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Tijdens de gesprekken vallen, naast
de overeenkomsten, vooral de ver-
schillen op tussen de arbodiensten.
Verschillen in zowel omvang en ima-
go, als in hun ontstaan en het type
klant. De omvang varieert van 'een-
mansdiensten' tot arbodiensten met
vierhonderd medewerkers. Vorig
jaar zijn honderden arbodiensten op-
gericht. De verwachting is dat, naast
tientallen'kleintjes', er binnen niet
al te lange tijd hooguit 20 grote arbo-
diensten overblijven. Dat zullen dan
meestal landelijk of regionaal wer-
kende diensten z1jn. De ontstaansge-
schiedenis per arbodienst lijkt bepa-
lend voor het imago en de huidige en
toekomstige marktpositie (frguur 1).

In dit kwadr ant (llz. 252) is een on-
derscheid gemaakt in vier segmen-
ten. In werkelijkheid zijn de seg-
menten ook ongelijk van omvang.
L In dit segment bevinden zich voor-
al de arbodiensten die zijn ontstaan
vanuit bedrijfsgezondheidsdiensten.
De 'traditionele markt'slaat op de
marktpositie die men van oudsher
had en vaak nog steeds heeft. 'Tradi-
tionele produkten' duidt op produk-
ten zoals het bedrijfsgeneeskundig
spreekuur, deelnemen aan een Soci-
aal-Medisch Team en het periodiek
onderzoek (peco). In dit segment
wordt als het ware gewerkt'met de
arbowet in de rug'.
II. Hier zijn de'nieuwe markten'
aangeduid die met traditionele pro-
dukten bewerkt worden. 'Nieuwe
markten' zijn met name de bedrij-
ven waar nog geen BGD-zorg ver-
plicht of aanwezig was.
III. Dit betreft de traditionele markt
die bewerkt wordt met'nieuwe pro-
dukten'. Bij'nieuwe produkten' moet
in dit segment gedacht worden aan
de verplichte risico-inventarisatie en
-evaluatie en alles wat daarop geba-
seerd dient te zljn.
IV. In dit segment komen we de
nieuwkomers tegen die een'nieuwe
markt' bewerken vanuit kostenre-

Door wettel¡¡ke aanpassingen ziin arbodiensten een belang-
rijker rol gaan spelen op het arbovlak en b¡¡ het terugdringen
van het ziekteverzu¡m. Eén iaar na invoering van de verande-
r¡ngen is bij elf directeuren van arbodiensten gevraagd naal
de stand van zaken. Wat is de pos¡t¡e van de arbodiensten op
de'ziekteverzu¡m- en arbomarkt', hoe zien vraag en aanbod
eru¡t en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst.
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Werkgever ziet bedrijfsarts vaak als
personificatie van de arbodienst.
Foto: Chris Pennarts

ductie en risico-vermindering. Met
name de frnanciële consequenties
van de nieuwe wetgeving zijn daar-
bij een invalshoek; de nieuwe wetge-
ving (Arbo, TZ,"rr.A en r¿,v) staat
minder centraal.
Wat het kenmerk is van de 'winneÍ'
en'looset' wordt hierna aangeduid.
Het ligt in de verwachting dat dege-
nen die in staat zijn om een belang-
rijke positie buiten segment I te ver-
werven, vooralsnog de beste kaarten
hebben om te winnen.

Trends
In segment IY ziLten de arbodien-
sten die zijn voortgekomen uit be-
drijfsverenigingen, of degenen die fr-
nanciële relaties hebben met een
v et zeket aar of investeringsmaat-
schappij. Daarnaast zitten in dit
segment de (kleine) arbodiensten die
ontstaan zi.jn uit onderzoeks- ofor-

ganisatie-adviesbureaus en andere
particuliere initiatieven. Met name
de eerstgenoemde, grotere, arbo-
diensten profileren zich ten opzichte
van andere arbodiensten op het as-
pect'kosten- en risico-reductie in
het bedrijf van de klant'. Dat is een
invalshoek waarbij de'traditionele
produkten' een beperkter rol spelen.
Centraal bij de profrlering staan
vragen als 'Wat kost ziekteverzuim
en wat levert lste dagscontrole op'.
Andere meer'traditionele' arbodien-
sten zijn geneigd zicll' afte zethenLe-
gen deze benadering. Aan de ene
kant heeft dat te maken met het ge-
voel dat de nieuwkomers profrteren
van bestaande klantrelaties uit de
periode als bedrijfsvereniging (Avios
- nvc; ArboNed - cax; Detam Arbo -
Detam; De TwaaÌf Provinciiin - GAK).

Daarnaast wordt gewezen op het ge-
vaar van het verliezen van een onaf-
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Figuur 1. Typering van de marktpositie.

hankelijk oordeel door arbodiensten
vanwege een sterke invloed door in-
vesteerders (De Twaalf Provinciën -

Luctor Investments) en verzeke-
ringsconcerns (Avios - AMEV, vcz; Ar-
boNed - Nationale Nederlanden,
Centraal Beheer, Zilveren Kruis;
Detam Arbo - De Amersfoortse). Te-
vens zou de verantwoordelijkheid
van de werkgever voor arbozorg
kunnen worden ondermijnd. De ver-
zekeringsconcerns hebben immers
andere doelen en mogelijkheden; op
grond van risico-meting en aange-
paste premies zouden zij de arbo-
zotg eî beheersing van arborisico's
over kunnen nemen. De bekendste
arbodiensten in dit segment zijn
marktleider binnen redelijk helder
afgebakende onderdelen van mark-
ten (Avios - gezondheidszorg; Arbo-
Ned - urn; Detam Arbo - detailhan-
del).
In segment I komen we de diensten
tegen die zijn voortgekomen uit de
'oude' bedrijfsgezondheidszorg. Dat
betreft in dit overzicht allereerst de
arbodiensten vanuit de ccl-en. Van
oudsher zijn de klanten van de'GGt-
arbodiensten'te vinden bij de ge-
meenten, onderwijs en de sociale
werkvoorziening. In diverse gemeen-
ten wordt, of is, de gedwongen win-
kelnering afgeschaft en zijn gemeen-
telijke activiteiten verzelfstandigd.
De'cct-arbodiensten' worden van-
wege het verleden, al ofniet terecht,
door menig klant (werkgever) gety-
peerd als niet-commercieel en amb-
telijk. Vanwege ditzelfde negatieve
imago kiezen diverse gemeentelijke
diensten en sectoren, voor een posi-
tiever imago en daarmee voor een
andere arbodienst dan de'GGo-arbo-
dienst'. De een na de andere 'ccD-ar-
bodienst'blijkt het dan niet zelfstan-
dig te redden en gaat samen met
een andere dienst. Uitzondering
hierbij zijn de'cct-arbodiensten' die
in staat zijn om in segment II, III
en/of IV te komen.
In segment I zit ook een g:roep van
circa 40 arbodiensten die voortkomt
uit de vroegere (regionaal werkende)
bedrijfsgezondheidsdiensten (sct-
en). Zij werken steeds meer lande-
lijk samen aÌs ArboUnie. Daarnaast
bevinden zich in dit segment de ar-
bodiensten die gevormd zijn vanuit
concerngebonden BcD-en (zoals lsl,l,
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Philips, NS, RABo, RBB-overheid, KLM,
Hoogovens).
In de segmenten II en III kunnen de
mengvormen van het bovenstaande
worden geplaatst.

Grote verschillen
Klanten van de arbodienst zijn
werkgevers en (zieke) werknemers.
Tegenwoordig merken vrijwel alle
werkgevers dat ziekteverzuim geld
kost en/of problemen geeft bij de
dienstverlening en produktie. Werk-
gevers zijn ook verplicht om binnen
uiterlijk 1 à 3 jaar aangesloten te
zljnblj een erkende arbodienst. Ar-
bodiensten geven (o.a. door spreek-
uren, werkplqkonderzoek, deelname
aan SMT) ondersteuning op drie ge-
bieden:
- primaire preventie (het voorkómen
van verzuim door het weghalen of
beperken van verzuimbronnen; dit
dient gebaseerd te zijn op een syste-
matische risico-inventarisatie en -
evaluatie);
- secundaire preventie (het controle-
ren en/ofbegeleiden van zieke werk-
nemers, gericht op spoedige hervat-
ting van het oorspronkelijke werk);
- tertiaire preventie (het begeleiden
van zieke werknemers die hun oor-
spronkelijke werk niet meer of
slechts beperkt kunnen hervatten).
De werkgever moet, onder andere
met ondersteuning door de arbo-
dienst, zorger' dat op deze drie ge-
bieden een optimale en geïntegreer-
de aanpak wordt gerealiseerd. Daar-
bij moet hij door frnanciêle prikkels
gestimuleerd worden. Primaire pre-
ventie (arbo) wordt door menig
werkgever als pure kostenfactor er-
varen; eventuele opbrengsten ont-
staan immers pas op langere ter-
mijn. Bij de secundaire preventie
zijn de kosten en baten beter zicht-
baar geworden. Activiteiten op dat
vlak leiden vaak snel tot aantoonba-
re kostenreductie. Menig werkgever
opteert dan ook voor een versterking
van de verzuimcontrole en spreek-
uurbegeleiding door de arbodienst.
Bij de tertiaire preventie is het voor
de werkgever minder zichtbaar wat
er voor het bedrijfvalt te besparen;
de weo-malus wordt immers afge-
schaft en de gedeeltelijk arbeidson-
geschikte medewerker gaat op de
duur richting werkloosheidswetge-

ving. Te verwachten valt dat de
klantvraag ten aanzien van deze
tertiaire preventie in de nabije toe-
komst toch sterker zal worden. Dat
heeft onder andere te maken met de
verdere privatisering van Ziektewet
en wAo. De concerngebonden arbo-
diensten en de uit de cct-en voort-
gekomen diensten doen op het vlak
van de tertiaire preventie momen-
teel al meer dan de overige arbo-
diensten.

Eén jaar na invoering van de wette-
lijke veranderingen blijken de on-
derzochte arbodiensten tussen de 60
en 80o/o van hun omzet Le halen uit
de activiteiten ten aanzien van se-
cundaire preventie. De gelnterview-
de directeuren verwachten echter aÌ-
lemaal dat de komende jaren de ac-
tiviteiten op het vlak van de primai-
re en tertiaire preventie een groter
aandeel van de omzet zullen vor-
men.
Tussen de klanten zitten grote ver-
schillen in hoeverre men al bezig is
met een min of meer systematisch
arbobeleid. Veel werkgevers, met
name in het midden- en kleinbedrijf,
pakken knelpunten op ad-hoc basis
aan. Men moet nog beginnen aan
een structurerend (organiserend) be-
leid met beleidselementen als 'dui-
delijkheid over taken' en'bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden' van
de diverse actoren binnen het arbo-
beleid. Vooral bij deze werkgevers,
die een ad-hoc beleid voorstaan dat
gericht is op effecten op de korte ter-
mijn, is behoefte aan verzuimbege-
leiding door de arbodienst. Dat is
een smal pakket. Het bredere pak-
ket dat door de arbodienst wordt
aangeboden, is nog niet gewenst of
wordt uiteindelijk dan toch maar ge-
accepteerd. Een uitzondering vor-
men de concerngebonden diensten:
deze zljn zelf actor binnen een (kwa-
liteit, arbo en milieu) zorgsysteem
van het eigen bedrijf; verzuimbeper-
king is bij hen nog slechts een be-
perkt aspect van aandacht.

Andere arbodeskundigen
De klantvraag is met name gericht
op individuele verzuimbegeleiding.
In de praktijk betekent dat spreek-
uurbezoek, controle en eens per zo-
veel maanden overleg voeren met
personeelszaken en een ofmeer lei-
dinggevenden over specifreke ziekte-
gevallen. De arts is daarbij degene
die het eerst wordt aangesproken
door werkgevers. Andere deskundi-
gen in een arbodienst zoals arbeids-
en organisatiedeskundigen (4.&o-
ers), veiligheidsdeskundigen, ergono-
men, arbeidshygiënisten en bedrijfs-
verpleegkundigen worden veel min-
der vaak door de klant ingeschakeld.
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Als ze aan de slag gaan gebeurt dat
in de regel via de bedrijfsarts.
a&o-ers blijken vaak niet meer dan
407a van de beoogde omzet te kun-
nen realiseren. Binnen menige arbo-
dienst is sowieso nog geen.q&o-er
werkzaam. Zo'n 70 â 80Vo van de ar
bodienstdeskundigen zijn arts. Naar
de toekomst toe verwachten sommi-
ge arbodiensten een toenemende
vraag :naar aandacht voor psycho-so-
ciale belasting (zowel onder- als
overbelasting), individuele onder-
steuning, confl icthantering, team-
work, stijl van leidinggeven, commu-
nicatie en sexuele intimidatie. Kort-
om, onderwerpen die samenhangen
met het gegeven dat technisch al
veel is aangepakt en dat Nederland
een dienstverlenend Ìand is en men
het moet hebben van de inzet daar-
bij van de medewerkers. Vanwege
deze verschuiving in de toekomstige
vraag van individuele begeleiding
naar organisatievraagstukken, zou-
den in principe de a&o-ers, maar
ook bedrijfsmaatschappelijk wer-
kenden, meer werk kunnen gaan
krijgen. Ofde opdrachtgever dat ook
wenst is de vraag. De arts is immers
veelal de eerste contactpersoon van
de werkgever en geldt als de perso-
nifrcatie van de arbodienst. ZoIang
de arts de klant niet attendeert op
andere arbodeskundigen, zal hij het
(dure) aanspreekpunt blijven.

Commercieel
De directeuren van de arbodiensten
streven naar een andere gerichtheid
van de arts, alsmede een inzet van
goedkopere arbodeskundigen. Op
het moment dat het aanbod op de
arbeidsmarkt het toelaat en de
klantvraag toeneemt, zullen artsen
worden geworven met commerciële
kwaliteiten; artsen ook die op gelijk-
waardige wijze kunnen samenwer-
ken met collega-deskundigen en
snappen welke inbreng de anderen
kunnen hebben. Bij dit nieuwe type
arts moeten niet slechts het indivi-
duele ziektegevaÌ maar ook de orga-
nisatorische oorzaken, de kosten en
baten voor het bedrijf en de oplos-
singen belangrijk zljn. Zolang de
marktvraag met name 'controÌeren
en spreekuren draaien'is, kunnen
arbodiensten het zich echter nog
permitteren om'eenzijdig gerichte
artsen'in te zetten. Tot die tljdzal
ook nog menig.c&o-er niet ingezet
worden voor A&o-werk in de brede
betekenis, maar bezig zijn met het
verzorgen van trainingen, het ont-
wikkelen van checklists, het analy-
seren van verzulmgegevens en gege-
vens uit de risico-inventarisaties of
het ontwikkelen van kwaliteits-
handboeken voor de eigen arbo-
dienst. DaL zljn uiteraard kostenver-

hogende 'oplossingen' die betaald
moeten worden door een klant.
Klanten zitten evenwel steeds meer
te wachten op sterke vermindering
van kosten, meer baten en zo min
mogelijk risico's met zieke werkne-
mers. Het is dan ook de verwachting
dat de markt voorlopig niet tot rust
is gekomen en er nog volop bewegin-
gen plaatsvinden van het ene naar
het andere segment. De schatting is
dat degenen die vertrekken vanuit
segment IV en degenen die zich
vooral profileren buiten segment I,
daarbij de meeste kansen hebben.

De gegevens voor dit artikel zijn
voortgekomen uit zowel interviews als
andere informatiebronnen. De inter-
views zijn afgenomen door medewer-
kers van het me.

De auteur
Drs, Frans Heemsherh werht als senior
opleider en aduiseur bij het wz' Amster-
d,am.

Nieuwe
Bedrijfshu lpverlening
In de praktijkreeks Arbo & Milieu is
het boek'Bedrijfshulpverlening' ver-
schenen. Het boek gaat in op de
praktische invulling van bedrijfs-
hulpverlening: vanaf het opzetten
van een bedrijfshulpverleningsplan
tot en met de organisatorische aspec-
ten, het aantal benodigde hulpverle-
ners, training en opleiding.
De publikatie is het vierde deel in de
praktijkreeks. Elk thema in de reeks
is voorzien van voorbeelden, check-
lists en tips over hoe het in de prak-
tijk het beste kan. Ook case-studies
van bekende organisaties die de
nieuwe wetten implementeren ko-
men aan bod, zodat lezers kunnen Ie-
ren van de ervaring van collega's.
De abonnementsprijs per deel is

/ 35. De boeken zijn ook los verkrijg-
baar voor f 45 en te bestellen bij
Samsom Bedrijfslnformatie, tel.
01720-66800.

Alcohol problems at work
'Alcohol problems at work. Guidelines
for managers and supervisors'is de ti-
tel van een nieuwe Engelstalige bro-
chure van de Stichting.+t coN. Met dit
onderwerp wil ar,con voorzien in de
gebleken behoefte aan informatie
over dit onderwerp in bedrijven en in-
stellingen waar Engels de voertaal is.
Drie tot zes procent van de werkne-
mers in het bedrijfsleven heeft proble-
men door alcoholgebruik. Toenemend
verzuim, bedrijfsongevallen, vermin-
derde produktiviteit en kwaliteit van
het werk zijn daawan de meest voor-
komende gevolgen. Iedereen die met
een probleemdrinker werkt, kan hem
of haar de wegwijzen naar begelei-
ding en hulp in en buiten het bedrijf.
Leidinggevenden hebben daarin een
speciale positie. Zij hebben dagelijks
contact met hun medewerkers en
houden toezicht op de kwaliteit en
produktivitert. Zij zíjn de eersten om
signalen van probleemdrinkers te
herkennen.
Veel leidinggevenden weten echter
niet welke symptomen of signalen op
probleemdrinken wij zen. Bovendien
vinden zij het vaak moeilijk met me-
dewerkers te praten over gevoelige
zaken als alcoholgebruik,
In de brochure staan richtlijnen en
adviezen hoe leidinggevenden op ef-
fectieve wijze een medewerker kun-
nen benaderen.
De brochure kost f 3,50 en is te be-
stellen bij Stichting Alcon, Utrecht-
seweg 135, 3702 tc in Zeist. Tel.
03 40 4 -7862 4, fax 03 40 4-2257 L
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