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Een fbtoweclstrijcl organiseren is een uitclagende be-
zigheid. Alle [>etrokkenen reaÉaeren enthor.rsiast: cle

fot<>grafèn, de sponsors en clc organisatr>rcn. Zii allen
zijn direct o[ indirect gec()ncentreercl op het vatten
v;rn 'het monrent' ciat overlrrengt hoe aangenaam of
jr-rist hoe onaangen:lam het soms is om te werken.
Hi>e ien-rand dat enaart heeft veel te maken met de
omstandigheden waaronclcr clat werk moet plaatsvin-
den. Omstandigheden die voor een belangrijk deel
beïnvloed kunnen worden en voor een deel
gelukkig al in positieve zin beïnvloed zijn.
tJTant het is onmiskenbaar dat er rond de
werksituatie veel verbeterd is: de fysieke
arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld Éaeven
gemiddeld gezien veel rninder dan voorheen
redenen tot klachten. §7at niet betekent dat
ze Éaeen aanclacl-rt rneer behoeven: constante
alertheid blijft geboden. Maar daarnaast ste-

ken nieuwe verschijnselen cle kop t>p. Denk maar
eens aan de toenanre van psychische problemen
door het werk.

Deze fr>toweclstrijci, georganiseercl ter gclegcnheid
van het 100-jarig bestaan van ()ns instituut, w<>rclt

naar mijn mening dan ook gchor.rclen op t:en belang-
rijk moment in de geschiedenis van de arbeicl. De
gesignaleerde nieuwe problematiek vraagt juist op dit
moment naclrr,rkkelijk om een nieuwe aanpak. Een
belangrijk deel van het benodigde instrumentarium
daarvoor is al beschikbaar. Ik clenk clan Lrijvoorbeeld
aan de instrumenten voor integrale funktieverbete-

ring. Mensen en lredrijven n]oeten er echter mee
leren werken. Dat heeft tild nodig en clat k<;st inspln-
ning. De nor>clzaak is echtcr gr<>ot.

Essentieel bij clie aanpak is het centraal stcllen van cle

mens in cle organisatie. Meclewerkers kunnen niet
langer r-ritsh-ritend beschouwd wordt als miclclel <>rn

het economische doel te bereiken. Dat is een ziens-
wijze clie - dat is mijn vaste overtuiÉling - twee elkaar
versterkencle effecten teweegbrengt: een menswaar-

dig bestaan binnen een gezond economisch
systeem.

Dit overwegende beschouw ik deze NIA-
fotowedstrijd als een momentopname. Het
moment dat de gevestiÉlde ideeën over de
zorg voor arbeidsomstandigheden worden
aangevr,rld met een aanpak die niet alleen
voor de werknemer maar ook voor de werk-

gever positieve gevolgen kan hebllen.

Ik wil tenslotte cle jr-rryleclen en de sponsors van clezc
wedstrijd hartelijk clanken vo<>r clc cl<>r>r hen verleen-
cle medewerking. Ook zij l-rebben cr blijk van éIcgc-
ven cle z()r!l voor cle kwaliteit van cle arheicl l-r<><>g in
het v;randel te dragcn.

-gwProf. Dr. J.T. Allegro,
directer,rr NIA



Begin jaren dertig schat ik, ging de iournalist -

natuurlijk, ik ben ook een journalist - Brenclan Gill
werken bij l-ret beroemde Lrlacl 'I'he New Yorker. Dat
New Yorkcr-kantoor bestond r-rit lange kunstverlichte
gangen en kleine kamertjes. Ilijna ieclerecn clie I'rij in
clie gangen tegenkwam z.Àg er ziekig uit. Ze voelclen
ziclr rrok ziek, zo bleek; ze haclclen clkc ctag een

l§E kater
Het kostte Gill moeite genoeg om r-rit te
vinden wat er aan de hand was, want ziin
nieuwe collega's zeiden ook niks. Vat hij
ontdekte was verschrikkeliik: een abs()lllLlt
gebrek aan wat Gill camaraderie noemt.
'De gewoonte bij de New Yorker was dat
elk onnodig woord vermeden werd, en als
er iets gezegd moest worden, werd het zo

zuur en zeikerig mogelijk gezegd.'

Journalistiek is een individueel vak. De beste jour-
nalisten die ik ken zitten in stoffige kamertjes, in de
Iucht van duizenden in diep lijden veraste sigaren of
sigaretten, ter-wi1l de door attente directeuren aan-
gebrachte ventilatoren hoorbaar stuiptrekken. Bif de
één staat het raaln openen tast de vochtige kou zifn
vingers en slifrnvliezen aan; bij de ander parelt het
v<>cht tussen de schouclerbladen, omclat cle materie
wcerbarstig is <>f de therm()staat op <;neinclig staat.

Jotrrnalistiek is een ror.nantisch, eenzaam vak; het
gevecl-rt tLrssen inclividu en toetsenbord, tLlssen zweet
en jenever, en zo hoort het ook. Maar daarna moet
l-ret licht zijn in de gangen, een vrolijk flr-riten en een
zacht gezang. De werker moet weten dat er met
open armen op hern gewacht wordt, voor omhelzing
en op schouder slaan.

Oncler het begrip 'arbeidsornstandigheden' versta ik
alle materia'le en immateriële zaken waar mensen clie
in een organisatie werken mee te maken hebben. Het
is cle totale '<>rlgeving' waarin cle mensen werken:
Dus niet alleen cle manier waar()p een chef met hzlar
<>í ziin medewerkers ()rrÍlaat, maar ook, ()m m,Iar
cens icts te noelren. dc kwaliteit van cle kantine. Of
het al dan niet aanwezig zijn van een
crèche. Of de wijze wazlrop jubilea wor-
clen gevierd. Als die al wc>rden geviercl.
De kwaliteit van de arbeiclsornstandighe-
den heeft grote invloed op cle kansen van
een organisatie om haar primaire doelstel-
lingen te realiseren, namelilk te 'overle-
ven'. §íant hoe prettiger mensen zich op
hun werkplek voelen, des te beter het
bedriif draait.
Het grote probleem hierbij is dat zowel het persoon-
lijk eigene van de werkers als hun plaats binnen een
organisatie (door gezagsverhouclingen) doorgaans
sterke verschillen. Het is een eerste verantwoordelijk-
I-reid van het management ervoor te zorgen clat bin-
nen een organisatie door middel van cle arbeiclsom-
standigheden zodanig met clie verscl'rillen wordt
()mgegaan, clat ze beheersbaar zijn en in grote lijnen
algemeen worclen geaccepteercl.
Het VNO is van mening clat werkgcvers dienen te
streven naar optimale arl>eidsomstanclighedcn in cle

bedrijven, ook al omclat dit kan lrijclragen tot een ver-
sterkte waarclering vr>or plaats en functie van ron-

dernemend Neclerland' in cle maatschappil.

Dr. A.H.G.Rinnooy Kan,
voorzitter VNOhoofdredacteur Vrij Nederland



A:rngenomen clat jc tenminste t11000 Llllr van je lcven
werkt (45 jaar lang 40 v,.erktrrcn in ,15 werkweken), is

l-ret duiclelijk clat arbeiclson-rstancligheden net z<> be-
langriik zijn als cle kwaliteit van het bed u':rrrin je
slzlapt, iets clat je ook een Éar(x)t cleel van je leven cloet.
Elke werkciag van je lcven heb je te rnaken rnet
arbeiclsomstand igheden.

Als fotograal worcl je er zelfs rnet je nells
opgeclrukt: lroven giftige clar.r.rpcn sta je
Llren te z\\,oegen in het clonkerste en
slechtst geventileercle karnertje van liet
htiis, aan werk dat in het hclclere zon-
licht niet meer clan 1/725e se'conde per
foto vergt.
Fotograf-eren cloe je in je eentje: geen
ancler kan bepalen wanneer je op hct

knopje moet clnrkken. En de opgen,ekte collegialiteit
<>ncler persfotografèn kan op het r.r.ror-nent dat "het"
gebeurt, omslaan in een venijnig schonderwringen
()m vooraan te staan, of in een eercler-cloor-de-der-rr-
clringerij. Dat hr>ort er nll eenrlaal Lrij, iedereen wil
tret die ene r-ritzonderlijke foto tl'rr-ris komen. Dat zijn
de arbeiclsor.nstancligheden van cle fotograaf.

F-oto's over mensen in hun wcrk. Alledei so()rïcn
werk. Het gceft een indruk van cle arbeidsomstanclig-
heden in clezc tijcl. Het vuile en zware werk dat nog
steecls v<>t>rkomt, maar ook nieuwe problen.ren.
Het werk is in de afgelopen jaren ingrijpencl gcrvij-
zigd. Beroepen verdwijncn, nieuwe ontstriln. l)e ar-
beidspr<>duktiviteit is fors gestegen, nieuwe technolo-
gieën zijn ingevoerd en arbeiclsorganisaties
zijn vergaand gerationaliseerd.
Het wcrk, de functies zijn n-ree verandercl.
Sommige ongezonde arbeidsomstandighe-
clen ziln verbeterd, anclere zijn nier,rw <>f cr-
ger geworden.
l)aarcloor komen Írensen in de kne[, ze

proberen het vol te houden, maar ()p een
gcgeven moment knapt liet lijntje en wor-
clen ze ziek. Dat geber-rrt helaas r-rog veel te veel.
Fr-rnctie-eisen worcten ook steeds zu,aarder. Vergeten
wordt dat werknemers niet uitsluitencl bestaan tussen
hun 16e en 35e jaar.

§íanneer we niet meer oog krifgen voor de caplcitei-
ten van firensen en de omstancligheclen waaroncler zij
moeten werkcn, zr-rllen we het grote beroep t>p cle

arbeiclsongeschiktheidsregelingen en de spanningen
op cle arlrcidsmarkt nooit kr:nnen oplossen. Daarvan
probeert cle F-NV al een tijcl werkgevers en politiek te
overtuigen, helaas met nog onvoldoende resr-rltaat.

Op de lroogste arbeids-proch-rktiviteit en arbeiclsn'roti-
vatie v2ln Europa kunnen wc pas trots zijn als werk-
nerrrers ook gezoncl blijven en plezier in hun werk
kunnen hebben. Het NIA rnet zijn schat aan crvering
moet ()ns werknemers en werkgevers claarbij helpen.
Misschien dat we clan over een tiicl klrnnen zeggen
clat werk niet ziek maakt.
Irnrrers, gezond werk verzekert beter.

Johan Stekeienburg,.lurtka Rona,
fotografe

,b^
voorzitter FNV
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t, Rode kool
.Jr-rrjen Drentl-r, Haastrecht
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Rik Hoogewoud, Amsterdam
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Rik Hoogewor.rcl , Amsterclaur
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rt Zonrler lílt:l
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