3Vo voor het eerst in 1991 aangesloten bij een BGD.

In deze paragraaf 4.1, en deels in paragnaf 4.2, zullen de analyses gepresenteerd worden

die deze conclusies onderbouwen.

In tabel 2 is de verzorgde populatie werknemers op deze twee peildata weergegeven,

tezaÍnen met de toenaÍne van het aantal werknemers in 1991. ook zijn in tabel 2 de

BGD'en ingedeeld naar de gÍootteklasse van de vezorgde populatie werlmemers.
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T*el 2 De vezorgde mrknemec en het eanhl BGD'en ingedeeld naaÍ gÍmtb-klass€ ran de veaoqde popuhtie op
l-1-1992 en 1-1-1901

Tomamo in Í991

)
1-1.1092 1.1-1991

Aantsl vrsÍlmemsÍ§
- lolael
- gemidd/dieÍrst

- mediaan
- min.

- max.

t.§.682
14.894

7.ng
762

250.0m

1.825.923

13.938

7.29
73t

250.00

85.826

655

,,:

Aanhl di€nsten

in grmtleHasse:

-'l - 2Sg wn.

- 30@ - 9999 wn.

- 10.0m - 24.909 xín.

- > 25.000 wn.

- onbekend

30 (237.)

45 (34%)

32(24%l
25 (197.)

1 (17")

p.l24,tl
46 (3s%)

31 (Ae6)

22 117'tà
2 (P/4

-2

-1

+Í
+3í

') Gebaseerd op BGD'sn ftranan g€govens \rooÍ 
.1991 

sn 1$2 beland warcn (131x).

Tabel 2 laat zien dat de 132 deelnemende BGD'en op één januari 1992, 1.939.682

weÍknemers verzorgden (van één BGD ontbreken de gegevens). Op één januari 1991

waÍen dater I.825.923 (van twee BGD'en ontbreken de gegevens). Voorde 131 BGD'en

waanan op beide peildata gegevens bekend zijn, is sprake van een toenaÍne met 85.826

weÍknemers in 1991. Het gemiddelde per dienst is in deze periode toegenomen van iets

onder de 14.000 werknemeÍs naar ruim 14.600. De mediaan ligt bij de 7778 werknemers,

dat wil zeggen dat 5O% van de diensten minder dan7778 werknemers verzorgl Indien

de zeer grote dienst met 250.000 werkenden in de agrarische sector buiten bschouwing

wordt gelaten, bedragen gemiddelde en mediaan resp. 12.898 en7755. Dit wijst erop

dat er relatief veel kleinere en weinig gÍote diensten zijn. Uit de verdeling van het aantal

diensten naar gÍootteklasse van de verzorgde populatie blijkt dat een kwart van de dien-

sten minder dan 3000 werknemers venorgt.

In tabel 3 wordt een aantal kemgegevens gepresenteerd over de omvang en toename van

het aantal venorgde werknemers, uitgesplitst naar type dienst.
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TfuI3 De vezorgde rerknemeÍs uiqosplibt naaÍ typ€ dskuÍdig€ dismt (Peildat,m 1 -1-1992)

Totaal

Ít=|32

Enkelv.

Dien6ten

n=59')

Aíd. BGZ

GGD

n=32

Gezamonli,ks Owíige

Diemten Dietrten ")
n=36 n=4

!s!g.@.:
- totaal

- gemidd/diart
- mediaan

- min.
- max.

t.s).682
11.604

7.n8
762

250.000

395,751

6.707

3.170

762
54.tt13

253.110 §8.227
7.919 n.451
6.051 25.899

1.568 5.972

37.137 53.7s5

52.nl
13.073
't3.300

6.000
'19.@1

To€name in í99í:
- totaal

- gomitd.EGD
- mediaan

85.826

655
133

- 9.097
- 154

0

14.979

168
168

68.150

1.917

1.336

11.794

2.949

1.250

') Exdusief vier grote enkelt/oudip BGD'en. Hst gemidd€lde b een ondeochatting.

") ErduieÍ SIIGAS met osn popuhti€ w€Íkenden van 250.000.

Uit tab€l 3 btijkt dat met name de enkelvoudige diensten veel kleinere diensten tellen

(50% van de enkelvoudige diensten verzorgt minder dan 3170 werlmemers). Hierbij moet

echter dir€ct opgemeÍkt worden dat het gaat om de 59 enkelvoudige diensten die hebben

deelgenomen. Onderde BGD'en die geen vrageÍilijsthebben geretoumeerd bevinden zich

vier grote enkelvoudige diensten. Deze laatste vier verzorgen in totaal ongeveer 400.000

werknemers. Het gemiddelde van de enkelvoudige BGD'en in tabel 3 is dus een onder-

schaÉing van het aantal weÍknemers dat door de gemiddelde enkelvoudige dienst wordt

bereikt. De gezamenlijke BGD'en zijn over de hele linie relatief groot (het gemiddelde

en de mediaan liggen beide bij de 25.000 wer*nemers). Het gemiddelde in de groep

"overige BGD'en" neemt steÍk toe indien STIGAS in de berekening wordt meegenomen.

Gemiddelde en mediaan bedragen dan 60.458 resp. 17.500. Wat betreft de verandering

in het aantal venorgde werknemers in 1991, bl[kt dat bij de enkelvoudige diensten een

afrrame heeft plaatsgevonden. De mediaan ligt bU nul. Dat wil zeggen dat de verzorgde

populatie werknemers bij SOVo van de diensten in omvang is teruggelopen. Bij de

gezamenlijke en overige BGD'en is voomamelijk sprake van een toemme van het totaal

aantal verzorgde werknemers (in beide groepen van 36 resp. 5 BGD'en is slechts één

BGD te vinden waar het aantal vezorgde werknemers op I - l - 1992 is gedaald ten opzicht
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van 1-l-1991). Bij de groep "overige BGD'en" is het aantal werkenden in de agrarische

seclor zowel in l99l als 1992 op 250.000 geschar (opgave STIGAS).

Om vast te stellen hoeveel werknemers door alle BGD'en in Nederland verzorgd worden,

is een extrapolatie gemaakt naar alle BGD'en. De gevolgde extrapolatiemethode is in

bijlage 4 beschreven. Kort samengevat komt deze extrapolatie op het volgende neer. Het

gemiddelde aantal werknemers dat verzorgd wordt door de deelnemende BGD'en, wordt

vermenigvuldigd met het totad aantal BGD'en in Nederland. Dit is apart voor elk van

de vier gÍoepen BGD'en gedaan. Bij deze extrapolaties is apart rekening gehouden met

vier grcte enkelvoudige diensten en de dienst voor de agrarische sector.

Het resultaat van deze bewerkingen is dat er in totaal 2.791.000 werkenden in Nederland

vezorgd worden doorbedrijfsgezondheidsdiensten. Voordeze populatie werkenden geldt

echter dat het met uitzondering van de agrarische sector, vrijwel uitsluitend om werkne-

mers in loondienst gaat. De gegevens van de EBB 91 (cBS, 1992) geven aan dat &vo

van de werkenden in de agrarische sector (160.000 personen) in de categorie zelfstandi-

gen/meewerkende gezinsleden vallen. Het lotaal aantal verzorgde werknemers in

Nederland bedraagt dan 2.631.000. Uitgaande van een totaal van 5.866.000 werknemers

in het eerste kwartaal van 1992 (soc Econ Mndstat, cBs 928), is de dekkingsgraad van

het aantal wertnemers in Nederland 44,97o.

op soortgelijke wijze als voor de otale populatie kan ook de toename in 1991, van het

aantal door BGD'en verzorgde werknemers, berekend worden. De gemiddelde toenaÍne

per tlpe dienst tussen één januari 1992 en één januari 1991 (gegeven in tabel 3) is op

bovengenoemde wijze geëxtrapoleerd. In de agrarische sector en bij de vier grote

enkelvoudige diensten heeft geen toe- of afrrame plaatsgevonden. De uitkomst van deze

berekening is dat de verzorgde populatie werknemers in Nederland met 119.000 is

toegenomen in l9l. Deze toename moet uiteraard gerelateerd worden aan de toename

van het totale aantal werknemers in Nederland. In het eerste kwartaal van 1992 is het

aantal werknemers in Nederland toegenomen met ongeveer 90.000 ten opzichte van het

eeÍste kwaÍaal van 1991 (AR-gegeveru, in: Soc Econ Mndstat, CBS 9219). Omgerekend
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betekent dit dat de dekkingsgraad op éénjanuari l99l 43,5Vo bedroeg. Dezc dekkings-

gfaad is n 1992 dus toegenomen met 1,470 ten opzicht van 1991, nl. van 43,57o naar

44,97o.

42 Aard van de verzorgde populatie werknemers

De conclusies over de aard van de verzorgde populatie werknemers zijn als volgt:

- de bedrtjfstakken "Landbouvv enVisseij", "Bouwnijverheid en Insmllatiebedrijven",

en "Transport, Opslag en Corwnunicatiebedrtjven" hebben een hoge dekkingsgraad

die boven de 70Vo ligt;

- bij de bedrijfstakken valt yerder op dat met ruane de nk "Handel, Hotel- en Restaur-

antwezen, Reparatiebedrijven voor gebruil<sgoedcren" een zeer geinge del*ingsgraad

kent (4Vo), terwijl het absoluut gezien om een grote bedriifstak gaat;

- ook in de bedrijfstakken "lndustrie" (dekkingsgraad 53Vo), "Overige dienstverlening"

(dckkingsgrad 527o ) en "Bank- en V erzekertngswezen, Tnkelijke diensnerlening" ( dek-

kingsgraad29To)worden grote groepenwerknemers niet door bedrijfsgezondheidsdien-

sten bereikt;

- van de 3,3 miljoen nog niet verzorgde werknemers is ruim 3Vo voor het eerst in l99I

aangesloten bij een bedrijfsgezondheidsdienst. Dit percentage varieen afhankelijkvan

de bedrijfstak trusen de OVo en 9Vo.

In het vervolg van deze paragraaf zullen deze conclusies onderbouwd worden.

In paragraaf 4.1 is uitgegaan van de antwoorden op de algemene vraag naar het trotaal

aantal verzorgde werknemers op de peildata één januari 1992 en één januari 1991 (vraag

I van de vragenlijst). In de vragerilijst is ook, bij vraag 3, gevraagd om voor de peilda-

tum één januari 1992 per bedrijf gegevens te verstrekken over het aantal verzorgde

werknemers, de aard van het bedrijt en of het om een bedÍijf ging dat in de loop van

1991 voor het eerst verzorgd werd. Op grond van deze laatste gegevens zal in deze
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panagraaf een meer gedetailleerde beschrijving worden gegeven van aard en omvang van

de verzorgde populatie werknemers.

Eerst zullen de aantallen verzorgde werknemers op één januari 1992 pr bedrijfstak

gepresenteerd worden. Daarbij zijn de relatief kleine aantallen werknemers in de "Delf-

stoffen winning" en "Overige nutsbedrijven" (bedrijfstakken I en 4), analoog aan de AR-

cijfen, toegevoegd aan die van de "IndusEie" (bedrijfstak 2/3).

Om een vergelijking te kunnen maken met de totale nedeÍlandse populatie werknemers

per bedrijfstak, zijn de gegevens van de rcspondenten weer geëxtrapoleerd naar alle

BGD'en in Nederlard. Daaöij is dezelfde methode van extrapoleren toegepist als in

paragraaf 4.1, dat wil zeggen dat voor elk van de vier typen BGD'en apaÍe extrapolaties

zijn gemaakt. De Íesultaten van deze berekeningen staan weergegeven in de eerste twee

kolommen van tabel 4. Tevens is in tabel 4 voor elke bedrijfstak de dekkingsgraad

berekend.

Uit tabel4 blijkt dat de vezorgde populatie werkremers in Nederland, op basis van de

bedrijfsspecifieke opgaven van de BGD'en, 2.592.W&draagt Eerder, in paragraaf 4.1,

kwam de berekening van het lotaal aantal verzorgde werknemens in Nederland, op basis

van een totaal opgave van de BGD'en, uit op 2.631.000 Het feit dat het verschil in

uitkomsten relatief klein is, wijst erop dat het totaal van de globale opgaven een goede

benadering is van de gesommeerde bedrijfspecifieke gegevens. De dekkingsgraad volgens

de gegevens in tabel 4 bedraagt 44,270 in plaats van de eerder berekende 44,9Vo.

Op bedrijfstakniveau valt op dat bedrijfstak 5 ("Bouwnijverheid en Installatiebedrijven")

een dekkingsgraad van 797o heeí en niet de 1007o die wellicht venvacht werd op grond

van het feit "de bouw" collectief is aangesloten bij de gezamenlijke BGD'en. De oorzaak

van dit verschil hangÍ samen met het feit dat er verschillende definities worden gehan-

teerd voor "de bouw". De standaard bedrijfsindeling van het CBS (1974), omvat op

bedrijfstakniveau veel meerbedrijven dan waarvoorde Stichting ARBOUW een collectief

contract afsluit met de federatie van gezamenlijke BGD'en.

Bij de bedrijfstakken valt verder op dat met name de tak "Handel, Hotel- en Restaurant-

wezen, en Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen" een zeÉÍ geringe dekkingsgraad

kent(4%), terwijl het absoluut gezien om een grote bedrijfstak gaat. Ook in de bedrijfs-
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takken "lndustrie" (dekkingsgraad 537o), "Overige dienswerlening" (dekkingsgraad 527o)

en "Bank- en verzekeringswezen, Zakelijke dienswedening" (dekkingsgraad 29Vo) wordqr

grcte goepen werknemers niet door bedrijfsgezondheidsdiensten bereikt.

T&11 Het aanbl rerzoryde re*nemea per Í-í-1992 en de dekhlngsgraad van de ned«landse weilnemea, urqeplitt
naar hdÉjblak

BEDRIJFSTA( Deelnemende Alb BGD'en Toual Dekkinp-
BGD'en, l-í- 1-1J92 NedeÍ'lend') gíaad

'1992 (n=182)') (kolom 2:

(n=1x!) koloín 3)

0 Landbouw en vboedl
- mfienden'")
- mrknemea ")

251.786

0(.786
2s5.3t8
95.3Í8

293.000

$.m0
8ilolo

10096

1-4 lndsrie, Ovedgo Nu§bedÍijven

en Delbtofrenwinning 479.570 61 9.907 1.174.m0

5 Barmijverhetrl en lneullatiebedriiven 253.865 283.556 358.0m

6 Handel, Hobl- en Rshurantrmzen,
Repanatiebeddjrcn rcor gebruilsgoederen 1.02.m0

7 TranspoÍt, Opolag, Communicatiebedrijven r 11.969 n7.452 71%

8 Bank- en Vezsksringswean, Zakelijke

Dislsh/€rlening '160.910 204.763 71 í.000 Eolo

I Orengs Dierrsh,€Ílsning 630.509 1.04(.fits 2.063.000 52olo

Onbekend 5.A1 7.Otlí

Totaal: - weíkend€n
- weílm€mers

1.932.364

1.n2.W
2.752.019

2.502.0rs

6.521.(x)0

5.866.@0
42clc

$lc

l
*)

Ae lskst voor beÍEkeningswilze

ARnegevens oveí 1e kwaÍlaal 1992

Cijíes owr alle werkenden ontleend aan de EBB 1Sí (CBS, 1992)

Analoog aan de eerder toegepaste methode voor extrapolatie is ook de toename van het

aantal vezorgde weÍknemers bij de deelnemers aan het ondezoek geëxtrapoleerd naar

alle BGD'en De aldus berekende toename is vervolgens, weer per hdÍijfstak, gerelateerd

aan de omvang van de nog niet verzorgde populatie weÍknemers. Op deze wfze kan een

indicatie verkÍegen worden van de mate waarin nog niet verzorgde werknemers voor het

eerst in 1991 bereikt worden. De omvang van de populatie niet vezorgde weÍknemers
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is vastgesteld door de gegevens uit kolom 3 van tabel 4 "Totaal Nederland" te verminde-

ren met die uit kolom 2 "Alle BGD'en l-l-1992".

De uitkomsten van deze berekeningen staan in tabel 5.

TfuI 5 De loename van het aantal vezorgde werkremers in 1991

BEDRIJFSTAK Aanbl nisuwo Aanhl nieuwe

werknemer bij werknemer bij alle

de€l BGD'en')
nemende BGD'en (n=182)

(n=133)

Niet venorgde Nieuwe aangeslo-
weÍtn€ínec in ten€n eb % van de

Nededand') niot-venoígde
popuhti€

(kolom 2:kobm 3)

Landbouw en vissedy

- weÍksnden
- wsÍknemgrs

lndustÍie, Oveígs NutsbÈ

drijren en DelísloÍísnwin-

ning

Bouwnijverheid en lnstalh-

tieb€dÍijven

Handel, Hotgl- en RsslauÍ-

antwszen, Repadiebedrij-
ven voor gebruiksgoederen

Transport, Oplag,
Communicatiebedrijwn

Bank- en Vezekeringsw+
z€n, Za,€lijks Diemlverl+
ning

Orerige Diemvedening

Onbekend

Totaal: - weÍkenden

- werknemers

18.906

6.060

5.4U

6.665

7.449

37.173

995

82.708

82.705

21j47

6.869

6.444

7.405

r0.210

fiA24

't.106

113.647

113.647

37.6820

554.093

74.U4

1.037.152

1í 2.568

506.237

1.008.965

3.rl8.981
3.283.981

3,trh

0,6%

6,6%

2,fflo

6,07o

12

42

38

38
0

1nl

3,F2.

3,5%

') Voor berekeningswijze, zie teksl

Uit tabel 5 blUkt dat het totaal aantal nieuw door BGD'en venorgde werknemers ruim

113.000 bedraagt. Dit getal wijkt in geringe mate af van de het eerder in paragraaf 4.1

berekende toename van aangesloten werknemers (119.000). Dit venchil wordt mede

veÍoonaakt door het hanteren van verschillende vragenlijstgegevens (zie boven bij de

toelichting op tabel 4). Verder moet opgemerkt worden dat in tabel 5 geen rekening is

gehouden met het aantal werknemers dat met ingang van l-l-1991 niet meer verzorgd
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wordt"'. Het gaat in tabel 5 dus om werknemers die in 1991 voor het eerst zijn aange-

sloten bij een BGD en niet om de neEo toename van het aantal verzorgde werlnemers.

Indien het aantal uitgereden werknemers wel was verrekend zou dat overigeru tot een

gÍoter veÍschil in uitkomsten tussen beide berekeningswijzen hebben geleid.

De toename met ruim I13.000 nieuw verzorgde werknemers betekent datin l99t,35Vo

van de nog niet verzorgde populatie werlmemers voor het eerst beÍeikt is. Tabel 5 laat

zien dat dit percentage per bedrijfstak varieert, maar in alle gevallen minder dan lOTo

bedraagt.

De analyses hebben tot nu toe betrekking gehad op bedrijfstakken, maar kunnen ook

plaatsvinden op het niveau van bedrijfsklassen. Aangezien het op dat niveau vaak om

kleine aantallen gaat en de gegevens van de gÍote enkelvoudige diensten onvoldoende

gedetailleerd zijn, zullen hier geen extrapolaties gemaakt worden. Wel zijn de bevindin-

gen bij de deelnemers aan dit onderzoek naar bedrijfsklasse gedetailleerd (bijlage 5).

Deze gegevens geven aan hoe de werkrcmers die door de BGD'en in dit onderzoek

worden verzorgd, verdeeld zijn over de bedrijfsklassen.

4.3 Het personeelsbestand van de bedr[ifsgezondheidsdiensten in Nederland

De conclusies over het pe:rsoneelsbestand van de BGD'en in Nedertand zijn ats volgt:

- het totale personeelsbestand omvat 3227 volledige formatieplaatsen. Daaronder

beyinden zich 1091 formatieplaatsen voor artsen,waarvan er weer 698 bezet worden

door geregistreerde bedrijfsartsen. Verder zijn er I 50 volledige formatieplaatsen bezet

door functionarissen die in hoofdzaakwerkzaam zijn als "arbeidshygiënist",523 door

bedrijfsverpleegkundigen en 806 door functionarissen in de categorie "paramedisch

"t In de vragenlijst is niet gevraagd naaÍ gegevens van bedrijven die in de loop van l99l zijn
uitgereden. Dit is gedaan om de BGD'en niet te overuagen. Een opsomming van de
bedrijven die per één januari 1992 verzugd worden is namelijk wij eenvoudig te voorzien
van een code voor nieuw aangeslotenen sinds één januari 1991. Een opgave van bedrijven
die in de loop van l99l zijn uitgetreden, vereist een aparte lijst
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ondersteunend personeel". Deze laatste categorie omvat het totaal van laboratoriwn

p ers o ne e l, audiometri st e n, me dis c h as s is t e nt e n e n ov eri g B GZ- o ndc rst e une nd p e r s o -

neel;

vande 133 BGD'endie aandit onderzoekdeelnamen,beschikt S9Vo,blijkens de eigen

opgaven niet over een geregistreerde verzekringsgeneeskundige,TTVo niet over een

a. en o.-deskundige,907o niet over een ergonoom en 7l% niet over een veiligheids-

deskundige;

de totale fonnatie van de BGD'en die aan öt onderzoek hebben deelgenomen is op

één januari 1992 gemiddeld met I 17 Íormotieplaats toegenomen ten opzichte van de

forttutie op één jarunri t99t (9Vo groei). De toename van de fonnatie is vnl. ingevuld

door artsen (0.34 fornwtieplaats , 7% groei), medisch assistenten (0 26 Íormanepbots ,

l07o groei) en de restgroep (037 formatieplaats, 14Vo groei). De restgroep omvat

onder andereformatieplaatsenvoor adrninistatief personeel, huishoudelijk personeel

en directie.

In het vervolg van deze paragraaf worden deze conclusies onderbouwd.

Bij het vaststellen van het aantal functionarissen is naar twee typen gegevens gevraagd.

Het aantal functionarissen per functie en het aantal (volledige) formatieplaatsen per

functie. BU dit laatste gegeven is ook gevraagd om de stand van zaken weer te geven

op één januari l99l en op één januari 1992.

Uit de resultaten bleek dat alleen "artsen" in alle BGD'en aanwezig zijn. Op vijf BGD'en

v/aÍ€n geen geregistreerde bedrijfsartsen aanwezig (één maakte wel melding van het feit

dat er een bedrijfsarts in opleiding in dienst was). Daamaast hebben acht BGD'en geen

opgave gedaan van het aantal geregistreerde bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundi-

gen Deze zijn door ons in de categorie "onbekend" ingedeeld. Afgezien van artsen en

geregismeerde bedrijfsartsen, zijn verder alleen nog bedrijfsverpleegkundigen en medische

assislenten op vrij grote schaal aangesteld bij BGD'en, namelijk bij 797o (105/133)

respectievelijkTTTo (103/133) van de BGD'en. Bij 57o (61133\ van de BGD'en is geen

van deze laatste twee disciplines aanwezig. Voor de overige disciplines geldt dat zij bij

een gl(rct aantal BGD'en niet zijn opgenomen in de formatie. In tabel 6 is aangegeven
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om welke disciplines heÍ gaat en in hoeveel BGD'en zij ontbreken. De categorie "overige

BGD'en" is vanwege de kleine aantallen alleen in de totaalkolom opgenomen.

Verzekeringsgeneeskundigen ontbreken in verreweg de meeste BGD'en (899o). De

bedrijfsartsen bij afdelingen BGZ hebben echter een dubbeltaak, dat wil znggen, zij

voeren ook de VG-taken ten aanzien van de Zektewet uit. Voor een aanzienlijk deel van

de enkelvoudige diensten geldt dit ook. Uit de combinatie bedrijfsarts (BA) of verzeke-

ringsgeneeskundige (VG) in tabel 6, kan ook afgeleid worden dat de BGD'en zonder

geregisfeerde bedrijfsarts ook niet over een geregistreerde verzekeringsgeneeskundige

beschikken. Functionarissen die werkzaam zijn als arbeidshygiënist ofveiligheidsdeskun-

dige ontbreken n 567o respectievelijkTl%o van de BGD'en. AÍbeids- en organisatiedes-

kundigen (a. en o.-deskundigen) en ergonomen ontbreken op 779o rcsp.9O% van de

diensten.

Ook als naar combinaties van functies wordt gekeken, valt op dat vrij veel BGD'en geen

van de functionarissen uit de betreffende combinaties "in huis" hebben Zo beschikken

367o van de BGD'en niet over één of meer van de volgende functionarissen: arbeidshy-

giënisl veiligheidsdeskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Tabel 6 laat ook zien

dat vooral gezamenlijke BGD'en over een arbeidshygiënist beschikken en dat er vrijwel

altijd een deskundige werkzaam is als arbeidshygiënist of veiligheidsdeskundige.
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Tbl6 Het aanlel BG D'en, dat op 1 -1 -1 S2 !!EI bsdrihe o,€Í íoÍrnetrePhebon vooÍ & reÍtcltillende discicinos,

dwspliEr nsaÍ ryp€ BGD

Dbciplins Enhelrcrrdbe Dienst

n=59
Aídeling BGZ G€uaÍmnlijke Di€nsl

n=83 n=36
Totaal

n ='l§l

Ceteg. B€dÍi,ËeÍb (BA)

Geog. Vezek.gnk (VG)

tubeidshygiönisl (AH)

Arbeib- en Organbatie
desloÍ'diíp (AO)

trgomom (Etg)

Veiligtnidsdekundip
(vD)

BA oí VG

All oí Erg

AH oÍ VD

AH oíAO

VD oí AO

AH oí VD oí AO

2 (g,l

s1 (86%)

€ rrce6)

52 (88%)

49 (83e6)

11 (tw.l

2 (§q

3S (ee/.)

34 (58%)

39 (66v.)

38 (64%)

32 (54%)

3 (s%)

31 (s4%)

24 Crr/cl

1e (58e6)

33 (r00e6)

a (88%)

3 (S7.)

24 (|s%l

22 1671/0l

14 l4/.1

17 (5a/,1

12 (36.?6)

0 (có)

34 (e4%)

4 (8%)

n o5%)

32 (80e6)

19 (53e6)

0 (0e6)

3 (8%)

r (3e6)

3 (8e6)

i $r%l

I (3e6)

5 (1%)

118 (8ee6)

74 (56%)

102Wv.l

119 (90e6)

s4 cI1%)

5 (17d

70 (!3e6)

68 (5r%)

s0 (44%)

76 (S/%)

48 (36%)

Een overzicht van het aantal functionarissen en het aantal formatieplaatsen per één januari

1991 en één januari 1992 is in tabel 7 gegeven. BGD'en die voor bepaalde functies geen

functionarissen in dienst hebben tellen hier wel mee bU het vaststellen van het gemiddel-

de aantal functionarissen en formatieplaatsen. Tabel 7 geeft dus aan in welke mate

BGD'en, gemiddeld genomen, kunnen beschikken over de verschillende functionarissen.

Tabel T laat verder zien dat de BGD'en die deelnemen aan dit ondezoek in totaal2733

functionarissen in dienst hebben (gemiddeld 20,55 perdienst). Deze nemen intata; l22l0

volledige formatieplaatsen in beslag (gemiddeld 17,82 per dienst).
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Het aantal in de BGD rerlaame íunctionaÍissen p€Í Í-1-l 992, hel aantal (vdledige) íormalieplaatsen per 1í-1992
en peí 1-1{991 en de benams ran íoÍmati€phaben in l$2len opzl*lt€ raÍr 1991. De gegewm hebben hlrekkirq
op de BGD'en die hebben deelgenomen aan het ondezoek

Functi:narissen
por 1-l-Í992

gemidd/di€mt

VolledipÍomaliephabeng€mJdi€nsl Íormalie
(aanlal) lo€nsm€ in

% t.o.v.

1991(aantal)') Per
1.r-r992 -)

peÍ

Í-í-9t '')
lomam€

arEen, waaronder
- geÍegblr. bedrijkarten
- geíegbtÍ. vetzekeÍ,gen€ock.

utri&hygiönbten

bedrijÍs'nrpleegkundigen

ubeihíorganisatiedeskundtpn

eÍgonomeír

veilig tnidsdskundigen

hb. personeel

audiomstÍbbn

med. assistsnlsn

ovedge BGZondersbunend p€Ísoneel

ÍB§I

totaal

5.6r (714 5.21 (667)

3.5Í (4s) 3.rr(4s)
0.26 (34) 0.18 (A)

0.78 (102) 0.67 (86)

2.70 (358) 2.60 (33I

0.29 (38) 0.24 (3Í)

0.11 (15) 0.07 (9)

0.62 (82) 0.r( (70)

0.34 (46) 0.36 (47)

0.14 (re) 0.13 (18)

2.68 (351) 2.16 (3r8)

1.02 (133) 0.S (í20)

3.0e (4or) 2.76 (356)

17.82 16.29

(2210) (2019)

6.n l83/)
3.82 (4,96)

0.26 (34)

0.87 (115)

29e (§4

0.37 (49)

0.r4 (1e)

0.67 (8e)

0.42 (56)

0.1e (25)

3.55 (472)

1.23 (163)

3.87 (514)

20.55

(2733)

0.34 (15)

0.íe (a)
0.02 (3)

0.08 (11)

0.16 (2í)

0.05 (6)

0.or (6)

0.6 (8)

-0.01 (-2)

0.01 (r)

0.26 (33)

0.10 (13)

0 37 (48)

1.47

(1 78)

6,7

5,7
13,0

12,5

6,2

í9r

e6,7

11r

.4,3

5,6

10í

10,8

't3,5

8,8

aantsl BGD'en b voor Cb funclie

aanhl BGD'en mel ontbíEl€nd€ gtsgewm vaÍieeíl ahankCijk van de Íunc$e t66en minimaal 0 en maximaal 9
aanhl BGD'€n met onlbokende gegerem wieerl afrrankelijk van de íunclie tssen minimaal 2 en maximaal 9
de bename b benkend voor BGD'en maran de gegevens voor í902 en 1991 bekend mron

In de laatste twee kolommen van tabel 7 is de absolute en relatieve toenaÍne van het

aantal formatieplaasen per l-l-1992 (ten opzichte van l-1-1991) vermeld. De absolute

toename is soms opvallend kleiner dan het verschil in formatieplaatsen tussen beide

voorafgaande kolommen. Dit wordt veroonaakt door BGD'en waarvan alleen gegevens

over één van beide jaren bekend zijn. Tn is in de kolom toename te zien dat het aantrl

bedrijfsartsen met 0.19 volledige formatieplaats is toegenomen, terwul het verschil tussen

beide voorafgaande kolommen (3.51-3.27) 0.24 bedraagt. Dit verschil wordt verklaard
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door vier BGD'en die alleen voor één van beide jaren gegevens hebben verstÍekt,

waaronder een BGD met tien geregistreerde bedrijfsartsen in 1992 en geen opgave voor

1991. Voor het aantal geregistreerde verzekeringsgeneeskundigen is ook een grcot

verschil te constateren. In dit laatste geval wordt het verschil vooral veroorzaakt door

één BGD waar in 1992 acht VG'en werken en de gegevens voor 1991 ontbreken.

De laatste twee kolommen van tabel 7 laten zien dat de totale formatie van de BGD'en

die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, met gemiddeld LA7 formatieplaats is

toegenomen. Deze toename is vnl. ingevuld door aÍsen (0,34 formatieplaats), medisch

assislenten (0,26 formatieplaats) en de restgroep (0,37 formatieplaats). De rcstgroep

omvat onder anderc formatieplaatsen voor administratief personeel, huisttoudelijk

persorcel en directie. Indien de toenaÍne wordt weergegeven als percentage van de

formatie per één januari l99l blijk de toename van het aantal artsen 6,7Vo te zijn. Dit

ligt onder de gemiddelde toename van 8,870 voor de totale formatie. De toename van

de restgroep is 13,57o van de formatje in l99l en wordt alleen overtroffen door de

arbeids- en organisatiedeskundigen en ergonomen. De percentages toename voor deze

laatste twee groepen zijn echter gebaseerd op zeer kleine aantallen en daarom niet stabiel.

Indien zich onder de niet-deelnemende BGD'en één of meer diensten bevinden met

enkele formatieplaatsen voor deze disciplines (bijvoorbeeld de grote enkelvoudige

diensten), dan kunnen de resultaten er geheel anders uitzien.

Het is moeilijk om een goed onderöouwde schafting te geven van het totaal aantal

functionarissen op alle BGD'en. Gegevens over enkele grote BGD'en ontbreken en de

voor sommige functies kleine aantallen, maken extrapolaties nauwelijks zinvol. Om toch

een globale indruk te krijgen van het aantal functionarissen binnen de bedrijfsgezond-

heidszorg is voor een bepeÍkt aantal disciplines een extrapolatie gemaakt. Het gaat om

die disciplines waarin een ruim aantal mensen actief zijn en die ook voomamelijk bij

BGD'en uitgeoefend worden. Deze laatste voorwaarde vooÍkomt dat een verkeerd beeld

ontstaat van de omvang en het bereik van bepaalde disciplines. Met name voor vezeke-

ringsgeneeskundigen, maar ook voor ergonomen en veiligheidsdeskundigen geldt" dat
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zU soms op groie schaal via andeÍe dienstveÍlenende instanties (bijv. bedrijfsverenigingen

en veiligheidsdiensten) actief zijn.

De extrapolatie is verder gebaseerd op het aantal verzorgde werknemen. Dat wil zoggen

dat de formatie per discipline is vermenigvuldigd met een facor die als volgt is bere-

kend: het totaal aantal verzorgde werknemers in Nederland gedeeld door het aantal

werkpmers dat verzorgd wordt door de aan dit onderzoek deelnemende BGD'en.

Hiermee wordt dus aangenomen dat het gemiddeld aanBl werknemers dat door de

verschillende functionarissen vezorgd wordt, bij de niet{eelnemende BGD'en gelijk

is aan dat van de deelnemende diensten.

De Íesultaten van deze extrapolatie zijn als volgt. Het totale personeelsbestand van de

BGD'en in Nededand omvat3227 volledige formatieplaatsen. Daaronder bevinden zich

l09l formatieplaatsen voor artsen, waarvan er weer 698 bezet worden door geregisreerde

bedrijfsartsen. Verder zijn er 150 volledige formatieplaatsen bezet door functionarissen

die in hoofdzaak werkzaam zijn als "arbeidshygiënist",523 doorbedrijfsverpleegkundigen

en 806 door functionarissen in de categorie "paramedisch ondersteunend personeel". Deze

laatste categorie omvat het totaal van laboratoriumpersoneel, audiometristen, medisch

assis0enten en overig BGZ-ondersteunend personeel.
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIE

5.1 Discussie

De respons in dit onderzoek bedraagt 74% en varieert, afhankelijk van het type BGD,

tussen de 457o en 9OVo. Dat betekende dat extrapolaties moesten worden gemaakt om

iets te kunnen zeggen over het totaal aantal door BGD'en vermrgde werknemers in

Nederland en het aantal functionarissen in dienst van die BGD'en. In deze paragnaf zal

nader op de nauwkeurigheid van deze extrapolaties worden ingegaan Vervolgens zal in

paragraaf 5.2 de conclusie kort aan de hand van de vraagstelling voor dit onderzoek,

worden saÍnengeval

Nauwkeurigheid van de extrapolaties naar alle verzorgde werknemers in Nederland

Van de deelnemende BGD'en in dit onderzoek is niet bekend in hoevene zij representa-

tief zijn voor alle BGD'en. Daarom zijn per groep van soortgelijke BGD'en extrapolaties

gemaakt. Zo is het aantal werknemers dat onder een collectief contract valt, opgehoogd

met een factor 40136 om te corrigeÍen voor de vier niet-deelnemende BGD'en onder de

40 gezamerilijke BGD'en (en dus niet met een factor l82ll33). Verder zijn, op grond

van oÍrze algemene kennis van het veld van de bedrijfsgezondheidszorg, de vier grote

BCD'en en SIIGAS apart behandeld bij de extrapolaties. Deze gedifferentieerde benade-

ring neemt niet weg dat de nauwkeurigheid van de extrapolaties onbekend is.

Meer inzicht in de nauwkeurigheid kon worden verkregen door middel van een nadere

analyse van gegevens uit een vragenlijsonderzoek, dat DGA in 1991 heeft gehouden

onder BGD'en. In dat onderzoek is onder andere gevraagd hoeveel werknemers verzorgd

worden. Uit het gegevensbestand van dat DGA-onderzoek kon een groep van 24 BGD'en

worden geselecteerd die niet aan dit onderzoek heeft deelgenomen. Voor deze BGD'en

is het aantal verzorgde werknemers berekend met behulp van de hier gevolgde methode

van extrapoleren. De uitkomst daawan is vervolgens vergeleken met het werkelijke

opgegeven aantal verzorgde werknemers.
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Met de hier gevolgde extrapolatiemethode zov deze gÍoep van 24 BGD'en in 1991 in

tata l 237.W werknemers venorgen. In werkelijkheid verzorgde deze groep volgens

de opgaven in de DGA-vragenlijst 182.000 werknemers. De overschaÍting met 55.000

werknemers komt vrijwel geheel voor rekening van de enkelvoudige en overige diensten.

Het aantal werknemers dat dmr deze laatste twee worden verzorgd, wordt 30.000 resp.

21.m0 te hoog geschat" Aangezien een totaal van 48 BGD'en niet heeft gerespondeerd

betekent dit dat het totaal aantal verzorgde wertnemers in dit onderzoek globaal I10.000

te hoog kan zijn (de verdeling van de 24 BGD'en over de vier typen BGD'en komt in

SIote lijnen overeen met die van het totaal van 48 niet deelnemende BGD'en). In termen

van hetpercentage doorBGD'en bereikte werknemers zou dit betekenen dat de dekkings-

graad wordt overschat met lA7o. Aangezien er echter ook aanwijzingen zijn voor een

onderschatting, omdat niet van alle contractanten van BGD'en gegevens bekend zijn, lijkt
het alleszins redelijk om een totaal dekkingspercentage van 447o aan te houden.

De toename van de dekkingsgraad in 1991

In het eerste kalenderjaar na de najaarsafspraken over uitbreiding van bedrijfsgezond-

heidszorg is de dekkingsgraad met "slechts" 1,47o taegenomen. Er is echter geen bron

voorhanden op grond waarvan beoordeeld kan worden of deze toename nu een trend-

breuk betekent. De meest recente gegevens over de omvang van de populatie vezorgde

werlmemers zijn afkomstig uit het onderzoek van Draaisma ea. (1991). Daaruit blijkt dat

de populatie verzorgde werknemers in 1989 2,0 miljoen bedroeg. Gerelateerd aan het

aantal werknemen in het tweede kwartaal van 1989 (5.530.000) komt dit neer op een

dekkingsgraadvan3TTo in 1989. Per éénjanuari 1992 bedraagt volgens dit onderzoek

de dekkingsgraad 44Vo. Een Íoename van lAVo in l99l is iets minder dan de gemiddelde

jaadijkse toename van ongeveer zEo oveÍ een de periode 1989 - lg9}.
Bij de interpretatie van de toename van de dekkingsgraad in l99l moet echter bedacht

worden dat verschillende ontwikkelingen in gang moeten worden gezet, voordat principe-

afspraken leiden tot meetbare resultaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitwerking

en financiering van BGZ en de vasoegging van afspraken hiemver in CAo's. Dergelijke

ontwikkelingen kosten tijd.
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Nauwkeurigheid van de extrapolaties naar alle functionarissen in dienst van BGD'en

Bij de gegevens over de personeelsformatie heeft zich tret probleem voorgedaan dat er

geen éénduidige definities van de verschillende functies zijn. Door middel van de

formulering "als zodanig rveÍkzaam" is gepoogd dit probleem zo goed mogelijk te

ondervangen. Het blijft echter goed mogelijk dat er invulverschillen zijn tussen BGD'en.

Het voomaamste probleem zit daaóij in het vaststellen of, en zo ja in welke mate,

bedrijfsverpleegkundigen wer*zaam zijn als ergonoom, arbeidshygiënist, veiligheids-

deskundige of audiometrist.

Bij het extrapoleren van de gegevens van de deelnemende diensten naar alle diensten

in Nederland doet zich het probleem voor dat de gegevens van vier grcte enkelvoudige

diensten ontbreken. Deze dragen echter in belangrijke mate bij aan de totale peÍsoneels-

steÍkte van alle BGD'en. Daarom is de extrapolaties naar alle BGD'en gebaseerd op het

aantal verzorgde wer*nemers. Daaöij is aangenomen dat de verdeling van de personeels-

leden over de verschillende functies niet verschilt tussen enerzijds de deelnemende

BGD'en en anderzijds alle BGD'en. Voor met name de grote diensten is het echter niet

ondenkbaar dar zij relatief veel functionarissen in dienst hebben, die bij de andere

BGD'en slechts in geringe mate zijn aangesteld. Daarbij kan met name Íum ergonomen

en a. en o.-deskundigen worden gedacht. Exfapolaties op basis van de kleine aantallen

functjonarissen bij de BGD'en die deelnemen aan dit onderzoek zouden dan zinloos zijn,

en zijn daarom ook niet uitgevoerd.

Conclusie

vraagstellingen voor dit onderzoek kunnen als volgt beantwoord worden.

Wat is, uitgesplitst naar bedrijfstak, de omyang van de door bedrijfsgezond'

heidsdiensten verzorgde werknemers?

De BGD'en die hebben deelgenomen aan dit onderzoek veruorgen in totaal ruim

1.9 miljoen werkenden (werknemers, zelfstandigen en meewerkende gezinsleden)

s2

De
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\vaaÍonder ruim 1,7 miljoen werknemers. Op grond van extrapolaties naar alle

BGD'en in Nederland kan het totaal aantal verzorgde werknemers per één januari

1992 op ruim 2,5 miljoen worden geschat. Gerelateerd aan de bijna 5,9 miljoen

werknemers in Nederland (eerste kwaíaal 1992), betekent dit dat 44Vo van de

wer*nemers door BGD'en bereikt woÍdL Ingedeeld naar bedrijfstak nemen achter-

eenvolgens de overige dienstverlening (overàeid, gezondheidvorg, onderwijs, etc.)

met 1,0 miljoen verzorgde werknemers en de industrie met 0,6 miljoen werkremers

de grootste aantallen verzorgde werknemers voor hun rckening. Relatief gesproken

zijn echter de landbouw en visserij, de bouwnijverheid en het transport, de bedrijfs-

takken met het gmotste dekkingspercentage, nl. TOVo of meer. De industrie, en de

overige dienswerlening volgen met een dekkingspercentnge van Í€spectievelijk 537o

en 52Vo. Vervolgens komen het bank- en verzekeringswezen en de handel, horeca

en reparatiebedrijven met dekkingspercentages van respectievelijk 297o en 4Vo.

lb IVat is, uitgesplitst naar bedrijfstak, de toe- of aftrame van het aantal verzorg-

de werknemers in 1991?

Op grond van de doorBGD'en gegeven schattingen van het totaal aantal verzorgde

werknemers op één januari 1991 en één januari 1992, is yastgest€ld dat de dek-

kingsgraad van de Nederlandse werknemenpopulatie in l99l is ioegenomen met

1,47o.

Aan de hand van de bedrijfstakspecifieke cijfers kan vastgesteld worden dat in l99l
ruim 113.000 werknemers voor het eerst onder de zorg van de BGD vielen. Anders

geformuleerd betekent het, dat van de ongeveer 3,3 miljoen werknemers die nog

niet verzorgd werden 3,5% voor het eerst in l99l bereikt werd door een BGD. Uit-

gesplitst naar bedrijfstak is het aantal in l99l nieuw aangesloten weÍknemers het

gootst in de overige dienswerlening (ruim de helft van het totaal) en de industrie

(bijna2o%o van het totaal). De groei, uitgedrukt als percentage van het aantal nog

niet verzorgde werknemers, varieert tussen de bedrijfstakken van minimaal OVo tot

maximaal 9Vo.
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2a Hoeveel functionarissen zijn, uitgesplitst naar discipline, werkzaam op de

bedrijfsgezondheidsdiensten?

Van de 133 BGD'en die aan dit ondezoek deelnamen, hebben 49o (51133) geen

geregistreerde bedrijfsarts in dienst. Ook beschikt 5fo (ó1133) van de diensten niet

over een bedrijfsverpleegkundige of medische assistente. Verder gelil dar 56%

(741L33) van de BGD'en geen arbeidshygiënist in dienst hebben, 7l7o (941133)

geen veiligheidsdeskundige, 777o (l02ll33) geen a- en 0.{eskundige en 9OVo

(1 19/133) geen ergonoom.

Gemiddeld zijn op alle BGD'en 20,5 personeelsleden werkzaam die 17,8 volledige

formatieplaatsen (lO0Vo) hzetten. De meeste formatieplaatsen worden in beslag

genomen door artsen, nl. 5,6 plaatsen (327o). Hiervan worden er 3,4 door geregis-

treerde bedrijfsartsen ingenomen en 0,26 door geregistreerde verzekeringsgenees-

kundigen. Vewolgens komen de functionarissen die tot de "restgroep" van de BGD

worden gerekend, de bedrijfsverpleegkundigen, de medisch assistenten en het

"overig BGZ-ondersteunend personeel" met resp. 3,0 (177o\,2,7 (157o),2,6 (157o)

en 1,0 (6Vo) volledige formatieplaats. De aóeidshygiënisten en veiligheidsdeskun-

digen bezeten respectievelijk0,TS (47o) en 0,62 (37o) formatieplaatsen. De overige

disciplines blijven onder de 0,5 volledige formatieplaats. Geëxtrapoleerd naar alle

BGD'en in Nederland bedraagt het aantal volledige formatieplaatsen, ongeacht de

fincae,3227. Daaronderbevindenzich 1091 formatieplaatsenvoorartsen, waarvan

er weer 698 bezet worden door geregistreerde bedrijfsartsen. Verder zijn er 150

volledige formatieplaatsen bezet door functionarissen die werkzaam zijn als

arbeidshygiënist, 523 door bedrijfsverpleegkundigen en 806 door functionarissen

in de categorie "paramedisch ondersieunend personeel". Deze laatste categorie

omvat het totaal van laboratorium personeel, audiometristen, medisch assistenten

en overig BGZ-ondersteunend personeel.
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2b In welke mate is, uitgesplitst naar discipline, het aantal functionarissen in

verloop van 1991 toe- of afgenomen?

ln 1992 is het aantal formatieplaatsen gemiddeld per BGD toegenomen met 1,47.

Dit komt oveÍeen met een toenaÍne van 8,87o ten opzicht van de formatie op één

januari 1991. De gootste groeiers, uitgedrukt in aantal formatieplaatsen. zijn de

artsen met 0.34 formatieplaats en de "restgroep" met 0.37 formatieplaats. Relatief,

ten opzichte van de formatie per één januari l99l is het aantal foÍmatieplaatsen

voor aÍsen met6,77o loegenomen en dat voor de "restgroep" met 13,59o. Voor de

andere functionarissen zijn deze cijfers over de toename ten opzichte van l99l:

geregistreerde bedrijfsartsen 0. 19 formatieplaas (5,7 Vo), arbeidshygiënisten 0.08

formatieplaats (12,8?o), bedrijfsverpleegkundigen 0.16 formatieplaats (6,2Vo), A.

en O.- functionarissen 0.05 formatieplaats (19,47o), ergonomen 0.04 formatieplaats

(66,7Vo), veiligheidskundigen 0.06 formatieplaerts (ll,47o) en overige BGZ-onder-

steunend personeel 0. l0 formatieplaats ( 10,87o)
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6. BESCHOUWINGENAANBEVELINGENVOORHETMONITOREN

VAN BEDRUFSGEZONDHEIDSZORG

Op grond van het weBvooÍstel voor het wijzigen van de Arbowet (Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, 1992) zullen alle werkgevers, ongeacht de grootle van de

ondememing, een beroep moeten doen op een gecertificeerde deslundige dienst voorhet

uitvoeren van drie kemtaken uit de weu verzuimbegeleiding, periodiek arbeidsgemnd-

heidskundig onderzoek (PAGO) en de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Hoe moeten de resultaÍen van dit ondezoek nu geplaatst worden binnen het kader van

de (voorstellen oot wijziging van de) Arbowet? Ter beantwoording hiervan zal in

paragrafen 6.1. en 6.2nader worden ingegaan op de volgende twee vragen:

- hebben de BGD'en voldoende capaciteit voor het leveren van zorg, in het bijzonder

wat betreft de drie in de wet genoemde kemtaken?

- kunnen BGD'en voldoen aan de certificatie-eisen die aan de samenstelling van het

personeel gesteld gaan worden ?

In paragraaf 6.3 zullen tenslotte aanbevelingen worden gedaan over het moniloren van

bedrijfsgezondheidszorg of deskundige zorg.

6.1 Capeciteitsproblemen bij het leveren van deskundige mrg?

Het aantal te vermrgen werknemers en bedrijven

Op grond van de dekkingsgraad van de werknemerspopulalie (447o van de werknemers

wordt bereikt door BGD'en) zou men kunnen denken dat de capaciteit van BGD'en iets

meer dan verdubbeld moet worden om de extra dienswerlening op te vangen

Bij nadere beschouwing doet zich echter een aanzierilijk gmter capaciteitsprobleem voor,

in het bijzonder indien de risico-inventarisatie bedrijfsgewijs uitgevoerd wordt. Om een

globale indicatie t€ geven van wat dit bet€kent, willen wij emp wijzen dat de 134

BGD'en die aan dit ondezoek deelnamen (74?o van alle BGD'en in Nederland), gege-
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vens hebhn verstrekt over 5636 bedrijven"". Globaal genomen worden naar schatting

6000 bedrijven verzorgd door de BGD'en in dit onderzoek. Indien we dit extrapoleren

naar alle BGD'en, zullen ongeveer 7200 bedrijven in Nederland BGZ onWangen (excl.

de vier grote enkelvoudige diensten en STIGAS). Deze bedrijven zijn ongeveer als volgt

verdeeld over de verschillende typen BGD'en: 200 bij enkelvoudige diensten, 1400 bU

afdelingen BGZ, 53m bij gezamerilijke BGD'en en 300 bij de overige BGD'en. Op

grond van de gegevens van de "Statistiek van het ondememingenbestand" (CBS, 1D2)

kan geconcludeerd worden dat er in Nederland 581.360 economische actieve bedrijven

zijn, waarvan er 263,151 minimaal één werknemer in loondienst hebben voor 15 uur of

meer per week. Deze telling is exclusief scholen, overheid en de bedrijfstak landbouw

en visserij.

Met andere woorden, het aantal bedrijven dat voor de uiwoering van de kemtaken in

aanmerking komt ligt minimaal een factor 35 hoger dan het huidige aantal verzorgde

bedrijven. De nieuwe regelingen in de Arbowet zullen dus een enoÍme toerulme genereren

in vraag naar functionarissen en (gecertificeerde) deskundige diensten.

Een verlichting zou mogelijk kunnen optreden, indien de wet ruimte biedt voor het

maken van risico-inventarisaties en -evaluaties op brancheniveau. Binnen een bepaalde

branche of bedrijfstak kan dan een gemeenschappelijke inventarisatie en evaluatie worden

gemaakt bij een beperkt aantal bedrijven. Vervolgens kan elk bedrijf vrij snel aan deze

algemene inventarisatie geioetst worden. Ook kan gedacht worden aan mogelijkheden

om het potentieel aan deskundigen bij de bedrijfsverenigingen zo optimaal mogelijk in

te zetten bij het realiseren van deze taak.

Uitvoering van de drie kerntaken

Ten aanzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie stelt de memorie van toelichting

uitdnrkkelijk, dat deze niet steeds en volledig uitgevoerd hoeft te worden door de

ataa
Gemeenten zijn veelal als één inste[ing opgevoerd en bedrijven die onder een collectief
contract vallen zijn als één bedrijf meegeteld. Ook hebben sommige BGD'en de bedrijven
per bedrijfsklasse geaggregeerd. Dat wil zeggen dat bijv. het aantal werlnemers voor 15
bedrijven in klas5s 93 tenmen is genomen en als één bedrijf opgegeven.

3s



deskundige dienst. De werkgever kan dus veel voonrerk doen, bijvoorbeeld nader

invullen en detailleren van een branchespecifieke risico-inventarisatie en -evaluatie. De

deskundige dienst dient wel te loetsen of de inventarisatie en evaluatie valide en compleet

is en dient tevens een globaal advies te geven aan werkgever en ondememingsraad over

de prioriteiten en !e nemen maatregelen. Wat betreft het verzuimbeleid wijst de overheid

erop dat het de weÍkgever vrij staat om bijvoorbeeld het grootste deel van de controle

door de directe chef te laten uirvoeren.

Voor de uiwoering van deze twee kemtaken (verzuimbegeleiding en risico-inventarisatie)

kan de werkgever dus voor een belangrijk deel een beroep doen op het eigen personeels-

bestand. Verder is een overgangsperiode van vier jaar vastgesteld, waarin de werkgevers

de gelegenheid krijgen zichte voorzien van de b[stand van een gecertificeerde deskundi-

ge dienst. Uiterlijk na vierjaar zullen gecertificeerde deskundige diensten ingeschakeld

dienen te zijn bij de uitvoering van deze twee kemtaken. Gedurende deze overgangsperio-

de dient de werkgever daar naar eigen inzicht inhoud aan te geven.

Bij de derde kemtaak, het vrijwilig PAGO""', wordt aangegeven dat deze taak is

voorbehouden aan geregistreerde bedrijfsartsen of geregisreerde vezekeringsgenees-

kundigen. Voor deze derde kemtaak, is geen overgangsfase vastgesteld. Dat wil zeggen

dat deze kemtaak al direct bij de invoering van de wijzigingen van de Arbowet gereali-

seerd moet worden. De inhoud van het PAGO dient een arbobreed op de VGW-risico's

van de functie gericht onderzoek te zijn. Ervaringen in andere sectoren zoals het onder-

wijs en het wegvervoer hebben echter geleerd, dat daarvoor eerst specifieke instrumenten

ontwikkeld moeten worden. Verder moet gewezen worden op het feit dat in de bouw

de gemiddelde tijd die aan een periodiek ondezoek van een werknemer wordt best€ed

87 minuten is (Broersen e.a., 1992).Indien de 3,3 miljoen werkenden die nu nog niet

verzorgd worden een dergelijke tijdsinvestering toebedeeld krijgen, vereist dat op

jaarbasis 2400 functionarissen die volledig bezet zijn met het doen van periodiek

""1 Met het PAGO wordt blijkens de memorie van toelichting een vorm van periodiek onder-
zoek bedoeld, die in de praktijk bekend staat als het PBGO, het periodiek bedrijfsgezond-
heidskundig onderzoek (Van Putten en Oversloot, 1986). Het speciÍiek richten van het
PAGO op de risico's van de functie kan middels een modulaire opbouw vorm krijgen (ti/eel
en Broersen, 1992).
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onderzoek. Zelfs indien een ruime periodiciteit (1 x per vier jaar) in acht wordt genomen

zullen er op jaarbasis zo'n 600 functionarissen "full time" met het periodiek onderzoek

bc,zig zijn. Waarschijnlijk zullen niet alle 3,3 miljoen nog niet verzorgde werknemers

deelnemen. De opkomstpercentages liggen bij PBGO in de orde van gÍootte van'lSVo

tot80% (Weel en Broersen, 1992). Voor de bouwnijverheid ligt dit percentage lager, nl.

op 46Vo, Hierbij moet echter bedacht moet worden dat veel van de nu wel verzorgde

deelnemers, op dit moment ook geen periodiek onderzoek wordt aangeboden. Zj zullen

daar alsnog recht op krijgen.

De overheid zelf vooziet, blijkens de memorie van toelictrting, geen capaciteisroblemen

omdat zowel bedrijfsartsen als verzekeringsgeneeskundigen dit onderzoek kunnen

uitvoeren. Op dit moment werken er echter nauwelijks verzekeringsgeneeskundigen op

bedrijfsgezondheidsdiensten. Een grote capaciteitstoename zou ontsiaan, indien de

verzekeringsgeneeskundigen van de bedrijfsverenigrngen toetreden tot (gecertificeerde)

medische diensten die ook de markt van ondememingen gaan bedienen voor het uitvoe-

ren van de wettelijke kemtaken.

Samengevat kan geconstateerd worden dat de uiwoering van twee van de drie kemtaken

niet aan specifieke functionarissen is toegewezen. De rol van de gecertificeerde deskundi-

ge dienst ligt vooral bij supervisie en er is een overgangsperiode van vierjaar ingesteld.

In deze periode kunnen de problemen ten aanzien van de beschikbaarheid van (hoog

opgeleide, superviserende) functionarissen mogelijk in belangrijke mate voorkomen

worden. Ten aanzien van de derde taak, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onder-

zoek, moet echter betwijfeld worden of daawoor op korte termijn voldoende capaciteit

beschikbaar is. Dit geldt vooral indien men aan dit onderzoek de (op de specifieke

frmctierisico's afgestemde) inhoud wil geven, die ook de wetgever voor ogen staat. Dat

weÍpt direct de vraag op in hoeverre de BGD'en in dit opzicht voorbereid zijn op de

overgang naar een (gecertificeerde) deskundige dienst.
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62 Kunnen BGD'en voldoen aan certificatie-eisen?

De precieze certificatie-eisen zijn nog niet bekend. Het is echter duidelijk, op grond van

de resultaten van dit onderzoek en de inhoud van de memorie van toelichting, dat niet

alle BGD'en thans aan de eisen kunnen voldoen. De deskundige dienst onder de nieuwe

Arbowet dient op het gehele VGW-terrein over adequate deskundigheid t€ beschikken.

Een deskundige dienst moet dus vergeleken worden met een arbodienst in de zin van

de huidige Arbowet en niet met een bedrijfsgezondheidsdienst of gecombineerde dienst

In dit onderzoek is echter gebleken dat vijf diensten niet over een geregistreerde bedrijfs-

arts beschikken en dat vezekeringsgeneeskundigen nog nauwelijks zijn aangesteld.

Daamaast beschikken veel BGD'en niet over één of meer van de volgende functionaris-

sen: aóeidshygiënisten, veiligheidsdeskundigen, ergonomen en ubeids- en organisatiedes-

kundigen. Een groot aantal bestaande bedrijfsgezondheidsdiensten kan dan ook niet een

VGW-breed dienstenpakket aanbieden dat onder supervisie van (gekwalificeerde)

deskundigen staat.

De overheid overweegt om een overgangsfase van vierjaar in te stellen. [n deze over-

gangsfase krijgen de BGD'en de tijd om aan alle (nog nader te omschrijven) ceÍtificatie-

eisen te voldoen. In hoeverre eisen worden gesteld die gelden voor de overgangsperiode

is nog onbekend.

63 Vier aanbevelingen voor monitoren van deskundige zorg

I Periodiek monitoren van de ontwikkeling van deskundige zorg

Gegeven de grote discrepantie tussen enezijds het aanbod aan en anderzijds de vraag

naar deskundige ondersteuning van bedrijven bU het uitvoeren van de nieuwe rcgels van

de Arbowet, is het zeer gewenst de ontwikkelingen van bedrijfsgezondheidsdiensten naar

deskundige diensten, met name in de overgangsfase, op de voet te volgen. Bijvoorbeeld

door middel van jaarlijkse peilingen die antwoord dienen te geven op de vraag in
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hoeverre het ingezette overheidsbeleid gerealiseerd wordt en waar zich eventuele knelpun-

ten bevinden.

Peilingen onderdeskundige diensten (die gecertificeerd zijn, ofte kennen hebben gegeven

daarvoor in aanmerking !e willen komen) kunnen vrij snel inzicht geven in basale

gegevens over de omvang en aard van de verzorgde populatie werknemers, de omvang

en aard van de deskundigheid waarover de diensten beschikken en de mate waarin de

bedrijven zich laten bijstaan bU het uitvoeren van de kemtaken.

2 Definieer wat deshundigen zijn

Bij vervolgpeilingen is het zeer gewenst te beschikken over éénduidige functieom-

schrijvingen van de functionarissen (of deskundigen) die werkzaarn zijn op de deskundige

dienst. Bijvoorbeeld gedefinieerd naar opleiding en het ingeschreven staan in een erkend

register. Er kan dan eenvoudig naar de (erkerde) functionarissen gevraagd worden.

Verder verdient het aanbeveling duidelijk aan te geven op welke wijze directieledeMna-

nagers meegeteld moeten worden en of er niet ook onderscheid moet worden gemaakt

naar bedrijfsmaatschappelijk werk en ziektewetrapporteurs (deze laatste categorie zou

gezien de taken ten aanzien van de verzuimbegeleiding een belangrijke categorie

medewerkers van deskundige diensten kunnen worden).

Vastgesteld moet worden of inzicht gewenst is in de mate waarin de deskundige diensten

deskundigen inhuren die niet op de eigen formatie staan. Dit is nu onbekend gebleven

doordat ingehuurde deskundigen geen beslag leggen op formatieplaasen. De mate waarin

op dergelijke functionarissen een beroep wordt gedaan zou apaÍt geregistreerd moeten

worden indien men trends in de capaciteitsuitbreiding zuiver wil opsporen.

3 Inventariseer de mate waarin de kerntaken worden uitgevoerd

Bij de opgave van de (anonieme) bedrijfsspecifieke gegevens is het denkbaar dat naast

een opgave van SBI-code en aantal werknemers, bijvoorbeeld gevraagd wordt of de

uitvoering van elk van de kemtaken adequaat is vormgegeven. Op deze wijze kan inzicht

worden gekregen in de vraag of de bedrijven die bereikt worden, ook de minimaal

vereiste zorg ontvangen. Op deze wijze zullen "contractanten" die bijvoorbeeld alleen
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aanstellingskeuringen afriemen, in de statistieken opgenomen worden als bedrijven waar

de kemtaken nog niet adequaat worden uitgevoerd.

4 Maak afspraken met de deskundige diensten over de te verstrekken informatie

Indien de overteid wil komen tot een geregelde monitoring van de ontwikkeling van de

deskundige zorg, is het zeer gewenst om met (koepels van) BGD'en afspraken te maken

over de aard en vormgeving van de aan te leveren gegevens. Voor BGD'en is er dan

ruim gelegenheid om de gegevens op de gewenste wijze te verzamelen en periodiek aan

te leveÍeÍL Tawel de Íespons, de kwaliteit van de gegevens als de venverking van

gegevens, zouden daar zeer bij gebaat zijn. Een vollediger respons maakt het ook

mogelijk om op bedrijfsklasse-niveau de ontwikkelingen per branche te volgen. Bespre-

king van de resulÍaten van dit onderzoek met de koepels zou een goede gelegenheid zijn

voor het aankaarten van deze punten.
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aa a I a .l a NoderlandslnstÍtuutvoor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO

TNO-Gezondheidsonderzoek [ffif *
Postbqs 'l 24
23(I) AC L.idsr

Fu 071 - l7 63 82
Tolríwr 071 - 18 1Í 81

Aan de diÍeccur/het hoofd van de

bcdrij fsgezondheidsd iensr

on(l.n qp

OooírdGW

Ddfr

11 augustus 1992
Onrrulrw

DvP/LW/S&G5446
uw bridÍ

Geachte mevÍouw/heer.

Zoals u wellicht bekend is. is in het Najaarsoverleg 1990 tussen overheid en sociale panners

afgesproken dat de uirbrciding van bedrijfsgezondheidszorg op vrijwillige basis zal woÍden
bevordeÍd. De resultaten daarvan zouden medio 1992 moeten worden geëvalueerd. Het Ministene
van Sociale aken en Wer*gelegenheid heeft thans het NIPG-TNO opdracht verleend om op kone
termijn de BGD'en te benaderen nret een beknopte enquete met als hoofddoelsEllingen:
(a) het meren van de groei van het aantal verzorgde werknemers tussen I januan l99l en I

januari 1992:
(b) het in beeld brcngen van de bedrijfssectorcn waaÉn deze uitbreiding plaatsvond.
Vooís is een vraag toegevoegd naar het personeelsbestand bij de diensten in verband met het te

voeren beleid inzake de penoneelsvooziening bij diensten. Dit nlet het oog op de wetsvoor$ellen
om binnen afzienbare tijd uitbÍeiding van de zorg en vorming van arbodien§ten te bevordeÍen.

De huidige enquéte is een vervolg op de enquete die het Ministerie van Sociale Zaken en WeÍkgele-
genheid zelf. in april 1991. onder alie BGD'en heeft gehouden om het totaal aantal venorgde
werknemers in ons land vast te stel.len. Ook van uw BGD werden gegevens gevrÀagd. De ÍespoÍ§
was dankzij uw sewaardeerde ntedewerking lNVo van de aangeschrcven BGD'en.
Het bleek dat landcli.ik 42?a van de 5.5 miljoen werknenrers in loondienst gebruik kan maken van

een vorm van bcdrijfsgezondheidszorg, ziinde 2.3 miljoen werknemers. Van de plm. 350'000
werknemers rn de intranrurale gezondheidszorg bleek 649o gebruik te kunnen maken van een vorm
van bedrijfsgezondhcidszorg.

Biilrgon

ffi@w
tryFrdlrM@iiffid

'-ffiËr,dhr.tu 

-.ffi'ffiffiffi" lllo*sdÉr6 

-7

OD Ofrda unOrnve r@049ffi
v@vwffid.@lclMunO,
ze!ffibie^/ffirffi
roffive Kffilr's66vdh4É.
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fisqs,'ct ttct MfutsÍ€lir ,zi*b rcrliecn rlat tpr loyullcn van dG .@EÍfisvigo, ;cnsuÉrc oEr tijd cn
a&ala§ht vÍaagt,daa iÍr I99l M, giel,al w.§. v,oro ccq &ia$!d beloep op U SitaaÍr on firk alÈEp

eryÉrc zo rolledlg mogllij& iatgivull€rr,

U urotdt verzodt de ctlqlde rE invu$itrg in bijgpvmgdr rlDÈr'oordcnrrelgp te ÉtourDcrËtl lndËn u
vmggr trcgg kuut u cotaa€Í opncmcÍr ma D.J. van Putterr (0t1.181769) of D, Dnq.istra (Ol-
181771)- r
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BEDRUFSKLASSEN

LANDBOUW EN VISSERIJ
0l Land- en tuinbouw ZEN. REPARATIEBEDRIJVEN VOOR
02 Bosbouw GEBRUIKSCOEDEREN
03 Visserij 61162 Groothandel

63/64 Tussenpersonen in de handel
DELFSTOFFENWINNING 65166 Detailhandel
11 Kolenmijnbouw 67 Hotels. restauranE. cafés e.d.

12 Aardolie- en aardgaswinnrng en - 68 Reparadebedrijven voor gebruiksgoe-
exploitaue dercn

19 Overigedelfstoffenwiruung
TRANSPORT.. OPSLAG. EN COMMUNI.

INDUSTRIE CATTEBEDRIJVEN
20121 Voedings- en genomiddelenindustne '71 Spoonvegen
22 Textielindustrie '72 Wegvervoer
23 Kledingindustrie 73 z*evaarÍ.
24 Leder-. schoen- e.a. lederwarcnin- '14 Binnenvaan

dustne (excl. kleding) 75 Luchwaaí
25 Hout- en meubelindustne (excl. meta- 76 Hulpbedrijven van het vewoer

len meubelen) 7'7 Communicatiebedrijven
?6 Papier-enpapierwarenindustrie
27 Grafrsche industrie. uitgeverijen BANK- EN VERUKERINCSWEAN.
28 Aardolie-industrie ZAKELUKE DIENSTVERLENINC
29 Chemische industrie 81 Bankwezen
30 Kunsrnadge en synthedsche garen- 82 Verzekeringswezen

en vezelindustrie 83 Exploitade van en handel in onÍoe-
3l Rubber- en kunstofverwerkende rende -qoedeÍen e.d.

industrie 84 Zakelijke dienswerlening
32 Bouwmateriaien-. aaÍdewerk- en 85 Verhuur van machines e.a. ÍoeÍende

glasindustrie goederen

33 Basis metealindustrie
34 Metaalproduktenindusme (excl. Ma- OVERIGE DIENSTVERLENING

chines en transponmiddelen) 90 Openbaar besruur, defensie en wette-
35 Machine-industrie lijke sociaie veaekenng
36 Elektrotechnische industne 9l Religieuze organisaties e.d.
37 Transporsniddelenindustne 92 Onderwijs
38 Instrumenten- en optische industrie 93 Gezondheids- en vetennairr diensen
39 Ovenge industrie 94 Maaschappelijke diensrverlening

95 Sociaa.l-culturele en cuitureie insrcl-
OVERIGE NUTSBEDRIJVEN lingen
40 Openbare nutsbedrijven 96 Spon en recreatie

97 Bedrijfs-enwerknemersorganisaues.
BOUWNIMRHEID EN -INSTALLATIE- researchinstellingen. oveÈge sociale
BEDRIJVEN organisaues
5l Bouwnijverheid 98 Ovenge dienswerienende bedrijven
52 Bouwinstallatiebedrijven 99 Paniculiere huishoudens met perso-

neel in loondienst

49



s0



VOORBEELDEN VAN SOORTEN BEDRUVEN DIE ONDER DE VERSCHILLENDE

2-CUFERIGE CODES VALLEN; DEZE VOORBEELDEN zUN CONFORM DE

STAIYI'AARD BEDRUF§INDELING 1974 V,ÀN HET CBS.
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Bedrijfsgroepen

IÀNDBoLI., EN VISSERIJ

OT LÀI{D- EN TUTNEIÍ{

Àkkerbow en veehoudeli j
TuiÍÈouw
PlanEsoendj,enslen, hoven:.elsbedri jven
Àgrartsche drenscverlenende bedrr jven
Jacht

o2 Bc,srct,l,

Boabout

03 VISSERIJ

Visserij

DELFSTOFFEI{g'INNING

II KoLENUI.]IIEoIT{

KolcnDijÍÈou!,

12 ÀÀRDoLTE- EN ÀÀ8DGÀSI,INNING EN -TI(PI/oFBTIE

Àaadolie- en àaaigrsrinnrng en -exploHtiè

].9 OI/ERIGE DEÍ.FSIDEEE}{9'INNIIE

Zand-, grisd- en uergelriruri,g
zoutrrinnirg
Delfstoffenwinnj,ng n. e.g.

IIIDUS!RIE

20,/2] VOEDINGS- EN GEI{O1T{IDDEÍ.ENIIIDUSTRIE

Slachtéri j en sn vleesuareniJrdustri,e
zuivel- €n nclkprodr.rktenindustri€
vLsbéverkj.rrg! iJrrichÈingen
tcelfabriekcn, gort- en rijstpellerijan e.d.
sulkeaiJldustaie
ualglriné- e.à. pl.ntaaraj-gé en dicrlljka olie- cn vèÈtaniDdustrie
croentë- en Énritve§rerkende induatri,e
Brood-, beschult-, banJtét-, koek- en blscultfa.baid(Gn
Cacao-, chocolàde- en suikeryerkj.ndu8trie
Zetrrcel- en zetBeelderivatenindustrie
vecvoederindustrie
ovèrige voedingsn.iddeLenindustrie
ÀIcoholfabrieken en distÍlleerdeli jen
Bierbrowerijen en nouterijen
Frisdrànj(eni,nalustric
Tabàl(\re t3 erkende :.ndustrie
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22 ?EXTIEIINDUSTRTE

wolindusEri.e
Katoeni,ndusEr ie
Tricot- en kousenindustrte
Texr ie lverede I j.ngs rndusÈrre
Tapilc- en vloeraaEtenindustrre
Linoleu- en vilÈze!Iindustrre
Texrrelwarenindustr:-e (exc1. kledinq)
cverrge Eext j.eLindusEr!e

23 K=DIN-,GnIDUSTRIE

conËectièkIeding j.ndustrie
Lonconf act ie-industr ie
r,laaÈkledingbedri j ven
Pe Lsbere ideri jen, bonÈfabrieken en bonÈweri(eri j en
Hoeden-, peÈten- en mode-arlikelenindustr:.e

24 LEDER-, SCHOEN- E.À. LEDEF}IÀRENINDUS?RIE íEXCL. KLEDÍNG)

I€derindusÈrre
Ledenalenj.ndustrj.e (exc1. kLedinq)
schoenijldustrie

25 HOUT- EN I.GUBELINDUSIRTE (EXCL. METÀIEN MEIJBEIEN)

Houtzàgerijen, -schavrrijen e.d.
Triplex-, fj,JrGcr-, vezel-, slEanderPlaat- s houtconseFerings-
industrie
Tl@er- en palketvloerenindustlie
Houten eEballage-irdusÈrae
orrerige houtsàrèniJrdusÈ8ie
Ku!k-, vlecht- en borsteluarenindustrie
MelÈeliJrdusÈlie (excl. netalen ÍnetÈelen)

26 PAPTER-ENPÀPTEE{ÀRENINDUSTRIE

Papj.er- en kartonilduslrie
Papietrarcnindustrie
colfkÀrton- en kartonnage-industrre

27 GRATISCHÉ INDUSTRTE. UIT@VERIJEN

Grafische irdustrie
U1ÈgGveriien
Bindcrj'icn

2A ÀÀRDOIJE-INDUSTRIE

ÀÀrdo Iieraf f lnader i j en
Àardolie- en steenkoolProdukÈenindustrie

29 CHE!{ISCIIE INDUSTRÍE

KunstDeststo f f enindustrie
Kunstharsen- e. d. industr!e
Verfstoffen- en kleurstöf feni,ndustrie
Grerige chenische grondstoffenj.ndustlie
verf-, lak-, vernj.s- en dlukj,nkllndustrle
cenees- en verbandrniddelentndusE!r-e
zeep-, was- en rèlnigrngsEiddelen-, parfuerle- en kosmetica-industrie
chenische best!j,jdíngsroiddelen- e.d. i.ndustrae
overige cheEische produkÈenj.ndusEr:,e
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30 KTJNSA!{À:IGE EN Sy}IrrerSClE GÀREN- EN \EZEtJNpusTRrE

KunaEaaEiga Gn synÈheEisclrr sllcn- en vczcuJrdustri,e

3]. RUBBER-EN KTiISTSTOFI,TER9IERKENDE INDUSTRÍE

Rubbcwal:a Grkande indusÈlie
I€oF, laxvcrnicuwi,ngs indusÈrie
KunstsE ofvèrírcrkende indusÈri, g

32 3C'Jí,uMÀlERtÀlEl-, ÀÀRDEI{ERK- El{ GIÀSÍNDUSTRÍE

Baksreen- en dakpannenindusÈrie
Àaadeí€rkindusEric
Kal,xzandstrèni,ndu!t8ie
C.D.nr- en lqlkirdusÈrie
8aÈon- en ccaénÈrraacniJldugÈrie
Nrtuursteénbasarkirgrbed.ri jvGn
Ovarigc EincrÀIè produkranirdustrie
GL,riJrdurlrir .n +.íaakingsinsichÈfugan

33 BÀSIS METÀÀLINDqEIRTE

Rurij z!r- .n staÀlLlrd,urtrj,e
SÈÀl.n bui,zrniJrdultrir
DilÀdtrcklc.ri, jcn an koudralsarijen
Non-f rrso lct!Àlilrdu3tric

3.I MEIÀÀI.PRODUKTE{T§DUTTTRTE (EXCL I,IÀCETIES E}T ?nÀNsPoRTt{rDDEt;EN)

cl.tcriJ.n
Grofra.daaijca, sr'ËF- GD ttrlbadrljvGn
SchaoavaD-, EAaaadsaairarlc-, vGrcn- è.d. indu8ÈliG
Eark-, r.ta8rroij- cn ptjplcidirgbour
ovariga coaaÈrucÈj.lUGrkltlÀrtran
Hcaal,en E ub.Ibduatrir
H.Èrl.n cobrllagc-i,ndustric
Varwar:aiaga- an koolcrppÈEaÈanindurÈaj.r (c:cl. èlakÈ!. )
Orcriga EataÀIelrGnirrdustliè
SEradcrijen, olrFn ldctcbcíaakingab.d8ljven e. d.

35 I1ÀCHTNE.INDUSTRIE

IandbouÍ!ÀchlDr - irdurÈ! iè
il.tÀal,b.ícrk jJrgrDAch iJr. -industrie
Fabrl.kan vrn B,chin.r Gn apEs.raÈen voor da vo.dl,rqtlEl'ddclan-,
d. ch€Ei,lchc .D vàrrantè indurtaiaàa
H.f - .. À. Èr:anrtErtraakÈuj,gGnindutÈ8ic, flbr!,eklr v.a Dach.i,Dar voor
dc EiJrÈous, da bouyaijearhèid, ds bouEÀEcrj..Iln- GE dG
EaÈrlluEEt itchG lndurtslG
t!'DàriclGn-, LgGrr- ..a. driJfïarhcko.ntaaindustrlè
PLbairkan van Ercàina! cn aptEraÈcn vocra n.€.g. bcpÀa].dc isröurtriGën
Sto@lrtll- cn knchtrrGrkÈuj,gGnindusÈEic
KatrÈooE chinè-irtdu!Èric
Or.!j,gc E chinc- en applrrEGnindugtliG

36 EIE}CRC/TECMIISCHE NIDUSARTE

Eléktrisché draàd- en l€belirdustriè
E l6kt8OOOtO!èn-, genaratoacn-, trÀnstoru,Èorètr-, schAkel- cn
instÀ IIÀt rrlarer i3Àlj.ndusÈaie
olrcrrgc alahsocGchnischc ijrdustric
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37 NDUSTRTE

Àuto-indusÈrie en -asseeb lagebedri jven
carrogserie-, aaahangwagen- en oE leggerindustrie
Auto -ondcrde lenindusÈri'e
schecpsbouw- en scheePsretEratj'ebedrijven
wagonbouw en spoorregserkPlÀaÈsen
Rj.jríiel- en moÈorríiwieliJldusslie
vliegluigbouw- en v1iegÈuigreParaÈtebedrijven
overrge EransPor§riddelenindusErie

38 iNSTRUMENTEI§- EN CPTISCHE INDUSTRIE

l{cdische instruDentln- én orthoPedisehe artikel'enitrdustrie
Maat- en regelapperatan- en overige iJrstrurcntenindusÈrie
olrtisché en fotot€chnische industïie
Klokken- en uunrerkindustrie

39 OVERTGE INDUSTRTE

DiaEÀnt-, goud- en zilvarverrerkenda en sieradenindustrie
MuzlekirrstruDGnt enindustrie
Foto- en fi,]alÀboratoria
Slraelgoed- en slxlrtarlikelenifldustrie
socj,ÀIe werkplÀatscn
Be- Gn venerkende industrie n.e.9.

OPENBÀRE NUTSBEDRIJI'EII

40 OPENBANENUTSBEDBIWEN

E lèkt!icitritsb.dri jvcn
Gasdistri.but icbcdri jven
glater 1e idttgbcdri jven

BCUflNIJTEruETD EN .INSÍÀLIÀ TEBEDRTfl'EN

5I BOUIdNIWERTEID

BulgGrlijké en utiu.teitrbouwbedlijvcn
GroDd-, t lter- en wegènbourrkundige bèdrijvÈa
schildcrs-, glazenaakers- en behargelsbedrijvcn
SÈukÀdoorsbedrijvcn
orrarige af,irerking vàn g.bourrcn

52

Lodgieters-, Eitters- en sanitair insÈÀllaÈieb.drijvcn
Centlale ver1 at:rnirlgs - en luchtbèhanÖ€litEsinstèf latièbedri jven'
isolàÈiebed!r.jvsn
ElcktloÈechnische instal'latiebedlijvcn (8. en U.+ous)
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I{ÀNDEL. HCíTEL. EN RESTÀURÀNTWEZEN, REPÀN.ATÍEBEDRTWB{ VOOR GEBRUTKSG@DEREN

61,/62 @
GroothÀndel in akkerbourrprodEkten, veevoedors, sierÈeeltProdukten'
Ee3E3ÈOffen
crooÈhandel !n levende dieren (excl. Pluiltrvee)
croothÀndel in Eéxrielgrondstoffen en -halffabrikaÈen, huiden,
leCer, ruwe Èroplsche produkten (èxc]. rubber)
Groorhande.l, !n er:sen, meÈalen, minerale ou,egrodukten, brandstoffen
GrooEhandel in cheaicalién, oliën, veEten, nièt-Eropische
olj,ehoudende zaden e.a. oliehoudeDde gronalstof!-en, rubbc!
Groothandel in hout, vlakglas, sasitaj.r en bouwilÀtèrialen
Grootlrardel in lachines en aPParaten voo! BÉtaÀI- en houtàéverkirg,
bourrrijverhGid, grÀfiaëhe indusÈliB, Procésindu8trie, landbous-
Erchinas, inÈèrn translrortDÀteriaalr kaJrtoolLchjlrce
crootlrÀndel in DAchlnés en èplraratan voo! warEÈe- en ko€J,Èechniek,
EOtorGn, p6t!n, àPPandagcs, elektrotècàlrische èn èJ,ektronische
inaErrrEétrÈGn, EaGt- cn ragelapparatuut, erÈèrDe trànlportEiddel,en,
ovcrige Eachine! €n appalaten
Groothrndel in eerlrakki.ngsEaterir,Àl cn vatbcnodigdhadcn
cloothÀndel ijr EeubéIen, antiguiteiten, pranten e.d.
Groothandcl in huishoud.Iijke artilelen, ijzcr- en Eetaalirarcn,
aut@ob i,e J.{ccessoiles, varf , behartg tGllrapr'er
GloothÀnde.L in ÈexÈie1irarGn, schoèi!€I, ledaHa.rcn
GrootlrÀndél In plantaèEdig. voadingsoiddGl€a, gcnotaiddelen,
levénÉEiddalen afgcoccn asaortilcnÈ
croothandal ln di.rliJki uocdingroiddelsn' E rgr.rirc e.d.
crootlrand.I in falEAc.utische, oGdl,schc, kolDatÍsché artikelen
cn !.irigingEídd€1.n
crootlËndcl in t).pi,ér, bo€ksn, kantootàchocft.a ..d.
GrootlràndG!. jn opti.scha, fotografischè1 sporÈ-, racsaatie- cn
j urelierlaltl}.IeD, uurï.rkèn, galanÈlrielln, sPaalgocderGD,
n.€.9. go€darGn en goedèren aIECECGn assorÈLoait
Groothand€I in schroot, oude EateríÀIen en atvalstoffen

63164@
Diffelcntiatie identiek aan klassen 61162

65166 DETÀIUNNDEL

Datailhandel h dl.rLljke voedingoiddelen
DetailhandG I in planÈaardige voedingtriddelcn, g6noÈEldde len,
levGn$iddélcn ÀlgGoecn àssorti.Ecnt
ÀIEÈhcken
Dataithandel iJr D.dischÈ, parf uocrie- en drogistcri j -.r! j.Ielen
DataLlhandal ia bovcn- en onderkledlig, Eode-.aÈikalcn
DcÈallhandel Ín klédillgstof f eÍr, klcirvakrrtikclrn, t.rtielgocdèren
algcn.an ÀBsorti.EËnt
Dctai,llrÀndel in schoeisel, ledGmaren cn reisartikelen
DctailtEndel in uoniJrgtGrti,elgoedercn, vlocsàedokldag
D.ta j,lhÀndel, in tr.ub€l.n a. a. woningi:rrichtilgarttkelen
D.tailhandel in ljzerírarcn, vetf , behrnEsel,lrpi.er, 9la3- en
aardríGrk e.d,., huishoudelijke altih€len èlgGDacn assorti.Eent
DeÈailhandel in èutors, rijwielen e.d.
Banzinè senrice stati.ona
DetÀ j,lhÀnalel in druklr.rk, kaatoor- en sdroolÈenodigdheden
Detrillràndcl in lotoglatischa en oPtischs artitelen, uu:rrerken,
goudrn cn zif,veren voorwerPan, bijouterieën
DGtailhÀnd.l in bIocDGn, plantln, tuirÈ6nodi9dh.dèn, dieren en
dl.abënodLgdh.dcn
D.cÀllhand.I ln brrndttoflan (.rcl. EÉrÈorÈartralrÈollan)
D€tÀilhÀnd€I gcsp.ci.Àlise€rd iJl ovcrj.ge a!ti}.l.n
wrranàuiran, iEtÈordarbadlljvan an ot .r19a algailna go.daraÍrdaÈ! i LlId.I
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67 HO?EÍJ, RESTÀUBÀNTS, CÀTE'S E.D.

Ma. Iti jdén- en sP:, j zenverstrekkende bedr j.iven
Drankenve rs!rekiende b€dr! j ven
Beg loten consurtpÈre - Lnlicht jlrgen
lloÈels en p€nsions
vakÀntiecentra, ;eugdherbergen, kaEtPeercentra e.d.

68 R,EPÀRÀTÍEBEDRIWENVOORGEBRUTIGGOEDEREN

Schoen- e.a. ledervarenreParaÈtebedrliven
Àuto repa rat iebedri lven
Ri jwiel- eÀ noto rri jwíelreparatrebedrijven
UuírG rkrepar!tiebedri jvan
Goud- €n zilversrEderi jen ( r€Pàratiebedri jven )

Rcprratiabcdr!,jven voor elèktrische gebruilsgoede ren
!,hrz réi(rn3Èl:laenÈenraParaÈreb€dr:, jven
Rrparatiebedri jven voor n.e .9. gebruilsgoederËn

ÍRÀNSPONf, ., OPSÍÀG- EN COMITII'NICÀTTEBEDRIWEN

7I SPOORWEGEN

SPoon egen

72 $'EGVENRIOER

8rr!r- etr autobuslijndiensten e.d.
ttxi- etl ÈoeltragarÈedrijven
GoaderenEgven oer
if.q\ren orr verw.nte bedri jven

73 ZEEVAÀníI

Grote vaaft,
KIeiIé hàndelsvaart
zeevrart verwante bedri' jven

74 BIINENVÀÀRT

Birurrnvaa!tb.dri jven
Biruanvrart verwàntè b€dri jven

75 LUClrwTÀm

Luchtvrart!.drijven
LuchÈrrrrË vetrante bedrijven

76 IIUÍ.PBEDRI.'1'EN l'ÀN HSI VEFII'OER

Réisbuleaua
Ext€diteurs, calgadoors, bevrachÈers e.a. ÈussenPersonen
v.am- en trEkhrlsbedrijven

77 COMMNICATIEEEDRIí'EN

Colulunicatiebedri jven
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82

EÀNK- EN VERZEKERNËSÍEEN, ZÀXELIJKE DTENSÍI/ERÍ,ENTNG

81 BàNXI{EZIN

centrale bank en algeEene banken
coöpelatief georganiseerde banken, spaarbanken, girodier§len e.d.
overige kred j,et- en f, inancierings instellitgen
Pj.Íranciële huLFbedrajven

Lé vensverzéke ringsÍnràtschappi j en, Pèn si oen f ondsen
schade-, z:.ekte- en ongeva llenverzekerrngsbedri jven
(éxcl. sociale verzekeríngsorttanon)

Às gurant j,etu.ss enpe rs onan

83 E(PIOI:IÀTIE \/ÀN EN TBNDEL !N ONRC}EREIDE GOEDEREN E.D.

Exploitatiè vàn en handcl in ouoerende gocdaren
il,akelaars in onro€rènda goederen e.d.

84 ZÀXELIJXE DIENS!$ERLENTNG

RÉchtskundige dienstan
Àccountants - . boe hhoudbureaus, b€ last j.nEconsulenten
Coglputer séntÍcedienstan
tngani,6ur!-, architèctcn- è.a. technische onÈrr€rp- en advj.esburaas
Rcklané- an advcrtènt,iÉburalus
Econouischr adviesburÉlus
Itrsburalus, nieuÉbu!:alus
UlÈzsrdbadri jven van àrbaidskrachten

. overige zakelljke dietBÈrerl€nrngr

85 V:ERRT'I'R \TAN MÀCIIIIGS E.À. ROESEIIDE GOEDEREI{

Àutoveahuu.rbcdrijven (zonder chauf, faur)
I'Lchitrsvarhuurb.dri j ven ( zondcr bedienend personael )' Verhuurbedrijvcn van gebnriksgoedelrn
VerhuurbedrijvGn van overiEe ro.rende goederen

OVERIGE DIENSWERI.ENIIIC

90 OPENBÀÀR BEEr(ruR, DETENSIE EN WEESELTJKE SOCIÀI.E \/EREXERNIG

Àlgeal.na otlrrheidsadtrinistraties
ÀDbà85!de5, coti.aulatan én jnterBaÈiotulr geaé€trschapsorganen
R.chtelli j ke ozgrni,sàtiè, gevàngenisu.zcn
Politie c.d.
Btandrr€a r
Land-, ze6- en luchÈl.clrt
wctÈeli jkè sociaLe vGrzakèÉingsorgan€n, zl'eke4fondsan

9I RELIGÍETZE ONGiÀNISÀIIES E.D. ,

Rrligieuze organisatias e.d.
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92 ONDERI.'IJS

Kleutaronderilri js
Elàs:.sondcrt, i,I s
Buj,Eéngeïoon ondcnrj, js
ÀIgemaen voortgezet onden r.js
Lager en mi,ddelbaar beroepsondeErr js
Hoger beroepsondérwi js
wetëtxichàppelijk en gelijhraardtg ondelnrr'js
vorningswerk voor jeugdigen
Overag ondesÀtijs

93 GEZONDHEIDS- EN VETERÍIqIRE DIENSTEN

ÀlgeDcn€ en gespecialj,s€crde ziekerÈuizen (excl. Psychiatrj.sche)
Psychirtri.sche ilrlichtjrtglon en bi jzond€re psychiatr:,sche
kliJrieken e.d. (excl. verplaaghutzen)
a.akz jJltri,genirrichtingcn (exc !. gezinsven lngande tehuizeB )

v6rlrlÉGghuizen
Àrt's.npralft,ijk€n
TetrdlrÈsenpraktijken cn tlndheellíÍrdige (pol1 ) kliuiekan e.d.
vrocdvlror,rueDpra kti j kcn, zelfstandige verPls€gkundigen e .d.
ovalige nedische dienstverlenendè lns te lulrgcn
v€terirÀile diensÈen

94 !,qÀTSCIAPPELIJXE DIENST\TSRITNING

Béjaardentèhuizcn e.d. (excl. voor psych- gcstoorde b€jààrd.n)
Klndért,èhuizan, sociale tèhuizan e.d. (noor Eiet.qah.rtdicapt,err)
Tchuizen en dagÍrrcrbllj\rën toor gchandicaptea (gaa[ school)
socieal{sdlrchc, -psychologi.edle cn -pcdagogi-schG dienstrn e.d.
Maatschàtt.I.ljk organi'aaÈics
GazinrvG:rzolli,rgr- an bé jarrdcrÈulPi.nstaUljrgaB
G€airuvoorlichtrng!- en overige gGzinadiansÈ.n

95 SOC!AÀL-CULfi'REI.E EN CT'LII'RELE INITIEÍ.LINGEN

fíijk-, buu:at- en dorlrseeak
Jeugducrk
volBiDgs - €n ontrj-kke lijrgswe rk ( buj'ten sctroo lve rba[d ]

BjàtiotJrakan, ousea en culÈuurbehoud
R.dio cn téIcvisie
File.acn
schourrburgcn, coDcertgébouven e.d.
G€aaLlchaptln cn zèIfstlndiga kr:Dstenaals
socLa l-culÈurele én culÈurGle overkoePa l.lrda, saEcnue rki'trgs-
cn advialoratansn

96 SFNÍ EN RECREÀIIE

SFoat
R.crÈ!Èie
ovcrkoepetende, srrnérlrerkings- en adviasorganclr oP sPorÈ- èn
rGcrr.Èiegebied

97 BEDRIJFS- EN IIERXNE!{ERSOFGÀNISÀTTES, RESEÀACHINSTEIJINGEN, O\/ERIGE
SOC!ÀI.E ORGÀNISÀTIES

Rrbliekrcdlt€.Ii jkc bedrij Ísorgan n
Ílc El(gevers - en onde rrrelre::sorgani'satiès
vf €81íreDe rsorgàtr j,saties
B.rocpsorg!nisrti€3
Re!.àrch- 6.d. rGtanschappeJ'ijke instèlLi;rgen
ot cligc locirIG oL3.nisàties
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9A O\88,I'èE DXENETVE-NIiE!trEIIDE ]BEDRIJI;'EN

Relnigrngr - an onÈslrsGE:ngsbGdri jvrí
Schsorlnrtlíbld:tí JvaÀ
vaàrrGrjliqtr, ehelrisehe r.ëinigiÍrg en venreri.jerr q.d.
XaPpert§lrcdiÍ Jv-àn en schooali.idsinstiÈutGn
FoÈo-atelicrs
ov€rrge lroaloonli jké dienaBt €alanut€l

99 pÀRrJCg!. 8A8 !íIISTDUpENS MEE PERSOTGEL IN IOOIIDJENST

PBrtrc{.Iiere h"rshoudenS EeÈ personeéI rn Ioondiénst
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BULAGE 2

Vragenl[ist voor enkelvoudige diensten
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Ilrrr

MONITORING VAN BEDRUtr'SGEZONDIIEII}SZORG

DE ONTWIKKEIJNG VAN BEDRUF§GEZONDIIEIDSZORG I99I . 1992

Augustus 1992

WILT U DE VRAGENLUST NA.INVI,'LLING RETOTIRNEREN IN
BUGEVOEGDE ANTWOORDENVELOP?

Irdid adErtu3 6itia rJ, qt@ e dit CikÉ
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IS HET JITISTE ADRES AANGESCHREVEN?

lVe hebben emaar gestrcefd van de BGD'en in concem-verband, alleen <te hoofdvesdgingen aan te

schrijven en deze de gegevens rc vÍagen van het gehele concem en de gehele BGD, inbegrepen

alle dependances of (rrcven-)lokaties van de eigen bedrijfsgezondheidsdienst. Op grond van de

gegeveN uit het adrcssenboek van het DiÍeooraat-Generaal van de Arbeid en het geneeskundig

adressenboek menen wij dat er bij uw BGD sprake is van de hieronder genoemde vestigingeMoka-

ties.

0 Wilt u de volgende controles uitvoeren?

- indien wrj de ElBqlg lokatie hebben aangeschrcven. wilt u <lit formulier dan

ÍEtoumeÍen in de antwoordenvelop met vermelding van de vestiging waar men wel

over de gevraagde gegevens beschikt?

- indien hieÍonder lokaties vermeld zijn waarover u qeen geqevens kunt levercn. wilt

u die lokaties dan aankruisen?

- indien er lokuies bestaan. die !9I!-g!Eh!§-!I@ zijn en waarover u wel

gegevens leveÍL wilt u die dan toevoegen?

V.rgr,gbgllol.g1.
vE d. B.ID

I

2

3

4

5

6

7

8

I

Ur g.gr.ru h.bbc b.Èr.Ill8el olr d.
daaa lolaÈl..
(Svp. aankruisen, indien dir he[ Eeval is)

E..lÈ d.r. 1oÈ.C1. .§
.lgG !.chÈ.Frr@al,1jk-
b.ldt (peildaEu 1/1,/92)

1a nee() ()

() ()

()l)

i)()

() 1)

()()
() ()

{r ()

()()

la nee() ()

() ()

{) ()

() ()

() ()

() ()

1) ()

() ()

() ()
Da oEry.ar h.bb.p @k b.ÈE.kllpq @ d. Elg.ad. BoD-lok.Èl.. t

Naam

1

2

3

Àdres Postcode Plaats TeIe foon

@MPG/TNO T992
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TOENAME OF AFNAME VAN DE OMVANG VAN DE VERZORGDE POPI]LATIE

Graag zouden wU inzicht krijgen in de groei van de door uw verzorgde populatie

werknemers gedurende de periode l-l-1991 tot 1-1-1992 (inclusief de door u verzorgde

werknemers van andere bedrijven).

ÀÀNTÀL WERKNE},íERS
t/t/92

ÀÀIfIÀL WERKNB{ERS
L/l/9L

AARD EN OMVANG VAN DE VERZORGDE POPI.JLATIE

Wilt u de verzorgde lokaties en vestigingen. en eventueel andeÍe dooÍ uw vetuorgde bedrijven

apart vermelden. Als peildatum geldt l-1-1992.

Voor het codeÍen van de aard van het verzorgde bedrijf is de SBI-code', op 2-cijferig niveau. van

het CBS toegevoegd. Als hulpmiddel voor het toekeÍrÍren van de juiste code vindt u hieóij een lust

met voorbeelden van bedÍijven die onder de betÍEffende code vallen. Verder willen wij u nog de

volgende toelichting geven:

Indien de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers van vestigingen van het bedrijf

is uitbesteed aan een niet tot het concem behorcnde BGD (bijv. een gezamenlijke

BGD) dienen de beEeffende werknemers niet meegeteld te worden bij de omvang

van de verzorgde populatie.

Indien u geen geschikte code kunt toekennen, wilt u dan een korte beschrijving van

het bedrijf geven (bijvoorbeeld: Staatsbosbeheer; is dit bosbouw of overheid, dus

code 02 oÍ90?)

Wilt u in de laatste kolom aangeven of het een nieuwe populatie werknemers

betreft. Nieuw wil in dit geval zeggen: aangesloten in de periode Ullgl Vm

3UtzDt.

U hoeft de naam van het bedrijf niet te vermelden. het mag wel.

' Standaard Bedrijfs-Indeling van het CBS.

@MPG/TNO T992
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2 Gebruikte u de SBl-codes reeds in de sdministratie van uw BGD?

( ) ja

()nee

3. De gevraagde gegeyens over het bedr[if en de werknemers kunnen hieronder worden

ingevuld. De peildatum is l.l-1992.

- Indien het eenvoudiger is de gBvraagde gegeveN op andeÍe wijze an te levercn, is

dat uiteraaÍd ook mogelijk (bijv. in de vorm van een kopie uit het jaarverslag of

eeÍr computer-output met aanvullingen: ook in dat geval SBl-codes vermelden).

Van belang is dat we de gegevens aangeleverd krijgen conform ondeÍstaarde tabel.

E!DI,I.',
tE Íolllo
DISllI.LIDO
(nail is nlef,
nodig, nag ue1)

rà.BD ElDit.r Ààtf?tt
( ëwee-cij fer rrBruEcaa

sBI-code (parc-cj.ne!
= 1 werknener)

\1/\/97 - 3l/12/92t
(indi.en ja, s.v.p.
aankrulsen )

TJ

L-.J

U

LJ

U

t-J

t-__J

t-J

U

U

t__J

U

U

U

LJ

1

2

3

{

5

6

1

I
9

10

11

t2

13

14

15

@MPIG/TNO 1992
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PERSONEELSBESTAND

4 Wet is de peroneelsomyrng van uw dienst?

BU onder$aand peÍsoneelscategorieën 2 tot en met 7 gaat het om de personen die.

ongeacht hun opleiding, als zodanig werkzaam zijn

Cf,ltOOAt llltlÀL Àtllll,.
pttaouttt PtitoultlaLlDax tolxÀltltLlllgtr

(1 fomtieplaaca=I00t aansEel]lng)
op l/1192 o9 l/!192 op L/L/gL

I ÀrEsen:

- coÈaal, arEsen

waaryan:

- geregtlgEreerde BÀ'en

- gereqlslreerde vG'en

2 Àrbèld€hygiènlslen

3 Bedrlj Ísverpleegkundigen

4 Àrbeldg - /organisaE 1ed€Ekundlgen :
(b1Jv. À, en O. -psychologen/socio-
logen, bedEiJfskudigen)

5 Ergononen

6 velllgheidskundj.gen L--J..IJ, tJ

7 Bcz-ondersceunende
fwcElonarissen:

- laboraEorlu personeel

- audi,oneÈrisEen

- dokÈeraassiaEenEen

- overlg

8 ResÈ (adnrnigcrarie, kanclne eÈc.) L..U t4,lJ

@MPG/TNO T992
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BULAGE 3

Vragenlijst voor gezamenl{ike diensten

Deze wagurlijst dient als voorbeeld ven de wapatiisten,
die near de gszamenliike diensten, afdellngen BGZ en de

groep "overige" BGD'en dn gestuurd. Binnen deze drie
groepen versehillen de toelictrtingen op de wrgen, maar
de vragen zelfniet
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tLtt

MONITORING VAN BEI'RIJF§GEZONDIIEII'SZORG

DE ONTWIKKELING VAN BEDRUFSGEZONDHEIDSZORG IggI .IY'2

Augustus 1992

WILT U DE VRAGENLU§T NA INVTILLING RETOIJR.NER.EN IN
BUGEVOEG DE ANTWOORDENVELOP?

hdnà i!ÉaÍht nirÈ rqp qlirs q CL ciila
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TOENAME OF ATï{AME VAN DE OMVANG VAN DE VERZORGDE POPI'LATIE

I Graag zouden wij inzicht krijgen in de groei van de door uw verzorgde populatie wcrk-

nemers gedurende de periode l.f.l99l tot l-l-1992 (werknemen die verzorgd worden

krachtens een eventucel collectief conEact meetellen onder "totale populatie" en zo

mogelijk specificercn onder "collcctieve contractanten").

ÀÀNTÀL WERXNEI,IERS
r/ L/92

ÀÀITTÀL WERXNEIíERS
t/tt97

ToEale papuLaÈle (lncl,
( colleqEleve conEracÈancen)

cont'raccanEen:

I Bou{

2 wegrvervoer

3 TLmerfab!1eken/houc*.
4 ,....

5 .....

l4
|J----I-LJ-J--J

t--J----rJ4J

l4J

lrrr'rr

[-!J-r--rJ_J
lrrr,,t

l r r r l r

l 
-t_J-4t

OMFG/TNO T992
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AARD EN OMVANG VAN DE VERZORGDE POPULATIE

De volgerde vraag heeft betÍekking op bedrijven. die niet krachtens een collectief contract worden

verzorgd. Wilt u van deze beclrijven opgeven: de SBI{ode' en het aantal werknemers. Als

peildatum geldt l-1-1992.

VooÍ het codercn van de aard van de verzorgde bedrijven is de SBI+ode. op 2-cijferig niveau. van

het CBS toegevoegd. Als hulpmid«lel voor het toekennen van de juiste code vindt u Neóij een lijst

met voorbeelden van bedrijven die onder de betreffende code vallen. Verder willen wij u nog de

volgende toelichting geven:

- Indien u geen geschikte code kunt toekennen. wilt u dan een koÍte bescfuijving van

het bedrijf geven (bijvoorbeeld: Smatsbosbeheer; is dit bosborn, of overheid, dus

code 02 of90?)

- Wilt u in de laatste kolom aangeven of het een nieuwe aansluiting betrefL Nieuw

wil in dit geval zeggen: aangesloten in de periode llll9l tot Ull92.
- U hoeft de naam van het bedrijf niet te vermelden. het mag wel.

Gebruikte u de SBl-codes reeds in de administratie van uw BGD?

( ) ja

()nee

De gevraagde gegevens over het bedrijf en de werknemers kunnen op de volgende

pagina's worden ingevuld. De peildatum is l-l-1992.

- Indien het eenvoudiger is de gevraagde gegevens op andere wijze aan te leveren, is

dat uiteraard ook mogelijk (bUv. in de vorm van een kopie uit het jaanerslag of

een computercutput met aanvullingen: ook in dat geval SBI<odes vermelden).

Van belang is dat we de gegevens aangeleverd krijgen conform het voorbeeld van

de hier bijgevoegde invulformulieren.

' Standaard Bedrijfs-Indeling van het CBS.

@haIPG/TNO 1992
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I amrgr, ÀÀrD BtDaIir" ,$rrÀ! indlen fttgrr ÀÀIaLualtlftr
rrlattoDF (Euee-cijfer ,ttxxltaBas Èussen 1/l'l91 en 37/L2/92,
DfÍlfli&Alo SBt-code (parr-Èlner s.v.p. aankruj'sen
(nau 19 nièE = I ueEknenerl
nodls, mg uel )

1 L--r-.J lJ

z tL) lJ

3 t J u.gr-J l-i

4 L+t IJ--JJJ-J-J L-l

5 |JJ t-J

6 t+J l-J

7 r..lJ TJ.:J4J lJ

8 l4J tgr-t l-J

9lJt-J

10u

11 l--J

L2 t+J-ÀJ t-l

13 r-J-J l--J

l il t-J

15l.........

16tglJ

t1 tg!

18lJ

19 lJ l-J

20 U l-J

2r tg l-J

22 rJ

23 tg ul:JJ L-J

24tglJ

25 lJ t_J

26 rg t--J

27 L--J

28.-LJ

29 L---r-J l-

30n
31 r__J

32lJ

33 t+ s--r-----r-----lJ L-'J

34tglJ

35 tg lJ

@MPG/TNO T992
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ErSirr,vttllEo:r
il]!!trr.$
(nru ls nlet
nodlg, EE sel )

lÀaD arDi,:J, llrlLÍ,
(tuèe-cljfer EnlÍml

sBI-code (ParE-ErDer
= I uerknener)

indlen Illo[ llltEE:f'ls
Èusaen 1/1/91 en 3LlL2l92

E.V.D. aankrul5en

36

37

38

39

{0
,11

t2

{3

44

{5

45

a7

{8

il9

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

5L

62

63

54

66

61

68

69

10

L-r.J-r4,

lJ-J--J-l+l

IJJ_T-J_J_J

t-.I-r4Ll-i

l-r-lJ-J4J

L-l-r--l-r---l-J

LJ_J..J4J

IJ_JJ.J-]_J

t-l-r+4J

l+U_J

T+IJJJ

l4rJ4'

l-J-J.......,4r

l4U-.J

lJ-.J-1.4l

L_J-JSJ

TJ_J4J.4J

L.JJJ-J_J_J

l4gl4l

lJ-J.!l-l

t--4--4J

4J+I--J-J

IJJ.J4.-J

L._JJ....4

t4L---l+J

t--J-J-----+-l-J

L--JJ---4J

4J--J-L--J-J

4-J--4J--J-J

IJJ4--J..J

I-r.-J--LJ-J-J

u-4..I4r--J

LIJ_J4J

IJL.LL,.!J

U

t-l

t-J

l-l

l-l

l-,1

l-J

l-J

t-J

t-J

t_J

t_J

r_J

r-J

l-J

L.J

t-J

t-J

t-J

t-J

l-J

IJ

U

I--J

IJ

r-l

l_J

r-J

U

t-l

t--J

t_.1

U

t_J

U

ONIFG/TNO 1992
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EADltrirr,
vtlrtotm
DsAlilt&tt o
(nau 1s nleE
nodlg, mg eel, )

i.ndien §Ililt tl,taÍ.Ettnlo
Eu8Een 1/1/91 eo 3llL2/92,

s,v.p. aankrulsen

l nD BtDRtnr lllllll.
( lHee-clj f er ltllIlBIS

SBI-code (parE-ti,ne!
= 1 rerknenèr)

ul l-Ll4l-J

l J t-l-r-.-rJ!,

t----J--J 4-llJJ

lJ L4--J-....g

lJ 14.-.U

IJJ l4l4J

t4J L-I-LJ--4J

t-u !........J4-.1-J

|4L--J--J
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12

73

74

15

16

11

78

19

80

81

83

8{

85

86

87

88

89

90

91

92

93

9{

95

95

97

98

99

t_J

L-J

t--J

U

t-J

l-J

l-J

t_t

t-J

t-J

t-J

LI

LJ

U

t-_l

IJ

r--J

t--J

U

t_J

t--J

r--J

t_J

LJ

U

U

TJ

L_J

l-J
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PERSONEELSBESTAND

4 Wtt is de personeelsomvang van uw dienst?

Bij onderstaand personeelscategorieën 2 tot en met 7 gaat het om de personen die.

ongeacht hun opleiding, 8ls ,rdanig werkzaam zijn.

cf,llooRlr ÀàItl! ÀltTrr.DrraourrL ?r,a<»trr'Br'rDrr ,, t"-,1ffiï*lïï1ff".'"."rrrno,
op !/!/92 op L/l/92 op 1/l/91

1 Àrtgs:

- EoEaa] argsen

vaarvan I

- gereglaEreerde BÀ'en

- geregiaEreerde vc'en

t--f--rJ

l4,lJ

2 ÀrbeldshyglènisÈe! t4,lJ

3 Bedrl J f sverpleegkwdl-gen

4 Àrb€1dE - /organisac iedeBkundigen :
(bljv. À. en o. -psychol,ogen/socio-
logen, bedrlJ f Ekundisen)

llIl,lJ

5 Ergonomen

6 vei,l,i,sheldskundlqen

7 BGZ-ondersceunende
fucclonarigsen:

- LaboraEorim personeel

- audiometrigten

- doktersaggiscenten

- overig

tJ,I-U

l4,tJ

l..,,.JJ,lJ

L....JJ,tJ

IJ.IJ, lJ

L.....&J.lJ

8 ResE (adninlscralie, kancj.ne ecc.) r , , ,

@MPG/TNO 1992
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BULAGE 4

Nadere beschouwing van de respons

en de extrapolatiemogel[ikheden
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NADERE BESCHOI.NMING VAN DE RESPONS EN DE

EXTRAPOLATIEMOGELUKHEDEN

In figuur I is de Íespons r,veergegeven uitgezet tegen de duur van de inzendtermijn. In

de weken 36 en 38 zijn respectievelijk een herinneringsbriefen een aankondiging van

de verlengde inzendtermijn vezonden

Filuur I Verloop van het cumuhlieve nspompercenlage aÍgezet tog€n de duuí van de inzendlermiln.

resPonse
p ercen ta g e

700E"

809o

60%

700Vo

60Vo

40?o

2070

40%

07o
week
34

week
35

week
36

week
37

week
39

07o
week
40

week
38

Figuur I laat een steeds toenemende respons zien, waarin geen duidelijk plateau optreedt.

Dit wijst eÍop dat een langere responsperiode zeer waarschijnlfik tot een hogere respons
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zou hebben geleid. In Tabel 1 is de Íesporu; verder uitgesplitst naar type BGD. Tabel

I laat zien dat met name de afdelingen BGZ van basisgezondheidsdiensten in de laatste

weken nog een aanzienlijke toenaÍne van de Íespons te zien gaven.

T*et I Percenage aangeschrcven BGD'en dat de wagenliid rrugzoíd, uitg6pliEt naaÍ mek van lerugzending en type BGD

Type BGD Rspons (amulatieí 7.)

week 34 week 35 week 36 ) week 37 wsk 38') week 39 week&

Enl€hroudigE (ni1) 25./ 38% 47% 57% 63% 68% 73% (59x)

Aídeling BGZ (ndO) 18% a% 32% 96% u% 54% 68% (31x)

Gezam€nliike (n=40) 18o/o 30% 43o/o 53% 68% 73% 90% (36x)

Orerige (re11) w" g/. 18% 36% 45% 45% a5% (sx)

Totaal (n=1 82) no/" 329/o 400/. 49o/o 58% ilYo 74oh(l3/.xl

Herinnenngsbriel

Aankondiging verlengde inzendtsímijn

Wat betreft de mogelijktreden voor extrapolatie van de resultaten naar alle BGD'en, kan

nog het volgende opgemeÍkt worden.

Onder de enkelvoudige diensten die geen vragenlijst hebben geretoumeeld, bevinden zich

ook vier (zeer) grote diensten. Daardoor is het niet goed mogelijk de gegevens van de

59 diensten die wel gereageerd hebben te extrapoleren nÍulr alle enkelvoudige diensten.

De resultaten van deze 59 diensten worden hier verder wel als representatief beschouwd

vooÍ 77 van de 8l enkelvoudige diensten (alle enkelvoudige diensten min de vier grote

BGD'en). Om te grote onnauwkeurigheid te vooÍkomen is telefonisch bij de vier grote

diensten het aantal verzorgde weÍknemers nagevraagd. Van alle vier zijn alsnog globale

gegevens verkregen over het totaal aantal venorgde weÍknemers.

Bij de afdelingen BGZ bleek dat één van de invullers van een vragenlijst beschikte over

gegevens van twee verschillende afdelingen BGZ en deze daarom had gecombineerd in

één vragenlijst. Voor de respons is deze dienst twee keer meegeteld. In de verdeÍe

analyses is deze BGD echter als één BGD meegenomen. Extrapolatie vanuit de deelne-

mende afdelingen BGZ naar alte afdelingen BGZ is waarschijnlijk goed mogelijk, omdat

de afdetingen BGZ onderling een vrij grote gelijkenis vertonen in de aard van de
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verzorgde populaties. Bij de gezamenlijke diensten is de respons voldoende hoog (9OVo)

om de resultaten te kunnen generaliseren naar alle gezamenlijke diensten.

Onder de deelnemers bij de "overige diensten" bevindt zich ook de stichting SflGAS.

Deze stichting levert aröozorg aan de agrarische sector en is wat betreft de dienstverle-

ningsorganisatie nog steÍk in opbouw. Het aantal verzorgde agrariën (werknemers en

zelfstandigeruïneewerkende gezin§eden) bedraagt ongeveer 250.000. BU extrapolaties

zal deze Stichting apart behandeld dienen te worden De gegevens van de overige vier

deelnemende BGD'en, worden gebruikt voor de exÍrapolaties naar alle tien BGD'en in

deze groep.

Al met al mag aangenomen worden dat de vezamelde gegevens, na vermenigvuldiging

met een correctiefactor voor de niet-deetnemende BGD'en en na toevoeging van de

telefonisch verkregen gegevens van vier grote enkelvoudige diensten, een vrij nauwkeuri-

ge indruk zullen geven van de omvang van de lotale vezorgde populatie werknemers

op éénjanuari 1992 resp. het aantal werknemers dat in de loop van 1991 voor het eerst

bereikt werd. De correctiefactor bedraagt 7'1159 voor de enkelvoudige diensten, 50/33

voor de afdelingen BGZ van basisgezondheidsdiensten, 40/36 voor de gezamenlijke

BGD'en en l0l4 voor de groep overige BGD'en (exclusief STIGAS).

Knelpunten bij de aanlevering van de gevraagde gegevens.

uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat het aanleveren van de gevraagde gegevens

regelmatig problemen opleverde. Aangezien deze problemen voor eventuele vervolgpei-

lingen van belang zijn. wordt daar nu nader op ingegaan.

Vaak zijn onvolledige gegevens verstrekt ofgegevens die nog een aanzienlijke bewerking

moesten ondergaan. ook is met enige tientallen BGD'en nader contact opgenomen, om

aanvullende gegevens op te vragen. De belangrijkste knelpunten zijn de volgende:
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verschillende BGD'en hebben de bedrijven die onder een collectief contract vielen,

niet uit het overzicht. van alle vezorgde bedrijven (vaak een computer uitdraai)

verwijderd. Aangezien dit tot dubbeltellingen zou leiden zijn deze gegevens gecorri-

geerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een BGD die bij vraag 3 in rotaal 9500

werknemers opgeeft bij bedrijven die onder bedrijfsklasse 5l (bouwnijverheid)

vallen, terwijl bij de vraag naar het aantal werknemers dat onder heÍ collectief

contract van de bouw valt ook 9500 werknemers worden vermeld. Het aantal

werknemers dat in de bedrijfsklasse 51 valt is in dit geval met 9500 geconigeerd;

de SBI-code btjkt op vrij geringe schaal gebruikt te worden. De vraag of men de

SBI-code in de eigen administratie gebruikt is door 95 van de 134 BGD'en (llVo)

met nee beantwoord. Een groep van 16 BGD'en (|3%o)heeft. deze vraag nietbeant-

woord. De 22 BGD'en (167o) die de SBI code al wel gebruikten zaten voomamelijk

in de groep gezamenlijke BGD'en.

Dit betekent dat het aarileveren van SBl-codes, in geval er vele tjentallen bedrijven

worden verzorgd, een tijdrovend karwei is. Bovendien zal de kwaliteit van de

verstrekte codes niet optimaal zijn. In dit ondezoek hebben wij aangenomen dat

op het "grove" niveau van bedrijfstakken, weinig fouten zullen zijn gemaakt bij de

indeling van bedrijven;

regelmatig beschikte de dienst niet over de gevraagde gegevens van bedrijven die

als zogenaamde contractanten worden beschouwd. Deze bedrijven (contractanten)

huren op ad hoc basis functionarissen in voor verrichten van specifieke activileiten,

bijvoorbeeld voor het verrichten van aanstellingskeuringen. Dit in tegenstelling tot

bij de BGD aangesloten bedrijven die een contract hebben voor het leveren van een

meer of minder omvangrijk pakket zorg tegen een bepaald tarief per werknemer

gedurende een bepaalde aangesloten periode. Sommige diensten registreren van

contractanten niet de SBI-code en ook niet om hoeveel werknemers het gaat. Deze

gegevens ontbreken dus ook in de analyses. Dit betekent dat de uitkomsten een

onderschaoing geven van het aantal werknemers dat op enigerlei wijze (bijvoorbeeld

alleen door middel van aanstellingskeuringen) bereikt wordt;
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een grote gezaÍnenlijke BGD gaf, bij navraag van ontbrekende gegevens, te kennen

daÍ zij er ook niet meer naar streefde de omvang van alle bedrijven op centraal

niveau bij te houden. Dat hing samen met de overgang naar een nieuwe wijze van

kostenberekening, nl. een budgetsysteem afgestemd op wersen van de klant in

plaats van omslagsysteem over wer*nemers met v.§t pakket zorg. Deze ontwikke-

ling doet zich juist bij de grote bedrijven voor. De omvang van de populatie is dan

voor de kostenberekening niet van belang. Bij uitbÍeiding van dit systeem zal de

omvang van de vezorgde populatie niet meer eenvoudig op centraal niveau

vastgesteld kunnen worden. Eerst zullen dan de betreffende BGZ-teams binnen de

BGD geraadpleegd moeten worden. Indien deze ontwikkeling zich ook bij andere

BGD'en op gotere schaal gaat voordoen, is het na verloop van tud niet meer

mogelijk, om op relatjef eenvoudige wijze, via BGD'en, te monitoren hoeveel

werknemers in de verschillende bedrijfstakkerV-klassen bereikt worden;

bij de opgave van de personeelsformatie van de BGD doet zich een vergelijkbaar

probleem voor. Soms blijken enkelvoudige diensten bepaalde disciplines in te huren

van andere afdelingen. Het gaat daarbij in het bijzonderom veiligheidsdeskundigen

en a. en o.-functionarissen. soms ook wordt de gewenste deskundigheid van exteme

instanties ingehuurd. De ingehuurde functionarissen zijn echter niet opgenomen in

de personeelsformatie en is het ook niet goed mogelijk aan te geven om hoeveel

formatieplaatsen het gaat. (voozover kan worden nagegaan is de omvang van het

ad hoc inhuren van deskundigen door de bedrijfsgezondheidsdiensten in dit onder-

zoek gering);

tot §ot heeft een enkele BGD ook expliciet gewezen op het ontbreken van duidelij-

ke omschrijvingen of definities van de verschillende functionarissen. Ook heeft een

BGD opgemerkt dat het onjuist is het bedrijfsmaatschappelijk werk niet als aparte

categorie te ondencheiden. verder zijn directieleden, voor zover zij geen taken

uiwoeren die op directe dienstverlening zijn gericht, ingedeeld in de groep "rest".
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BULAGE 5

De door de deelnernende beffifsgemndheids.
diènsten verzorgdewerknenrers per 1-1-1992 en

de nieuw eangesloten werknerners in 1991,

uitgesplitst naar bedriifsklasse
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Efl$e 5 Hst aantslwzoígd€ ËÍkn€meÍs p€Í 1í1992 en hot aantai, in 1991, nieuw aangslobn woíkn€íneí§, uiqeqliEt naat

bedÍi,ískhsss.

Aanal waoqde we*nemea

BEDRIJFSTM Tolaal per Í -1 -1 992 Nieuw in 1S1

LANDBOUW EN VISSERIJ

0l Lan+ on luinbouw

02 Babouw
03 Vbserii

Klasse onbekend

53.913
651

Í0rl
118

26

12

DELFSTOFFENWINNING

11 Kolenmijnbouw

12 Aadoli+ en aardgaswinning en exploiaie
1 I O,síbe delbtofi enwinning

1644

§7

INDUSTRIE

2021 Voedings- en g€norniddslsílindt6ti€
22 Tertieliídl§tíie
A Kbdingindustrie

24 Leder, sdroeíl- e.a. lederuarenindustrie (excl.heding)

25 lbut- en meubelindrctie (exd.metalen meubelen)

26 Papier- en papiowarenindrcrie

Í/ Gnaíisóe industrie, uiqeverijan

28 Aardolieinduslrie

29 Chemiscie indwfre
30 Kunstmatige en syrth€tisóe gaÍsn- en vezelindustíie

31 Rubber- en kumtoÍveÍuerkgnde industris

32 Bouwmaterialen-, aàíd€w€ík- en glasindusfi€

§l Basis metaalindusrie

34 Metsalproduhenindrcrie (excl. maàines en trans-

poífiiddslsn)
35 Maóineindtstrie
36 Elel$obdlnisch€ indusri€

37 TranpoÍtmiddelenindustÍi€

38 lnstrumenten- en optisc-he industie
39 Ove(p indusrie

58.608

7.87
382

593

7.U
18.U1

25.575

9.634

70.020

5.967

9.m3
13.564

25.725

45.627

30.2t3
10.916

ct.416
6.149

16.t01

1.1n
't19

971

440

1.13Í)

196

2.722

507

726
357

1.194

1.169

922
47

3.0@

OVERIGE NIJTSBEDRIJVEN

40 Openbare nu§bedrijven u.241 501

BOUWNIWERHEID EN .NSTALLATIEBEDRIJVEN

51 Banwniiverheid

52 Bouwinslallatiebedrijren

Klasse onbekend

16.t140

6.131

23

2,7U
1.235

HNDEL, I{OTEL. EN HESTAUMNÏWEZEN, REPA.

MTIEBEDRUVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN

61 62 GÍoothand€l

63El Tussenperconen in de handel

6566 0ebilhand€l

67 Hobls, rssburanh, caÉs e.d.

68 Reparatiebedíiiven vooí gebruiksgoederen

Klasse onbekend

16.493

1.230

12.391

4.M
't.073

11

1.554

I
1.199

2.631

19
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TRANSPORT., OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJ-

VEN

71 Spoorwegon

72 lVegvenoer

73 Zaevaaí
7tl BinnenYaart

75 Ludrtr/aaÍt

76 Hulpbedrijwn van het wnoer
7 Communicatiebeddlven

19.926

5.199

30

2..1U
3.5S2

788

120

355

1.148

&t

BANK. EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELIJKE DIEN.

STVERLENING

8í Eankwezen

82 Vezekeringswezen

83 Expkilalie v"n en handel in onroerende goederen

e.d.

81 àkelijke dbmtverlening

85 Veóuur van machin* e.a. roerende goedeon

Klasse onbekend

100.018

B.n8

7.8
n.sn

198

1.506

650
2.m

Í.653
2.W

OVERIGE DIENSTVERLENING

90 Openbàar bestuur, deíensb en f,sttelíksocial€ veí-

zekedng

9t Religiaze organisaties

92 Ond€ÍriF
Sl Gezondheids- en veterinaire diensten

94 Llaaschappelr.ike diensnmrlening

95 Sociaal-culturcle en crlturele instellingen

96 Sport en ncreatie

97 Bedrilb+ en werhermercoryanisatis, researóin-
stellingen, ovenge sociah oqanisaties

98 Ondge diensverlenende bedrijven

90 PaÍliculi€Í€ huishoudens met personeel in loondieÍrst

216.796

115.432

201.889

2..370
10.804

3.88Í)

18.512

10.775

48

4.0«,

6.204

22.$2
2.558

255
95

694

912

ONBEKEND 5.Al 995
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