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SAMENVATTING

Het doel van dit rapport is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de opleiding tot

ergonoom op een post hogeÍ onderwijs niveau. Daartoe is in opdracht van het Directoraat-Generaal

van de Arbeid (DGA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek

uitgevoerd naar de behoefte aan, de mogelijkheden tot en de voorwaarden voor een opleiding tot

ergonoom. Het onderzoek heeft zich in overleg met de opdrachtgever beperkt tot de ergonoom die

werkzaam is in of voor arbeidssituaties, ook wel genoemd de produktie-ergonoom in tegenstelling

tot bijvoorbeeld de produkt-ergonomie of de cognitieve ergonomie.

De aanleiding tot het onderzoek was de behoefte van de Nederlandse Verenigin-e voor Ergonomie

(NVvE) te komen tot een vervolg van de onder hun auspiciën uitgebrachte 'ergonomiecursus'.

Nadat eerdere pogingen voor zo'n vervolgopleiding waren mislukt wendde men zich tot het DGA

die TNO opdracht gaf een voorcnderzoek uit te voeren. Een tweede aanleiding werd gevonden in

de op handen zijnde wijzigingsvoorstellen van de Arbowet, waarin deskundigheid op het terrein van

het welzijn bij de arbeid nader wordt geregeld. De voorstellen tot wijziging van de Arbowet hangen

onder meer samen met de implementatie van de EG kadenichtlijn inzake de veiligheid en gezond-

heid op het werk. In de wijzigingsvoorstellen die samenhangen met de deskundige ondersteuning

wordt nader invulling gegeven aan de beide operationalisaties van het begrip 'welzijn bij de arbeid'.

Onder 'welzijn bij de arbeid' wordt een ergonomisch en een functie-inhoudelijk aspect begrepen.

Het ligt in de rede te veronderstellen dat het ergonomische aspect wordt ingevuld door ergonomen.

Op grond daarvan wordt verwacht dat de behoefte aan ergonomische deskundigheid zal toenemen.

Aangezien thans niet een nederlandstalige opleiding voorhanden is die voldoet aan de gestelde

kwalificaties lag het voor de hand een opleiding tot ergonoom te ontwikkelen.

Parallel aan deze ontwikkeling deed zich een ontwikkeling voor vanuit de NVvE. namelijk het mee

oprichten van de Stichting Registratie Ergonomen (SRe). Het doel van de stichting is door middel

van het instellen van de 'register-ergonoom' garanties te bieden betreffende de kwaliteit van de

ergonoom.

Het project bestond uit een onderzoek naar taak- en functiekenmerken van ergonomen in ar-

beidssituaties, een onderzoek naar de behoefte aan de opleiding en een studie van relevante

documenten. In dit rapport zijn de drie studies opgenomen.
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De vragen die in het onderzoek waren gesteld, zun:

- wat is de behoefte aan de opleiding tot ergonoom?

- hoe moet het curriculum er uit zien dat tegemoet komt aan wensen van de zijde van de

overheid, de beroepsvereniging en de hoofden van deskundige diensten en tegelijk

rekening houdt met (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein van de ergonomie?

De behoefte bij beslissers in deskundige diensten aan de opleiding tot ergonoom is aanwezig, zij

het in beperkte mate en omgeven met een aantal voorwaarden

Zij verwachten van de opleiding vooral een deskundige bijdrage in het oplossen van 'ergonomische

problemen' waaÍmee de dienst wordt geconfronteerd. Voor een niet onaanzienlijk deel veronderstel-

len zij deze deskundigheid aanwezig bij de bestaande beroepsgroepen. Behoefte aan een nieuwe

beroepsgroep. de ergonoom, is dan ook beperkt. Voor zover er behoefte bestaat aan meer deskun-

digheid verwacht men die te verwerven door middel van korte gerichte cursussen. De thema's

waaÍop deskundigheidsbehoefte aanwezig is dekken goeddeels de :§pecten en de domeinen

waarmee de ergonoom zich bezighoudt.

De markt van op te leiden ergonomen lijkt vooralsnog te klein om uitsluitend opleidingen voor

ergonomen aan te bieden. Onnvikkelingen op intemationaal vlak -het 'euro-ergonoom' certificaat-,

de deskundigheid die in het kader van artikel 17 Arbowet wordt verondersteld en de instelling van

een certificaat voor ergonomen in Nederland kunnen op korte termijn leiden tot uitbreiding van de

behoefte aan opgeleide en geregistreerde ergonomen. Het marktgericht opleidingsaanbod zal

tegemoet moeten komen aan beide ontwikkelingen: behoefte aan deskundigheid op deelgebieden en

aan opgeleide ergonomen.

Uit het onderzoek naar taak- en functiekenmerken van de ergonoom is gebleken dat het beroep

bovenal in de praktijk geleerd wordt. Tevens zijn in dat onderzoek taakdomeinen onderscheiden

waarcp de ergonoom expertise dient te bezitten om zich als professional te kunnen profileren. Wil

de opleiding zich een positie kunnen verwerven in de opleidingswensen van deskundige diensten of

'preventiediensten' dan zal zo dicht mogelijk aangesloten moeten worden bij de werkopgaven van

de ergonoom. De ontwikkelingen in de uitoefening van de functie zijn echter enigermate onzeker.

Stelselmatige evaluatie van die werkopgaven is voorwaarde om een relevant opleidingsaanbod te

kunnen doen. Een flexibel ondenvijs systeem biedt de mogelijkheden om het aanbod aan de eisen

van de tijd en van de cursisten aan te passen.

Een flexibel onderwijs systeem omvat cursorisch ondenvijs in de vorm van modulen, waarbij de

cursist een reeks van modulen kan volgen die aansluiten bij de leerbehoeften die samenhangen met



TNO rapport

NTPG 92.050

de taken die worden uitgevoerd.

Minimum eisen voor te volgen modulen zullen de cursist en diens werkgever de garantie moeten

geven op het certificaat'register-ergonoom'.

Het curriculum dat wordt voorgesteld omvat de volgende onderdelen:

- een cursorisch gedeelte met een omvang van circa 500 uuc

- een gestructureerde praktijk-leer-periode (stage) van 20 werkdagen;

- een praktijk-leer-periode onder mentorschap gedurende 1 jaac

- een praktijk-ervarings-periode met intervisie gedurende 2 jaar.

De modulen

Voor wat betreft het cursorische gedeelte van de opleiding worden de volgende modulen voor-

gesteld:

- Organisatiekunde - Mens en organisatie

-Epidemiologievan arbeidlgezondheid/welzUn -Onderzoeksmethodologie

ut

- Managementvaardigheden

- APV'bij mentale belasting

- Voorlichten en beihvloeden

- Integraal ontwerpen

- APV'bij fysieke belasting

- APV'en technisch ontwerpen

- Ergonomie en welzijnsbeleid

- Adviesproject

Het totale aantal uren voor deze modulen bedraagt minder dan 500 uur. Uit diverse brcnnen lukt de

behoefte te bestaan aan kennis en vaardigheden op het actuele thema 'werkstress' en een vraag naar

'ontwerpvaardigheden voor hulpmiddelen in de arbeidssituatie'. Indien deze thema's in modulen

voÍm gegeven zouden worden zou het aantal uren cursorisch onderwijs de 500 uur overschrijden.

Voorgesteld wordt aan de opleiding een puntensysteem te koppelen voor ieder van de curri-

culumonderdelen. zoals de modulen. Dat bevordert de aansluiting bij de eigen specifieke leer-

behoeften.

' APV staat voor arbeidsplaatsverbetering hetgeen inhoudt dat het accent in de module niet ligt op
het verminderen van risico's maar op het doelgericht. structureel en planmatig verbeteren van de
arbeidssituatie.
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B ero ep n oorber eidende activiteiten

Vanwege de voorbereiding op een beroep wordt aanbevolen een rceks van beroepsvoorbereidende

activiteiten in nauwe samenwerking met de groep cursisten, die in opleiding is voor de registratie.

te ontwikkelen. ln deze reeks dagen kunnen ondenrerpen aan bod komen, zoals de beroepscode,

ontwikkelingen rondom het beroep, intercollegiale consultatie en intervisie e.d.

Het curriculum zoals dat hierboven wordt voorgesteld voldoet aan de eisen die worden gesteld aan

de eisen van 'register-ergonoom', biedt de mogelijkheid op onderdelen deskundigheid te verwerven

en kan dienen als na- en bijscholing voor ergonomen in het kader van hun (toekomstige) her-

registratie.

Aanbevolen wordt een opleidingsinstituut aan te wijzen dat zich zal belasten met de ontwikkeling

van de onderdelen van de opleiding. Bij voorkeur wordt die ontwikkeling ter hand genomen in

samenwerking met het kennisnetwerk dat op het terrein van de ergonomie in Nederland (en

eventueel daar buiten) bestaat.

tv
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INLEIDING

In opdracht van het Directoraat Generaal van de AÍbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een opleiding tot ergonoom,

naar de eisen die aan een dergelijke opleiding gesteld zouden moeten worden en naar een opzet

voor een curriculum. Het onderzoek beperkte zich in overleg met de opdrachtgever tot de

ergonoom die werkzaam is in of voor arbeidssituaties, ook wel de produktie-ergonoom genoemd.

Het onderzoek bestond uit twee deelondezoeken en een analyse van bestaande documenten, op

basis waarvan het pÍogramma van eisen van de opleiding beschreven kon worden. Het eerste

deelonderzoek betrof een beschrijving van de taak- en functiekenmerken van de ergonoom

(integraal opgenomen in bijlage 1). Het tweede deelonderzoek omvatte een behoefte-ondezoek,

waarbij een concrete 'schets van de opleiding tot ergonoom' was gemaakt. Dit rapport bevat de

resultaten van de twee deelonderzoeken en de resultaten van de analyse van documenten. In het

rapport wordt een opzet voor een curriculum beschreven.

Aan de hand van deze beschrijving kan het curriculum nader ingevuld worden en kunnen specifieke

onderwijs-leer-situaties ontworpen worden in de vorm van modulen, stages en 'scholing in de eigen

praktijk' ofwel leren door het uitvoeren van het eigen werk.

De aanleiding voor het project was de wens van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie NVvE

een vervolg op de onder hun auspiciën verzorgde cursus 'Ergonomie' te ontwikkelen. Na enige

jaren, waarin vooral is gewerkt aan het ontwikkelen van de stukken leerstof, bleek dat de onder-

linge samenhang tussen de stukken leerstof gebrekkig was en nogal van niveau verschilde. De

NVvE heeft zich vervolgens tot het DGA gewend voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

Het DGA verleende vervolgens een onderzoeksopdracht aan TNO.

Gaandeweg het ondelzoek is duidelijk geworden dat nog een aantal hobbels genomen moet worden

om tot de gewenste opleiding te komen. Niet in de laatste plaats heeft dat te maken met de

ontwikkelingen rondom het beroep op landelijk en europees niveau en de ophanden zijnde

wijzigingen van de Arbowet, welke samenhangen met de implementatie van de EG-kadenichflijn

inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De ontwikkelingen rondom het beroep hebben te

maken het instellen van een register voor ergonomen in Nederland -de 'register-ergonoom'- en met

pogingen voor een soortgelijk certificaat in Europa. de zogenaamde 'euro-ergonoom'. De imple-

mentatie van de EG-kadenichflijn noopt tot herziening van de Arbowetartikelen over de deskundi-

gen.
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In het bijzonder betreft dit ook het regelen van de deskundigheid inzake het 'welzijn bij de arbeid'.

Dit begrip is operationeel gemaakt als ergonomie enerzijds en functie-inhoud anderzijds. Het ligt in

de rede voor het deel ergonomie meenvaarde toe te kennen aan de ergonoom als deskundige op dit

terrein.

Niet in de laatste plaats is ook in dit onderzoek gestuit op een fenomeen dat, naar het zich laat

aanzien, in het verleden heeft geleid tot moeizarne pogingen om tot een opleiding te komen: het

beroep laat zich zo moeilijk in kaart brengen. Sommigen spreken van de afwezigheid van het

beroep. Ergonomie zou slechts een functie hebben in het menswaardig ontwerpen van arbeidssitua-

ties. hulpmiddelen en produkten.

In dit rapport is een aantal keuzes gemaakt om tot een oplossing voor de geschetste problemen te

komen. Er is naar gestreefd deze keuzes expliciet voor het voetlicht te brengen en te beargumen-

teren. De genoemde ontwikkelingen zijn mede van invloed op deze keuzes. omdat het uitgangspunt

van het project was niet alleen op 'ondenvijskundige' criteria te komen tot een prognmma van

eisen van de opleiding tot ergonoom, maar ook aan te sluiten bij met name de eisen die worden

gesteld aan de 'register-ergonoom'. Op het moment dat het project startte waren overigens slechts

de contouren van die eisen zichtbaar.

De opbouw van het rapport is als volgt.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de positionering van de te ontwikkelen 'opleiding tot ergonoom'.

Daarbij is vooral gekeken naar de aansluiting van de opleiding bij bestaande universitaire program-

ma's en bij ergonomie cursussen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de positie van de opleiding beschreven in relatie tot de maat-

schappelijke ontwikkelingen. Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het behoefte-onderzoek.

In hoofdstuk 3 worden de randvoorwaarden voor de opleiding beschreven en wordt stilgestaan bij

de certificeringsontwikkelingen in Nederland en in Europa.

De resultaten van het onderzoek -naar taak- en functiekenmerken van de ergonoom vormen de

basis voor het vierde hoofdstuk. waarin veelvuldig wordt verwezen naar bijlage I dat het integrale

verslag van dat ondezoek bevat. Tevens worden de overige uitgangspunten voor het onnverp van

de opleiding beschreven in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 5 bevat het curriculumvoorstel. Met name wordt ook stilgestaan bij enkele knelpunten in

het curriculum. in het bijzonder in de praktijk-leer-periode.

Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en de aanbevelingen voor de ontwikkeling van de opleiding tot

ergonoom.

vt
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De ergonomie en het beroep van ergonoom laten zich slecht definiëren. Uit de gÍote mate van

consistentie van de inhoud van de diverse leerboeken (o.a. Voskamp, 1991) en opleidingen op het

gebied van de ergonomie blijkt wel consensus te bestaan over waar 'een ergonoom' zich mee bezig

houdt. De aanvankelijke gedachte dat een ondezoek naar taak- en functiekenmerken oplossing zou

brengen is niet geheel bewaarheid geworden. De ergonomie is in ieder geval een functie of een

aspect bij het ontwikkelen en inrichten van arbeidssituaties, waarbij de factor 'mens' i.p.v. 'produk-

tie' of 'produkt' centraal wordt gesteld. Het is die invalshoek die bepaalt of bij de inrichting van

arbeidssituaties gesproken kan worden van ergonomie. Deze invalshoek bepaalt uiteindelijk het type

vraagstukken waarmee een functionaris -die zich al of niet ergonoom noemt- zich in de praktijk van

alledag bezig houdt. De complexiteit van het vraagstuk en het oplossend vernogen van de

functionaris bepalen of gesproken wordt van een ergonoom.

In dit project ging het erom het progmmma van eisen van de 'opleiding tot ergonoom' op te

stellen: een opleiding voor hen die zich voor een groot deel van de werktijd bezig houden met

complexe vraagstukken rondom het inrichtel u* arbeidssituaties. Van een dergelijke functionaris

wordt venvacht dat hij of zij te consulteren is door andere arbo-deskundigen indien het (ergonomi-

sche) vraagstuk niet eenvoudig of eenduidig opgelost kan worden. In die zin is de ergonomie op te

vatten als een specialisatie. Uit het onderzoek naar taak- en functiekenmerken blukt dat de ergo-

noom een zelfde functioneringsniveau heeft als andere arbo-deskundigen. Hij of zij treedt op als

deskundig adviseur op deelaspecten van de aöeidsomstandighedenzorg, onderhoudt daartoe een

eigen klantenkring en pleegt zonodig overleg of werkt zonodig samen met andere arbo-des-

kundigen.

vu
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1. AANSLUTTING BIJ BESTAANDE LEERSTOF

Het doel van de opleiding tot ergonoom is ergonomen op post hoger-ondenvijs niveau op te leiden.

De kenmerken van dat niveau zijn onder andere het kunnen analyseren en oplossen van complexe

ergonomische vraagstukken. zowel in 'curatief' als in 'preventief' opzicht, waarbij voor de analyse

en oplossing methoden en technieken nodig zdn die een wetenschappetijke aanpak vergen. Onder

'curatief' wordt verstaan het aanpassen van bestaande arbeidssituaties, tenvijl 'preventief betekent

het analyseren van en adviseren over arbeidssituaties die nog in een ontwerpfase verkercn.

Het definiëren van dat niveau veronderstelt de aanwezigheid van een onderliggend niveau. Onder

dit laatste niveau worden functionarissen begrepen die eenvoudige ergonomische vraagstukken

kunnen oplossen op basis van het toep:§sen van kennis en inzichten die zijn verkregen in de eigen

beroepsopleiding -bij voorbeeld de opleiding tot bedrijfsverpleegkundige of bedrijfsarts- of in een

meer specifieke ergonomiecursus, zonder dat aan methodenontwikkeling wordt gedaan. Tot deze

laatsten behoren de ergonomiecursus die onder auspiciën van de Nederlandse Vercniging voor

Ergonomie wordt verzorgd, de ergonomieleergang van het Nederlands Instituut voor Arbeids-

omstandigheden. de cursus Ergonomie van de Open Universiteit en de cursus Bedrijfsergonomie en

Arbeidshygiëne van de Universitaire Instellingen Annverpen. Het karakter van ieder van deze

cursussen verschilt nogal, reden om ze hiema in § 1.2 te beschrijven naar structuur. globale inhoud,

niveau en de toepassingsgerichte werkvormen.

Aan de universiteiten bestaat de mogelijkheid af te studeren met ergonomie in het pakket. Voor het

positioneren van de opleiding tot ergonoom is het van belang inzicht te hebben in de aard en

omvang van die pakketten. Deze zijn beschreven in s l.l.
In § 1.3 worden de opleidingen onderling en in relatie tot de te ontwikkelen post-doctorale

(beroeps)opleiding tot ergonoom beschouwd aan de hand van een figuur.

1.I Universitaire (doctoraal) programma,s

Enkele jaren geleden is een inventarisatie gemaakt van onderdelen ergonomie in doctoraaloplei-

dingen aan de nederlandse universiteiten (Regensburg, 1989).

Hoewel het in de bedoeling lag deze inventarisatie na enkele jaren te herhalen en waar mogelijk te

verdiepen is dat tot op heden niet gerealiseerd. Het voerde in het kader van dit project te ver een

soortgelijke inventarisatie uit te voeren. Met instemming van de N.V.v.E. is ten behoeve van dit
project gebruik gemaakt van de gegevens van destijds (1988).
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De basisgegevens uit het onderzoek van Regensburg zijn opnieuw beoordeeld om een indicatie te

kunnen geven van de inhoud en de zwaarte van enkele universitaire opleidingsprogramma's. Waar

nodig is telefonisch om een aanvulling gevraagd om de bestaande programma's onderling

vergelijkbaar te maken. Deze prargraaf heeft geen ander doel dan een impressie te geven van

hetgeen op universitair niveau aan ergonomie ondenvijs wordt verzorgd. Het is slechts globaal,

incompleet en hoogstens indicatief. Wel zal bij het vaststellen van de intredecriterai voor een post-

doctorale beroepsopleiding adequate kennis omtrent de vooropleiding aanwezig dienen te zijn. De

opsomming in deze paragraaf kan daartoe een aanzet geven.

De inventarisatie is beperkt tot de 'ergonomiepakketten' van de Universiteit Twente, de Technische

Universiteiten Delft en Eindhoven. de Vrije Universiteit en de Landbouwuniversiteit Wageningen.

De gegevens van Regensburg betroffen de gehele universitaire opleiding, dus zowel de kandidaats-

als de doctoraalfase. Het bleek door een gebrek aan gegevens niet mogelijk uisluitend het

onderwijs op doctoraal-niveau te beoordelen.

In de inventarisatie is de zwaarte van ieder onderdeel omgerekend naar studiepunten. Een stu-

diepunt staat voor 40 studiebelastingsuren.

Aan de technische universiteiten zijn hoogleraren met een ergonomie-opdracht verbonden. Bij geen

van de T.U.'s bestaat de mogelijkheid als ergonoom af te sruderen.

Uit het onderzoek naar taak- en functiekenmerken blijkt dat de practiserende ergonomen van de

expertise bij de universitaire vakgroepen ad hoc gebruik maken. Naast deze vakgroepen wordt ook

TNO geconsulteerd. Omgekeerd maken studenten in het kader van hun afstudeerproject gebruik van

de faciliteiten van deskundige diensten of ergonomische afdelingen in bedrijven.

Aan de V.U. te Amsterdam zijn enkele hoogleraren verbonden op het terrein van de bewegings-

wetenschappen in relatie tot de arbeid. Ook hier bestaat niet de mogelijkheid af te studeren als

ergonoom.

1.1.1 Universiteit Twente

De globale inhoud

Aan de UT wordt ergonomie-ondenvijs vezorgd door de vakgroep Ontwerpen van de faculteit der

Werktuigbouwkunde. Aan de vakgroep is een 0,2 leerstoel Ergonomisch Ontwerpen verbonden. De

leerstoel wordt thans afgebouwd.
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In het kader van de inventarisatie is een beperking aangelegd ten aanzien van 'produktie-er-

gonomie"' en de kwalificatie dat het 'veel' ergonomie bevat. Het ergonomie-ondenvijs omvat een

groot aantal vakken.

Ten behoeve van het overzicht zijn deze samengevat tot:

- inleiding in de ergonomie;

- methoden en technieken voor ergonomisch ontwerpen;

- functie- en organisatie-ontwerp voor produktiesystemen:

- methoden voor het analyseren van arbeidssituaties;

- fysieke aspecten;

ergonomie en automatisering;

- systeem ergonomisch ontwerpen;

- antropometrische aspecten;

- mens-machine interactie:

- 'opdracht' arbeidsvraagstukken en ergonomie.

De faculteit biedt de mogelijkheid van een afstudeerproject rondom de ergonomie.

Eveneens bestaat de mogelijkheid van het volgen van een stage en een opdracht op dit gebied.

De zwaarte

Voor de meeste ondenverpen is per onderwerp (omgerekend) 2.5 studiepunten te behalen. Indien

het gehele pakket wordt gevolgd resulteert dit in 36.8 studiepunten. De opdracht staat voor 5

studiepunten. Van de stage en de opdracht zijn geen studiebelasting bekend. Evenmin is dit het

geval voor de afsrudeeropdracht.

Het laat zich aatuien dat deze niet zal afwijken van hetgeen op andere universiteiten wordt ge-

boden. Dat behelst een afstudeerproject van circa 6 maanden.

1.1.2 Technische Universiteit Delft

De globale inhoud

Door de TU Delft wordt ergonomie-onderwijs verzorgd vanuit verschillende faculteiten, met name

Industrieel Ontwerpen (vakgroep produktergonomie), V/ijsbegeerte en Technische Maatschap-

pijwetenschappen. Werktuigbouwkunde en Bouwkunde. Aan de vakgroep Industrieel Onnverpen

.' 
Onder produktie-ergonomie wordt verstaan het toepassen van ergonomische kennis bij het
inrichten van aöeidssituaties
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zijn twee hoogleraren verbonden.

In het kader van dit onderzoek is de inventarisatie beperkt tot 'produktie-ergonomie'. Per on-

denverp is aangegeven door welke faculteit dit wordt verzorgd.

De onderwerpen zijn:

- ergonomie voor de werktuigbouwkunde (Wtb);

- mens-machine systemen (Wtb).

Bij deze faculteit is een afstudeerproject mogelijk op het gebied van de 'cybemetische er-

gonomie'.

- psychologie van mens-computer interacties. inclusief een practicum (WTM).

Ook deze faculteit biedt de mogelijkheid van een afstudeerproject rond een ergonomisch

onderwerp.

- ergonomie 1,2 en 3 (IndO);

- beeldschermergonomie (IndO), (keuzevak):

- ergonomischeaspectenvankantoorautomatis€ring(IndO),(keuzevak);

- ergonomische aspecten van informatieverwerkende systemen (IndO). (keuzevak);

- ADAPS (IndO), (keuzevak);

- revalidatietechniek (IndO), (keuzevak);

- gebruikersonderzoek (IndO), (keuzevak);

- literatuuronderzoek (IndO);

- onderzoekstage (IndO).

Bij de faculteit is een afstudeerproject op het terrein van de ergonomie mogelijk.

De rw,aarte

De zwaarte van de diverse onderdelen is per faculteit weergegeven.

Bij werktuigbouwkunde is per onderdeel 2 studiepunten te behalen. Het afstudeerproject omvat 7

maanden.

Bij wijsbegeerte en technische maatschappijwetenschappen is voor het ergonomie-onderwijs 2

studiepunten te behalen. De omvang van het afstudeerproject is niet bekend.

Bij Industrieel Ontwerpen leveren de verplichte pakketten 6 studiepunten op, terwijl per keuzevak I

studiePunt -revalidatietechniek 2 punten- te behalen is. Het literatuuronderzoek staat voor 4,5

studiepunt en de onderzoekstage voor 6 studiepunten. In tokal zijn dus 23.5 studiepunten te

behalen. Het afstudeerproject omvat 112 dagen of circa 6 maanden.
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1.1.3 Technische Universiteit Eindhoven

De globale inhoud

Aan de TU Eindhoven wordt door de faculteit bedrijfskunde ergonomie-ondenvijs verzorgd

rondom:

- ergonomie;

- produktie-ergonomie (keuzevak);

- infoÍmatie-ergonomie (keuzevak);

- ergonomie van de automatisering (keuzevak);

- ergonomiestage (keuzevak).

De faculteit biedt tevens de mogelijkheid een afstudeerproject 'ergonomie' uit te voeren.

Aan de faculteit is een 0,2 leerstoel veöonden.

De zu'aarte

De studiebelasting van het verplichte onderdeel bedraagt omgerekend 1,8 studiepunt. Voor de

keuzevakken en de stage zijn per keer 1.8 tot 3.6 studiepunten te behalen.

Het totaal te behalen aantal studiepunten bedraagt derhalve 16.4 studiepunten. Het afstudeerproject

omvat circa 7 maanden.

1.1.4 Vrije Universiteit

De globale inhoud

Aan de VU wordt door twee faculteiten ergonomie-ondenvijs verzorgd: arbeids- en organisa-

tiepsychologie en bewegingswetenschappen, De gegevens over de laatste faculteit waren niet in de

inventarisatie betrokken.

De faculteit a&o-psychologie verzorgt onderwijs rondom de volgende onderwerpen:

- inleiding in de ergonomie;

- informatica en artificiële intelligentie:

- uitbreiding van de ergonomie (keuzevak).

Tot de mogelijkheden behoort het afstudeeronderwerp 'psychologische functieleer'.
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De zwaarte

Alleen van het afstudeeronderwerp is bekend welke studielast dit met zich meebrengt, namelijk 21

studiepunten.

1.1.5 Landbouw Universiteit Wageningen (LUW)

De globale inhoud

Aan de Luril/ wordt ergonomie-ondenvijs vezorgd rondom de volgende onderwerpen.

- de relatie tussen mens en werk:

- antropometrie en biomechanica;

- fysiologie;

- fysische omgevingsfactoren: geluid en trillingen;

- idem: klimaat, verlichting. straling en luchtdruk;

- veiligheidsaspecten.

Tot de mogelijkheden behoort een afsrudeeronderzoek op het terrein van de ergonomie in de

landbouw.

De zwaarte

De pakketten zoals hiervoor genoemd omvatten ieder 40 studie-uren. hetgeen in totaal 6 studie-

punten oplevert.

Het afstudeeronderzoek kan 3. 6 of 9 maanden beslaan.

1.2 Vervolgopleidingen

In het Nederlandstalige gebied bestaan enkele opleidingen en cursussen op het tenein van de er-

gonomie. Vanwege de aansluiting aan de te ontwikkelen opleiding tot ergonoom worden zij hie-

ronder uitvoerig besproken.
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1.2.1 De ergonomiecursrs onder auspiciën van de NVvE

De structuur

Deze cursus, die een brede doelgroep van geihtersseerden kent, wordt gegeven in twee blokken van

vier dagen in een conferentieoord met een periode van circa drie weken tussen de blokken. Tijdens

de contactdagen worden vooral cognitieve (kennis) leerdoelen nagestreefd. Behalve de kennisdoelen

is er ruimte voor oefeningen. Tussen de twee blokken in wordt door groepjes cursisten een

opdracht in een eigen bedrijf uitgevoerd.

De cursus wordt niet getoetst. Evaluatie van het onderwijs vindt aan het einde van de cursus

mondeling plaats.

De globale inhoud

In de cursus komen de meeste gebruikelijke onderwerpen uit het ergonomisch domein aan de orde,

zoals:

- oriëntatie op de ergonomie als discipline;

- lichaamshouding en belasting;

- informatiepresentatie en verwerking;

- arbeidsmotivatie en werkstructurering;

- fysieke arbeidsbelasting;

- licht en verlichting, geluid. klimaat;

- ergonomisch ontwerpen en werkplekinrichting;

- software ergonomie;

- organisatie van de ergonomie in de praktijk;

- wet- en regelgeving rondom veiligheid, gezondheid en welzijn en

- toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de ergonomie.

Van deze inhoud zijn geen leerdoelen beschreven. zodat over het niveau waarop de leerstof be-

heerst dient te worden geen harde uitspraken zijn te doen. Voor een deel kan het niveau worden

afgeleid uit de studiebelasting van de cursus. De studiebelasting bedraagt naast de contacturen -

circa 70 uur- het bestuderen van schriftelijke leerstoi De syllabus bevat circa 200 pagina's leerstof.

Bij een studietud van 3 minuten per pagina resulteert dit in l0 uur studiebelasting. Het totaal komt

daarmee op 80 uur studiebelastingstijd.
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De opdracht en de oefening

De cursus is voorzien van een oefening. Deze bestaat uit het herontwerpen van een gegeven

arbeidssituatie. Op grond van een variabele set gegeveÍrs wordt projectrnatig en groepsgewijs een

pÍogramma van eisen opgesteld en toegepast op het herontwerp.

Uit de beschrijving valt af te leiden dat de volgende leerdoelen worden nagestreefd:

- de cursist kan in een gÍoep samenwerken aan het opstellen van ergonomische specificaties;

- de cursist kan projecunatig werken bij het aanpakken van het gegeven probleem;

- de cursist kan uiteenlopende gegevens integreren tot een herontwerp van een arbeidssitu-

atie inclusief taaktoewijzing;

- de cursist kan gespecificeerd aanvullende informatie vragen en ongevraagde informatie

venperken:

- de cursist kan uit de gegevens bepalende ontwerpfactoren selecteren en daarmee het

prcgramma van eisen formuleren:

- de cursist kan over het plan van aanpak en het ontwerp een mondelinge presentatie

verzorgen.

Voor deze oefening staat ruim 2 uur.

De opdracht die tussen de cursusblokken in dient te worden uitgevoerd betreft in hoofdzaak de

analyse van een probleem in de eigen werksituatie. Uit de beschrijving van de opdracht kunnen de

volgende leerdoelen afgeleid worden:

- de cursist kan een probleem globaal analyseren en op basis van de analyse een geschikte

checklist selecteren:

- de cursist kan zo nodig de checklist bewerken voor de specifieke siruatie en toepassen;

- de cursist kan normen en richtlijnen uit handboeken interpreteren en toepassen bij het

beoordelen van het gekozen probleem;

- de cursist kan een sterkte/zwakte analyse uitvoeren van het gekozen probleem;

- de cursist kan de beoordeling in een groep bediscussiëren en tot consensus komen;

- de cursist kan voor het geanalyseerde probleem adviezen ter verbetering formuleren;

- de cursist kan van het plan van aanpak en de adviezen een mondelinge presentatie

verzorgen die methodiscMogisch is opgebouwd;

- de cursist kan evaluatiegegevens verstrekken van de groepsdynamische aspecten.

Onduidelijk is hoeveel tijd aan deze opdracht wordt besteed. Evenmin is duidelijk hoe de opdracht

wordt beoordeeld en welke consequenties de beoordeling heeft voor een certificaat dat aan de
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leergang verbonden is. De kosten voor deze cursus bedragen Í 4.450.- incl. BTW.

1.2.2 De ergonomiecursus van de Open Universiteit (OU)

De sffuctuur

De OU veÍzorgt een schriftelijke cursus met een studiebelasting van circa 100 uur. De cursussen

van de OU staan voor eenieder open. De cursus bestaat uit 3 leerboeken, een boek met 'gevalsbe-

schrijvingen' en een 'interactieve beeldplaat', waarop een gestructureerde oefenopdracht staat. De

opdracht wordt begeleid door medewerkers van het studiecentrum van de OU.

Ieder leerboek bevat. naast schriftelijke leerstof. (zelf)toetsvragen die vooral formatief van aard zijn,

dat wil zeggen dat ze informatie geven over de leervorderingen van de cursist.

De cursus wordt afgesloten met een summatieve eindtoets. d.w.z. dat de toets uitspraken doet over

het al of niet slagen voor de cursus op grond waarvan een certificaat wordt verstrekt.

De leerboeken dienen door een register tevens als 'dictionary' of naslagwerk.

De globale inhoud

De cursus is vooral gericht op de beheersing van de systeemergonomie op een globaal niveau. Per

hoofdsruk staan de concrete leerdoelen beschreven. De meeste leerdoelen zijn cognitief van aard,

waaöij inzicht -en soms toepassing- wordt nagestreefd.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- het positioneren van de ergonomie;

- systeemergonomie en ontwerpen van arbeidssituaties als systeem:

- antropometrie. houding en beweging;

- waamemen en informatieverwerking;

- fysische omgevingsfactoren;

- taken en functies.

De hoeveelheid schriftelijke leerstof -bedoeld voor de 100 studiebelastingsuren- bedraagt circa 100

pagina's voor leerboek ll2, circa 175 pagina's voor leerboek 3 en circa 100 pagina's voor leerboek

4, de gevalsbeschrijvingen.
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D e gestructureerde opdracht

Via een interactieve beeldplaat methode wordt de cursist ingevoerd in het systeem ergonomisch

ontwerpen. Het progfamma-onderdeel dient met goed gevolg te worden afgesloten.

Het programma behandelt de inrichting van 'textservice'. een ruimte voor tekstvenrerking.

De cursist wordt geplaatst in de rol van ergonomisch adviseur en krijgt als zodanig de beschikking

over een set gegevens die na analyse en beoordeling moeten leiden tot een ontwerp van de ruimte

inclusief de taken van de medewerkers in die ruimte.

Bij goed gevolg leidt de opdracht tot een (her)ontwerp van de arbeidssituatie van 'textservice'.

De kosten van deze cursus bedragen Í 220r toÍ Í 270,-, afhankelijk van de nog resterende

studiepunten van de individuele student. die na 1980 een universitaire studie heeft aangevangen.

1.2.3 De 'Leergang Ergonomie' van het NIA

De leergang wordt onder verschillende namen verzorgd. Het betreft een workshopcyclus rondom de

'ergonomie in de praktijk'. Deze naamgeving is toepasselijk omdat het een vooral praktijkgerichte

opleiding is, waarin vaardigheden als het 'meten van factoren' en het 'verstrekken van adviezen'

centraal staan.

De structuur

De opleiding is. zoals gezegd, een cyclus van een aantal workshops. Iedere workshop duurt een

dag. De meeste workshops (15) zijn gewijd aan een aspect van de ergonomie i.c. een 'belastende'

factor, tenvijl in een beperkter aantal workshops (2) de vaardigheid van het adviseren centraal

gesteld wordt.

De opleiding wordt afgesloten met de presentatie en bespreking van een opdracht waarvoor 3

contactdagen ter beschikking zijn gesteld.

Door de reeks van 20 contactdagen (à 6 uur). een engelstalig handboek (van circa 750 pagina's,

'KODAK') en een aanvullende syllabus bedraagt de studiebelasting van deze opleiding circa 200

uur. Van de drie tot nu toe behandelde cursussen is deze cursus de zwaarste qua studiebelasting.

Iedere workshop rondom een 'factor' is voorzien van een oefening vooraf. De contactdagen zelf

zijn gericht op het trainen van specifieke vaardigheden en het 'toetsen' van de kennis aan een

expert.

In totaal worden drie opdrachten verstrekt. Voor ieder van de opdrachten wordt een dag studie-

l0
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belasting gevraagd.

De oefeningen en de opdrachten hebben de functie van een formatieve toets, hetgeen betekent dat

de cursist feedback krijgt op zijn leervordering. Alleen de eindopdracht geldt als summatieve toets

omdat deze zowel inhoudelijk als qua niveau wordt beoordeeld. Een eindverklaring wordt

afgegeven indien blijk is gegeven van voldoende inzet en de eindopdracht voldoende is beoordeeld

(summatieve toetsing).

De globale inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

- fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen. verlichting);

- biomechanica, werkhoudingen, antropometrie;

- repeterende handelingen;

- gereedschappen en bedieningsmiddelen:

- informatiepresentatie;

- taakinhoud;

- integrale werkomgeving, lay-out van de werkplek;

- werkplekontwerp:

- presentatie van werkplekadviezen.

De workshops rondom 'factoren' zijn vooral 'output' gericht. dat wil zeggen dat het in de con-

tactdagen gaat om het toepassen van de bestudeerde leerstof bij het uitvoeren van metingen c.q. het

analyseren van problemen en het vinden van oplossingen.

Oefeningen en opdrachten

De cursus is voorzien van oefeningen en opdrachten. Vrijwel iedere workshop wordt vooraf gegaan

door een oefening. In het verloop van de cursus worden twee opdrachten verstrekt. die groepsge-

wijs worden uitgevoerd. De cursus wordt afgesloten met een individuele opdracht. In deze

(eind)opdracht dient een ergonomisch probleem uit de eigen werksituatie te worden geanalyseerd en

opgelost. Het 'ondenoek' wordt kort verslagen en gepÍesenteerd aan de medecursisten. De opdracht

wordt inhoudelijk en qua niveau beoordeeld.

Op basis van het schriftelijk materiaal is geen oordeel te geven over de zwaaÍte van de oefeningen

en de opdrachten.

De kosten van deze leergang bedragen f 6.300,- excl. BTV/.

I1
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1.2.4 Universitaire Instellingen Antwerpen

Sinds 1986 veruorgen de Universitair Instellingen Antwerpen een postuniversitaire opleiding tot

bedrijfsergonoom/arbeidshygiënisr De opleiding is tot nu toe vier maal uitgevoerd.

De opleiding heeft tot doel functionarissen die zich bezighouden met ergonomische of arbeids-

hygiënische problemen in bedrijven 'vakgericht' te ondersteunen.

Na afloop van de opleiding is de cursist in staat ergonomische en arbeidshygiënische problemen te

herkennen. ze verantwoord te analyseren, oplossingsmogelijkheden te ontwikkelen of voor te stellen

en ze nadien te evalueren.

De opleiding is multidisciplinair, hetgeen betekent dat de opleiding open staat voor functionarissen

vanuit verschillende wetenschappen en gericht is op samenwerking tussen de verschillende

disciplines. De opleiding is ook interdisciplinair. wat betekent dat een functionaris zich kennis en

vaardigheden vanuit verschillende disciplines eigen maakt en deze geihtegreerd toepast bij het

aanpakken van bedrijfsergonomische en arbeidshygiënische problemen in de arbeidssiruatie.

De opleiding is toegankelijk voor cursisten met minimaal een academische opleiding of een op-

leiding op hezelfde niveau. Ter beoordeling van een stuurgroep kunnen ook anderen op basis van

ervaring en motivatie worden toegelaten. De opleiding is nederlandstalig.

Het curriculumontwerp volgl de methodische aanpak van ergonomische/arbeidshygiënische

problemen. De reeks methodische contactdagen wordt voorafgegaan door enkele kaderstellende

dagen.

De opbouw is dan als volgt:

- kaderstelling; hieraan wordt 1,5 contactdag besteed;

- pÍobleemstelling en diagnose: hieraan worden 2,5 contactdagen besteed:

- analyse en onderzoek; hieraan worden 2l contactdagen besteed;

- integratie op het niveau van de werkplek hieraan worden 5 contactdagen besteed;

- evaluatie en implementatie; aan dit onderdeel worden geen contactdagen besteed. Dit

onderdeel komt aan bod in het onderdeel 'projectrverk'.

De contactdagen worden verzorgd gedurende het 'academisch jaar'.

Het tweede deel van de opleiding, verzorgd in het najaar volgend op de contactdagen. bestaat uit

het uitvoeren van projecten en het schrijven van een eindverhandeling.

t2
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Uit het teÍ beschikking staande materiaal blUkt dat over een viertal aspecten een project wordt

uitgevoerd, namelijk 1. statistiek(en),2. toxicologie, 3. klimaat en indoorpollution en 4. subjectieve

beleving van belasting. Het wordt niet duidelijk of er een relatie bestaat tussen beide en zo ja wat

die relatie inhoudt. Evenmin is duidelijk wat de omvang en de diepgang van ieder van deze

prcjecten is.

De cursist wordt beoordeeld op:

1. een schriftelijke toets over de theorie uit de contactdagen;

2. de eindverhandeling;

3. het p§ectwerk.

Voor ieder onderdeel is 100 punten te behalen. Per onderdeel moeten minstens 50 punten worden

gescoord en in totaal minstens 180 punten. Voor alle duidelijkheid moet vermeld worden dat het

hier geen studiepunten betreft. zoals bedoeld bij de beoordeling van de zwaarte van universitaire

onderwijspakketten.

De globale inhoud

De ondenuerpen die op de contactdagen (de cursus) aan bod komen, ingedeeld naar de eerder

beschreven methodische aanpak. zijn de volgende:

Kaderstelling:

Wat is ergonomie en wat is arbeidshygiëne.

Probleemstelling en diagnose:

Klachtenanalyse. epidemiologie, aöeidsongevallen, verzuimcijfers,

statistiek en 'belasting en belastbaarheid'.

Analyse en onderzoek:

Antropometrie, biometrie, biomechanica, arbeidsfysiologie en fysieke belasting;

Mentale belasting en subjectieve beleving;

Werkplekinrichting en werkrusttijden:

Infoverschaffers en bedieningsmiddelen:

Taakstructurering en taakontwerp;

Klimaat en verlichting;

Lawaai, trillingen en (niet)ioniserende straling;

'Indoorpollution'.

13
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1.3

Integratie op het niveau van de wer§lek:

Arbeidspostanalyse;

Subjectieve beleving van belasting;

Bedrijfseconomische. -organisatorische en -juridische aspecten en medezeggenschap.

De mpaarte

Het aantal uren cursorisch onderwijs bedraagt 210 uur. Omgerekend naar het aantal te behalen

studiepunten bedraagt dit 5,2. De omvang van de projecten die in de loop van de opleiding uit-

gevoerd dienen te worden zijn uit het schriftelijk materiaal niet te achterhalen.

Het afstudeerproject beloopt circa 3 maanden. De werkelijke studiebelasting is onbekend.

De kosten voor deze opleiding bedragen BF 50.m0,-.

Beschouwing

Bij de positionering van de te ontwikkelen 'opleiding tot ergonoom' is nagegaan waar de nieuwe

post doctorale beroepsopleiding -in de onderstaande figuur gerepÍesenteerd inhet blokje PDBO

ERGONOMIE- staat ten opzichte van de reeds beschikbare opleidingsmogelijkheden. Dit is het

eenvoudigst aan de hand van de volgende figuur te schetsen.

Figuur I De onderlinge samenhang ran de opleidingen op het tenein ran de ergonomie naaÍ omvang en in relatie tot het gewenste intreeniveau

EINDNIVEÀU
VÀN DE OPLEÍDING(EN)

lr* -l
I BEDRIJFS I

I encorourp IL-lG[Jtil
INTREENIVEÀU

VÀN DE BESCHREVEN
OPLEIDINGEN

In de blokjes in figuur I is gerepresenteerd op welke wijze de bestaande ergonomie opleidingen

zich verhouden tot de te ontwikkelen 'opleiding tot ergonoom'. de PDBO ERGONOMIE. Voor de

aanduiding van het eindniveau is gebruik gemaakt van de huidige eisen die door de Stichting

Registratie Ergonomen zijn vastgesteld. De omvang van de blokjes. die een indicatie zijn voor de

DRS.
IR.
UNIVERSI?ÀIR
+ ERGONOMIE
PÀKKET
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mate waarin zij bijdragen aan het eindniveau van de opleiding, wordt ingeschat door een aantd

criteria zoals de omvang van de opleiding, de mate van integratie van de onderdelen van de

opleiding, de mate waarin vaardigheden en kennis aan de orde komen en de diepgang van de

opleiding.

Het vraagteken in de uitbouw van het blokje over een universitaire vooropleiding met een pakket

ergonomie staat voor een zekere mate van aanwezige ergonomische expertise, die in de 'opleiding

tot ergonoom' aanleiding zou kunnen zijn tot vrijstellingen.

Voor de meeste opleidingen is een intreeniveau omschreven. De opleidingen van de Open

Universiteit kennen om principiële redenen geen intreeniveau middels een vooraf verkregen graad.

Werkervaring wordt in alle opleidingen wenselijk geacht.

In de frguur is aangegeven op welke wijze een vooropleiding kan bijdragen aan het intreeniveau

van de 'opleiding tot ergonoom' en hoe de positie van deze opleiding is ten opzichte van de

vervolgopleidingen. Naast vooropleiding zouden ook bestaande opleidingen kunnen aansluiten of

bijdragen aan de opleiding tot ergonoom. Dit vercist echter nadere studie en nader overleg.

De post HBO opleidingen op het terrein van de bedrijfsverpleegkunde en de bedrijfsfysiotherapie

zijn in dit onderzoek niet betrokken. De ópleiding tot bedrijfsfysiotherapie is nog in ontwikkeling.

De indruk bestaat dat beide opleidingen kunnen aan sluiten bij de 'opleiding tot ergonoom', hoewel

dit nadere analyse vraagt van de instantie die belast zal worden met de toelatingseisen voor de

opleiding tot ergonoom. Daaóij kan een rol weggelegd zijn voor een wetenschappehjke beoor-

delingscommissie van de Stichting Registratie Ergonomen.

15
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2. AANSLI.IflNG BIJ MAATSCHAPPELUKE ONTWIKKELINGEN

Naast de beschrijving van de opleidingen op het terÍein van de ergonomie en de positie van de

rueuw te ontwikkelen opleiding is gekozen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de maat-

schappelijke behoefte aan zo'n opleiding. In het kader van dit project is een onderzoek uitgevoerd

naar de behoefte aan de 'opleiding tot ergonmm', geconcretiseerd in een schets van de opleiding.

Het ondezoek heeft zich beperkt tot de ergonoom in arbeidssituaties -de produktie ergonoom- en

de zorg van die functionaris voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeid. Daartoe zijn

hoofden van deskundige diensten op het terrein van de arbeidsomstandighedenzorg (bedrijfsgezon-

dheidsdiensten en ARBOdiensten) en adviseurs op het gebied van de ergonomie geënquëteerd. De

vragenlijst is opgenomen in bijlage 2.

De vragenlijst bestond uit vragen over:

- kenmerken van de organisatie waarin men werkzaam is (de dienst);

- kenmerken van de organisatie(s) waawoor men werkzaam is (doelpopulatie);

- de plaats en het niveau van de reeds aanwezige ergonomen of ergonomische deskun-

digheid:

- de aard van de (ergonomische) problemen waarmee men wordt geconfronteerd;

- de behoefte aan deskundigheid op het terrein van de (ergonomische) problemen;

- het oordeel over de 'schets van de opleiding tot ergonoom';

- de potentiële deelname aan de opleiding.

Bij de vragenlijst is een concrete schets van een opleiding gepresenteerd. Over aspecten van die

schets is het oordeel van de respondenten gevraagd. De schets is opgenomen in bijlage 3.

De uitkomsten van het ondezoek worden besproken in § 2.1 en § 2.2, waama in § 2.3 een

beschouwing over de resultaten volgt.

2.1 Respondenten en ergonomische problemen

Van de 120 aan de hoofden van de dienst vezonden vragenlijsten zijn er 74 (627o) geretoumeerd.

Hiervan bleken er 68 (57Vo) bruikbaar voor de analyse.
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De respondenten bestaan voor > 807o uit bedrijfsartsen en zijn vrijwel allen (887o) leidinggevend

aan de organisatie, als ook verantwoordelijk voor de scholing van het personeel.

Van de organisaties die hebben gereageerd bestaat 85Vo lit bedrijfsgezondheidsdiensten, waarvan

52Vo van het 'enkelvoudige' type en 349o 'gezunenlijk'. De overige l47o is gelijkelijk verdeeld

over bedrijfsveiligheidsdiensten, arbodiensten, adviesbureaus voor arbeidsomstandigheden en

ergonomische adviesbureaus.

In minderheid is in deze organisaties een aparte groep ergonomie aanwezig. Voor zover er-

gonomische deskundigheid aanwezig is, is deze, naast de 'bedrijfsgezondheidszorg', verspreid over

ook andere afdelingen, zoals 'bedrijfsveiligheidszorg', 'arbeidsomstandighedenzorg' of bij meerdere

van de genoemde.

De meeste organisaties zijn multidisciplinair. Het voorkomen van de verschillende disciplines is in

een afrremende reeks: bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige (in > 75Vo van de gevallen),

veiligheidskundige en arbeidshygiënist (in circa 55Vo), overigen zoals de ergonoom, de arbeids-en

organisatiepsycholoog, de bedrijfsfysiotherapeut (in circa 25Vo van de gevallen).

Slechts in 25Vo van de gevallen is sprake van één of meer ergonomen.". Daarentegen geeft 957o

van de respondenten aan te beschikken over functionarissen met ergonomische deskundigheid"".

Er is sprake van een verschil in opleidingsniveau tussen de ergonoom en degenen met ergonomi-

sche deskundigheid. De ergonoom heeft ovenvegend een wetenschappelijke opleiding, tenvijl

degene met ergonomische deskundigheid buiten de beroepsopleiding in hoofdzaak zijn of haar

deskundigheid heeft verworven in een 'ergonomiecursus'. waaöij in de vragenlijst de cursus van de

Nederlandse Vereniging voor Ergonomie of de cursus van de Open Universiteit werd bedoeld. Het

daarop volgende niveau van deskundigheid werd aangeduid met de opleiding 'bedrijfsergonomie en

arbeidshygiëne' van de Universitaire Instellingen Antwerpen. Slechts een minderheid had des-

kundigheid verworven via die opleiding.

**' 
Een ergonoom is in dit onderzoek gedefinieerd als een functionaris die zich in hoofdzaak, dat
wil zeggen voor meer dan de helft van de werktijd, bezighoudt met complexe ergonomische
vraagstukken.

"" Een functionaris met ergonomische deskundigheid is gedefinieerd als een functionaris die zich
af en toe bezighoudt met eenvoudige ergonomische vraagstukken en daartoe niet specifiek is
opgeleid. Hij of zij zal in een beroepsopleiding kennis hebben genomen van aspecten van de
ergonomie.

l7
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De vraag naar de ergonomische vraagstukken waarmee de organisatie wordt geconfronteerd levert

de volgende rangorde op, waarbij in de eerste kolom het percentage antwoorden is vermeld in de

antwoordcategorieën 'vaak en soms' en in de tweede kolom uiSluitend het antwoord 'vaak'.

Tatf,,l 1 Het prcenage anlwooden per ergonomisch deelaspect waaÍmee de organisatie wordt geconironteerd

t8

vaak+soms vaak

problenèn van houding, beweging en krach!
binnenklimaaE
geluid
verlichE j.ng

overige Íysische facEoren in de wèrkomgeving
heronEwerpen van besÈaande werkplekken
onEwerpen van ni.euwe werkplëkken
menEale bèlast.ing en infomaEj.evemerking

funcÈie- en taakinhoud
voorlichEj.ng en onderwijs over ergönomie
kort. cyclische arbeid
silenscellen van werk- en rust.Eiidenschema,s
onEwèrpen van produkt.ën

100t 83t
95t 61t
93r 62t
91t 57t

91t 47t
87t 35t
85t 29à
?8t 28t

78t 23 t
75t 25r
58t 29t
>J; I1I
25t 7r

Daar tegenover is gevraagd op welke van de genoemde gebieden behoefte aan meer deskundigheid

gewenst wordt. Dat levert een enigszins andere rangorde op; in de eerste kolom zijn de ant-

woordcategorieën 'veel en weinig' gesommeerd, de tweede kolom bevat uitsluitend de percentages

antwoorden 'veel'.

faó€,l 2 Het peÍc€ntage entrvooíd€n per ergonomisch deelaspect waaruooÍ meer deskundigheid wordt gew€nst

veel+weinig veel.

problemen ,.. houairq, beweging en krach!
ment.ale beLasE.ing en infomaE ievemerk j.nq
heronÈwerpen van beslaande werkplekken
onE.werpen van nieuwe wer§lekken

functie- en caakinhoud
bi.nnenkl imaac
voorlichcing en ondemijs
overige fysische faeE.oren

ver I icht. ing
smenst.el Ien van werk- en
korc cyclische arbeid
geluid
ónEwerpen van produkcen

8t 46t
8t 38*
5t 43t
48 34t

over ergonomLe
in de werkomgeving

ruscc ijdenschema's

2Z 383
37*
:7t
15t

25t
15t
24\
18t
4t

64t
64t
64*

53t
598
55r
52*
31t

2.2 Oordelen oyer het opleidingsvoorstel

In het volgende deel van de vragenlijst is gevraagd op welke wijze de respondenten dachten de

gewenste deskundigheid te verwerven. Driekwart (75Vo\ meent die deskundigheid te kunnen

verwerven door het volgen van gerichte korte cursussen. 64Vo zeg. de deskundigheid te veÍkrijgen

door het bijwonen van symposia en workshops. Iets meer dan de helft verwacht de deskundigheid

te krijgen door consultatie van ergonomen. terwul iets minder dan de helft deze verwachting heeft
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van werkervaring. Van de respondenten denkt een kwart de deskundigheid te verwerven door het

uitbesteden van het werk. Tot slot zegt 17,67o van de respondenten te opteren voor de 'opleiding

tot ergonoom'.

Bij een dergelijke uitkomst is te verwachten dat het oordeel over aspecten van de opleiding tot

ergonoom niet onverdeeld positief zullen zijn. Dit blijkt uit de volgende antwoorden.

Taful 3 Antwoorden (in pÍocsnt€n) ov€r aspect€n van de 'schets ran de opleiding'

40t vIndt. de opleidingr te lang
728 vindc de opleidinq Ee duur
48t vindL de opleidi.ng Ee zwaar
3g vindc een module te zwaar

25t vindc. ergonomische taken te veel

goed | 30t geen mening
accepcabel | 13t geen mening

30*
15t
37t
53t
49t

accepE.abel I 15t qeen mening
accepcabel | 33t qeen mening
accepEabel I 24t geen mening

Het oordeel over de certificering van (delen) van de opleiding is tamelijk verdeeld. In tabel 4 is dit

als volgt weergegeven.

Taful 4 Oordelen over certificenng mn de opleiding oí modulen

zeer
z invo l

nleE zo
z invol

geen
mening

cerc.ificeri.ng
oplerding

cercificering
modulen

70t

509

7*

25t

23\

25C

Als de opleiding in z'n huidige vorm nu zou worden aangebden zou slechts 31Vo van de respon-

denten een functionaris in aanmerking laten komen voor deelname aan de 'geschetste opleiding'.

Gevraagd naar het op korte termun opgeven van een cursist voor de opleiding antwoordt 94Vo met

'nee'.

Gevraagd naar (evenruele) redenen om functionarissen in aanmerking te laten komen voor een

opleiding tot ergonoom levert het volgende op, waaöij het mogelijk was meerdere redenen op te

geven.

Taful 5 Redenen om deel te nem€n aan de opleiding tot srgonoom in rangorde naar de mate waann de reden is genoemd

becer kunnen inspeJ.en op vragen en ont.wikkeLj.ngen i.n
kunnen voldoen aan de behoefte aan deskundigheid
kunnen voldoen aan de verplichting ex art.. 17 Àrbowet.
bijdragen aan de professionaLisering van de ergonoom
de behoefte aan gekwali.ficëerde ergonomen
beter in scaac zijn in te spelen op maacschappeiijke

hee bedrijf | 44\
35t
15t
10t
10*

oncwikkelingen | :t

t9
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Tot slot blijkt er een zekere belangstelling voor het volgen van (delen) van de cursus. mits voorzien

van een certificaat. 507o z-egt interesse te hebben in (gecertificeerde) modulen, lTVo heeft interesse

in de volledige opleiding en lT%o heeft interesse in (ongecertificeerde) modulen.

2.3 Beschouwing

Op enkele aspecten van de uitkomsten van het onderzoek zijn kanttekeningen te plaatsen.

In de eerste plaas moet opgemerkt worden dat het vooral bedrijfsarts/directeuren van bedrijfs-

gezondheidsdiensten zijn die hebben gereageerd. Andere typen diensten en andere beroepsgroepen

vormen een minderheid. Nadere analyse naar verschillen tussen respondenten is om die reden

achtenvege gelaten. De eenzijdigheid van de bedrijfsartsen als respondent bepaalt in zekere zin de

uitkomsten van de vragen naar het voorkomen van de ergonomische expertise en de mate van

deskundigheid.

De kenmerken van de respondenten zijn eveneens van invloed op de beantwoording van de in-

houdelijke vragen naar de aard van de ergonomische vraagstukken. naar de behoefte aan meer des-

kundigheid en naar de wijze waarop men deze deskundigheid denkt te verwerven.

Naar het inzicht van de respondenten -dus vrijwel uitsluitend leidinggevende bedrijfsartsen- bestaat

er binnen hun organisatie weliswaar behoefte aan deskundigheid, maar die zal vooral via korte

gerichte cursussen verkregen dienen te worden. De aanwezigheid van een ergonoom. als profes-

sional met een eigen identiteit, in de organisatie lijkt daarbij van mindere betekenis. Gelet op de

opleiding van de huidige professionals in de deskundige diensten is dat niet onlogisch. De meesten

hebben naast een initiële opleiding -tot arts, verpleegkundige, psycholoog, ingenieur of

fysiotherapeut- al een specifïeke vervolgopleiding achter de rug. Arbeidshygiënisten hebben een

specifieke doctoraal opleiding. Nog een (zware) opleiding tot ergonoom voor één van de zittende

professionals komt dan niet snel in aanmerking.

De behoefte aan meer deskundigheid doet zich vooral voor op die terreinen van de ergonomie die

momenteel sterk in de belangstelling staan, zoals 'houdings- en bewegingsproblematiek'. 'cognitie-

ve ergonomie' en 'integrale aanpak van ergonomisch werkplek (her)ontwerp'. Dit sluit ook aan bij

de ovenvegingen die men heeft om functionarissen op onderdelen te laten opleiden. De meest

genoemde redenen zijn:

l. beter kunnen inspelen op vragen en ontwikkelingen in het bedrijf en

2. kunnen voldoen aan de behoefte aan deskundigheid.

20
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De maatschappelijke status van de verworven deskundigheid lijkt slechts voor een deel te worden

gezocht in certificering van (onderdelen van) de opleiding. Bijdragen aan de professionalisering en

kwalificering van de ergonoom speelt voor de respondenten een ondergeschikte rol. Van leiding-

gevenden in de bedrijfsgezondheidsdiensten (of in de bedrijven waarvoor of waarin zij werkzaam

zijn) was in dit veóand ook niet op voorhand verwacht dat er behoefte zou bestaan aan weer een

nieuwe deskundige met een eigen professionele identiteit. Eén en ander blijkt ook uit de studie naar

welzijnsdeskundigheid in (grote) bedrijven (Meerman en Middeldorp, 1990). Uit hun onderzoek

blijkt dat de bedrijven van oordeel zijn dat zij reeds over voldoende deskundigheid middels de

bestaande beroepsgroepen beschikken; ergonomische problematiek wordt daaöij doorgaans

verwezen naar de bedrijfsgezondheidsdienst. Dat neemt niet weg dat met de op handen zijnde wet-

en regelgeving rondom de Arbowet behoefte zal ontstaan om ergonomen in de dan geheten

'preventie dienst' te incorpereren.

Blijkbaar is men nogal geschrokken van de schets van de gehele opleiding. Dit blijkt vooral uit de

beantwoording van de vraag op welke wijze men denkt aan de deskundigheidsbehoefte te willen

voldoen.

Opvallend laag is het percentage dat meent de deskundigheid via de geschetste opleiding te kunnen

verwerven. Daartegenover staat de redelijk positieve bejegening van elementen van de opleiding,

zoals de (gecertificeerde) modulen.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben consequenties voor het positioneÍen van de opleiding. Het

is de vraag of de 'opleiding tot ergonoom'een op zicluelf staande beroepsopleiding zal moeten zijn

of dat ergonomische deskundigheid niet veeleer in de vorm van losse cursussen (modulen)

verkregen zal moeten kunnen worden. Evenzeer is een combinatie van beide mogelijkheden

denkbaar. Een aantal taken van andere arbo-deskundigen heeft ook een ergonomische invalshoek.

Indien modulen behalve voor ergonomen. die in opleiding zijn voor een registratie. ook toeganke-

lijk worden gemaakt voor andere arbo-deskundigen kan een voldoende grote vraag naar delen van

de ergonomie opleiding ontstaan.

Naar het zich laat aanzien is thans de markt voor ergonomen te klein om een opleiding voor uitslui-

tend ergonomen op te zetten. Enkele ontwikkelingen doen echter vermoeden dat deze markt op den

duur voldoende groot zal zijn. In de eerste plaas moet dan gedacht worden aan de op handen

zijnde wijzigingen in de Arbowet, waarin een wettelijke verplichting tot het inschakelen van

ergonomisch deskundigen wettelUk zal worden geregeld. Ten tweede kan met deze opleiding

)t
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aangesloten worden bij de eisen die de Stichting Registratie Ergonomen stelt aan te registreren

ergonomen. Op de derde plaats zal er naar verwachting een zeker aantal ergonomen (geschat wordt

circa 50) ten behoeve van hun registratie op korte termijn in opleiding

willen gaan. Onduidelijk is nog hoe groot het aantal werkzame ergonomen bij 'preventie diensten'

zal worden en hoe de 'omloopsnelheid' van ergonomen zal zijn.

Voor de korte termijn kan dan gedacht worden aan een groeimodel. waaöij ondenvijsmodulen

worden ontwikkeld ten behoeve van de opleiding tot ergonoom, die deels ook voor andere arbo-

deskundigen toegankelijk kunnen zijn en die een functie kunnen vervullen in de na- en bijscholing

van zittende ergonomen.

Bij de ontwikkeling van de modulen kan gebruik gemaakt worden van de eisen die de Stichting

Registratie Ergonomen heeft geformuleerd. De aanwezigheid van die eisen biedt goede per-

spectieven voor een groeimodel.
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1.

')

3. RANDVOORWAARDEN EN CERTIFICERING

De doelstelling van het project is het formuleÍen van een pÍogmmma van eisen van de 'opleiding -

tot ergonoom' en het construeÍen van een voorlopig curriculum. Achterliggende gedachte was

duidelijkheid te kÍijgen over de mogelijkheden tot het leveren van een bijdrage aan de profes-

sionalisering van de ergonoom. In principe staan daartoe verschillende wegen open. Er worden er

twee uitgelicht.

Initiatieven vanuit de overheid door middel van wet- en regelgeving en

Certificering van het beroep.

Enerzijds zijn er inmiddels concrete stappen ondemomen om tot registratie van ergonomen te

komen middels de oprichting van de Stichting Registratie Ergonomen (SRe), anderzijds draagt de

overheid bij door op handen zijnde wijzigingen in de Arbowet (De Arbeidsomstandighedenwet,

1990). De wijziging voorziet in de verplichtstelling van welzijnsdeskundigheid voor bedrijven.

Welzijn bij de arbeid""t is concreet gemaakt in ergonomie en functieinhoud. De ergonoom zal

in deze lezing de voorkeursdiscipline zijn voor het uitvoeren van de ergonomische taken op het

terrein van het welzijn bij de arbeid.

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het fenomeen 'register-ergonoom', op wettelijke

regelingen en op het standpunt van de vereniging inzake certificering.

3.1 'Register-ergonoom'

Op initiatief van de Intemational Ergonomics Association (IEA) werkÍ een werkgroep,

'HETPEP"""', aaÍl een model de 'euro-ergonoom' te kunnen certificeren. Het gedachtengoed

rond deze 'euÍo-ergonoom' is inmiddels gebruikt door de SRe voor het formuleren van de eisen

van de 'register-ergonoom'. Hiema zal steeds worden gesproken van 'register-ergonoom'.

Centraal in de eisen staan de mate van deskundigheid verkregen door een opleiding en door

""' Voor de omschrijving van dit begrip wordt aangesloten bij het conceptpublicatieblad artikel 17
van het min. SoZaWe

""" Harmonising European Training Programmes for the Ergonomics Profession
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relevante weÍkervaring. De voostellen van TIETPEP hebben tot doel een raamwerk voor een oplei-

ding te beschrijven dat het mogelijk maakt op euÍopees niveau ergonomen te erkennen. Daarmee

kan een harmonisatie van de professionele ergonomische 'competentie' in Europa worden gercali-

seerd. Voor een uiwoerige beschrijving wordt verwezen naar het rapport van de werkgroep en naar

bijlage 4 GIETPEP, 1991). In het kader van dit project zal de bespreking zich beperken tor de

onderwijskundige aspecten, die als randvoonvaarden kunnen gelden voor de Nederlandse 'opleiding

tot ergonoom'. Vooraf moet opgemerkt worden dat in het denken over de 'euro-ergonoom', als ook

over de 'register-ergonoom' een wetenschappelijke benadering lijkt te domineren.

In hun rappoÍt doet HETPEP voorstellen voor een curriculum. waarin onderscheiden zijn:

- de onderdelen van het curriculum;

- de duur van de verschillende onderdelen en

- de kennisdomeinen.

Het cuniculum is opgebouwd uit een cursus ('education'), een praktijkstage ('training') en werken

als ergonoom ('experience'). Deze drie elementen van het curriculum zijn te onderscheiden. maar

onlosmakeldke onderdelen voor het verkrijgen van het certificaat 'euro-ergonoom'. Deze indeling is

ook terug te vinden in de beoordeling van de 'register-ergonoom'. De praktijkstage is bedoeld als

het werken onder mentorschap.

De nominale duur van het HETPEP curriculum bedraagt 6 jaar. waarvan 4 jaar gewijd moeten zijn

aan de ergonomie. Die vier jaar omvatten cursus/opleiding (3 jaar. waaryan tenminste I jaar in de

ergonomie) en praktijkstage (tenminste I jaar). Daamaast dient men minstens twee jaar ervaring te

hebben als zelfstandig werkzaam ergonoom. Dat brengt het totaal op 6 jaar.

Diverse kortingen op onderdelen zijn mogelijk aftrankelijk van de academische vooropleiding. Als

minimum eisen zijn gesteld dat het werken als ergonmm een periode van twee jaar in beslag neemt

en dat de ergonomiecursus en het practicum beide minimaal I jaar bedragen. Bij een curriculum

zoals door HETPEP geschetst wordt uitgegaan van het volgen van (grote) delen ondenpijs tijdens

de academische opleiding. Bij het vertalen van deze opleidingseisen naar de nederlandse situatie zal

rekening gehouden moeten worden met eventuele vrijstellingen voor onderdelen van de 'opleiding

tot ergonoom' op grond van eerdere kwalificaties.

In tabel 6 is het cursorische deel van het curriculum weergegeven.
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ffiel 6 Owair$t yan orrsusinhorden en tiidsbebding volgens HEIPEP

ergonomische principes
(de ergonomische benadering)
menselijke eigenschappen
(fysiologie en psychologie)
arbeidsanalyse en meringen
(mechoden en cechnieken)
mens en technologie
(ergonomi.e als Coegepast.e wetënschap)
appl icat ies
( incegrale t.oepassing bij ergonomisch onEwerp)
pro f ess ionele vraagsEukken
(wet.gevinqf , et.hiek etsc. )

(oefenen op onderdelen uit. de domeinen)

3t

12*

15*

15t

37t

3t

15t

van de

van de

van de

van de

van de

van de

van de

cursusËijd; 20

cursusE.ijd, 80

cursusEijd; 100

cursust.ijd,100
cursustijd;240
cursusÈi.jd, 20

cursusEijd;100

uur

uur

uur

uur

De totale omvang van dit pakket, dat over de duur van de opleiding wodt verspreid, bedraagt circa

660 uren.

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de leerdoelen (eindtermen) en bijpassende inhoud

volgens trefwoorden.

De training (een gestructureerde praktijkleerperiode of stage) wordt gesuperviseerd door een docent

of een gecertificeerd ergonoom, aftarkelijk van waar het practicum plaats vindt.

De training duurt minimaal 12 en maximaal 18 maanden. Nadere omschrijving van de inhoud van

de training blijft in het rapport achterwege.

De periode waarin men werkzaam is als ergonoom, in een door de beroepsgroep erkende setting,

wordt veÍondersteld in aansluiting aan de twee eerder genoemde curriculumdelen plaats te vinden.

Gedurende die periode dient men tenminste 'een presentatie' op een door ergonomen erkende

bijeenkomst te houden.

Uitdrukkelijk wordt gestreefd naar een flexibel curriculum met inachtneming van de belangen en

competenties van de plaatselijke instituten en velddeskundigen.

Het voert in dit stadium te ver uiwoerig in te gaan op de organisatorische consequenties van het

certificaat 'euro-ergonoom'. In de uiwoeringsfase van de Nederlandse opleiding tot ergonoom zal

aan de mogelijkheden met het curriculum aan te sluiten aan deze HETPEP eisen nadere aandacht

geschonken moeten worden. Het laat zich aanzien dat in de nederlandse situatie met de in dit pro-

ject ontwikkelde opleiding tot ergonoom voldoende aan die eisen en aan de eisen van de 'register-

ergonoom' tegemoet gekomen wordt.

3.2 Wettelijke regelingen

Sinds I oktober 1990 zijn ondememingen en instellingen met meer dan 500 werknemers verplicht

adviserende en ondersteunende taken op het gebied van welzijn bij de arbeid te laten verrichten. In
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tegenselling tot bedrijfsgezondheidsdiensten en bedrijfsveiligheidsdiensten gelden voor de wel-

zijnsfunctionaris geen vooraf omschreven opleidingseisen of organisatorische verankeringen.

Toetsing vindt plaats aan de hand van de in lid 2 van artikel 17 omschreven welzijnstaken.

Initiatieven vanuit de overheid gaan, getuige het eerder genoemde concept publicatieblad en de ad-

viesaanvraag inzake de implementatie van de Europese kadenichtlijn, wel in de richting van een

nadere verankering (Ministerie SoZaWe, 1991).

BU 500 of meer werlmemers wier arbeidsplaatsen in elkaars nabijheid gelegen zijn zal minimaal

één deskundige aangewezen moeten worden. Die deskundige houdt zich bezig met het verstÍekken

van adviezen omtrent de ergonomische inrichting van de werkplek.

26

Taàr,l 7 'Welziinstak€n' die samenhangen met artikel 17 wn de Arbowet

aanbevelingen doen over wer§1ek- en funcEieverbet.ering
aanbevelingen doen over het. t.e voeren welzijnsbeleid
volgen van ervaringen meÈ en de uit.komst.en van dat beleid
verwerken van heÈ beleid en de ervaringen in hec jaarplan en jaarversrag terzake
Èoezenden van afschrifÈen van adviezen aan de medezeggenschaporganen
bijhouden van de sÈand van de ergonomj.e en de arbeids- en bedrijfskunde
geven van voorlichÈing aan werknemèrs Een aanzien van heC welzijn

De taken worden gezien als ondersteuning van het management bij het ontwikkelen en uitvoeren

van een welzijnsbeleid. In het navolgende wordt dit beperkt tot de ergonomische aspecten van het

begnp welzijn bij de arbeid. Voor wat betreft de organisatie van de deskundigheid wordt uitgegaan

van de gedachten dat wanneer de organisatie in staat is welzun bij de arbeid planmatig te

bevorderen de kennis, de personele capaciteit en de organisatorische allocatie voldoende zijn.

Deze functionele benadering wordt voortgezet waar het gaat om het bepalen van de geëigende

discipline voor het invullen van de gewenste deskundigheid. Beschreven worden de veronderstelde

kennis en vaadigheden op het tenein van de ergonomie. De deskundige dient zowel de vaardigheid

te hebben werkplekken en de bijpassende hulpmiddelen te kunnen (her)ontwerpen als te beschikken

over kennis van de wijze waarop (nieuwe) afdelingen. in relatie tot de functies. ontworpen dienen

te worden. Voor die taakstelling wordt grondige specialistische kennis verondersteld.

Het aantal benodigde deskundigen zal aÍhangen van de complexiteit van de organisatie. de aard van

het werk en van de hoeveelheid werk.

De positie van de deskundige in de organisatie wordt open gelaten, hoewel gesteld wordt dat de

grootste bijdrage te verwachten is van een specialist in de nabijheid van de werkplek. Aanbevolen

wordt in het geval deskundigen vanuit meerdere disciplines (veiligheid en gezondheid) betrokken

zijn bij dezelfde aóeidssituatie afstemming tussen deze disciplines te bevorderen.
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De adviesaanvraag aan onder andere de Arboraad betreffende preventiediensten voegt hieraan

weinig toe. Met name op het punt van het deskundigheidsniveau van functionarissen die taken uit

artikel 17 van de Arbowet ui$oeren worden beperkt nadere regels gesteld. ln de wet worden een

aantal taken genoemd die het de deskundigen mogelijk maken 'maatwerk' te leveren. Wel wordt ter

voorbereiding op het stellen van deskundigheidseisen een wettelijke basis gelegd.

Het toezicht daarop zou kunnen geschieden via certificatie van de 'preventie dienst'. De SRe heeft

onder andere op deze ontwikkelingen geanticipeerd met het instellen van een register voor

ergonomen.

3.3 Standpunt van de vereniging

In de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie zijn twee ontwikkelingen van betekenis zijn voor dit

project, te weten:

1. de uitgesproken behoefte aan een opleiding op post doctoraal niveau;

2. de registratie van ergonomen.

Deze laatste ontwikkeling impliceert behalve een omschrijving van de erkende (gecertificeerde of

geregistreerde) ergonoom ook een gedragscode. Ten behoeve van de certiÍicering is een onaftranke-

lijke stichting opgericht. de SRe.

Deze stichting zal ergonomen registreren die voldoen aan de eerder genoemde eisen (globaal

conform de HETPEP eisen). Het doel van de registratie is wederzijdse garanties voor kwaiiteit te

verschaffen aan ergonomen. werkgevers en opdrachtgevers. De gedragscode vormt een onderdeel

van de eisen.

De stichting staat onafhankelijk van de vereniging. De NVvE bezet wel een bestuurszetel in de

stichting. De inschrijving in het register is drie jaar van kracht. Nadien dient verlenging aange-

vraagd te worden, telkens voor een periode van 3 jaar.

De gedragscode bevat elementen die behoren bij een professie. zoals een (wetenschappel{k)

verantwoorde uitoefening van het vak, integriteit, handelen naar bekwaamheden, in stand houden en

uitbreiden van kennis. garanderen van vertÍouwelijke behandeling, bevorderen van het publieke

veÍrouwen en onderlinge loyaliteit en toetsing.
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4. IIITGANGSPI]NTEN VOOR HET ONTWERP

Alvorens het curriculum te ontwerpen zullen een aantal uitgangspunten geformuleerd moeten

worden. Deze worden ontleend aan het onderzoek naar de behoefte aan de 'opleiding tot ergonoom

(zie §§ 2.1-2.3), het onderzoek naar de beroepskenmerken (zie bijlage 1) en aan ervaringen met

vergelijkbare opleidingen op post hoger ondenvijs niveau. met name de sociaal geneeskundige

beroepsopleidingen.

4.1 De domeinen naar functie- en taakkenmerken

In het onderzoek naar taak- en functiekenmerken, dat integraal is opgenomen in bijlage 1, is een

reeks van kennis en vaardigheidseisen beschreven, die zijn gerubriceerd naar inhoudelijke

domeinen.

Het uitgangspunt bij dat onderzoek was dat de opleiding dient aan te sluiten bij de werkopgaven

van de ergonoom (Kessels en Smits, 1989).

De volgende domeinen zijn onderscheiden:

l. sociaal en organisatorisch domein;

2. (gezondheidskundig) domein;

3. informatieverwerkingsdomein;

4. technisch ontwerp domein:

5. domein van methodisch en systematisch werken;

6. adviseursdomein:

7. juridisch domein.

Voor een nadere specificatie van de eisen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de betreffende

bijlage.

In grote lijnen zijn in deze indeling lijnen te trekken naar de relevanre onderliggende disciplines.

met name de bewegingswetenschappen, de (leer-) psychologie en de technische ontwerpkunde en

ten dele de arbeids- en bedrijfskunde. Anderzijds zijn veóindingen te leggen met de taken van de

ergonoom, met name probleembehandeling, ontwerpen en adviseren, leidinggeven en opleiden en

voorlichten.



TNO rapport

NIPG 92.050

In de onderscheiden domeinen komen de volgende ondenrerpen aan bod:

1. Sociaal en organisatorisch domein

- organisatiekunde

- organiseren en managen

- taakanalyse en taakallocatie

- sociaal-psychologische aspecten van organisaties

- planmatig handelen (informatisering, bedrijfsbudgettering -waaronder kosten en baten-

berekening en beleid)

- managemenwaardigheden

2. (Gezondheidskundig domein)

- gezondheidsindicatoren (verzuim, arbeidsongeschiktheid. verloop)

- welzijnsindicatoren

- gezondheidbedreigende en risicofactoren in de arbeid

- benaderingswijzen van problemen op het terrein van houding, beweging en kracht

- noÍrnen t.a.v. houding, beweging, kracht en fysische/chemische factoren

- ergonomische principes van en mogelijkheden tot verbetering

3. Informatievenverkingsdomein

- mentale belasting

- ergonomische principes bij informatievenverking in relatie tot omgevingsfactoren

- normen t.a.v. mentale belasting en informatieverwerking

- wijzen van aanpak van problemen van informatieverwerking

- ergonomische principes en mogelijkheden tot verbetering

4. Technisch ontwerp domein

- technische ontwerp principes in relatie tot ergonomische uitgangspunten

- analyse technieken voor menselijk handelen in engere zin

- integratie van veiligheid, gezondheid en welzijn aspecten in het ontwerpen van een

arbeidssituatie

- interactie tussen normen t.a.v. de verscheidene Íspecten

- bouwen van modellen (bij voorbeeld simulaties)
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5. Domein van methodisch en systematisch werken

- ergonomische principes

- integrale modellen ter analyse van de rclatie nrssen VGW en arbeid

- onderzoeksmethodologie en statistiek (in het bijzonder sociaal-wetenschappelijk

onderzoek)

- evaluatiemethoden en -technieken

- integrale oplossingen voor werkplek- en functieontwerp

- leerprincipes, leerstijlen en systematische gedragsverandering

- veranderingsstrategieën

6. Adviseursdomein

- ontvangen, verhelderen en vertalen van problemen

- systematische beihvloeding

- netwerkkennis

- weerstanden tegen verandering

- beleidsvoering

7. Juridisch domein

- weuelijk kader rondom VGW en arbeid

- wetteluke normen en richtlijnen

- gedragscode en professionele thema's

Deze indeling wordt beschouwd als een eerste aanzet tot een beschrijving van elementen uit het

cursorische deel en de praktijk-leer-perioden van de opleiding. Enige mate van overlap tussen de

diverse domeinen komt voor. Bij de beoordeling van de aard en samenstelling van het cursorische

deel van het onderwijs zal de voorkeur moeten uitgaan naar de 'tasks worth teaching' (Schön,-

1987). Niet alle taken zullen 'de moeite waard zijn' om in dit deel van de opleiding een plaats te

geven. Op basis van het eerder genoemde rapport naar taak- en functiekenmerken kan een zinvolle

keuze worden gemaakt.
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4.2 In- en uittrede kenmerken

Een academisch denk- en werkniveau

Uit het deelonderzoek naar de beroepsuitoefening blijkt dat bij de uitoefening van het beroep

gebruik gemaakt wordt van methoden en technieken waarvoor een academisch denk- en werkniveau

is vereist. De reden daarvan is dat vooral complexe arbeidssituaties worden beoordeeld en dat over

die situaties ook concrete voorstellen tot verbetering dienen te worden gedaan. Dat vereist geen

eenvoudige toepassing van bestaande methoden, maar voor de situatie specifieke toepassingen.

Uit een rccent overzicht van wetenschappelijke en advies projecten is af te leiden op welke wijze

'ergonomen' expertise ontwikkelen en toepassen. Dit overzicht, genaamd IDEE, kan dienen als

leidraad bij het vaststellen van de wetenschappelijke en beroepsgebonden inhoud van de opleiding

(Kuik e.a., l99l)

Een beroepsopleiding

Uit het ondezoek naar taak- en functiekenmerken blukt dat de taakdomeinen en het functio-

neringsniveau aanleiding vormen in het kader van een beroepsopleiding de opleiding in de praktijk

te beklemtonen. De uitoefening van het beroep of de functie. aangevuld met theoretisch onderwijs,

op grond waarvan reflexie kan plaasvinden is een effectieve strategie voor een dergelijke opleiding

(Schön. 1987:Romiszowski, 198 l).

Vooronderstelde kennis

De opleiding zou moeten aansluiten bij opleidingen die globale kennis van de ergonomie over-

dragen. In aanmerking daarvoor komen de ergonomiecursus onder auspiciën van de NVvE. de

leergang ergonomie van het NIA en de ergonomiecursus van de Open Universiteit.

Eerder is beschreven dat in diverse doctoraal programma's ergonomie een substantieel deel van het

afstuderen kan uiÍnaken. Het zal ter beoordeling van de cursusleider -in samenspraak met een

'ffetenschappelijke commissie van de certificerende instantie- zijn of een individuele cursist van de

opleiding tot ergonoom in aanmerking komt voor vrijstelling van onderdelen. Dat zal per keer

beoordeeld moeten worden omdat de tijdens de academische studie gevolgde onderdelen naar aard

en diepgang zullen wisselen.

Naar het zich laat aanzien is een vooropleiding in de technische wetenschappen. de sociale we-

tenschappen en de biomedische wetenschappen de meest geëigende vooropleiding.
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Onderwijsdoelen

Ondenrijsdoelen zijn van betekenis voor het ontwerpen van een opleiding. Zij hebben de functie de

maker en de opdrachtgever van de opleiding ten dienste te staan bij het vaststellen van het niveau

(de eindtermen) van Ce opleiding en bU het ontweÍpen van de ondenvijs-leer-situaties

(Romiszowski, 1981). In dit project is er voor gekozen de eindtermen te beschrijven in de vorm

van de kennis en vaardigheidseisen per domein. Deze aanpak verdient ook aanbeveling bij de

formulering van de inhoud, het niveau en de werkvoÍmen in het cursorische deel.

In een dergelijke beroepsopleiding gebeurt echter meer dan in de leerdoelen vastgelegd kan worden.

De cursist maakt zich meer eigen dan strikt genomen toetsbaar beschreven is. Met name geldt dit

voor de niet cursorische delen van de opleiding -de praktijk-leer-perioden, zoals de eigen praktijk.

Er is in het kader van dit onderzoek niet naar gestreefd deze meenvaarde expliciet te beschrijven.

4.3 Modulair

Uit het onderzoek naar de taak- en functiekenmerken van de ergonoom blijkt een zekere mate van

differentiatie te bestaan naar taken en naar problemen die worden aangepakt. Voor een deel had dit

te maken met de vooropleiding van de ergonoom, voor een belangrijk deel ook met de setting

waarin de ergonoom werkzaam is. In die zin verschilt de ergonoom nauwelijks van andere arbo-

deskundigen.

Ook bleek uit het onderzoek dat de behoefte aan nadere scholing en vooral het moment waarop de

scholing gewenst wordt van ergonoom tot ergonoom verschilt. Eenzelfde constatering is gedaan in

het behoefte onderzoek (zie § 2.3). Op deelterreinen is thans behoefte aan nadere scholing, waaöij

de behoefte vooral lukt te worden bepaald door problemen die in het centrum van de belangstelling

staan: fysieke belasting, mentale belasting en de beeldschermwerkplek.

Uit beide onderzoeken blijkt vooral behoefte te bestaan aan praktisch ondenvijs dat zich richt op de

aanpak van werkproblemen: bijdragen aan problemen op het terrein van fysieke belasting en

mentale belasting, adviseren over herinrichting van werkplekken, concepten voor systematische

beihvloeding als adviseur etc.

Deze overwegingen pleiten voor de invoering van een flexibel ondenvijs systeem, waarin wat

betreft het cursorische deel de module een belangrijke rol speelt (van Eyl. l9S8). Een module wordt

gezien als een op zich zelf staande cursus waarin een probleem of een werkopgave of een

methodiek wordt behandeld. Een (zelf gekozen) reeks van modulen naast de praktijk-leer-situatie

leidt bij voldoende deelneming tot een certificaat.
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Uit de samenstelling van de modulen voor het cursorische deel van de opleiding bhjkt een zekere

mate van overlap met andcre post academische opleidingen. Voor een deel is dit te verklaren door

het eerder genoemde argument dat vooral behoefte bestaat aan ondenperpen die in het centÍum van

de belangstelling staan. Een andere reden voor enige overlap is dat naar verwachting -uit het onder-

zoek naar taak- en functiekenmerken blijkt dit voor een deel reeds het geval te zdn- ergonomen bij

de aanpak van arbo-problematiek deel zullen nemen in multidisciplinaire teams. Dit maakt het met

het oog op de samenwerking en de communicatie met andere disciplines noodzakelijk kennis te

nemen van aspecten die niet strikt genomen tot het eigen vak behoren.

4.4 Toetsingscriteria

De toetsingscriteria zullen per onderdeel van het curriculum moeten worden vastgesteld. Wat betreft

het cursorische deel kunnen ze worden ontleend aan de leerdoelen. mits daarover overeenstemming

bestaat. De meeste leerdoelen moeten daaftoe worden beschreven in termen van toetsbare kennis

(moet iets kunnen reproduceren. bijvoorbeeld het ergonomisch principe) of toetsbaar gedrag (moet

iets kunnen tonen. bijvoorbeeld het toepassen van het ergonomisch principe bij het oplossen van

een gegeven probleem).

Moeilijker wordt het toetsingscriteria te formuleren voor de praktijk-leer-perioden, in het bijzonder

ten aanzien van het werken in de eigen praktijk. De oplossing die HETPEP daarvoor heeft

gekozen -het toegelaten worden tot het houden van een voordracht voor een door ergonomen

erkend gezelschap- lijkt een waardevolle. Op de voor- en nadelen van de praktijk-leer-periode in

het curriculum wordt ingegaan in § 5.2.

Een oplossing voor toetsing van de stage(s) zou in dezelfde richting gevonden kunnen worden en

doet recht aan het karakter en het niveau van de opleiding. De cursist moet tonen over bepaalde

kennis- en vaardigheidseisen te beschikken in een nagebootste werksituatie.

In dat verband wordt vooral gedacht aan het uitvoeren van een eenvoudige opdracht, waarover

zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd moet worden. Voor een dergelijke opgave zijn heel

wel toetsingscriteria te formuleren.

De opleiding kan worden afgesloten met een scriptie in de vorm van een venlag van een eigen

'onderzoek' of adviesopdracht. een onderbouwd model of simulatie, of een beleidsnota.
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4.5 Werkvormen

Uit het onderuoek naar taak- en functiekenmerken blijkt vooral behoefte te bestaan aan werkvormen

die nauw aansluiten bij de praktijk van de ergonoom. Dit houdt in dat theoretische concepten in

relatie worden gebracht met de werkopgaven en de taken. Dat leidt tot actieve werkvormen vanuit

een 'ontdekkingsstrategie'. Waar het gaat om onderwijs dat zich richt op het toepassen van

vaardigheden -bijvoorbeeld het oplossen van problemen- verdient dit inderdaad de voorkeur.

Eerder is geconstateerd dat de ergonomie vooral gebaseerd lijkt te zijn op drie pijlen, die onderling

nogal verschillend zijn: de bewegingswetenschap, de cognitieve psychologie en de technische

ontwerpkunde. Bij het enigszins vereffenen van deze verschillen zal een anderc strategie dan de

'ontdekkende' voorkeur verdienen. namelijk de 'aanbiedingstrategie'. Als werkvormen moet dan

vooral gedacht worden aan voordrachten en demonstraties, gesprekken en kleine oefeningen.

Het zal mede afttangen van de intree-kenmerken van de cursisten welke werkvorm in welke

modulen vooral gehanteerd zal en kan worden.
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5. HET CI'RRICIII]M

In dit hoofdstuk zal een curriculum beschreven worden op grorui van de bevindingen van de

onderzoeken in dit project, de gestelde voonvaarden die samenhangen met de 'register-ergonoom en

de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten.

5.1 De opbouw van het curriculum

De voonvaarden voor het curriculumontwerp zijn:

- De opleiding moet op post hoger ondenvijs c.q. academisch niveau verzorgd worden;

- De opleiding moeÍ aansluiten bij nationale ('register-ergonoom') en intemationale

ontwikkelingen ('euro-ergonoom');

- De opleiding moet tegemoet komen aan de ontwikkelingen rondom de uitwerking van de

deskundigheid die wordt verondersteld in het huidige artikel 17 vatde Arbowet;

- De opleiding moet tegemoet komen aan de behoefte van de NVvE aan een vervolg op de

onder hun auspiciën uitgevoerde ergonomiecursus:

- In de opleiding moet, waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van de in opdracht van de

NVvE ontwikkelde leerstof. die voldoende beoordeeld en actueel dient te zijn.

Het curriculum omvat drie onderdelen die worden doorlopen over een periode van maximaal 4 jaar

na afronding van een academische of HBO opleiding op onder andere één van volgende
. lraaaaageDleoen :

- psychologie;

- industrieel ontwerpen

- landboufiechniek;

- geneeskunde:

- bewegingswetenschappen:

- werktuigbouwkunde;

- bedrijfsverpleegkunde of bedrijfsfysiotherapie (post HBO).

"""' Hierbij wordt verondersteld dat de afgestudeerde. voor zover van toepassing, een relevant
ergonomiepakket heeft doorlopen.
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De cursist dient werkzaam te zijn in een functie die voor tenminste 50% ergonomische taken of

ergonomische werkopgaven omvat. Een en ander dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan

een certifi cerende instantie.

36

Het curriculum omvat:

- een cursorisch deel

- gestructureerde praktijk-leer-perioden

- praktijk-leer-periode onder mentorschap

- praktijk-ervarings-periode met intervisie

met een omvang van 500 uur;

met een omvang van 20 werkdagen;

met een omvang van I jaaq

met een omvang van 2 jaar.

Het cursorische deel vindt verspreid over de opleidingsperiode plaats. De gestructureerde praktijk-

leer-periode ofwel stage heeft tot doel kennis te nemen van of ervaring op te doen met de relevante

aspecten die niet in de praktijk-leer-periode onder mentorschap aan de orde kunnen komen. Dit zal

op individuele basis vastgesteld moeten worden. Hieöij kan vooral gedacht worden aan het volgen

van een stage in een andere setting dan die waarin de ergonoom van huis uit werkzaam is;

bijvoorbeeld dienstensector versus industrie. Gedurende de stage zal de ergonoom een beperkte

opdracht uitvoeren die passend is voor het werk van de stageverlener. De opdracht leidt tot een

rapportage en een prcsentatie.

Onder de praktijk-leer-periode onder mentorschap wordt verstaan het werkzaam zijn in de eigen

praktijk. waarvan een substantieel deel ergonomische taken deel uitmaakt. De mentor is een daartoe

erkende functionaris, bij voorkeur een geregistreerd ergonoom. die de ergonoom in opleiding in zijn

dagelijkse werkzaamheden begeleid en toezicht houdt op de uitvoering ervan. De mentor ziet er

tevens op toe dat de ergonoom in opleiding voldoende gelegenheid wordt geboden de onderdelen

van de opleiding te volgen.

Wat betreft het cursorische deel van de opleiding wordt gedacht aan de volgende modulen. Bij

iedere module is een indicatie gegeven van de omvang. De omvang wordt vooral bepaald door de

doelen. de onderwerpen. de diepgang en de veronderstelde werkvormen.

Ten aanzien van de doelen. ook wel leerdoelen, moet gezegd worden dat deze ontleend worden aan

verschillende bronnen. Enerzijds aan de resultaten van dit ondezoek, anderzijds aan eisen vanuit de

(beroeps)vereniging, de cursisten zelf en hun werkgevers. De doelen worden geformuleerd via een

afwegingsproces. waaóij formele beroepseisen (ideaal-typische eisen vanuit de beroepsgroep),

worden gecombineerd met authentieke beroepseisen (eisen ontleend aan de taakuitoefening). De

HETPEP eisen worden vooral gezien als formele beroepseisen. Dat betekent ook dat de indeling

voor de domeinen die HETPEP hanteert voor zijn doelformulering in dit voorstel niet zijn gevolgd.



TNO rapport

NIPG 92,450

De doestellingen van de modulen is een zodanige combinatie van leerdoelen te formuleren dat

aangesloten wordt bij herkenbare taak- en functieeisen of bij werkproblemen.

Tabel I Owzicht van modulen ran hel orsorisch gede€lte van de opleiding ht ergonoom

' KennisgerichEe' modulen r

1, organisaÈiekunde
2. Mens en organi.saEie
3. Epidemiologie van arbeid, grezondheid en welzijn
4. Onderzoeksmechodologie
5. Management.vaardigheden

4 dagen/ x punEen
4 dagen/ x puntsen
5 dagen/ x puncen
5 dagen/ x punEen
4 dagen/ x punÈen

'Professional skills' modulen:
5. Àrbeidsplaatsverb€t.ering bij fysieke b€last,ing
7, Àrbeidsplaat.sverb€Èerinq bij mentale belast,ing
8. Àrbeidsplaat.sverbet.èring en cechnisch ontswerpen

Bij deze mcdulen is Èaakallocacie inbegrepen
9. Vöorlichten en bèlnvlóeden

10 dagen/ x punÈen
10 dagen/ x punEen
10 dagèn/ x punEen

4 dagen/ x punEen

' Próbleemoplossen' modulen :
10. Ergonomie en welzl.jnsbe).eid
11. InÈegraa] ont.werpen
12. Àdviesproject. (LeeropdrachÈ)

6 dagen/ x punt.en
10 dagen/ x punten
10 daqren/ x punEen

Totaal 84 dagen/ x punEen

Naast deze reeks van modulen, te beschouwen als minimum in het kader van de beroepsopleiding

tot 'register-ergonoom' kan een serie dagen (6-8) worden geÍeserveerd ten behoeve van berceps-

vooöereidende activiteiten. In deze dagen kunnen professionele thema's aan de orde gesteld

worden, zoals de beroepscode. Ook kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden over actuele

onderwerpen die de beroepsuitoefening betreffen. Bij voorkeur geven de cursisten zelf vorm en

inhoud aan deze dagen.

Naast de hierboven beschreven modulen is het mogelijk op enkele aspecten van de functie van de

ergonoom aanvullende modulen te ontwikkelen. Deze kunnen tevens dienen als na- en bijscholing.

In het bijzonder wodt daarbij gedacht aan een module Werkstress van circa 6 dagen en een module

Ontwerpen van hulpmiddelen in arbeidssituaties van circa 8 dagen.

Het aantal dagen cursorisch onderwus uit het schema bedraagt 84 dagen. Aangevuld met de reeks

van 6-8 dagen beroepsvoorbereidende activiteiten komt het aantal op 90-92. Indien daar de

aanvullende modulen bij opgeteld worden komt het totaal aantal op lM-106 dagen. Dit is meer dan

het vereiste aantal van circa 90 (500 uur). Om die reden is voorzien in een puntensysteem. Indien

al het cursorisch onderwijs wordt geaccepteerd voor de 'register-ergonoom' bestaat de mogelijkheid

uit het aanbd een keuze te maken al naar gelang de werksituatie en de vooropleiding. Het is aan

de certificerende of registrerende instantie in het individuele geval het opleidingspakket vast te

stellen.
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5-2 Beperkingen voor het ontwerp

De hiervoor genoemde modulen zullen ontworpen moeten worden aan de hand van de leerdoelen

en de toetsingscriteria. BU tret ontwerpen van de modulen zal met een aantal beperkende factoren

rekening gehouden moeten worden. Relevante beperkingen zijn:

- de omvang van de cursusgÍoep per module;

- de sÍrmeÍrstelling i.c. heterogeniteit van de cursusgrcep;

- de locatie van de ondenvijs-leer-situatie; met nirme praktische vaardigheden zijn 'in de

klas' moeilijk te organiseren;

- de prijs per module;

- de bereidheid van potentiële docenten.

- de mogelijkheden voor de praktijk-leer-situatie

Het ligt in de rede een opleidingsinstituut te belasten met het oplossen van een deel van de

genoemde beperkingen. Enige opmerkingen over de voomoemde punten zijn hierbij nog wel te

plaasen.

Met name blukt in vergelijkbare opleidingen de praktijk-leer-situatie een punt van zorg. Hoewel de

nadruk in een dergelijke beroepsopleiding ligt bij het leren in de praktijk blijken zich hieöij een

aantal knelpunten voor te doen. Er bestaat een zekere spanning tussen het doen van het eigen werk

als opleidingssiruatie en het eigen werk als produktiefactor. Dat kan tot gevolg hebben dat in de

functie te weinig ruimte bestaat om enerzijds tijd te hebben voor het voorbereiden op en volgen van

onderdelen van de opleiding. met name het cursorische deel. Andezijds kan er te weinig ruimte

bestaan voor reflexie op het eigen werk middels overleg met de mentor.

Niet alle werksituaties zijn even geschikt als onderwijs-leer-situatie. Dit kan vooral het geval zijn

op werkplekken waar het aanbod aan werkopgaven eenzijdig (bijvoorbeeld alleen maar beeld-

schermergonomie) is of gebruik gemaakt wordt van een beperkt aantal methodische kaders

(bUvoorbeeld slechts één analysemethode). De kern van het leren in de praktijk is te worden

geconfronteerd met een scala aan verschillende problemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van

diverse methoden van aanpak. Kennismaking met een groot aanbod aan referentiekaders maakt de

beroepsuitoefening naderhand doelmatiger en bovenal doeltreffender.

De eisen die derhalve aan de praktijkJeer-periode moeten worden gesteld zullen vooral bestaan uit

criteria over de aard van de werkzaamheden (divers), de faciliteiten (verschillende methoden en

technieken) en de veelzijdigheid (mate van mulitidisciplinaritei$. Andere eisen hebben betrekking
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op het opleidingsproces. Er moet voldoende ruimte geboden kunnen wcrden om aan de onderdelen

van de opleiding deel te nemen. De mentor zal voldoende tijd moeten kunnen investeren om de

ergonoom in opleiding te kunnen begeleiden en om toezicht te kunnen houden op diens werlczaam-

heden.

Een eenduidige oplossing voor het vraagstuk van een adequate praktijkscholing is niet voor handen.

Een ander punt van aandacht is de bereidheid van potentiè'le docenten te willen bijdragen aan de

opleiding, met name aan het cursorische deel en de stage. Beide activiteiten kosten tijd en dus geld.

De werkelijke kosten kunnen niet tot uitdrukking gebracht worden in de vergoeding voor de

bijdragen. Daarmee zou een dergelijke opleiding te kostbaar worden. 7*ker bij een nog beperkt

aanbod van ergonomen die als docent. als stageverlener of als mentor kunnen optreden zal het

kosten aspect nadere aandacht verdienen. Vooralsnog moet er vanuit worden gegaan dat de zittende

ergonomen en hun werkgevers zullen moeten investeÍen om de opleiding tot stand te laten komen.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De oorspronkelijke vragen in dit onderzoek waÍen:

- wat is de behoefte aan de opleiding tot ergonoom?

- wat zijn de mogelijkheden tot de opleiding tot ergonoom?

- wat zijn de voorwaarden voor de opleiding tot ergonoom?

- hoe kan het curriculum van de opleiding gestalte krijgen?

De laatste vraag was vooral bedoeld om het kader voor de opleiding te ontwikkelen.

Bestaat er behoefte aan de 'opleiding tot ergonoom'?

Een aantal overwegingen en bevindingen van dit onderzoek bepalen het antwoord op deze vraag.

Er blijkt een verschil in visie te zijn tussen de behoefte van de vereniging (NVvE) en de werkge-

vers van toekomstige cursisten. Op zich is dit niet vreemd. Bij de vereniging zal bovenal behoefte

bestaan aan een opleiding ter ondersteuning of stimulering van een verdere professionalisering van

het vak en de vakgenoten. Bij de werkgevers van preventie diensten zal de behoefte in eerste

instantie beperkt blijven tot de wettelijk vereiste deskundigheid. De gevraagde deskundigheid moet

vooral bijdragen aan het oplossen van de vraagstukken waarmee de deskundige dienst wordt

geconfronteerd. Deze standpunten kunnen complementair zijn. De vraagstukken dekken naar aard

en complexiteit de thema's die de ergonomie als de hare beschouwt.

Geen van de beschikbare nederlandstalige opleiding voldoet aan de voorwaardelijke kwalificaties

die aan de 'opleiding tot ergonoom' zijn gesteld. conform de eisen van de 'register-ergonoom. De

te ontwikkelen opleiding kan zich daardoor een eigen positie in de opleidingsmarkt venverven.

Conclusies zijn:

l. Er be§taat bij de beslissers in de deskundige diensten behoefte aan deskundigheid op het

terrein van de ergonomie. Deze deskundigheid wordt niet bij voorbaat toegeschreven aan

de ergonomie, als professie.

2. Ergonomen zijn in de deskundige diensten beperkt aanwezig. Getuige de aard. de omvang

en de complexiteit van ergonomische vraagstukken zal de vraag naar ergonomische

deskundigheid de komende jaren toenemen.
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Aanbevelingen die hiermee samenhangen zijn:

a. Aanbevolen wordt de ontwikkeling van een post hoger ondenrijs opleiding tot ergonoom

door middel van een 'groeimodel' ter hand te nemen. Bij dit groeimodel moet zowel

tegemoet gekomen worden aan de vraag nÍutr meer professionaliteit van de zijde van de

beroepsbeoefenaren als naar meer deskundigheid van de kant van de werkgevers in

deskundige diensten. Stimuleer daarbij de bindingen tussen de beroepsbeoefenaren in het

veld en de universitaire en niet-universitaire kenniscentra.

b. De overheid moet (gecertificeerde) deskundigheid in het kader van de Arbowet (art. 17

Arbowet) stimuleren en erkennen. De beroepsvereniging zal de vergroting van het univer-

sitaire draagvlak van de ergonomie moeten bevorderen, teneinde de positie van de

practiserende ergonomen te waarborgen en de uitbreiding van hun aantal in het veld van

de deskundige diensten te stimuleren.

Wat zijn de mogelijkheden van de opleiding tot ergonoom?

Ook op dit punt bestaan verschillen van opvatting tussen de beroepwereniging, de overheid en de

werkgevers in de deskundige diensten. Er is sprake van verschillende ontwikkelingen bij de

betrokken part[en. Een exteme factor kunnen deze verschillen oveöruggen of stroomlijnen. In het

bijzonder wordt gedacht aan de registratie en de erkenning van de ergonomische deskundigheid.

Van die registratie zal een belangrijke stimulans uitgaan.

Daamaast biedt de afwezigheid van ergonomen die via een doctoraal examen de kwalificatie 'ergo-

noom' verkrijgen mogelijkheden om op een post hoger ondenvijs niveau een opleiding aan te

bieden.

De conclusies zijn:

J. Mogelijkheden voor het ontwikkelen van een opleiding tot ergonoom moeten gezocht

worden in de vraag naar meer deskundigheid in relatie tot de erkenning van de deskundig-

heid (registratie). De markt lijkt vooralsnog te klein om opleidingen voor uitsluitend

ergonomen 'in opleiding' aan te bieden.

De werkopgaven van de ergonoom vertonen een grote mate van overlap met de taken op

het terrein van de ergonomie die worden genoemd in de Arbowet. De kenmerken van het

beroep -het verstrekken van adviezen over complexe arbeidssituaties, waaóij gebruik

gemaakt wordt van wetenschappelijke methoden en (ontwerp)technieken en van adviseurs-

vaardigheden- biedt mogelijkheden voor een beroepsopleiding naar professioneel model.
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Aanbevelingen die hiermee samenhangen zijn:

c.

d.

Positioneer als vereniging de ergonoom, zoals bedoeld in deze opleiding als de deskundige

ten behoeve van de ergonomische taken van de Arbowet.

Ga over tot het certificercn van delen van de opleiding in het kader van een groeimodel

voor het bevorderen van deskundigheid in deskundige diensten.

Wat zijn de yoorwaarden voor de opleiding tot ergonoom?

Uit dit onderzoek is een aantal voorwaarden naar voren gekomen waaraan de opleiding moet

voldoen wil deze goed gepositioneerd kunnen worden tussen andere opleidingen en wil rekening

worden gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen: registratie en impliciete erkenning in de

Arbowet. Ontwikkelingen op het terrein van de ergonomische beroepsuitoefening zijn echter in eni-

ge mate onzeker door het ontbreken van een brede verankering van ergonomen in de huidige des-

kundige diensten en door snelle maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als inter-

nationaal.

De conclusies zijn:

5. Het beroep wordt vooral in de praktijk geleerd. De opleiding dient derhalve aan te sluiten

bij de werkopgaven in de praktijk van de ergonoom.

6. Een opleiding die aansluit op de 'register-ergonoom'-schap en het 'euro-ergonoom' certifi-

caat i; uiffoeóaar. Certificering van de opleiding(-sonderdelen) is voorwaarde om tot

erkende deskundigheid te komen.

Aanbevelingen die hiermee samenhangen zijn:

e. Voer een flexibel ondenvijs systeem in, opdat snel kan worden ingespeeld op ontwik-

kelingen in de beroepsuitoefening, zowel inhoudelijke als procesmatige. Certificeer daarbij

onderdelen van de opleiding apart en organiseer de opleiding vooralsnog via een groei-

model. Stimuleer de aansluiting aan bestaande opleidingen.

f. Wijs een opleidingsinstituut aan dat wordt belast met de verdere ontwikkeling van de

opleiding. Stimuleer, als beroepsvereniging, de erkenning van de opleiding en voer een

certificeringssysteem in.

Hoe kan het curriculum gestalte krijgen?

Het curriculum wordt door het merendeel van de respondenten als te lang, te zwaaÍ en te duur

ervaren: er is vooral behoefte aan korte gerichte cursussen (behoefte-onderzoek). De respondenten
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uit het onderuoek naar taak- en functiekenmerken hechten meer aan een praktische opleiding

ondersteund door theoretisch onderwijs in een langer lopend opleidingstraject. Dat neemt niet weg

dat op gnond van ontwikkelingen op het terrein van certificering van arbo-diensten en arbo-

functionarissen een opleiding tot ergonoom zich een positie kan en zal verwerven. Bij de samenstel-

ling van het curriculum en de opbouw van het cursorische deel ervan zal rekening gehouden

moeten worden bij het standpunt dat de werkgevers van de toekomstige cursisten thans innemen.

De conclusies zijn:

7. Het curriculum, zoals omschreven in dit rapport voldoet aan de voonvaarden en uitgangs-

punten van de opleiding tot 'register-ergonoom'.

Het curriculum kan met de voorgestelde opzet tegemoet komen aan de wensen vanuit de

deskundige diensten met btrekking tot het via korte cursussen opdoen van ergonomische

deskundigheid.

Aanbevelingen die hiermee samenhangen zijn:

g. Baseer de opleiding primair op scholing in de praktijk. Ondersteun deze praktijkscholing

met nauwkeurig omschreven cursorisch ondenrijs voor de relevante taken in de vorm van

onderwijsmodulen. die zowel onderdeel kunnen uitmaken van de opleiding tot ergonoom

als kunnen dienen tot bijscholing.

h. Bevorder de vorming van een netwerk van de kenniscentra dat bijdraagt aan de opleiding

tot ergonoom.
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l. INLEIDING

Het onderzoek naar de beroepskenmerken van de ergonoom maalc deel uit van een project ter

voorbereiding op een opleiding tot ergonoom. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van

het Directoraat Generaal voor de AÍbeid van het Mnisterie van Saiale Zaken en

Werkgelegenheid.

De aanleiding tot de studies is de behmfte aan een meer fundamentele aanpak voor het

ontwikkelen van een opleiding tot eÍgonoom, nadat eerdere pogingen om tot zo'n opleiding te

komen zonder resultaat warcn gebleven. In het kader van het project wordt een drietal studies

uitgevoerd, te weten:

- een onderzoek naar de behoefte aan opgeleide ergonomen

- een inventarisatie van bestaande opleidingen en

- een onderzoek naar beroepskenmerken van de ergonoom.

Het uitgangspunt voor het laatste onderzoek is dat de opleiding dient aan te sluiten bij de

taken en werkopgaven van de ergonoom. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de

beroepskenmerken en in het bijzonder de taken zijn van de praktiserend ergonoom, waarvoor

de te ontwerpen opleiding is bedoeld. Het onderzoek is gericht op de ergonoom die zich (in

hoofdzaak) bezig houdt met arbeidssituaties in bedrijven.

De vraag of er al dan niet een beroepsopleiding tot eÍgonoom moet komen maakt geen deel

uit van het onderzoek. Op voorhand is door de opdrachtgever gesteld dat er behoefte is aan

een opleiding tot ergonoom op post-hoger-onderwijs niveau. Het kader van het onderzoek

beperkte zich tot de kwestie: hoe een dergelijke opleiding er uit zou moeten zien en welke

eindtermen gerealiseerd zouden moeten worden. Het gaat om een definitiestudie voor een

beroepsopleiding en niet om een evaluatie van de beroepsp,raktijk van de ergonomen.

In de hmfdstuk kan 2 en 3 wordt ingegaan op de vraagstelling en de onderzoeksopzet. In

hoofdstuk 4 komen de resultaten aan bod. Centraal daarin staan de taken, de taakgebieden en

de werkproblemen waarmee de ergonoom wordt geconfronteerd. Apart wordt ingegaan op het

niveau waarop de ergonoom doorgaans functioneeÍ en welke capaciteiten voor dat niveau van

functioneren zijn vereist.

In hoofdstuk 5 worden de benodigde kennis en vaardigheden gerubriceerd naar inhoudelijk

domeinen. In hoofdstuk 6 worden de onderwijsdoelen als uitgangspunt genomen voor een

auvet tot curriculumconstructie. Op het punt van de curriculumconstructie moet een

voorbehoud worden gemaakt omdat de voÍÍn van de opleiding ook door andere factoren wordt
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bepaald, zoals de noodzÍuk aan te sluiten bij het certificaat 'Europees ergonoom', de behoefte

aan opgeteide ergonomen, de aard en mate van hun deshrndigheid en het intree-niveau dat

wordt'bercikt door (ergonomisch geoÍtëne€rd) vo@pleidingen.

In hmfdstuk 7 wmden conclusies getroklrcn en is de samenvatring opgenomen.
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2. VRAAGSTELLING

Een ondenrijskundige aanpak van curriculumconstnrctie voor een beroepsopleiding hogdt in

dat wordt uitgegegaan van het werk dat de betrokken beroepsbeoefenaren in de praktijk

m(rten doen. dan wel geacht worden te doen. Daartoe wordt de vigerende praktijk van de

beroepsuitoefening in kaart gebracht. Er zijn verschillende methoden voor het beschrijven van

de beroepsuitoefening @omiszows§ 1981, Kessels en Smit 1989). In dit onderzoek is

gebnuik gemaakt van documentenstudie en interviews.

De volgende elementen zijn in het onderzoek betroklren:

de aard van de werkproblemen van zo'n functionaris;

de taken die de functionaris opgelegd krijgt;

de activiteiten die de functionaris onderneemt om zijn taak te volbrengen;

het niveau van functioneren binnen een organisatie:

de voorwaarden waaronder de taak moet worden volbracht:

de capaciteiten die nodig zijn om de taak te volbrengen.

Het onderzoek beschrijft wat de functionaris, die past in het profiel van de 'ergonoom' - de

model ergonoom voor de opleiding - doet. Welke vraagstukken komt hij in zijn werk tegen,

hoe lost hij deze doorgaans op en van welke kennis en vaardigheden maakt hij daaÍbij

gebruik. Evenzeer was het de vraag hoe de ergonoom in relatie staat tot zijn omgeving, in het

bijzonder hoe zdn omgeving zijn functioneren waardeeÍ. fot slot is nagegaan hoe

functionarissen. die thans als ergonoom werkzaam zijn, opgeleid zijn voor de talien die zij

hier en nu uitvoeren.

Er werd van uit gegaan dat de huidige nederlandstalige opleidingen (voor een overzicht zie

bijlage l)' waarin ergonomische deskundigheid verworven kan worden, niet voldoen aan het

door de opdrachtgever gewenste deskundi gheidsniveau.

Samengevat was de vraÀgstelling voor dit onderzoek:

Aan welke gespecificeerde behoeften moet de beroepsopleiding tot ergongom voldoen

wil deze aansluiten bij de taken en tegemoet komen aan de werkproblemen van de ergo-

noom die werkÍ op post hoger onderwijs niveau?
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Deze vraagstelling is uitgcwerlr in de volgende dcetraarigstellingen:

- Wat zijn de werkopgaven van de ergonoom?

- Welke etiviteiten worden in het huidige werk uitgevoerd?

- Onder welke voqwaarden worden dc &ken uitgevoerd?

- Op welke aspecten vindt de waardering van het werk plaats?

- Welke functie vervult de ergonoom?

- Wat ls doorgaans het nlveau van'functioneren?

- Hoe ziet de leermute van de ergonoom er doorgaans uit en hoe is deze gewaardeerd?

- Wat zijn de belang[ijkste kwaliteiten waarover Een ergonoom dient te beschltten?
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3. ONDERZOEKSOUET

Ten einde de vraagstelling, zoals die in het vorige hmfdstuk is beschreven. te bantwomden

zijn gestructureerde interviews gehouden met praktizerende ergonomen. In toaal zijn 8
ergonomen benaderd voor dit interview.

De rcspondenten zijn geselecteerd op grond van de volgende criteria:

- de furrctionaris dient overwegend d.w.z. voor meer dan 507o van zijn werktijd- te

praktizeren als ergonoom;

- de functionaris dient door de begeleidingscommissie en de opdrachtgever geaccepteerd

te worden als een voorbeeld dat voldoet aan het 'profiel van de (bedrijfs-)ergonoom';

- de bereidheid bij de respondent geihterviewd te worden over zijn taak- en functie-

kenmerken:

- de functionaris onderhoudt reguliere contacten met relevante kenniscentra.

Aan de geselecteerde respondenten is een vezoek tot deelname verzonden. Dat verzoek is

vergezeld gegaan van een 'interviewlijst'. (zie bijlage 2)

In de interviewlijst zijn de volgende elementen aan de orde gesteld:

EIGEN WERK:

Hoe zoudt u in enkele zinnen uitleggen waaruit uw werk zoal bestaat?

Kunt u een paar voorbeelden geven van problemen waarover u benaderd bent?

In dit kader ging het om de vraag wat de belangrijkste elementen en aspecten van heÍ eigen

werk zijn. Het was de bedoeling dat de vragen beantwoord werden vanuit het persoonlijk

standpunt van de respondent en niet uit oogpunt van wat voor de ergonoom in het algemeen

van belang is of kan zijn.

OMGEVING:

Waarop en hoe wordt u beoordeeld?

Hierbij ging het er om inzicht te krijgen in de relaties die de ergonoom met zijn omgeving

onderhoudt en welke invloed die omgeving heeft op uw werk.

OPLEIDING:

Hoe hebt u zelf het vak geleerd?

In dit kader ging het om de vraag hoe de opleiding voor het huidige werk er uit heeft gezien

en hoe die opleiding werd gewaardeerd.
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Van ieder interview is een venlag geschreven dat vervolgerxi voor commentaaÍ is voorgelegd

aan de respondent. Hun op en aanmerkingen zijn verwerkt in een definitief interviewverslag

dat gebruilí is vmr de analyse.

De interviewverslagen zijn geanalyseerd volgens de ondenvijskundige taakanalyse (Kessels en

Smits, 1989), wat inhoudt dat onderzocht is welke kennis, vaardigheden, anitudes en samen-

werkingsrelaties van belang zijn om de beueffende taken uit te voeren. Daartoe zijn eerst de

hoofdtaken en de taken onderscheiden en is tot slot nagegaan welk 'niveau van functioneren'

de ergonomen kenmerkt (Rowbouom en Billis, 1977).

De verkregen gegevens zijn gegroepeerd naar inhoudelijke domeinen. Deze groepering dient

ter voorbereiding op het formuleren van de eindtermen van de opleiding.
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4. RESULTATEN

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews gepresenteerd-

De interviews duurden gemiddeld andertralf uur.

Alle respondenten zijn rveÍkzaam bij een 'enkelvoudige dienst', wat inhoudt dat zij werken

voor één bedrijf. Allen hebben zij primair een staffunctie; twee van hen hebben ook een

lijnfunctie binnen de stafdienst Vanuit die staffunctie, die veelal is ingebed in een breder

kader van'arbo-dienstverlening' verstrekken zij ergonomische adviezen.

Voor een overzicht van de geihterviewde ergonomen zie bijtage 3.

4.1 Taken en activiteiten

Uit de interviewgegevens komt een aantal talcen van de ergonoom prominent naar voren. Op

grond van de nadruk die de ergonomen aan bepaatde taken geven en de omvang in de tijd die

met bepaalde taken is gemoeid. is een onderscheid gemaakt naar hoofdaken en overige taken.

Per ta.rk is beschreven welke activiteiten worden ontplooid om de taak ten uitvoer Íe brengen.

Omdat het in veel gevallen moeilijk bleek aken exact te omschrijven wordt de term taakge-

bieden gehanteerd.

De volgende taakgebieden zullen achtereenvolgens worden besproken: probleembehandeling,

ontwerpen en adviseren. opleiden en voorlichten. leidinggeven. Tot slot van deze paragraaf

zullen enkele taken de revue passeren die door de respondenten zijn gemeld, maar niet tot de

hoofdtalien kunnen worden gerekend.

Probleembehandeling

Alle respondenten besteden een deel van hun tijd aan het behandelen van klachten of
problemen. Er bestaat een sterke tendens om deze taak te zien als een 'curatieve' activiteit en

die als minder passend voor de professionele ergonoom te beschouwen. De m@sten proberen

de tijdsbesteding aan deze taak te verminderen, ten gunste van andere taken. De mate waarin

verschilt van situatie tot situatie. waarbij de opstelling van betrokkene en de mate waarin de

ergonoom kan samenwerken met andere disciplines de belangrijkste factoren lijken te zdn.

In dit kader wordt zowel gesproken van klachten als van problemen, omdat het onderscheid

moeilijk te maken is. 'Klachten' refereren over het algemeen aan gezondheidsproblematiek -

klachten van het houdings- en bewegingsitpparaat bij voorbeeld-, terwijt 'problemen' meer

verband houden met de arbeidssituatie of het produktieproces -verminderde produktiviteit
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door een minder goede afstemming tussen de mens en de machine-. In het geval van qen

klacht beheft het doorgaans een individuele hulprraag. In het tweede geval komt de vraag

dmrgaans van de organisatieleiding (de lijn) of het interdisciplinair samenwerkingsverband.

De klachten en problemen kunnen op uiteenlopende kwesties betrekking hebben. Er is een

rangorde naar (frequentie van vmrkomen) aan te geven, die er als volgt uit ziet:

problemen rondom fysieke belasting (houding en beweging) en de inrichting van de

arbeidssituatie in het bijzonder de fysieke aspecten van de werkplek

problemen rondom fysische factoren in de werkomgeving (geluid. verlichting,

binnenklimaat etc)

problemen rondom de inrichting van kantoonperkplelken, in het bijzonder rondom

beeldschermstations. inclusief de informatieverwerkingsaspecten.

De meeste van deze problemen spelen zich af in de sfeer van hinder. soms in de vorm van

meetbaÍe effecten -verminderde produktiviteit en hoog verzuim- en soms komt de vraag

voort uit de wens tot verbetering van een reeds acceptabele arbeidssituatie.

In het kader van deze iaak worden de volgende activiteiten uitgevoerd. Omdat niet alle taken

door een ieder worden uitgevoerd is een kwalificatie toegevoegd in termen van 'altijd,

meestal of soms'.

het onderhouden van een relatie met een eigen klantenkring (meestal); de meesten

worden met ergonomische vraagstukken rechtstreeks benaderd vanuit de opgebouwde

klantenkring, die bestaat uit vertegenwoordigers van de lijnorganisatie;

het onderhouden van een relatie met de andere ARBO-deskundigen (soms); in een

beperkt aantal gevallen komen individuele hulpvragen via de BGD of de ARBO dienst

binnen:

het selecteren van de hulpvraag (soms); door de omvang van de te verzorgen populatie

is de ergonoom genoodzaakt een selectie te maken van de vragen die hem bereiken;

het accepteren van de klacht of het probleem na een eerste verkenning (altijd): de

meeste vragen om advies handelen over het terrein van veiligheid, gezondheid of

welzijn; het is wijwel altijd nodig de vraag te specificeren, te verhelderen en af te

bakenen (articuleren): de vraagsteller kan vaak niet exact Íumgeven op welk deelgebied

het probleem zich afspeelt en de probleembehandelaar zal moeten uitmaken in welke

mate een probleem veiligheids-, gezondheids- of welzijnsaspecten in zich bergt;

het generaliseren van de vraagstelling (soms); soms is het noodzakelijk een hulprrraag te

generaliseren teneinde minder uitsluitend bezig te zijn met indiviCuele hulpvragen;
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het diagnostiseÍen van het probleem of de klacht in een eigen begrippenkader (altijd)

met behulp van checkliss, interviewtechnieken en oriëntercnd onderzoek; hierbij wordt

voor de beoordeling gebruik gemaakt van voorhanden zijnde noÍmen en richtlijnen;

aÍhankelijk van de aard en omvang van het probleem vindt een meer of minder

grootschalig onderzoek plaaB; de on&rzoelsmethodiek wisselt doorgaans per geval, een

enkeling heeft een vast onderzoeksrnethode (de 'quick scan');

het consulteren van andere functionarissen in de organisatie (meestal); er worden zowel

deskundigen uit de lijnorganisatie -ingenieurs en automatiseerders- geconsulteerd als

andere ARBOdeskundigen -veiligheidskundigen en bedrijfsartsen-; samenwerking vindt

beperkt plaatsi

adviseren (soms); in dit geval wordt onder adviseren het geven van mondelinge

adviezen verstaan; de aard en omvang van de problematiek, alsmede de kans van slagen

van het implementeren van de oplossing bepalen de keuze al of niet mondeling te

adviseren;

rappoíeren (meestal); meestal voÍÍnt de hulpwaag aanleiding Íot het uitbrengen van een

schriftelijk advies; in wijwel alle gevallen wordt dit advies in conceptvoÍm besproken;

de rapportage is in ieder geval gericht a.ln de hulpvrager, maar ook zijn er gewoonten

(soms procedures) om andere betrokkenen een afschrift te zenden -de OR. de directie,

de BGD-;

het evalueren van de effecten van de adviezen en rapportages (soms); doorgaans wordt

de follow up overgelaten aan de adviesaanvrager; twee van de respondenten zeiden dat

door hen consequent wordt geëvalueerd. waarbij de maastaven vooraf worden vastge-

steld door de ergonoom zelf.

Ontwerpen en adviseren

Er bestaat bij de respondenten een sterke Eend tot uitbreiding van op preventie gerichte

activiteiten, die zijn samen te vatten onder de taak 'onnverpen en adviseren'. De activiteiten

besaan uit definiëren van problemen, analysercn met behulp van diverse onderzoeksmethoden

en het formuleren van ontwerpcriteria. Het gaat doorgaans om grootschalig projecten en

kwesties waarbij een integrale aanpak vanuit meerderc invalshoeken gevraagd wordt.

Kwesties die in dit verband zijn genoemd zijn:

- de mens-machine interface bij het inrichten van werk en werkplekken; bij voorbeeld:

een nieuw reinstel moet voorzien worden van een besturings- en diagnosesysteem;
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- de informationele ergonomie of cognitieve ergonomie bij het voÍm en inhoud geven aan

complexe arbeidssiuatie$ bij voorbeeld het inrichten van de arbeidssiuatie rondom de

Optisch Leesbare Acceptgiro;

- vraagstukken rondom taak- en functieinhoud en het integraal ontwerpen van arbeidssi-

tuaties; bij vmrbeeld het inrichten van een afdeling waar vliegtuig motoren worden

gereviseerd;

- het toepassen v:rn ergonomische principes en modellen op het ontwikkelen van soft-

ware; bij vmrbeeld het ontwikkelen van een videocoderingssysteem bij de P.T.T.

Dergelijke vraagstuklcn of werkopgaven worden gekenmerkt door andere activiteiten dan in

de vorige paragraaf besproken 'probleembehandeling'. Veelal is de ergonoom in een vroegtij-

dig stadium betrokken bij het ontwerpen van nieuwe arbeidssituaties of het grondig reorgani-

seren van bestaande arbeidssituaties. Ten behoeve van dergelijke organisatieveranderingspro-

cessen wordt veelal een project gestÍlÍt. De ergonoom kan dan betrokken zijn als adviseur

voor de projectgroep of als uitvoerder van eigen (deel)projecten die leiden tot adviezen voor

de projectgroep. Slechts een enkele mà is de ergonoom ook project medewerker. In dat

geval draagt de ergonoom een lijnverantwoordelijkheid en tÍeedt hij of zij dus niet op als

adviseur. In dit laatste geval betreft het doorgaans 'produkt-ergonomie'.

Ten aanzien van de taak 'ontwerpen en adviseren' beperken wij ons tot de adviseurstaak voor

projecten en het projectleiderschap van deelprojecten binnen grotere projecten. zoals nieuw-

en verbouw dan wel reorganisaties.

De activiteiten die bij deze ta.rk worden ondemomen zijn weer voorzien van een kwalificatie:

altijd. meestal of soms.

- het onderhouden van relaties met (ontwikkelings)afdelingen (meestal): het onderhouden

van die cortacten heeft tot doel tijdig op de hoogte te zijn van organisatieveranderingen

en te kunnen samenwerken bij de uitvoering van projecten; soms wordt daarbij meer

geb,ruik gemaakt van contacten in het informele circuit; meestal echter zijn er min of

meer vaste procedures voor de betrokkenheid van de ergonoom. met naÍne in het geval

van een enkelvoudige adviesdienst;

- het beoordelen van de (beoogde) arbeidssituatie of het (beoogde) produkt door middel

van het screenen van het 'programma van eisen' op ergonomische knelpunten (meestal);

soms vindt vooraf een analyse van de vraagstelling plaats en iets vaker wordt een ar-

beidssituatie vooraf en achteraf bemrdeeld. Deze laaste aanpak dient tevens een

evaluatief doel. Zowel bij het beoordelen van een programma van eisen als bij het

beoordelen van bestaande (arbeids)situaties wordt gebruik gemaakt van beschikbare

onderzoeksmethoden en van normen en richtlijnen;
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het volgen van de uitvoering van het project (meestal); dit 'volgen' houdt in dat de

ergonoom zich periodiek op de hoogte stelt van het beoogde onhilerp om zo nodig

nieuwe ergonomische knelpunten tijdig te kunnen signaleren;

het ten behoeve van advisering aan een project, uitvoeren van onderzoek (meestal);

soms gebeurt dit door het maken van een proefopstelling -een mock up;
het samenwerken met vertegenvoordiges van de tijnorganisatie (meestal); deze

samenwerking staat in het teken van het uitvoeren van projecten, maar beperkt zich

doorgaans tot het inwinnen van informatie, logistieke afstemming en vooroverleg over

het advies. In het geval de ergonoom als projectmedewerker optneedt gaat die samen-

werking veel verder;

vooraf afstemmen met andere ARBodeskundigen (meestal); er is een trend

adviesaanvragen binnen de afdeling die zich bezighoudt met adviesverlening op het

terrein van arbeidsomstandigheden vooraf in interdisciplinair verband te bespreken. De

meeste respondenten hadden de eerste schreden op dit pad gezet en meldden positieve

ervaringen;

het uitbesteden van onderzoek (soms); door een gebrek aan onderzoekscapaciteit wordt

steeds vaker onderzoek uitbesteed a:rn een externe instantie of intern aan stagiaires:

het begeleiden van stagiaires (soms): de activiteit houdt in dat de ergonoom aan de

stagiaire leiding geeft voor wat betreft de opzet en uitvoering van een onderzoekspro-

ject. Veelal bereft het 'afstudeerprojecten'. Indien beide voÍÍnen van uitbesteding

tezaÍnen worden genomen dient de kwalificatie 'meestal' te zijn, waarbij de ergonoom

tot t&lk heeft het project te managen. zowel naar inhoud als naar proces;

het opzetten en uitvoeren van eigen 'onderzoeks'projecten (meestal): de omvang

hiewan kan sterk wisselen. evenals de aard en opzet van de gebruikte onderzoeksme-

thodieken. Waar de één descriptief beleidsonderbouwend onderzoek uitvoert. streeft de

ander naar een experiment. Vooropleiding en tijd zijn de belangrijkste bepalende

factoren voor de aard en de omvang van deze activiteiq

het rapporteren van het advies (altijd); alle adviezen worden schriftelijk gerapporteerd,

waarbij het de gewoonte is het onderzoeksverslag (zoals bedoeld in het vorige

aandachtstreepje) identiek te hschouwen aan het adviesrapport. Soms vindt er, met het

oog op dit laatste aspect, een stand&?Íd rapportage plaats. Soms is het advies voorzien

van een kostenraming van het opvolgen van de adviezen; het is zeker niet de gewoonte

en de meningen lopen nogal uiteen of dit een goede ontwikkeling zou zijn;

het evalueren van de adviezen en hun implementatie (soms); waar effecten van adviezen

worden geëvalueerd worden de evaluatiecriteria tevoren vastgelegd, doorgaans op

voorspraak van de ergonoom:
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Opleiden en voorlichten

Onder deze taak is een aantal activiteiten bijeen gebracht die te maken hebben met het

opleiden van person@l (in company, bedrijfshainingen) en het geven van voorlichting. In

princlpe zou hiertoe ook het presenteren van adviezen gerekend kunnen worden. Uit de

interviews is echter niet gebleken dat schrifteli;te adviezen in de vorm van rapporten ook via

een presentatie worden aangeboden.

Twee respondenten zeiden geen activiteiten te ontplooien die tot deze taak behoren. De

overigen verrichten één of meer van de hieronder genoemde activiteiten.

- het herschrijven van ergonomische richtlijnen voor intern gebruik; veelal gaat het hierbij

om algemene richtlijnen die voor een speciÍiek doel worden aangepa.sq

- het geven van bekendheid aan het ergonomisch gedachtengoed in het algemeen en van

de afdeling ergonomie in het bijzonder: deze activiteit wordt vooral gekenmerkt door

'public relations' aspecten;

- het opleiden of laten opleiden van eerste lijnfunctionarissen' in de eigen organisatie:

enkelen leiden zelf op, anderen besteden de opleiding uit. maar adviseren in dat geval

wel aan het management over opleiding;

- het optreden als docenq dit gebeurt zowel intem als extern. dit laatste echter op

beperkte schaal;

- het adviseren van bedrijfsinterne opleiders met berekking tot het aspect 'welzijn' in

door hen verzorgde opleidingen voor medewerken van de organisatie;

- het beoordelen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal op het terrein van veiligheid.

gezondheid en welzijn bij de arbeid.

Over deze taak bleek nogal verwarring te bestaan vanwege de associatie met gezondheids-

voorlichting en -opvoeding (GVO). GVO werd geassocieerd met Íitnessminingen. anti-roken

campagnes e.d. De respondenten houden zich daar veÍre van.

Systematische gedragsbeihvloeding {e onderlegger van GVO- beperkt zich bij de responden-

ten doorgaans tot het verspreiden van kennis over en inzichten in ergonomische aspecten van

de arbeidssituatie.

'Tild"nt het interview is de vraag gesteld een 'hoeveelste lijnfuncticraris' de ergonoom zichznlf vond. Daartij
is van de gedachte uit gegaan dat een eerste lijnfunctionaris veírouwd is mct enige kennis van ergononische proble-
matiek en een directe aanspreekprnt is voor de medewerken van de oÍgaÍlisatie. In het geval dat de hulpvraag hun
competentie overstijgt verwijzen zij dor naaÍ een twee lijnfuncticraris. He aantal lijnen wordt bepaald vanuit de

positie van de geïnterviewde.
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Leidinggeven

Slechts een beperkt aantal respondenten heeft een leiding gevende positie. In voorkomende

gevallen worden wel activiteiten op het terrein van management, cotirdinatie en beheer

uitgevoerd, bij vooteeld bij projecunatig werken.

Daarnaast is er de trend tot schaalvergroting van de ergonomische functie en tot het uitbeste-

den van deeltaken -ontwerp€n-, uraaÍover teiding gegeven dient te worden. Een aanal

respondenten zal naar verwachting over niet at te tange tijd met deza taak binnen de eigen

functie worden geconfronteerd. Een anderc reden deze hoofdtaak te onderscheiden is dat de

ergonomen de ambitie hebben een professie te zijn met een 'helicopter view', van waaruit zij
gericht zijn op een integrale benadering van arbeidssihmties. Het ligt in de rede dat professio-

nals met dergelijke vaardigheden eerder leidinggevende en coördinerende taken zullen lcrijgen

dan specialisten.

Toch bleek er een zekere ambivalentie te besgan ten aanzien van deze taak Enerzijds wordt

gesignaleerd dat de ergonoom een aantal leidinggevende activiteiten uitvoert, anderzijds

bestaat de neiging de identiteit van professioneel specialist niet te willen opgeven. De meesten

zoeken de oplossing in het complementair laten zijn van deze posities.

De activiteiten die in het kader van deze taak worden uitgevoerd zijn de volgende.

- het acquireren van opdrachten (soms) inclusief het maken van afspraken en het

opstellen van een contract;

- het opzetten. uitvoeren en beheren van projecten (meestal); in veel gevallen echter is

hierbd geen sprake van leidinggeven aan projectmedewerkers, anders dan stagiaires:

- het hebben van (beperkte) budget verantwoordeliltheid (soms);

- het leiden van vergaderingen (soms);

- het onderhandelen met opdrachtgevers en ARBodeskundigen (meestal): in toenemende

mate is er sprake van het bespreken en verdelen van adviesopdrachten zowel intern als

extern. In dit laatstc geval wordt gedoeld op het uitbesteden van onderzoek en het

'marktconform' uitvoeren van adviesopdrachten;

' het functioneel leiden van adviesprojecten met een multidisciplinair karalrer (soms).

Overige taken

Naast deze 4 hmfdtaken is een beperkt aantal overige taken de revue gepasseerd. Hierna

zullen deze worden benoemd en kort besproken. Taken die vallen buiten de organisatie cq de

functie. zoals het voorzitten van een wetenschappelijke vereniging of het elders opEeden als

docent, zijn hier buiten beschouwing gelaten.
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adviseren van de leiding van de organisatie over het te vcren arbobeteid; het bereft

vmral het tcn behoeve van de bestuurder vertalen van de Arbowet in 'bedrijfs-eigen

kaders' en de wijze waarop het beleid getoetst kan worden;

het zijn van 'nesource'; dit houdt in dat de berokken functionaris lot taak heeft op

verzoek communicatiepmcessen te begeleiden, waarbij de nadruk ligt op een planma-

tige, rationele en doeltreffende benadering van werlqroblemen met een communicatief

aspecq

een van de respondenten heeft in de functie gecombineerde taken; behalve ergonomi-

sche taken worden ook taken uitgevoerd op het terÍein van de veiligheid en de

bedrijfsgezondheidszorg in engere zin.

42 Vlrerkproblemen

De ergonomen hebben bij de uitvoering van de bovengenoemde taken een aantal problemen

genoemd. Voor het grootste deel hebben deze te maken met de positie van de ergonoom. in

minderheid met de inhoud van de taak.

'Probleembehandeling' en 'ontwerpen en adviseren' vorÍnen de hoofdmmt van het werk. De

werkpoblemen hebben voornamelijk berekking op die hoofdtaken. De problemen zijn slechts

ten dele per hoofdtaak te rubriceren. Daarvoor overstijgen zij het taakniveau te zeer. Om die

reden zijn de werkproblemen anders gerubriceerd. namelijk:

- taakinhoudelijke problemen

- positionele problemen

- beoordelingqproblemen

- managerial problemen

- adviseun problemen

Taakinhoudelijke problemen

hoblemen op het tenein van de taakinhoud spelen zowel ten aanzien van kennis en vaardig-

heden als ten aanzien van de informatievoorziening. De mate waarin zich problemen

voordoen is aÍhankelijk van een aantal omstandigheden. zoals het opleidingsniveau van de

ergonoom, het aanlal en de kwaliÍicaties van andere arbo-deskundigen en de plaats van

betrokkene ten opzichte van de lijnorganisatie.
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Meer in het algemeen melden de respondenten:

- maaÍ ten dele adequaat opgeleid te zijn voor de huidige functie.

- een gebrek te hebben aan wettelijke normen en richtlijnen, die voldoende 'hard' zijn om

gewicht in de schaal te leggen en

' op diverse teneinen vaardigheden te missen, met name op het terrein van de onder-

zoeksmethodologie en het adviseren over taak- en functie-inhoud (welzijn in de arbeid).

Dit geldt sterker voor de technisch opgeleiden dan voor de respondenten met een sociaal

wetenschappelijke achtergrond.

Positionele prcblemen

Ter vmrbereiding op de interviews is door de onderzoeker een gedachtenbepaling geweest

over de positie van de ergonoom in het veld van de deskundige adviseurs op het terrein van

de aröeidsomstandigheden. Verondersteld werd dat de (bedrijfs)ergonoom. als specialist.

vooral op een tweede lijn ten opzichte van de 'adviesvrager' zou functioneren. De eerste lijn
wordt in die gedachtengang gevoÍmd door bedrijfsverpleegkundigen of 'arbo-assistenten'.
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De vraag omtrent de lijnpositie bleek niet eenvoudig te beanrwoorden. De meeste respondent-

en hadden moeite te beschrijven op welke 'lijn' zij ten opzichte de adviesvrager functioneren.

Als er al een lijnindeling gemaalc kan worden zijn ergonomen, aÍhankelijk van plaatselijke

omstandigheden, zowel direct aanspreekbaar (eerste tijn), te consulteren door andere arbo-

deskundige (tweede lijn), als specialist op een deeltenein (derde lijn). Duidelift werd dat de

mee§te respondenten in de context van hun huidige functie niet opteren voor een eerste

lijnfunctie. Dit liÈt in tegenspraak met de g€gevens uit dit onderzoek. Veelal door gebrek aan

deskundigheid in de eerste tijn of door gebrek aan feed back over de effecten van adviezen

figureren zij echter wel in de eerste lijn en onderhouden zij een 'eigen klantenlrring'.

Naar zeggen hechten zij, de ergonomen, waarde aan de relatie met 'veiligheid' en 'gezond-

heid'. Dit is terug te voeÍen op het uitgangspunt arbeidssituaties integraal te willen benaderen.

Er bestaat de neiging als ergonoom gebruik te (moeten) maken van de status van de andere

beroepsgroepen, met name van die van de ars. Soms wordt van de positie van een BGD

bewust gebruik gemaakt voor het realiseren van ergonomische doelstellingen.

Bemrdelingsproblemen

Bemrdelingsproblemen doen zich vooral voor ten aanzien van de waardering voor hun werk.

Formeel vallcn zij -de respondenten- en dus ook de inhoud en uitkomsten van hun werk -de

adviezen- vrijwel altijd onder een hoger geplaatste. Die superieur meestal is niet materie-

deskundig en kan dus het werk inhoudelijk niet op zijn merites beoordelen. De beoordeling

van het qerk is dan ook gehseerd op 'wat de klant ervan zegt'. De waardering blijkt vooral

uit het feit dat de klandizie blijft komen en de positieve feedback op de adviezen.

Dit kan van betekenis zijn indien. zoals blijkt, ergonomische adviesdiensten zich meer en

meer moeten meten met externe bureaus ('marktconform'). De onderlinge toetsing van de

kwaliteit van het werk levert geen problemen op en vindt bij de meeste respondenten plaats in

de vorm van onderlinge beoordeling van de -schriftelijke- adviezen.

Managerial problemen

Dit zijn probiemen die te maken hebben met de mogelijkheden organisatorisch vorm en

inhoud te geven aan het eigen werk Meerderc respondenten spraken van een tekort aan

personeel i.e. te weinig ergonomen voor de te verzorgen populatie. Verhoudingen van I
ergonoom op circa 10.000 werknemers zijn geen uitzondering. Dat betekent dat in het aanbod

van het werk keuzen gemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. Onduidelijk is hoe over

het algemeen met deze keuzevraagstukken omgegaan wordt of zou moeten worden. De

werkdruk als zodanig wordt vaak als te groot opgevoerd omdat binnen de functie een grote

mate van keuzewijheid bestaat. Men laat derhalve werkzaamheden liggen.

Enkele respondenten noemen problemen in de relatie met de eerste lijnfunctionarissen op het
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terrein van de arbeidsomstrndighedenzorg. Bij afivezigheid van een vaste retatie, bij

voorbeeld door een periodiek overleg over p§ecten, weet de ergonoom zich verstoken van

relevante informatie of adequate verwijzingsmogelijkheden.

Adviseurs problemen

Van heel andere aard is de invloed die uitgeoefend kan woden op de implementatie van

adviezen. Allen zijn primair werkzaam als adviseur, enkelen menen dat meer invloed op de

besluiworming en implementatie gewenst zou zijn, zeker waar in adviezen gevraagd wordt

ook andere Íspecten mee te wegen dan alleen de ergonomische 'state of the art'. In het

bijzonder wordt dan gedacht aan het vergroten van de produktiviteit in de arbeidssituatie of

aan daling van het ziekteverzuim.

Activiteiten die in dit kader worden ondernomen zijn de vestiging van de afdeling in de

organisatie door het geven voor voorlichting aan nieuw personeel over de competenties van

de afdeling.

43 Vakdisciplines

Uit de interviews wordt duidelijk dat de identiteit van het ergonomisch vakgebied niet goed te

omschrijven is maar dat het vak wordt gekenmerkt door een interdisciplinair karakter.

Ergonomie wordt wel beschouwd als een functie bij het inrichten van arbeidssituaties,

namelijk door de factor 'mens' er expliciet bij te betrekken.Bij het uitoefenen van die functie

wordt gebruik gemaakt van kennis. inzicht en vaardigheden van de meerdere vakdisciplines.

Een ergonoom drukte het zo uit: 'ergonomie of ergonomisch onderzoek bestaat niet. het is

altijd een toepassing van kennis uit andere wetenschappelijke disciplines'. In dat opzicht

veÍtoont de ergonomische discipline overeenkomst met andere arbodeskundigen.

De belangrijkste disciplines waaruit kennis en vaardigheden worden geput zijn:

- de technische wetenschappen, in het bijzonder ontwerptechnieken

- de psychologie. in het bijzonder functieleer en psychofysiologie

- de bio-medische wetenschappen. in het bijzonder de bewegingswetenschappen

Aanwllende disciplines zijn:

- de gezondheidswetenschappen

- de bedrijfskunde en bedrijfseconomie

- de organisatiekunde en a. en o.psychologie

- de methodologie
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4.3.1 Achtergrond van de respondenten

De respondenten zijn van origine afkomstig uit een of meer van de hier genoemde disciplines,

hoewel de technische- en de gedragswetenschappetifie achtergronden overheersen.

In een matrix worden de opleidingen van de geihterviewden weergegeven. Opvallend is dat

alle respondenten het meest zeggen te hebben gehad aan het leren van en in de praktijk.

respondenE HBO Àcademisch Vervolg/aanvul I ing
1)
3
4
5

6

7

8

scheepswkÈkunde

wkEkunde

verpleegkunde

wkEbouw

psychologie
psychologie
landb. techniek
indusÈrieeI onÈwerp

bedrij fseconomie

consult.ing skills
management. skills
cursus ergonomie (V.S. )
cursus ergonomie (lÍwE)
bedrij fseconomie
cursus ergonomie (WvE)
cursus arbeidshyqiéne
cursus ergononie (!WvE)

4.4 Cognitieve yaardigheden

Voor de beschrijving van de benodigde cognitieve vaardigheden is gebruik gemaakt van de

indeling naar taakgebieden (zie paÍagraaf 4.1) . Onder cognitieve vaardigheden worden die

vaardigheden venilaan die beEekking hebben op kennis: de vaardigheden kunnen uiteenlopen

van het kunnen reproduceÍen van feiten tot en met probleemoplossen. Het exacte niveau bleek

niet altijd te bepalen. Naar het zich laat aanzien betreft het doorgaans het hoogste cognitieve

niveau: probleem oplossen.

De onderstaande opsomming is limitatief.

Problemenbehandeling

- kennis van veel voorkomende veiligheid-. gezondheid- en welzijnbevorderende en

bedreigende factoren in relatie tot de arbeidssituatie:

- kennis van aspecten van de arbeidssituatie (vmrwaarden, verhoudingen, omstandigheden

en inhoud) in relatie tot specifieke veiligheids-, gezondheids- en welzijnsproblemen;

- kennis met betrekking tot het weergeven van een probleem in het ergonomisch begrip-

penkader en de terugkoppeling naar de probleemhouder;

- kennis van beschikbare methoden en technieken om VGW-problemen te analyseren:

- kennis van het netwerk van venvijzingsmogelijkheden voor VGW-problemen naaÍ

andere arbo-deskundigen:
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- kennis van probleembehandelings- en oplossingssrategieën, zowel op de organisatie als

op het individu gerichq

- kennis van organisatietheorieën en bedrijfskundige benaderingen van organisatiepro.

blemen met effecten op het terrein van veiligheid. gezondheid en welzijn in de arbeid;

- kennis van het ergonomisch begrippenkader ten aanzien van de integrale aanpak van

problemen rondom houding en beweging, fysische factorpn, informatiepresentatie- en

venverking en mentale belasting;

- kennis van analysetechnieken betreffende determinanten van de arbeidssituatie (houding

en beweging, fysische factoren, informatiepresentatie- en verwerking en mentale

belasting);

- kennis van arbeidsprocessen, taak en taakanalysetechnieken;

- kennis van arbeidspatronen in relatie tot VGW-problemen;

- kennis van ontwerptechnieken. mogelijkheden en beperkingen;

- kennis van evaluatiemethoden:

- kennis van systematische (gedrags-)beihvloedingsmethoden;

- kennis van het wetteldk kader in het bijzonder ten aanzien van noÍïnen en richtlijnen

voor VGW aspecten in de arbeidssituatie;

- kennis van het netweÍk van deskundigen op ergonomisch terrein.

Ontwerpen en adviseren

- kennis van ontwerptechnieken;

- kennis van mogelijkheden tot het differentiëren tussen taken voor mensen en machines:

- kennis van gÍenzen van menselijk kunnen;

- kennis van het bedrijfseconomisch begrippenkader in het bijzonder kostprijsberekening

en budgettering;

- kennis van organisatiepsychologische mechanismen bij organisatieveranderingen;

- kennis van ergonomische ontwerpprincipes;

- kennis van interacties tussen veiligheids- ,gezondheids- en welzijnsaspecten van de

arbeidssituatie in relatie tot bedrijfskundige uitgangspunten:

- kennis vanadviseringsstrategieënenbeïnvloedingsprocessen;

- kennis van produktieprocessen en uitgangsplmten voor het formuleren van ontwerpcri-

teria;

- kennis van het formuleren van prognrmma's van eisen en het maken en beoordelen van

(imaginaire) proefopstellin gen ;

- kennis van onderzoeksmethodologie zowel op gedragswetenschappelijk als technisch

gebied:
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' kennis van het opzeuen en managen van projecten. inclusief financieel beheec

- kennis van ontwerpnonnen en richtlijnen en het wettelijk kader waarbinnen deze zijn
geplaatst

Opleiden en voorlichten

- kennis van leerstijlen en beïnvloedingsstrategieën;

- kennis met berekking tot het kunnen geven van feed-back op andermans leerproces en

leerresultaat:

- kennis van marketingprincipes in het bijzonder 'relatiemarketing';

- kennis van het aanpakken van opleidingsvraagstukken vq)r zover van belang bij het

implementercn van nieuwe kennis en technieken:

- kennis van didactische principes;

- kennis van GVO-principes voor zover van belang bij het geven van voorlichting in

relatie tot aanpassingen van de arbeidssituatie.

Leidinggeven

- kennis van stijlen van leidinggeven;

- kennisvancommunicatieprincipes;

- kennisvanconflicthanteringstechnieken;

- kennisvanonderhandelingstechnieken;

- kennis van organisatie- en managementprincipes bij het opzetten en uiwoeren van

projecten;

- kennis van macht en invloed in organisaties.

4.5 Interactieve vaardigheden

Behalve cognitieve vaardigheden dient de ergonoom te beschikken over interactieve vaardig-

heden. Hieronder worden vaardigheden zoals samenwerken. luisteren e.d. verstaan.

De ergonoom onderhoudt relaties met een groot aantal actoren. Hij of zij dient over g€n

aantal interactieve vaardigheden dienen te beschikken. Omdat de meeste van deze vaardighe-

den niet specifiek zdn voor een bepaalde taak is geen indeling gemaakt volgens de

hoofdtaken.

De volgende vaardigheden kunnen worden genoemd:

- communiceren en pÍesenteren;

- luisteren en interviewen;

- onderhouden van een relatie met de cliëntenlring;
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onderhouden van een relatie met andere arboadviseurs;

consultatie vragen aan en samenwerken met anderc disciplines op het tenein van VGlil;

consultatie vÍagen aan en samenwerken met functionarissen uit alle geledingen van de

organisatie;

onderhandelen;

optreden als scheidstpchter in beoordelingsconflicten rondom ergonomische aspecten

van de arbeidssituatie;

lesgeven en voorlichten;

adviseren vanuit expeÍise met een stert irccent op het procesmatige aspect van de

advisering i.c. het vergroten van de accepbtie;

vergader- en communicatievaardigheden.

4.6 Functioneringsniveau

De mate waarin van de eerder genoemdè kennis en vaardigheden gebruik wordt gemaakt in

de uiwoering van de taken en het aangaan van relaties met de omgeving is aÍhankelijk van

het niveau van functioneren.

Bij de beoordeling van de werkzaamheden van de ergonomen is gebruik gemaakt van de

indeling van Rowbottom en Billis (zie ook bijlage 4).

Zij onderscheiden zeven gedefinieerde smm of niveaus te weten:

l. Prescibed output

2. Situationalresponse

3. Systematicprovision

4. Comprehensiveprovision

5. Field coverage

6. Multi-fieldcoverage

7. Meta-field coverage

Bij deze indeling vorÍnt I het laagste niveau en 7 het hoogste.

De meeste ergonoÍnen verrichten werkzaamheden op niveau 3 ('systematic pnovision'). Dit

wil zeggen dat de functie zelf het karakter heeft van een systematische voorziening voor een

serie problemen die zich in de cliëntorganisatie voordoet. Van de betrokken functionaris

wordt niet verwacht dat hij zelf besluiten neemt over bij voorbeeld nieuwe investeringen,

maar er hooguit aandacht voor vraagt.
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Met betnet*ing tot de probleemoplossende activiteiten geldt dat deze vmral op niveau 2

('situational response') worden uitgevoerd in die zin dat het de kenmerken heeft van uitvoe-

rend professioneel werk Er worden benaderingen en beoondelingen gevraagd, die het niveau

van de 'skills' overstijgen, omdat de te bereiken doelen per specifieke situatie afgestemd

moeten worden op de behoeften en mogelijkheden. Op dit niveau wordt van de betrokkene

geen besluitvonring gevraagd of instemming met hoe in de toekoÍnst bepaalde

arbeidssituaties zullen worden ingericht. Als voorbeeld kan dienen het gebruik van één vaste

onderzoekmethodiek ('quick scan') die op verzoek van de verantwoordetijke ldnfunctionaris

wordt ingezet.

Een enkeling functioneeÍ op het 4e niveau ('comprehensive provision'). Als vmrbeeld kan

dienen het bijdragen aan het formuleren van het arbobeleid van de gehele organisatie.

Ergonomen lijken wat dit betreft niet af te wijken van andere arbodeskundigen. Aanwijzin-

gen hiervoor zijn te vinden in de onderzoeken van Draaisma e.a.(1991) en van Plomp(1987)

over het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg.

4.7 De goede ergonoom

Aan de respondenten is genraagd, de kenmerken van een goede ergonoom in termen van

gewenste. kwaliteiten en vaardigheden te beschrijven. Dat heeft een aantal kwalificaties

opgeleverd. die voor het formuleren van de eindtermen van de opleiding van betekenis

kunnen zijn.

Uitgaande van een post-hoger-onderwijs opleiding tot ergonoom zien de respondenten

verschillende vooropleidingen relevant: technische wetenschap, geneeskunde,

bewegingswetenschappen en psychologie. Het niveau moet minimaal HBO zijn, bij voorkeur

academisch. Een academisch niveau wordt verondersteld omdat de ergonoom zelfstandig

wetenschappeiijke methoden en technieken moet kunnen toepassen in specifieke situaties. De

voorkeur voor een vooropleiding houdt sterk verband met de eigen leerroute van de

respondent.

Cognitieve vaardigheden uit de volgende disciplines (in volgorde van belangrijkheid) worden

relevant geacht:

- biowetenschappen: antrropometrie. biomechanica" fysiologie

- gedragswetenschappen: psychologie

- technische wetenschappen
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- bedrijfskundige wetenschappen: bedrijfseconomie, bedrijfskunde en organisatiekunde;

- methodologie

- filosofie en ethiek

- esthetiek (met berekking tot vormgeving)

Aan attitude wordt verondersteld aanwezig te zun:

- affiniteit met de werkende mens

- brede orièntatie: van alle markten thuis, duizendpoot

- creativiteit

- inventiviteit

De vaardigheden waarover een ergonoom zou dienen te beschikken zijn de volgende:

- adviesvaardig

- analytisch en probleemoplossend

- rapportagevaardig

- communicabel: goed luisteren, helder presenteÍen

- sociabel: gemat*elijk in contacten. tolerant. vertrouwen kunnen wekken

- grote mate van abstraherend vermogen

- praktisch, inventief. fiexibel

- integrerend denkvermogen

- grote mate van zelhnzicht en zelfrelativering

- effectief kunnen besluiten en beslissen
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5. KETVNIS EN VAARDIGHEDEN GEGROEPEERD NAAR INHOUDELUKE

DOMEINEN

De in de vorige paragrafen opgesomde kennis- en vaardigheidseisen kunnen ingedeeld worden

naar inhoudelijke domeinen. De iirdeling naà domeinen is pragmatisch en voor d.iscussie

vatbaar. De indeling naar domeinen heeft de bedoeling te komen tot een bespreekbaar

overzicht dat indicatief kan zijn voor het formuleren van leerdelen, v«xx ordening van de

leerstof en voor de organisatievoÍïn van de opleiding.

De volgende domeinen worden on&rscheiden:

l. sociaal en organisatorisch domein

2. menskundig domein

3. informatievenrerkingsdomein

4. ontwerp domein

5. domein van methodisch en systematisch werken

6. adviseursdomein

7. juridisch domein

De verdeling van kennis- en vaardigheidseisen naar domein ziet eÍ dan als volgt uit. Hierbij is

een aantal eisen geplaatst in hun onderlinge verband.

ad L Sociaal en organisatorisch domein

Kennis en inzicht:

- kennis van organisatietheorieën en bedrijfskundige benaderingen van or-

ganisatieproblemen met effecten op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn in

de arbeid;

- kennisvan produktieprocessen/takenen taakanalysetechnieken;

- kennis van arbeidsparonen in relatie tot VGW-problemen;

- kennis van het bedrijfseconomisch begrippenkader in het bijzonder kostprijsberekening,

budgettering en rendementsbepaling;

- kennis van psychologische mechanismen bij organisatieveranderingsprocessen;

- kennis van het opzetten en managen van projecten, inclusief financieel beheen

- kennis van stijlen van leidinggeven;

- kennisvanonderhandelingstechnieken;

- kennis van macht en invloed in organisaties.
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Vaardigheden:

- communiceren en pÍesenteren;

- consultatie vragen aan en samenwerken met functionarissen uit alle geledingen van de

organisatie;

- onderhandelen en het vinden van compromissen;

- vergader-encommunicatievaardigheden;

- conÍlicten kunnen hanteren.

ad 2. Menskundig domein

Kennis en inzicht:

- kennis van VGW+ffecten van en analysetechnieken voor ergonomische problematiek in

de arbeidssituatie met betrekking tot houding en beweging, krachtsuitoefening en

fysische factoren:

- kennis van ontwerptechnische aspecten van de arbeidssituatie in relatie tot het ontstaan

van gezondheids- en welzijnseffecten;

- kennis van grenzen van menselijk kunnen en van richtlijnen daaromtrent, alsmede de

onderbouwing ervan;

- kennis van produktieprocessen en uitgangspunten voor het formuleren van criteria voor

(her-)inrichting van de arbeidssituatie. waarin fysieke belasting een doorslaggevende rol

speelt;

- kennis van ont$rerptechnieken. mogelijkheden en beperkingen.

Vaardigheden:

- ui§oeren van analysetechnieken;

- ontwikkelen en implementeren van oplossingen gericht op het vermijden van onnodige

belasting van het menselijk lichaam; nemen van initiatieven gericht op de gewenste

verandering;

- consultatie vragen aan en samenwerken met functionarissen uit alle geledingen van de

organisatie.

ad 3. Informatieverwerken

- kennis van VGW-effecten van en analysetechnieken voor ergonomische problematiek in

de arbeidssituatie met betrekking tot mentale belasting, venverkingsvermogen en

fysische factoren;
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- kennis van ont$,eÍptechnische aspecten van de arbeidssituatie in relatie tot het ontstaan

van gezondheids- en welzijnseffecteu

- kennis van gÍenzen van menselijk kunnen en van de richtlijnen daaromtrent. alsmede de

onderbouwing ervan;

- kennis van produktiepÍocessen en uitgangspunten voor het formuleren van criteria voor

(her-)inrichting van de arbeidssituatie, waarin informatieprcsentatie en venverking een

doorslaggevende rol speelt;

- kennis van ontwerptechnieken, mogelijkheden en beperkingen.

Vaardigheden:

- uitvoeren van analysebchnieken;

- ontwikkelen en implementeren van oplossingen gericht op het vermijden van onnodige

belasting van lichaam en geest;

- consultatie vragen aan en samenwerken met functionarissen uit alle geledingen van de

organisatie.

ad 4. Ontwerpen

- kennis van analysetechnieken voor ergonomische problematiek in de arbeidssituatie in

het bijzonder ten aanzien van de integratie van houding en beweging, mentale belasting

en verwerkingsvermogen en fysische facÍoren;

- kennis van grenzen van menselijk kunnen en wenselijke grenzen;

- kennis van produltieprocessen en uitgangspunten voor het formuleren van criteria voor

ont$'erp en herontwerp van arbeidssituaties gericht op het voorkomen van onnodige

lichamelijke en geesteliJte belasting en het bevorderen van VGW in de arbeidssituatie:

- kennis van ontwerptechnieken. mogelijkheden en beperkingen mk vanuit economisch

perspectief.

Vaardigheden:

- uitvoeren van ontwerptechnieken middels (imaginaire, computerondersteunde en

concrete) modellen:

- ontwikkelen en implementeren van oplossingen gericht op het vermijden van onnodige

belasting van het menselijk lichaam;

- consultatie vragen Íun en samenwerken met functionarissen uit alle geledingen van de

organisatie.
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ad 5. Methodisch en systematisch werken

Kennis en inzicht:

- kennis van de voorkomende veiligheid, gezondheid en welzijn bedreigende (risico)fac-

torcn in de arbeidssituaÍie en van de modellen om die relaties te bestuderen:

- kennis van aspecten van de arbeidssituatie (vmnvaarden, verhoudingen, omstrndigheden

en inhoud) in relatie tot speciÍieke veiligheids-, gezondheids- en welzijnsproblemen;

- kennis van methoden en technieken om VGV/-problemen te signaleren en te analyseren;

- kennis van het ergonomisch begrippenkader ten aanzien van de integrale aanpak van

problemen rondom houding en beweging, fysische factoren. informatiepresentatie- en

venrerking en mentale belasting;

- kennis van het opzetten en managen van projecten, inclusief financieel beheen

- kennis van evaluatiemethoden;

- kennis van mogelijkheden tot het differentiëren tussen tahen voor mensen en machines:

- kennis van ergonomische ontwerpprincipes;

- kennis van het formuleren van progmmma's van eisen en het ontwerpen van modellen:

' kennis van onderzoeksmethodologie zowel op gedragswetenschappelijk. mensweten-

schappelijk als technisch gebied:

- kennis van het aanpakken van opleidingsvraagstukken voor zover van belang bij het

implementeren van nieuwe kennis en technieken;

- kennis van leerpincipes en -stijlen:

- kennis van GVOprincipes voor zover van belang bij het geven van voorlichting in

relatie tot aanpassingen van de arbeidssituatie.

Vaardigheden:

- opzetten en uitvoeren van methoden en technieken passend bij ergonomische vr:ug-

stukken:

- voorlichten en instrueren;

- luisteren en interviewen;

- kennis van organisatie- en managemenprincipes bij het opzetten en uitvoeren van

projecten.

ad 6. Adviseren

Kennis en inzicht:

- kennis met betrekking tot het kunnen weergeven van een probleem in het ergonomisch

begrippenkader en dit kunnen terugkoppelen naaÍ de probleemhouden
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- kennis van het netwerk van verwijzingsmogelijkheden vmr VGW-problemen naar

andere arbo-deskundi gen ;

- kennis van probleembehandelings- en oplossingsstrategieën. zowel op de organisatie als

op het individu gerichq

- kennisvansystematische(gedrags-)beiïvloedingsmethoden;

- kennis van het netwerk van deskundigen op vmr de ergonoom relevante aspocten;

- kennis van organisatiepsychologische mechanismen bij organisatieveranderingen;

- kennis van interacties tussen aspecten van de arbeidssituatie;

- kennisvanadviseringssrategieënenbeïnvloedingsprocessen;

- kennis van leerstijlen en beïnvloedingssraegieën;

- kennis met betrckking tot het kunnen geven van feed-back op andermans leerstijl en -

resultrat:

- kennis van marketingprincipes in het bijzonder 'relatiemarketing';

- kennis van GVO-principes voor zover van belang bij het geven van voorlichting in

relatie tot aanpassingen van de arbeidssituatie.

Vaardigheden:

- onderhouden van relaties met andere arbo-adviseurs;

- consultatie vragen aan en samenwerken met functionarissen uit alle geledingen van de

organisatie:

- cons.ultatie vragen Íuul en samenwerken met andere disciplines op het terrein van VGW:

- onderhouden van relaties met de cliëntenkring;

- onderhandelen en het zonodig bereiken van compromissen;

- adviseren vanuit expertise met een stert accent op het procesmatige aspect van de

advisering i.c. het vergroten van de acceptatie.

ad 7. Juridisch domein

Kennis en inzicht:

- kennis van het wettelijk kader in het bijzonder ten aanzien van normen en richtlijnen

voor VGW aspecten in de arbeidssituatie;

- kennis van ontwerpnoÍmen en richtlijnen en het wettelijk kader waarbinnen deze zijn
geplaatst:

- kennis van ethische aspecten van het handelen van de ergonoom: de beroepscode.
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Vaardigheden:

- optreden als 'scheidsrechter' in conflicwolle situaties rondom de beoordeling van

ergonomische aspecten van de arbeidssituatie gebruik makend van wettelijke noÍnen en

richtlijnen en de beroepscode van de ergonmm;

- toepassen van de beroepscode van de ergonoom:

- het voercn van een zodanige adminisuatie over het eigen werk dat daarover rekenschap

en verantwoording kan worden afgelegd.

Uit deze lijst van kennis en vaardigheden kunnen de eindtermen van de opleiding afgeleid

worden.

Een groot aantal van deze eindtermen kan worden geformuleerd dan wel gehanteerd als

leerdoel van cursorisch onderwijs. Andere eindtermen kunnen alleen worden verworven door

middel van praktijkonderwijs en ervaring. Een beperkt aantal eindtermen moet wellicht

worden beschouwd als pre-existente requisieten: kenmerken van de penoon die niet door

middel van ondenvijs kunnen worden verworven. Deze laatste eindtermen

(persoonskenmerken) zullen een rol moeten spelen in werving en selectie of in een intake-

procedure.
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6. ONDERWIJSDOELEN EN AANZETTENTOT CT'RRICULT'MCONSTRUCTIE

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op het doel van de opleiding. Eerrder (hoofdstuk 4)

is gesteld dat wat bereft de cognitieve (leer)doelen doorgaans het hoogste niveau nagestreefd

dient te worden, namelijk het kunnen oplossen van problemen.

Vewolgens wordt beredeneerd langs welke opleidingswegen deze doelen bercikt zouden

kunnen worden. Dit laatste is bedoeld als een aanrat tot curriculumconstructie.

6.1 Het doel van de opleiding

Het doel van de beroepsopleiding tot ergonoom is: het zodanig toerusten van de ergonoom in

opleiding dat deze in staat is zelfstandig ergonomische aspecten van veiligheids-, gezond-

heids- en welzijnsnraagstukken in de arbeidssituatie aan te pakken. gebruikmakend van in de

in de onderliggende disciplines en 'het beroep' gebruikelijke benadering. In die benadering is

'de factor mens' bij de inrichting van de arbeidssituatie expliciet betrokken in die zin dat bij
de inrichting van arbeidssituaties onnodige belasting van lichaam en geest wordt voorkomen.

Bij de beschrijving van de eindtermen voor de opleiding zal deze invalshoek voortdurend

centraal staan. Enkele aandachtspunten zijn:

In de eerste plaas is geconstateerd dat de grens tussen ergonomische en nietergonomische

vr:ugstukken slecht omschrcven is. Het blijkt dat wat de ene deskundige als een ergonomisch

vlïutgstuk beschouwt de ander op het tenein van een andere arbodeskundige vindt liggen.

Voor een belangrijk deel lijken de verschillen van opvatting verklaard te kunnen worden door

de aanwezigheid van andere arbo-deskundigen.

Een tweede aandachtspunt is: de mate waarin de ergonoom is staat geacht moet worden

zelfstandig problemen aÍln te pakken. Ergonomen btijken voor het uitvoeren van projecten

doorgaans in teamverband te opereren. Tot het team behoren functionarissen uit de lijn-
organisatie: ontwerpers, inkopers. automatiseerders e.d. In mindere mate behoren andere

arbodeskundigen tot zo'n team. Vanuit het terrein van de arbo-deskundigen is de ergonoom in

zo'n team meestal de enige deskundige. De aard en samenstelling van het ream bepa.rlt de

eisen waaraan de ergonoom zou moeten voldoen. Een strikte disciplinaire grens is niet aan te

geven.

In de derde plaats bepaalt de achtergrond van de ergonoom -i.c. zijn of haar vooropleiding-

op welke wijze ergonomische vraagstukken worden gekleurd dan wel getrechterd. Dit bepaatt

mede het succes van de ergonoom als adviseur en het type vraagstukken waarvoor hij of zij
geraadpleegd wordt. In toenemende mate worden binnen bedrijven prccedures ontwikkeld om
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de ergonoom te betrelken bij organisatie-onnverprrraagstukken, waaraan wijwel altijd

ergonomische aspecten te ondertennen zijn.

Dit punt hangt nauw samen met de differentiatie in vmropleiding en werkervaring. De

differentiatie in achtergond +echnisch, gedragswetenschappelijk of biomedisch- en de

ervaring in de pralcijk bepalen de inzetbaarheid van de ergonoom. De meeste ergonomen

hebben getracht hun kwalificaties aan te passen door ervaring, door het volgen van aanvul-

lende opleidingen of door selectie van de vraag. De inspanning die daarvoor wordt gepleegd,

blijkt groot te zijn, maar lifit wel effectief. Over de efficiëntie van de eigen leerroute wordt

nogal eens sceptisch gedaan.

Het li.ftt niet realistisch voor de beroepsopleiding tot ergonoom - binnen de gestelde

randvoorwaarden - tot doel te stellen dat deze verschillen in vooropleiding moeten worden

overbrugd Anders gezegd: het zal niet mogelijk zijn in beperkte tijd een functioneel psycho-

Ioog bij te scholen tot technisch ontwerper en omgekeerd. Hetzelfde kan gezegd worden voor

de biomedisch geschoolde ergonoom in sÉ. Ondanks deze verschillen zeggen de geinterview-

den voor hun huidige functie een adequate opleiding te hebben genoten met de aantekening

dat de meeste kennis en vaardigheden zijn opgedaan door p,raktijkerraring. Deze observatie

komt overeen met moderne inzichten betreffende het leren van volwassenen zoals o.a. wordt

beschreven door McCall (McCall e.a.. 1988)

De nadruk in de opleiding zal moeten liggen op de praktijkscholing en op de vaardigheden,

de kennis en het inzicht om aan de werkopgaven zoals die naar voren zijn gekomen te

kunnen voldoen. Zoals uit de interviews blijkt worden deze vooral geleerd in de praktijk,

aangevuld met theoretische verdieping door middel van cursussen. Reflexie op het eigen

handelen en bevestiging door de 'klant' doen het geleerde beklijven (Schön. 1987).

Bij de constructie van het curriculum en het vaststellen van de eindtermen van de opleiding

kunnen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

de beoogde opleiding is een beroepsopleiding (voonraarde van de o$rachtgever)

het beroep wondt primair geleerd door uitoefening ervan in een passende praf,tijk

de onderwijs-leer-situatie wmdt gekenmerkt dmr reflexie-in-actie, coaching en

ondersteuning zijn daarbij essentiële onderdelen

de scholing in de praktijk wordt ondersteund dmr gestructureerde, geconstrueerde

onderwijsvormen (cursus. sages e.d.), waarin concÍete leerdoelen worden nagesreefd

de concrete leerdoelen zijn afgeleid van de werkopgaven van de ergonoom

indien (door de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie of dmr de overheid) erken-

ningseisen worden gesteld moeten die eisen worden opgenomen in de te formuleren

leerdoelen

l.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. de diversiteit in werkopgaven en achtergronden van de op te leiden functionaris moet

zich weenpiegelen in het opleidingsraject van de cursist de cursist dient de gelegen-

heid te hebben, te lercn wat ondenrteunend is voa zijn functioneren in de prakti.yt;

daarnaast dient de opleiding aanleiding te zijn voor reflectie op en verbetering van de

dagelijlae praktijk

Op basis van deze uitgangspunten lijkt een flexibel onderwijs-leer-systeem de beste garanties

te bieden voor een effectieve en efficiënte opleiding. Bij een flexibel ondenvijs-leer systeem

st'at de scholing in de praktijk cenraal. Aan de praktijlscholing dienen zodanige eisen

gesteld te worden dat dezn de kenmerken kan hebben van een ondenvijs-leer-systeem:

leerdoelen, werkplan, methodische aanpak, evaluatie etc. haktijkbegeleiding, intervisie en

supervisie maken daarvan deel uit. Daarnaast kan cursorisch onderwijs worden aangeboden

waarin de cursist - de ergonoom in opleiding - zich kan verdiepen in theoretische achter-

gronden van aspecten van de werkopgaven. Dit cursorisch onderwijs dient zo veel mogelijk

aan te sluiten bij de behoeften van de cursist.

62 Decurriculumconstructie

Als basis kan worden uitgegaan van scholing in de praktijk. Dat houdt in dat de ergonoom in

opleiding een aanzienlijk deel van zijn functie. te zien als onderwijs-leer-situatie, dient te
besteden aan ergonomische werkzaamheden. Daarbij wordt gedacht aan het oplossen van

ergonomische problemen of betrokken zijn bij inrichting of verandering van arbeidssituaties.

Bij een voltijdsfunctie moet gedacht worden aan circa 50Vo van de tijd teneinde de betrokken-

heid bij ergonomische problematiek substantieel te doen zijn. De opvattingen van de respon-

denten gingen eveneens in die richting.

Een deel van de opleidingseisen, die niet in de eigen werksituatie gerealiseerd kunnen

worden, zal in de voÍm van georganiseerde of gestructureerde praf,tijkscholing dienen plaats

te vinden. Sages zijn daarvoor een passende onderwijsvorm. In het bijzonder wordt daaóij
gedacht aan methodiekstages, waarbij methoden en technieken die niet vanuit de eigen

vooropleiding eigen zijn gemaakt, aan de orde kunnen komen. De methodiekstages hebben

beretfting op de drie belangrijkste disciplines in de ergonomie: ontwerptechnische-,

psychologische- en bewegingswetenschappen.
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Reflexie op eu lheoretische verdieping van het handelen in de praltijk kan verkregen worden

door het volgen van theoretisch onderwijs. Mödulaire organisatie van het theoretisch

onderwijs heeft de voorkeur zodat tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften aan

flexibiliteit en differentiatie. Het opleiden van 'standaard ergonomen' lijkt noch gewenst noch

mogelijk. Zowel de achtergronden (vooropleiding en werkervaring) als de eisen die de

beroepsuitoefening stelt lopen daarvoor teveel uiteen.

De praktijk van de respondenten laat zien dat dit ook niet nagestreefd hoeft te worden.

Wel zal duidelijk moeten zijn dat de opgeleide ergonoom in staat is volgens ergonomie+igen

principes - die op zich zijn ontleend aan of hun basis vinden in andere disciplines - vraag-

stukken in de arbeidssituatie aan te pakken. Niet elk aspect zal in dezelfde mate door iedere

ergonoom behandeld kunnen worden. De verschillen tussen technische ontwerpkunde.

cognitieve psychologie en bewegingswetenschappen als uitgangspunten voor de ergonomische

beroepspralitijk zijn daarvoor te groot.

De behoefte aan kwaliteitsborging vàn ergonomische expertise" kan in een dergelijk

systeem gerealiseerd worden door kwaliteitsbeoordeling van de onderdelen van het curriculum

en door het instellen van een punÍensysteem voor in ieder geval het cursorische deel en de

methodiekstages. Nadere eisen te stellen aan de scholing in de praktijk kan tevens leiden tot

opname in het voorgestelde puntensysteem.

"Bi*"n de Nederlandse Vereniging voor Ergooomie zijn initiatieven antplooid qn te kqnen tot cenificering
v:m eÍ8o{ro(nen
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Dil deelonderzoek laat zien dat het werk van de bedrijfsergonoom in de praktifr en op het

eerste gezicht een rcdelijke mate van eenduidigheid kent. Anderzijds bestaan er tussen de

ergonomen aanzienlijke verschillen. Dit blijk onder andere uit de uitgebreide lijst van

beroepseisen die aan de hand van de intenriews is samengesteld.

De hmfdvraag van dit deelonderzoek - aan welke specificaties moet de opleiding tot

ergonoom voldoen wil deze aansluiten bij de taken en tegemoet komen aan de werkpro-

blemen van de ergonoom? - leidt tot een gedifferentieerd antwoord. De differentiatie in de

beroepsuitoefening van ergonomen is groot, hoewel toch een beperkt aantal werkopgaven cq

taken beschreven konden worden. Eén eenvormige (gestandaardiseerde) opleiding, op post-

hoger-onderwijs niveau die alle gesignaleeerde kennis- en vaardigheidseisen realiseert lijkt
dan ook noch mogelijk noch wenselijk.

Anderzijds zijn er mogelijkheden voor een opleiding die tegemoer komr aan de huidige

problemen in de professionele positionering.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

1. De werkopgaven van de ergonoom bestaan -in volgorde van belangrijkheid- uit:

- he( oplossen van problemen in de aröeidssituatie die door de ergonoom tot ergonomisch

probleem zijn getrechterd:

- het adviseren bij inrichtings- en veranderingsprojecten van arbeidssituaties na grondige

analyse en ondersteunend onderzoek: bij de analyses wordt gebruik gemaakt van

aangeleerde methoden en technieken;

- het geven van gestructureerde voorlichting over ergonomische aspecten van arbeid en

arbeidssituaties;

- het managen van adviesp§ecten.

De activiteiten van de ergonoom staan in het teken van deze taken of taakdomeinen.

2. De bedrijfsergonoom is een adviseur op het gebied van de arbeidssituatie. waarbij 'de

factor mens' expliciet betrokken wordt. Als adviseur onderhoudt hij een eigen

'klantenkring' en is nauw berokken bij de effectuering van zijn adviezen zonder daar

zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. De waardering van het werk wondt ontleend

aan de reacties vanuit de 'klantenkring'.
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3.

4.

5.

6.

l.

)

J.

4.

De aard van de ergonomische adviezen wordt niet begrcnsd door een disciplinaire

identiteit. maar door de achtergrond -de vmropleiding en de ervaring- van de ergonoom.

De ergonoom heeft het beroep geleerd door ervaring, gestoeld op de vooropleiding; dit

laatste bepaalt de aard en de diepgang van de adviezen. De thans gebruikelijke

opleidingsroute wordt als te omslachtig beschouwd.

De k*alificaties die van de ergonoom worden verlangd zijn de kwalificaties van een

adviseun soms expeÍt, soms deskundige inbreng in een multidisciplinair team, soms

intelligente organisatiegenoot. Het beroep wordt uitgeoefend met behulp van deze drie

rollen.

Ergonomie wordt gezien als een essentieel facet in de adviesfunctie die een 'arbo-

dienst' heeft. De ergonomische functie heeft een eigen identiteit en een zelfstandige

positie hoewel zij inhoudelijk, methodische en organisatorisch multi- en interdisciplinair

is.

Aanbevelingen:

De opleiding zal flexibel en gedifferentieed moeten zijn teneinde aan gespecificeerde,

uiteenlopende behoeften te kunnen voldoen.

De opleiding zal ecn zr,vaar accent moeten leggen op pral<tijkscholing. Het vak wordt

geleerd in de praktijk en ondersteund vanuit theoretische scholing.

De opleiding zal de mogelijkheid moelen bieden tot differentiatie naar behoefte voor

theoretische verdieping en de mogelijkheid moeten hebben kennis en vaardigheden op te

doen op ieder van de drie peilers -wetenschappelijke disciplines- waarop de ergonoom

zich kan baseren.

De opleiding zal bijzondere aandacht moeten schenken aan kwaliteitsborgingssystemen

voor de drie onderdelen. waaruit het curriculum dient te bestaan. de praktijkscholing, de

stage en het cursorische deel.
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6.

Ergonomische advisering en het integratieve, multidisciplinaire karakter ervan worden

beschouwd als hoofdkenmerken van de beroepsuitoefening. tn de opleiding zal dat lot

uiting moeten komen in het construeren van ondenrrijs-leer-situaties waarin het hanteren

van complexe adviesproblemen kan worden geleerd.

Ten aanzien van de duur en de omrrang van de opleiding dient enerzijds rekening te

worden gehouden met de eisen die aan de Euroergonoom worden gesteld. Anderzijds

dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en beperkingen in het Nederlandse

bedrijfsleven evenals met het ruime wettelijke kader betreffende de ergonomische

functie.

Een flexibel ondenvijs-leer systeem en modulair georganiseerd theoretisch onderwijs

bieden de mogelijkheid te werken met studiepunten of deelcertiÍicaten. Daardoor kunnen

zowel ten aanzien van inhoud als niveau van opleiding, ceÍificering en functioneren

differentiaties worden aangebracht.
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7. LITERATUURLUST

Voor de literatuurverwijzingen in deze bijlage wordt verwezen nÍur de literatuurlijst van het

rappoÍ op bladzijde 45.



TNO rapport

NIPG 92.050 92



TNO rapport

N/iPG 92.050 93

BIJLAGE I.I

Interviewlijst
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I}IIERVIEHIJTi'gl

BIGEN }|ERRr

Eo radÈ u lÀ.*.1. rtu! EtlltCf,! nEi,È ur hrt td D..tatÈ?
f,u!È u -B If,E Eat-laG lm ru DEDI3 utqr ! b.ud.F| bctt

rn dlt kad.r gaat h€È u da vBag EÈ de bel.nErljhata alamnÈs on aalrcÈs En uu alEan usrk zljn. Het ls dua
nlet de b«l€llrg óat u de wlgil bamtusrd EnulÈ hàÈ ooqput uÈ voor dè erEonom ln het algaan van belalrg
ls oÍ kan zi.Jn.

- HG zlac en gslddalde u€rls.k arulL?
- welke actlvl,ÈelÈén EaE6 de rcclte tlJd?
- welke problaen ontrc€t u v@ral ln uw rerk?
- He loaC u deze d@rEur op? tfat ls ue plan vrn aàrp.k?
- }let welka ortaDdlgheden (reatv@Màrdcn) mat u v@Ël relenlDg houdèn?

U nGt óan denka aan fljd, gelat, capacltslt €d,
- NeL sle rerkt u voral (inB3rdllctplÍElr) sàmn dn probl@n?
- waarÈe dlenÈ die asenErklng?
- Wle zlJn uw bel.nErljkst€ (mlÈldl8clpll,mlrel ryerleg I[rtners?
- }raart@ dlent het ov€rl€g?
- Àan u1e raplErceert u d6rgaar?
- welke proc€dures zljn er voor de rapportàge?
- waÈ hàakt een elEon@n Eot een goede e!gono@?

OHGEI'INC:

fraED .B À{ rcrdÈ u b-oraaald?

Hlerbi.J gaat he! er m inzlchÈ te krljgen ln de lel,atles dle u ret. ue dlgevlng onderhoudt en rel,ke lnvloed dle
ongevlng heèÍt op ue rerk.

- wle beoordeelt uu ee!k, ulo Ía functloneel eiÍrdverrncrcordelljk?
- Wat zlet alle funcElon.rla vÀn uu Erk?
- lfaarop be@rdeelt dle funcÈloBlla uu uerk?
- Hoe sordt dle beoordetlng (tevoren) vasfgel,egd?
- t{el.lre verschtlngèn heeft de orEànlsatle/opd!àchÈgever van u?
- ldà.rop be@rdelen alrderèn ln us ongwlng, blJv. een probl*mhebber, uu rerk?
- Àla .howelsre-lLjn Íuncrlonarla. ziet u zlchzèM

OPLEIDING:.

Ea L.bÈ u t.ll h.È rrl r.l-ra?

rn dlt kàder gaac her on de vràÀg hoe qu opl€iallng voor uu huldLge werk er ulÈ heeft gez16n en h@ u atle
opleldlng waardèer!.

- tJelke v6ropleÍdlng hebi u genoten?
- H@ b&ordeelÈ u de brulkbàarh6ld van de vooroplqldlnE toèn u als ergon@D begon?
- welke àanwllenda Bchollng hebt u genoràn?
- op grond vàn reLke ovelEglngèn hebÈ u de lchol,lng gelelqcÈeerd?
- Welke pràktlJkgchollng hebÈ u ala rel*an! ervàren?
- t{àt v,'ndl u van de nànièr Earop het vàk hebr Eelaerd? 9tàc vond u pr€zlellg aan de 1eelrouce? Í{a! vond u heÈ

nsat d@ltleÍtendè aÀn uw leerrouÈe?
- He beoordeelÈ u uw huldlge k€nnla en v..rdlgheldanlvsu voor de functle?
- wèLk6 speclllele schollngsuen!èn hebÈ u chàr Èer àànwl11ng?
- wat zljn vol,gena u d€ belegrljksÈe kEtltelren voor een ergono6?
- vlac zljn volgena u de belangrljkstè vaardlgrheden Earwe! een ergon@n dlanÈ Èe beschlkken?
- À18 u are opreldl,ng opnieuu zou doen h@ zou de opleldrng er dan volger u ult n@ten z1m?
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BIJLAGE I.2

Lijst van geinterviewden
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Li§ ran gelnterviewden:

l. k J. Vorderegger, Nederlanrlse §poorrregen

2, d§. P. Paymans" Kontnklijke Lrrehtvaart tvÍaarchappij

3. h. J. A. van Oos.@n, NMB-Fostbank

4. Mw. II.G"M. WitL Gist-brocades NV

5- dhr, A. Schellekens. DAF-rucks

6. G.J. Hannink, ABN-AMRObank

1. drs, LHJ. Ponsioen. P.T.T.

8. tlhr. A Beserner, Dupontde Nemoum BV
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BIJLAGE I.3

Functioneringsniveau naar

Rowbottom en Billis
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FI.JNCTIONERINGS MVEAUS

Een indeling van functies aan de hand van de complexiteit van de werkopgaven die worden

verricht. (Rowbottom, R., Billis, D., Organisational Design, the work-levels approach.

Aldershot. Gower Publishing Company Ltd, l98Z)

1. Prescribed output

Het uitvoeren van concrete taken wÍurvan de doelen vooraf votledig kunnen worden

gespecificeerd: vb.: het schoonmaken van een kamer.

2. Situational response

Het uitvoeren vÍm concrete taken, waarvan de precieze doelen beoordeeld moeten worden

aan de hand van de situatie. waarin deze taken zich voordoen:

vb.: het helpen van een klant of patiëns het geven van onderwijs; maatschappetijk werk.

3. Systematic provision

Het scheppen van systematische voorzieningen in antwoord op een serie behoeften

voortkomend uit een aantal open-eind situaties: vb.: ontwikkelen van een systeem voor

klachtenbehandeling: het maken van een marlseting-plan. of een opleidingscurriculum.

4. Comprehensive provision

Het voorzien in een serie produkten of diensten ten behoeve van een gebied of organisatie;

vb.: het ontwikkelen en in standhouden van een verpleegkundige zorgorganisatie in een

streek of wijk, of in een ziekenhuis.

5. Field coyerage

Het bestrijken van een algemeen behoeften-terrein in een samenleving;

vb.: het opzetten van een speciflrek preventiebeleid in de gezondheidszorg.

6. Multi-field coverage

Het besrijken van een gegeven complex van meerdere behoeftenterreinen in een

samenleving; vb.: topambtenaÍen op departementen die voorwaarden moeten scheppen voor

beleid dat op lagere niveaus moet worden uitgevocrd.

7. Meta-field coyerage

Het bestrijken van een meta- (achterliggend) terrein van behoeften in de samenleving; vb.:

het regionaal of landelijk op elkaar afstemmen van en beleid ontwikkelen voor een aantal

publieke diensten. zoals onderwijs, sociale zaken, politie, woningbouw, etc.
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BULAGE 2

De vragenlijst van het behoefte onderzoek
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DE VRAGENLIJST

AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN

De vragenlijst is voorzien van voorgestructureerde antwoorden. U wordt verzocht aan te

kruisen wat van toepassing is. Bij sommige vragen zijn meer antwoorden mogelijk; dat is bij
de vraag vermeld.
Aan het einde van het vragenformulier -onder vraag 3- worden uw aanvullende opmerkingen
of commentaar door ons zeer op prijs gesteld.

Vraeen over de oreanisatie

Onder de organisatie wordt verstaan de organisatorische eenheid die zich bezighoudt met

advisering en taken zoals bedoeld is in de Arbeidsomstandighedenwet (art.17,18,19 en 20) oÍ
met advisering over arbeidsomstandigheden in het algemeen.

l. Namens welk type organisatie vult u deze vragenlijst in?

Een enkelvoudige BGD of ARBOdienst werkzaam voor één bedrijf ( ) I
Een gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdienst ( ) 2
Eenbedrijfsveiligheidsdienst ( ) 3

()4Een gezamenlijke ARBOdienst
Een adviesbureau voor arbeidsomstandigheden ( ) 5
Een ergonomische adviesbureau ( ) 6
Anders:...... ( ) 7

2. Is uw organisatie werkzaam voor één bedrijf? ()l
()2

3. Wat is de omvang van het verzorgingsgebied van uw organisatie?
geen werknemers
< 500 werknemers

501-999 werknemers
> 1000 werknemers

4. Is er in uw organisatie een aparte afdeling, groep of eenheid ergonomie?
ja
nee

Zo ia, houdt deze afdeling, groep of eenheid zich overwegend bezig met?
produkt-ergonomie
produktie-ergonomie

beide

()l
()2
()3
o4

()l
()2

or
(»2
()3

ja
nee
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5. Indien u uitsluitend'produkt-ergonomie' heeft ingevuld, zijn er concrete plannen tot
uitbreiding van het werkterrein naar de ,produktie-ergonomie"?

Ja
nee

102

ó. Indien u uitsluitend "produktie-ergonomie' heeft ingevuld, zijn er concrete plannen tot
uitbreiding van het werkterrein naar de nprodukt-ergonomie,?

ja
nee

()l
()2
o3
()4
o5
()6
()7

ol
()2

ol
()2

7. Indien er in uw organisatie niet een aparte afdeling, groep of eenheid ergonomie aanwezig
is, waar bevindt zich dan ergonomische deskundigheid?

geen ergonomische deskundigheid aanwezig
bij de bedrijfsgezondheidszorg
bij de bedrijfsveiligheidszorg
bij de arbeidsomstandighedenzorg
bij de engineering of nieuwbouw
bij meerdere van de genoemde

anderszins.

8. Welk van de genoemde disciplines komen in uw organisatie voor?
( Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

bedrijfsarts
bedrij fsverpleegkundige( HBO)
arbeidshygiënist
ergonoom
veiligheidskundige
bedrij fsfysiotherapeut
arbeids -/organisatiepsycholoo g
andere.

9. Wat is het aantal'ARBO functionarissenn, zoals genoemd in vraag 8, in uw organisatie,
werkzaam op HBO niveau en hoger?

Vraeen over de invuller

10. Wat is uw beroep?

bedrijfsarts
veiligheidskundige
personeelsfunctionaris

ergonoom

arbeidshygiënist
bedrij fsfysiotherapeut
ander

_ _ personen

ot
()l
ol
oI
ol
or
ol
()l

ol
ol
ol
ot
ol
or
ol
ol
()2

ja
nee

I l. Geeft u leiding aan de organisatie
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12. Bent u verantwoordelijk voor de scholing van het personeel?

jt
nee

Vraeen over de ereonomische deskundisheid

13. Hoeveel ergonomens zijn er werkzaam in uw organisatie?
geen

één

t\ilee
drie
> drie

()l
o2

14. Welk deskundigheidsniveau, uitgedrukt in opleidingsniveau, hebben de ergonomen?

Omcirkel in de matix voor ieder van de functionarissen het hoogste opleidingsniveau aan,

functionaris I

opteidi ngsni veau
ergonomie in de beroepsopteiding 1

ergononiecursus 2

(tlWE of Open Universiteit of
TELEAC of ]lIA)

ergonomieopleiding 3
(bi jv. bedri jfsergononie U. I.Antlerpen)
ergonomie vakkenpakket in u0 4

15. Hoeveel functionarissen met ergonomische deskundigheido zijn werkzaam in uw
organisatie?

geen

één

twee

drie
> drie

IVIuII

()r
(\2
o3
()4
()5

()l
()2
()3
o4
()5

6. Onder een ergonoom wordt die functionaris verstaan die zich in hoofdzaak, d.w.z. voor

meer dan de helft van de werktijd, bezighoudt met complexe ergonomische vraagstukken.

6. Onder een functionaris met ergonomische deskundigheid wordt degene verstaan die zich

af en toe met eenvoudige ergonomische vraagstukken bezighoudt en daartoe niet specifiek is

àpgeleid. Hij of zij zgil daartoe in een beroepsopleiding kennis hebben gemaakt met aspecten

van de ergonomie.
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16. \Yelk deskundigheidsniveau, uitgedrukt in opleidingsniveau hebben de functionarissen met
ergonomische deskundigheid?
Omcirkel in de matrix voor ieder van de lunctionarissen het hoogste opleidingsniveau aan.

fwrctionaris I

ooteidi ngsniveau
ergonomie in de beroepsopteidirU Í

ergononiecursus 2
(IVvE of opén Universiteit of
TELEAC of t{IA)

ergonmieopteiding 3
(bi jv. bedri jfsergonomie U. I.AntHerpen)
ergonomie vakkenpakket in tO 4

17. Indien meer dan 6 functionarissen beschikken over ergonomische deskundigheid of een
andere dan één van de genoemde opleidingen heeft gevolgd, wordt u verzocht dit hieronder
aan te geven. ot

18. Met welke ergonomische vraagstukken wordt uw organisatie vooral geconfronteerd? (l
wordt verzocht aan te kruisen wat van toepassing is.

IVuIII

a. probtemen van houding, bereging en kracht
b. samenstetten van rerk- en rusttijdenschemars
c. ontr,erpen van nieuue rerkptekken
d. voortichting en onderrijs over ergononie
e. mentate betasting en informatieverrerking
f . functie- en taakinhor.rd
g. kort cyclische arbeid
h. herontrerpen van bestaande rerkpl,ekken
j. getuid
k. binnenktimaat
l, . vert ichting
m. overige fysische factoren in de rerkoopeving
n. ontrerpen van produkten

vaak
(1)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

soíls
(2)
()
()
()
()
()
()
(
(
(
(

(
()
()

nooi t
(3)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
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19. Bestaat op één van de hiervoor genoemde terreinen behoefte aan meer deskundigheid?

t0s

a. probtemn van houding, bereging en kracht
b. sarpnste[len van rerk- en rusttijdenschemars
c. ontHerpen van nieure rerkptekken
d. voortichting en orderrijs over ergononie
e. mntate betasting en informatieverrerking
f. functie- en taakir$o(d
g. kort cyctische arbeid
h. herontrerpen van bestaande rerkptekken
j. getuid
k- binnenkl. imsat
l. vertichting
m. overige fysische factoren in de rerkomgeving
n. ontrerpen van produkten

veet
(1)
()
()
()
()
()
()
()

Ier nr I
(2)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

9eeír
(3)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

)
)
)
)
)
)

20. Op welke wijze denkt uw organisatie deze deskundigheid te verwerven?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Door het bijwonen van symposia en workshops

Door gerichte korte cursussen

Door werkervaring
Door consultatie van ergonomen, in- of extern
Door uitbesteding van het werk
Door de 'opleiding tot ergonoom', zoals beschreven in bijlage I

24. Wat is uw oordeel over de studiebelasting per module?

ol
()l
ol
oI
()l
()t

Vraeen over de kenmerken van de 'ooleidine tot erqonoom' (zie biilage 1)

21. Wat is uw oordeel over de duur van de totale opleiding?
te lang O l
soed ()2
tekort ()3
geenoordeel ()4

22. Wat is uw oordeel over de geschatte kosten van het cursorische gedeelte van de opleiding?
te duur
acceptabel
geen mening

23. Wat is uw oordeel over de belasting van de opleiding voor de organisatie?

tezwaaÍ ( ) I
acceptabel () 2

geenmening ()3

tezwaaÍ ()l
acceptabel () 2

geenmening ()3

()l
()2
o3
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25. Wat is uw oordeel over het vereiste percentage nergonomische taken" in de functie van de
cursist? te veel

acceptabel

te weinig
geenmening ()4

26- wat is uw oordeel over de certificering van de gehele opleiding?
zeer zinvol O l
niet zo zinvol ( ) 2
geenmening ()3

27. Wat is uw oordeel over de certificering van modulen?

zeer zinvol
niet zo zinvol
geen mening

28. Is uw organisatie bereid cursisten in het kader van de opleiding tot ergonoom, zoals
beschreven in bijlage l, stage te verlenen?

ja Ol
nee () 2

vraeen over de behoefte aan de opreidins tot ereonoom (zie bijlage l)

29. Ziin er functionarissen in uw organisatie die in aanmerking komen voor de opleiding tot
ergonoom, zoals die in bijlage I globaal is beschreven?

ja Ol
nee () 2

Zo ia, om hoeveel functionarissen gaat het in uw geval?

10ó

ol
()2
o3

)l
)2
)3

een

twee
drie
> drie

ot
()2
o3
o4
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30. Wat is (zijn) voor u reden(en) functionarissen voor de opleiding in aanmerking te laten

komen?
(Meerdere antwoorden zi in mogeli ik)

a Kunnen voldoen aan de verplichting ex art.l7 ARBOwet

b Kunnen voldoen aan de behoefte aan deskundigheid

van de functionarissen in kwestie

c Bijdragen aan de professionalisering van ergonomen

d Als organisatie beter in staat zijn in te spelen op

vragen van en ontwikkelingen in het bedrijf
e Beter is staat zijn in te spelen op maatschappelijke

ontwikkelingen
f De behoefte aan gekwalificeerde ergonomen

g Andere reden(en) (hieronder aan te geven)

()l

ol
ol
ol
ol
ol
ol

31. Hebt u op korte termijn de wens een cursist op te geven voor de opleiding tot ergonoom op

de voorwaarden zoals genoemd in bijlage l?
ja Ol
nee () 2

32. Bent u zelf gegadigde voor deelname aan de opleiding tot ergonoom.?
ja ()l
nee () z

weet het nog niet ( ) 3

33. Bestaat er bij uw interesse in een of meer van de volgende mogelijkheden?

( meerdere antwoorden zijn mogeliik)
a. de gehele opleiding met graadT ( ) I
b. de gehele opleiding zonder graad ( ) I
c. afzonderlijke modulen met certificaat ( ) I
d. afzonderlijke module zonder certificaat ( ) I

7. Onder graad wordt verstaan de inschrijving in een register van een certificerende
instantie als'ergonoom'
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34. Hebt u opmerkingen die u in de vragenlijst niet kwijt kon dan kunt u gebruik makon van
onderstaande ruimta O l

PS. Indien in één of meer van de door u'verzorgde bedrijven' een (bedrijfs)veiligheidsdienst
belangstelling voor of taken op het terrein van de ergonomie heeft wilt u dan hieronder
naarn en adres vermelden.

Naam van de dienst:

Naam hoofd van dienst:

Adres van de dienst:

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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BULAGE 3

Schets van de opleiding
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SCHETS VAN DE OPLEIDING

Doel:

Het doel van de opleiding is de cursisten de kennis en vaardigheden bij te brengen opdat zij

in staat zijn, volgens de principes van het ergonomisch ontwerp, (potentiële) lnelpunten in

bestaande en nieuwe arbeidssituaties te signaleren, te analyseren en oplossingen aan te dÍagen

in de vorm van adviezen, concÍete voorstellen of herontweÍpen. De cursist wordt na het

volgen van de opleiding in staat geacht dergeli.lke vraagstukken zelfstandig op te lossen en

aan anderen consulten te verlenen.

Doelgroep:

De doelgroep beslaat uit functionarissen die zich bezig houden met complexe ergonomische

vfturgstukken van arbeid en arbeidssituaties, die vragen om een integrale aanpak bij het

bedenken en voorstellen van oplossingen. De functionarissen zijn werkzaam in de nveede-lijn.

Een deel van de problematiek kan aaàgedragen zijn door eerste-lijns functionarissen. De

eerste-lijn wordt gevormd door functionarissen die zich beperkte ergonomische deskundigheid

hebben verworven door middel yan de "Cursus Ergonomie" (dit is de cursus die onder

auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie wordt verzorgd) of een cursus van

vergelijkbaar niveau. De eerste-lijns functionarissen worden in staat geacht problemen te

signaleren en te analyseren tot aan het keuzemomen[ het voorstellen van eenvoudige

oplossingen of verwijzen naar een tweede-lijns functionaris. De tweede-lijns functionaris is de

(nog) op te leiden ergonoom.

Intreeniveau:

Het intreenivqlu van de opleiding is gesteld op minimaal "HBO-plus". Cursisten kunnen op

onderdelen vrijstelling krijgen op grond van eerder verkregen bekwaamheid.

Organisatievorm:

Teneinde de beschreven doelen te realiseren zal de opleiding bestaan uit een cuÍsorisch en

een praktisch gedeelte.
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a. het cursqisch gedeelte

Het cursorische deel van de opleiding zal bestaan uit onderwijsmodulen'. De modulen

hebben een taak-, functie- oÍ probleemgericht" uitgangspunt Een module zal niet langer

dan 4 maanden belopen.

Een module omvat maximaal 12 cursusdagen. Het aanal dagen per module is aÍhankeli.yt van

de gestelde leer&len. Een module bevat zowel contactdagen als studiedagen. De verhouding

tussen het aantal contacÍdagen en studiedagen is afhankelijk van de gespecificeerde leerdoelen

per module; het aantal contactdagen zal minimaal 50lo van het aantal cursusdagen per module

bedragen. De modulen kunnen in principe onaftrankelijk van elkaar gelopen worden. Het

aantal modulen ofte wel de omvang van het cursorisch onderwijs is op dit moment nog niet

va§t te stellen. Naar venrachting zal het aanal cursusdagen de 100 niet overschrijden.Het

aantal cursusdagen per jaar zal niet meer dan 40 bedragen, dus gemiddeld een dag per week.

b. het praktische gedeelte

Het praktische gedeelte omvat het leren in de praktijk. Dit kan zowet in de vorm van het

leren in het "eigen weÍk" als in de vorm van stages. Een en ander is aÍhankelijk van de aard

van het eigen werk. Het "eigen werk" dient te bestaan uit het oplossen van complexe

ergonomische vraagstukken. Het "eigen werk" dient een aanzienlijk deel van de functie van

de cursist uit te maken. Hierbij wordt gedacht aan minimaal s0% van de werktijd.

Stages. d,w.z. leren in de praktijk van een andere organisatie, kunnen deel uitmaken van de

opleiding voor zover het vanuit ondenrijskundig oogpunt van belang is voor het realiseren

van specifieke leerdoelen. die in het "eigen werk" niet kunnen worden gerealiseerd.

Het kan dus inhouden dat een cursist meer of minder opleidingstijd als stage zal moeten door-

brengen in een andere organisatie dan die waar hij of zij in dienst is.

Het praf,tische gedeelte van de opleiding wordt uitgevoerd onder toezicht van een aangewezen

deskundige.

Waaruit het "eigen werk" in ergonomisch opzicht dient te bestaan is mede object van het

onderhavi ge onderzoek.

'onder een moduLe wordE versÈaan een onderwijseenheid over eèn sarnenhangend deel vande leerstof, die flexibel in de tijd programmeerÈaar is in hec sysEeem waarvan heÈ deeluitmaakÈ. Ëen nodure omvaÈ zowel àe preËenracie van ae reeiscàt, aà ,.r-LrÈiöL" -a"
t.oecs ing

" De leerdoelen worden ont.leend aan de st.udie naar de kerunerken van heE werk van deergonoom en aan de eisen die de N.V.V.E. st.elt
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Opleidingsduur:

De duur van de opleiding is afhankelijk van de leerdoelen en van de eisen die door regelge-

vende instanties §.V.v.E " of anderen) gesteld zullen worden. Voor zover nu kan worden

overzien zal de opleiding maximaal 3 jaulr gaan duren. Dit is mede afhankelijk van het

inEeeniveau van de cursisl

Certificering:

Het ligt in de bedoeling de opleiding van oen certificaat te voorzien. Recente ontwikkeling op

dit terrein is het willen instellen van de graad van "euro-ergonoom" door de IEA"". Het

is de bedoeling dat de opleiding aansluit bij de eisen die gesteld worden aan die graad.

Als proeve van bekwaamheid wordt, behalve aan toetsing per module. ook gedacht aan het

produceren van een werkstuk in de voÍïn van een verslag van een eigen

onderzoeks/adviesproject. Tevens wordt overwogen ceÉiÍicaten per module af te geven.

Kosten:

De cursuskosten van een dergelijke opleiding worden geraamd op circa

Í 40.000.-. In dit bedÍag zijn slechts de kosten begrepen van het cursorisch onderwijs; de

kosten van de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de praktijkscholing en het

afstudeerp§ect zijn hierbij niet inbegrepen.

"' Nederlandse Vereniging voor Ergononj.e

"" InEernarional Ergonomics Àssociation
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BULAGE 4

Eindtermen van de'euro-ergonoom'
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ll. ObJectives and Points oí Reíerence

A. Ergonomics Principles

1. Ergonooics Approach

Obiective: To recogaise- the integrated (sptcas) naturc of ergoaomics, the ccarality of thc
[rrn2s oeiag to rtse its breadth of coverage and thc avaiiable kaowledgc oasc {o
adapt tuc envirosncnt to peopie.

History of work curïeEt derdopaeats; paradigms (desigittg f61 iidiyidrrrlc ys.

popdadons; working in aonnal vs. eE cuc circumsmlccs); interacdou bemrcea
sociery a-ud work.

P.o.r.'s:3

B. Human Charasteristics

To dcscribe aad recoguise thc cootributions and effcas of thc factors coutriburivc ro rhe
ergonomics knowledge basc on peoplc's physical aad psychological weil-beiac, and oo rheir
pcrfororaoce

1. Anatomy and PhysioloEr

Obiective:

P.o.r.'s:

l. Human Psychologt

Obiecrive:

P.o.r.'s:

To recognise and Eeasurc thc phvsieal characeristics of people and thcit
respouses to their activitics and their euvironneats with panicuiar referencc to
heaith aad perforaance.

AaatouS bioaechaaics and posture; a*hropoacuï eBergy aad forcc produaiou;
adiustnents (suess aad straia).

To recotaÈe and rDe:tsure psvchological characreristics and respooses anci to
uadcrsaad how thesc 

"11"s 
lrrraira bchavior (including heaith aad perforoaace)

and anirudes.

Psychoohpioloqicai and cogmrive aspccts of inforaation inmla inforoatioa
[ssrlling asd decision ma]i'g; individuai oorivztiou; [.nrn derrclopmcut.

:Pcinr of reíereacs
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3. Social aod Orgaaizadonal Aspects

Obiective:

P.o.r.'s:

-t. Physical Eoyironmeut

Obiective:

P.o.r.'s:

To recooise the social dimessions of ergouomics and orgaaizadous aad to
specify s.vstcos structurcs sulraure to acEcve a good quaiir.v of workiuc life aod
of pcrforoaace.

\totivation aad atritudcs reiatcd to necds of iudividuais aad to woriing in
gxoups; individuai aa6group ilugdsnins; socro-technicai sysreos.

C. Work Analysis And Measurement

To be able to uudersma4 sclecs aad utilizc the appropriate mcthods for iarrcstigating
ergononics probleos, and for prescuting data for evaluatiag futurc desig soluuoos to
thesc problems.

l. Statistics and Expcrimcutal Desigl

To uqdcrstaad the hu-a[ selscs and to be ablc to recoguisze. measurc and
spcci{v the appropriatc levels of and the characterisrics of rhe phusical
euvirouneuÍ to be suitablg fsi lnman activides.

Climatic cuvironmeur; visual euvironracut; acouric envirouncar; vibrarioq [rrn3s
seEses.

To be able to collect, aggregalc, maaipulatc aad evaluatc data in a reiiable and
valid maaner.

Dcscriptive starisdcsl probabiliw thcor.v; corrclational techaiques: esri'n:rion and
sampliag experimcaral desigu rro!-piuaEeric srarÈrics.

Obiective:

P.o.r.'s:

Obiective:

P.o.r.'s:

2. Computatiou and luforaatiou Techoologl

To be able to use (digitai) computcrq particuiarly urilizc standard pack3ges, for
the effecdvc prosccutiou of ergouooio lsy*riga[ioEs.

Coapurarioa for data collccrioa; compulatioo for calculariou; coropunriou for
storagc.
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3. Instrumentation

Obiective:

P.o.r.'s:

Obiective:

P.o.r.'s:

5. Work Analysis

Obiective:

P.o.r.'s:

To be able to use the major mcasunng instrunenls, seasors, etc.. required bv Ée
ersonooist to gathcr data for iovesugarioos design or evaluatiou of workpiaccs.
work procedures or work cquipmcut.

Siople and complcx cquiploent; tàeir poteuriai and their limitadoas.

-1. Methods of Measurtment asd luvestigation

To bc conpeteat in the major methods a.sd proccdures of mcasurement used in
ersouomics invcsdgations, a.ud to kaow wheu to use thca aad ho$, to interpret
the resuls.

Sisuiadons (dyor-is and staric); aerhods for obscrviag acriviw aad perforaaacc:
inrervrews and qucstiouaaircs; epidcruological approach; s:Impiing procedurcs:
chccklists.

To be ablc to dcscribe and undersnnd thc deterainants 8!d orgrnizqtiou oí
workcrs' activitics in the Íicld

Acriviw aaalpis; task analysis; fuacrioa asalysÈ; task intcrdepeadcary,
gs6srnig3sion and co-opcratioa; thc importaace of strategics in msk executioa.

P.o.r.'s:

D. People and Technology

To be fandliaÍ wirh an area for thc applicatiou of ergououics expenÈc. with sonc
rmportanr models aad couccpts relatcd to applying crgonouicq a:rd with at least onc

speciai fora "ersonom.ics dxign' may take ou ia aay area.

l. Systems Theory

Obiecrive: To recogaise the principles of systeEs thcory a.ud how thcy apply to ergonomics
sltuauoDs-

Strucrure and d1?rmiss of systcus; huraaa as a slrteB coEponeEq systcE
aadvsis and design (c.g., allocadoa of firnaious).
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1. Technologr

Obiective: To uadersrand the factors in the choseu area of appiication rhat are reievaal to
the creatiou of ergouomic situadoas: ia particuiar ro recogrise tàose aspecr of
rhe techaology that arc fiexiblc/chaageable. Oue of óe following appiicadoo areas
mav bc choscs: coBsurucr producs; maauracnring; officc work; tre'r"porr: process
iodrstry health c:rrs; automarioa; architccture; recreatiou, &rs aaci leasure
acurities (see a.lso E, 'Appiicatioas").

P.o.r.'s: Fuacrionaiiry, operadou and coostructioo of the techlology.

3. Human Reliabiliqv ropdonal)'

obiecive: 
Ï,,.Ë ",:f.,i **'ltï.ïrt",'.','1fl'.,,ï:fJ:uations 

ushg "best pra«ice' in

P.o.r.'s: Accicieu modcls; attcstioo, effort a.od vigiiancc: error taxonomies.

-1. Heallb. Safety and lVell.Being (optioaal)'

obiective: 
*,1'*"ï:r'ïtffi#:;ïit'rïïï":ïï:us ro achierc hcarthv and sare

P.o.r.'s: Safer.v rnaaageneut; occuparioual injruies a.sd accideuts: safer.v techaology;
legisiatiou; characrcrisrics of good qualiry of work life.

5. Traiaing and Instmctiou .(opioaal)'

Obiective: To uaderstaad the fuudaneatals of learuing of training prograEnes aad of
i-osuuctioa, a.ud to specif.v rcquireoeas of thosc progranEcs to achieve
succcssful perforaance of aew or chaaged work acrivities.

P.o.r.'s: Learaiag skills: lgarrirg kaowledge; asscssing job rcquireaeats aad r*'orker
capabilitics; designrag training prograEEsi to bring workers to the lcvel oÍ
requireacnBi dcsigning 63grral<.

ó. Occupational Hygieac (oprional)'

Obiective: To be able to recogaisc, Eeariurc aad copc with the presctrcs of adverse phpicai
aad chcaical coaditioos aad orher major poilutaats.

P.o.r.'s: Nariooal and istcruatioual recoomeadatioos aod requkenenrs: thcir variarions
a.od iimitadous: Ereasureaetrt. protection coauol a.od monroring.

120

'Choose Í,hree oououal ropics. rr least oue beiag a desiga topic
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7. \Vorkplace Design loptiooal)s

Obiective:

P.o.r. s:

3. Information Dcsign loptioual)5

Obiective:

P. o.r.'s:

To bc abic to dcsigr workplaccs to oatch the phpicai a-uci ps;rchological
dimeusions of their users. aud to tneasure their effcct on ergouomicallv reievaat
dimeosioas.

Iíeasnrement of activitics and perforuance; workpace lavout: rrsc of
oockupvsiruuladons to ioorove designs; evduatiou: compaubilirv between
workplace requircmcut5 3sd lrrm:n capabilities.

To bc able ro desiga the oajor modes of inforuarios uaasfcr to the humaa for
erfecdve and erficicnt performancc of the s)rsteu.

Sigual detccrion: inlbrmation processing and atteatios: displav characteristics:
inlbrmadon overload; stinuius-rcspoosc cotBparibiiiry.

9. lVork Orgaaization Desigo (optioaal)s

Obiective:

P.o.r.'s:

To be ablc to invesdgatc, dc.ig. aad iapieurcat work orgaaizatioos for cffcctive
aud efÍicieut perforaaacc a.ad good qualigy of work lifc.

Co-operadve analysis and de.if of new work systeos; basics and appiicatioos of
work-rest schedulcs: inroductiou of chaagc.

E. Applicatlons

To understa.ud thc integrative saturc of desig!, the need for and structue of a

specification and the interactivc a.ad itcrative trature of work in a desip g:ouP,

recogssiag the practicaiities ard limitatioas of appiyiag ergouomics.

Thc design process is appiied in a chosea area such as: cottsuner producs:
oaautacturing; orfice work; traaspon: proccss isdustry; health care; autooation;
architecture; recreation ars aad lcasure activities (scc also D2" Techaology').

F. ProÍessional lssues

To recoglisc the iopact of crgouoaics ou people's lives, thc cosB a.ud bcgcfits
accruiag frou ergonouoics aaivities asd thc profcssionai respousibilities aad

requircaeuts for the ergonoaics practitioucr.

Legrsladon: econouics: the ergouoo,ist itr the organizarion; ergouoEics and

socictrc ethics: deveiopueut and uarketiag of the ergonomics profcssion.

Obiective:

P.o.r.'s:

Obiective:

P.c.r.'s:

lCboose three opdonal tooics. at leasr oue beiag a dcsio topic
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BULAGE 5

Artikel 17 van de Arbowet

Bron: De Arbeidsomstandighedenwet, tekst en toelichting, §-DU uitgrverij 's-Gravenhage, 1990
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ÍWEEOE AFOELING
AOVISEBENOE TAKEÍ\I EN

DÉSI(UNDICE OIENSTEiI

ÍAÍEÍ{ OP H€Ï GEBIED VAII

HEÍ WELZIJÍI

ANÍIXEL I7
't 8ii algcmcnc maatregcl van bcstuur kan

wordan bcpaald dat binncn ccn bcdriil oÍ
inrichtinE, behorandc tot een bii die

maatrsgal aanglwozsn catcgorie, da

takcn gcnocmd in hct twccdc lid moctcn
wordrn vstricht.

2 Deze takcn. dic dc bcvordcring van hct

wclziin in vcrband m.t do stbcid ton docl

hcbban, zijn:

a hat doan van aanbcvslingon mrl bstrak-
king tot hst algrmccn ondarnemingsbc-
leid voor rovcr dit medc gericht is op hat
wclriin in varband mrt d. lrb.id:

b het rich op dc hoogtc houden v.n ont-
wikkalingan op hat gebied ven do crgono-
mic. de arbcidskunde en dc bedri!ískunde
voor zov.r betrckking hebbcnd 09 het
wclzijn in verband mrt do aÍbaid on hàt
doan van aanbcvelingcn op grond daar-
van teÍ verbeterinE van de arbcidsom-
standighedon;

c het zich op de hoogtc stallcn van da crva-
rrngcn wclkc zijn opgcdaan mrt hèt

onder a bedoelda bclaid;
d hei verlenan van biistand bii het gavcn

van voorlichtinE en ondcrricht aan da

wcrknamcrS inzaka het wclziin in ver-
band mrt de arbeid;

e het verlencn van biistand bii het tot
stand komen van het jaarplan en het !aar-
verslag;

í de advisering en ondersteuning inzake de

ovarige aangelegenheden die liggen op

het gebied van het bevorderen van het
welziin in verband met de arbrid.

3 Een aÍschrift van een aan da warkgever
urtgrbracht advras. gcdean op grond van
dc vcrvulling vrn takrn gcnocmd in hct
twcrdG lid, wordt zo spocdig mogclijk
gezondcn aan de ondcrncmingsraad. Bii
het ontbrekcn van e6n onócrncmingsraad
wordt de inhoud yan ccn dergelijk advies
zo spocdig mogelijk ter kcnnil van
de belanghebbende wrrknamars ga-
brEcht.

4 Bii oí krachtens algcmcnc maatregel ..,=n

bestuur kunncn naderc regclan worden
gestcld mct betrekking tot hèt in dit ani-
kel beoaalde. Dezc regclcn kunnon ondsr
mcrr barr€kking hebben op:

a de in het tw.ed. lid bedoclde taak .n de
wi;ze van uitoeíening daarvan;

b de contacten m.t instrllingcn en instan-
ties,

Í0ELrcHrrtiG AnÍtrEL r7 Í/M l9
Ondememrnecn cn rnneiiincen me! mcer dJn

ioo s.eriutemel: zl-ln met tncrng rrn t otiro-

bcr togo remillhr a,jriserencie en ondcrsreu-

nen<ic :rkcn oF lct g;otcri ran hct s'.-iziin tc

hren vcrricirten r a i ? r r E ! r : t. De verpiicirrine

tot het urn'oeren ran rie rveiziinsnken eeidt
roor àile be<iriiren mct mcer <irn Soo \§erktle-

mers. Dit srjir cius ai rzn <ic verpiichtrng voor
het insteilcn rrn een bedrijÉgezondhcidrciicnst

oiveiiigheidsdicnsl rveike verpiichting geidt

voor bcp:eldc risicob«irijvcn met meer ritn

5oo werkncmerr

Mcn zou kunncn zeggen dat zij, die in hct

krdcr van amlcl t7 trkcn verrichtcn, dc 'rvel-

zijnsfunctiontrirten ' zijn. zorlr de bedrijfs:ns
d:t voor gezondheid en de veilighciciskundiqe

dar voor veiiighcid is.

In tegensrcliing tot dc bedrijfsgezondheids- cn
veilighcidszorg. rslln'oor de eisen rvarnln de

deskundigcn op die ecbiedcn mocten voidoen

naurvkeunq zijn omschreven. is ten :rnzren
v:n her s'eizijn een andcrc bcnadenng geko-

zen. Voonf omrchreven opiciding:eisen of
omnisatonschc vennkeringen zijn er niet. De
toetsiug vrncir rlleen pleats aan cie hand van dc
in iid r opgeromdc seizijnsuiicn: ais de

rver§ereer hien'oor roldoende voonienin-
gen heett qetroÍfcn heeri hij aan zijn u.ene-

lijke verplichting voidren.

De ukcn tls bcdoeld in anikcl r7 kunnen
gocd rvorden ramenqer.ar onder dc noemer
'rdviscnne en on<ienrcuning'. Dit betekcnr
d:t dc funcrion:rirrcn dic mct dcze nkcn
benst n'orocn. nrer reÍilnnsoorcieiiik ziin roor
de oplosrine r:n cie geconsateerde sebrcken.

Dat ir en biiift de vennnvooroeliikhciri rrn
de rveriiqeter. Her eaat cirarbii om cie roi-
scnde ukcn:

- Het geven ran geynrq<i cn ongevnrsd aci\.ies

rnzric het onciernemincrbeieid r:.r'. s.eiziin

cn t.:.r'. concrete lerDetcnncen ran rveriipick-
kcn en tunctel.

- Her bijhoucicn ran nieurvc ersonomische en

:àcids- cn bcdriit'skunriiee kcnnir.

- Het zich op cic hooere srellen v:n de enann-
gcrr dic mer her gevoeroc bcleid zrin ogge-
daan.

Het verienen ran biisuncj bij het geven van

vooriichrine en ondemchr inz:kc rveiziin.
Het veriencn van bijltand bij het tor srand
komcn van taarpian cn ia:nersiag.
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BULAGE 6

Certificering van de ergonoom
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Aanmeldingsprocedure

Ergonomen die voor inschrijving in het register in aanmerking willen komen dienen de hieronder
beschreven procedure te volgen:
l. Aanvragen van een aanmeldingsformulier bij de beheerder van het register
2. Inzenden van het volledig en naar waarheid ingevulde aanmeldingsformuiier aan de Raad voor
Registratie, met gelijktijdige betaling van de kosten voor behandeling van de aanvraag. 3. Na
ontvangst van het aanvraagformulier en de betaliag wordt aan de aanvrager een ontvangstbevestiging
gezonden. In de ontvangstbevestiging wordt meegedeeld op welke termijn de Raad voor Registratie
een uitspraak over de honorering van de aanvraag zal doen. Deze termijn zal in de regel niet langer
zijn dan drie maanden na ontvangst van de aanvraag.
4. Bij afwijzing van de aanvraag zal dit schriftelijk en met redenen aan de aanvrager worden
medegedeeld. Tegen deze afwijzing bestaat de mogelijkheid om binnen drie maanden na dagte-
kenening ervan in beroep te gaan (zie beroepsprocedure)
5. Bij toekenning van de aanvraag wordt dit eveneens schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Na
ontvangst van betaling van de registratievergoeding volgt inschrijving in het register. Deze inschrij-
ving is van kracht met ingang van de eerste dag van de maaud volgend op de ontvangst van de
betaling en duurt voort gedurende 36 aaneengesloten kalendermaanden, behoudens voortijdige
beeindiging.

Verlen gingsprocedure:

Geregistreerde ergonomen die hun inschrijving in het register met een nieuwe periode van 36
maanden willen verlengen dienen de hieronder beschreven procedure te volgen:
l. Indien niet door de Beheerder van het Register toegezonden, het aanvragen van een aanvraagfor-
mulier voor verlenging van de inschrijving bij de Beheerder van het Register
2. Inzenden van het volledig en naar waarheid ingevulde aanvraagformulier, en wel tenminste drie
maanden voor de datum rvaarop de lopende inschrijvingsperiode eindigt. Aan de aanvrager wordr een
ontvangstbevestiging toegezonden.
3. De Raad voor Registratie beslist voor het het verstrijken van de lopende inschrijvingstermijn
omtrent de verlenging vna de inschrijving
4. Bij afwijzing van de aanvraag tot verlenging zal dit schriftelijk en met vermelding van de redenen
aan de aanvrager worden medegedeeld. Tegen deze afwijzing bestaat de mogelijkheid om binnen drie
maanden na dagtekening in beroep te gaan (zie beroepsprocedure).
5. Bij toekenning van de aanvraag wordt dit eveneens schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
Aanvrager is gehoudèn binnen een maand na afloop van de verstreken inschrijvingsperiode de
verschuldigde registratievergoeding te betalen. Inschrijving wordt in dat geval voor een aan de vorige
periode aansluitende periode van 36 maanden, behoudens voortijdige beeindiging, gecontinueerd. Bij
niet tijdige betaling wordt de inschrijving beeindigd.

Beroepsprocedure

Ergonomen die in beroep willen gaan tegen een afwijzende beschikking van de Raad van Registrarie
op hun aanvraag tot inschrijving of verlenging van hun inschrijving in het register dienen de
hieronder beschreven procedure te volgen:
l. Binnen drie maanden na dagtekening van de afwijzende beschikking van de Raad voor Registratie
per aangetekende post een bezwaarschrift inzenden. In dit bez*'aarschrifr kan uitsluirend ingegaan
worden op de door de Rrad voor Registratie gegeven redenen voor afwijzing. Her bezu'aarschrift
dient gezonden te worden aan de voorzitter van de Commissie van Beroep.
l. Na ontvangst van het bezrvaerschrift r*'orcit aan de eanvrager een ontvangsrber.esrigin-e gezonden
'*'arrin de detum van beirandeling van het bezrvaarschrift wordt medegedeeld. De:e clarum vait in de
regel binnen een periode van drie maanden na ontvangst van het bezrvaars:hrift.
3. De Commissie van beroep kan bij het toetsen van de juistheid van de besiissing vcn de Raad voor
Registratie het oordeel van door de Commissie aangezochte deskunciigen vr3gen. cj:n *'ei in. ngrr de
mening van de Commissie. bijzondere gevallen de aanvrager zeif horen.
l. Het oordeel vrn de Commissie van beroep is onherroepelijk en zal mer redenen schriftelijk arn de
ssnvrager meegedeeld rvorden. Van deze mededeling r*'ordt een aiscnrifi g:zonien :rn de rlad voor
Ree isrratie.
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5. Indien het oordeel van de Commissie af*'ijkt van de beslissing van de Raad voor Registrarie vindr
de procedure zijn vervolg in punt 5 van de aanmeldingsprocedure bij eerste inschrijving en punt 5
van de verlengingsprocedure.
6. Bezu'aarschriften die buiren de in punt I gestelde periode van drie maanden ontvangen rvorden,
worden niet in behandeling genomen. In alle gevallen dient dan de toelatingsprocedure opnieurv
gevolgd te worden.

Algemeen:

l. Het register wordt door de Beheerder gepubliceerd op de laatste werkdag van een kalendermaand
naar de formele stand van inschrijvingen op de eerste werkdag van die kalendermaand.
2. De administratie van de Beheerder strekt tot bewijs van data van ontvangst en verzending van
correspondentie en betalingen. De Beheerder is niet verplicht herinneringen of aanmaningen te
verzenden.
3. Hardheidsclausule: Iedere belanghebbende die meent op grond van de hier gegeven procedures of
tengevolge van een niet in deze procedures voorziene samenloop van omsrandigheden onjuist behan-
deld te zijn kan daartegen bezwaar aantekenen bij het Bestuur van de Stichting. Het Bestuur beslist
over de wijze van behandeling.
4. Voortijdige beeindiging van de inschrijving vindt plaats na schriftelijke opzegging door de
geregistreerde ergonoom, bij uitsluiting door het Bestuur na een dienovereenkomstig advies van de
Commissie voor Arbitrage en na overlijden van de geregistreerde ergonoom.
5. Geen van de organen, noch van de personen, betrokken bij de Stichting is aansprakelijk voor
eventuele geleden of te lijden materiele noch immateriele schade als gevolg van her niet inschrijven of
het beeindigen van de inschrijving van personen in het register.
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