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VOORVOORD

In 1983 is door de toenmalige Stichting CCOZ (inmiddels het NIA) aan het Onder-
zoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam de opdracht BeBe-
ven tot uitvoering van een studie naar differentiele effekten van verschillende
arbeidstijdregelingen. Naast deze studie verd in dezelfde periode een om-
vangrijk literatuuronderzoek ingesteld door Meyman e.a.

Met de rapportaBes die nu voorliggen, is aan het kennisbestand rond het thema
ploegenarbeid een belangriike biidrage geleverd. De invalshoek van de studies is
primair die van de gezondheid en het velzijn van de betrokkenen ge§/eest. De
gedachtengang daarbij vas echter, dat in het verlengde hiervan het ekonomisch
gezond funktioneren van organisaties in het geding is.

Bij de totstandkoming van deze studie heeft een groot aantal personen een rol
gespeeld. 0p deze plaats past dan ook een voord van dank.
ln eerste instantie villen wij onze waardering uitspreken voor de onderzoek-
(st)ers (op de titelpagina met name genoemd) die tiidens de verschillende fasen
van het onderzoek een bijdrage leverden.
Een voord van dank Baat tevens naar de leden van de Begeleidingskommissie
die een stimulerende rol in het Beheel hebben gespeeld.
Een speciale vermelding verdient ook Judith Sauve voor snelle en goede tekst-
ververking.
Last but not least dient genoemd te vorden dat dit projekt nooit tot stand had
kunnen komen zonder de medeverking van de personeelsleden van de in het
onderzoek betrokken arbeidsor8anisaties en zonder de financiele Brodnslag die
middels het NIA eraan Begeven verd.

Dr. ing. B. Jansen
Drs. F.J. Uit de Weerd
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DFEI I

DE ACHÏERGROND VAN DE STUDIE





I. INLEII'ING

"Ploegenarbeid bliift ploegenarbeid" is een uitspraak die nogal eens - mistroostig
- uit de moaden van werkers in dergelijke regeliogen vernomen kan worden.
Hiermee doelt men dan op de geringe mogeliikhedeo die er zouden bestaan om
bijvoorbeeld door middel van roosterveranderiogen tot verbeterde
arbeidsomstaodigheden te komen. Is op basis van deze uitspraak de konklusie
gerechtvaardigd, dat het velzijnsrisiko dat ptoegenverkers lopen onafhankeljik
is van de aard van het roosterT De praftijk van de ploegentoeslagen - als
kompeosatie voor ervaren ongerief - suggereert iets anders. Deze doet nanelijlc
vermoeden dat de eoe regeling de andere niet is, omdat de toegekende
ploegentoeslagen sterk uiteen kunnen lopea!
De genoemde mistroostigheid vekt de indruk, dat ploegenarbeid nu niet bepaald
als plezierige arbeidsomstandigheid gekenschetst kan vorden. Is dit een korrekt
ideeT Geven de arbeidstiiden van de "normale" dagdienst§/erkers dan aanleiding
tot minder klachten? Deze vragen, en die welke in het verlengde hiervan liggen,
staan centraal in de onderhavige studie.
In het inleidend gedeelte wordl allereerst ingegaan op ploegenarbeid als
feaomeen (Par. l.l.). Vervolgens vorden de hoofdvraagstellingen van het
onderzoek uiteengezet (Par. 1.2.). Tenslotte wordt in Par. 1.3. ingegaan op de

opzet van deze studie.

l. l. Plocgenarbeid ah fenomeen

I I I Dehestaansredenen

Hoevel werken in dagdienst in de vesterse samenleving (nog) als norm
beschouvd kan worden, is het aaatal personen dat met een afviikend
verkregime te maken heeft aanzienlijk. Er is een aantal redenen aan te Beven

§/aarom dit het geval is l.
In de eerste plaats ziin dat ekooomische ootieven. Hierbii spelen niet
uitsluitend overvegingen inzake rendement een rol, maar ook die met

betrekkin8 tot verkgelegenheid2 en de vraag naar produkten.
De technol«gie is een tveede redea. 7n zrin er bijvoorbeeld in de chemische
industrie proc€ssen met een "reaktietijd" die de 8-urige verkdag ver
overschrijden. In de derde plaats zijn er motieven die ontleeod q/orden aan de

aard van het produkt: de ververking vao aan bederf onderhevige produkten
kan oÍn (tilOetilte) verlenging van de bedriifstijd vragen. De in onze

maatschappii bestaande behoefte aan onafgebroken dieostverlening (openbare

outsbedriiven, vervoer, ziekenhuizen, politie) en het feit dat er, afhankeliik van
de breedtegraad, verschillende tijdszönes bestaan (telekommunikatie,

vliegverkeer), vormen tenslotte de belangriikste redenen voor het bestaao van
afwijkende arbeidstijdregelingen in de dienstensektor.

lNoten staao verneld naa het eind vco ieder hoofdstut.



l.l.2. Ite omvang

Zoals hiervoor reeds verd vermeld, is het aanlal personen dat niet in dagdienst
werkt groot. Globaal is daarbij een onderscheid te maken in twee Sroepen
personen: ploegenwerkers en verkers in onregelmatige diensten. In Tabel 1.1.

vordt eeo recent overzicht3 van de omvan8 van deze groepen in de diverse
bedrijfsklassen gegeven.

De tabel laal zien dat bijna l9f van het totaal aantal werknemers in
ploegendienst of onregelmatige dienst verkzaam is (ca.6x in ploegendienst,
ca.l3Í in onregelmatige dienst). Voor de industrie geldt een vergelijkbaar
"totaalperceotage": de verdeling over beide kategorieen verschilt echter
aanmerkelijk. In ploegen werkt namelijk 17,5r en in onregelmatige dienst
slechts 1,3/.
Absoluut gezien bedraagt het totaaÍ aan verknemers met een van de norm
afvijkende arbeidstijdregeting 660.535. Onderverdeeld naar geslacht gaat het
om 406.278 mannen et 254.257 vrouven. De vergelijkbare cijfers voor de

industriele sektor ziin 155.025 resp. 6.430.

I l3 Deontvikkelinsen

Het inschatten van de ontvikkelingen in de omvang van ploegenarbeid en

arbeid in onregelmatige diensten is geen eenvoudi1e zaak. Ertrapolaties louter
op basis van cijfers uit het verleden schetsen nametijls Been go€d beeld. Het feit,
dat bijvoorbeeld de omvaog van ploegendienst in de Nederlandse industriele
sektor sinds 1957 in tegenstelling tot vat verwacht verd, geen Srote
ontvikkelingen te zien heeft gegeven, is veinig relevant voor de toekomst.

Een groot aantal faktoren doet vermoeden dat er op niet al te lange termiin wel
degelijk verschuivingen in de aard en de mate van verspreiding van
arbeidstijdregelingen zullen optreden. De belangrijkste van deze faktoren zifn;

- aanpassingea in vettelijke regelingeu
- bedrijfskoncentraties;
- ontvikketingen ten aanzien vao de kollektieve arbeidsduur;
- verdere ontkoppeling van arbeids- en bedriifstild;
- voortschrijdende automatisering;
- sneller veranderende kvalifikatie-eisen van personeelsleden:
- vijzingen in de struktuur vao de arbeidsmarkt;
- toenemende individualisering vao de maatschappii:
- veranderende opvattingen over het Bezin als hoeksteen van de samenleving.

ïezamen maken deze punten aannemelijk dat de traditionele vaarden en

normen ten aanzien van de "dagdienstkultuur" gaan verschuiven en mogeliik

zelfs aan een drastische herziening moeten vorden ondervorPen5. Afgezien van
absolute aantallen werknemers zal dit er velhaast zeker toe leiden dat het
relatieve aandeel ploegenverkers en werkers in onregelmatige diensten zal

toenemen.
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1.1.4. De kosten en baten

Een eerste niveau van analyse6 inzake de kosten en baten van ploegenarbeid en
onregelmatige arbeid heeft betrekking op de samenleving als zodanig: Ínassa- en
procesproduktie gedurende het gehele etmaal op elke dag van de week
resulteren in lagere prijzen voor de konsument. De beschikbaarheid van
ochtendkranten, van politie op "onsociale uren", van transatlaotisch vervoer
enzovoort, vorden in ont§/ikkelde landen beschouvd als een verworven recht.
Als de mate vaarin ploegeaarbeid vordt toegepast toeneeÍnt, kunnen bovendien
Íneer arbeidsplaatsen s/orden gekreèerd, hetgeen een urgente aangelegenheid is
in landen, die te maken hebben met eeo hooB niveau van werkloosheid. Alles
tezamen genomen liikt het erop dat de maatschappeliike baten van ploegen-
arbeid en onregelmatige arbeid groter zijn dan de maatschappeliike kosten: deze
laatste betreffen speciale faciliteiten, infrastrukturele voorzieningen, het risiko
dat een segment van de arbeidende bevolking minder deelneemt aan politieke
en kulturele aktiviteiten, enzovoort.

Een tweede niveau van analyse heeft betrekking op de arbeidsorqanisatie. Door
toepassing van ploegenarbeid en onregelmatige arbeid kunnen de kosten per

eenheid produkt lager vorden en kan het rendement groter vordenT. Er kan
ook sprake zijn van een seizoenaanbod van (bederfelijke) goederen of van
pieken in orders. Bovendien kan de aard van de technologie ploegendienst
noodzakelijk maken (biivoorbeeld gedurende 24 wr op elke dag van de week, -
omdat de tiid die nodig is om een proces te stoppen en te starten te lang duurt
en/ot gevaarlijke gevolgen met zich kan meebrengen). Hoevel het laatste punt
ondergebracht zou kunneo vorden bij een apart niveau van analyse, wordt het
hier betrokken bii de bedrijfsekonomische Sezichtspunten: bii het ont§/erp van
apparatuur en van produktiesystemen vormt de verbetering van de
produktiviteit vriivet altiid een van de belangrijke doelstellingen. 0pnieuv lijkt
het erop dat de baten groter zlin dao, de kosten: deze laatste hebben betrelcking
op het moeten betalen van de ploegen- of onregelmatigheidstoeslag, op kantine-
en vervoersfaciliteiteo, op een hogere energierekening, enzovoort.

Een derde niveau van aaalyse betreft de werker in ploegendienst of
onregelmatige dienst (en ziinlhaar gezin). Zoats later uitvoeriger zal worden
toegelicht, blijkt uit veel onderzoek dat verkers in deze diensten vrij veel
ongemakken (kosten) kunnen hebben. Daarbij is het aan twijfel onderhevig of
de baten (zoals: ertra inkomsten; andere vrije tiid; meer verantwoordelifkheid in
het u/erk) op dit niveau vel opwegen tegen de kosten.

Juist omdat op dit derde niveau van analyse tvijfels bestaan omtrent het
positief nettoresultaat van de kosten/baten-balans is het begrip kompensatie
onlosmakelijk verbonden met het fenomeen ploegenarbeid en onregelmatige
arbeid. Zo is het een gangbare praktijk om personen die in een van de norm
afwijkende arbeidstiidregeling §/erken te belonen Ínet een extra financiele
toeslag.



1.2. Boofdvraaestcllinglrn en relevantie vaa de studie

I 2 I Hoofdvraaestellinsen

Voorgaande typering van het fenomeen ploegenarbeid maakt duidelijk, dat aan-
dacht ervoor zeer essentieel is. Zovel de bestaansredenen als de te verwachten
(relatieve) toename vragen om een optimalisering van de kosten/baten-ver-
houding op de diverse niveaus van analyse. 0m tot deze optimalisering te
komen, dienen echter nog vele vragen beantvoord te vorden. Bijvoorbeeld:
- Wordt het eerste niveau van analyse in ogenschou§/ geoomen, dan bliikt

veinig kennis voorhanden te zijn over ondermeer de maatschappelijke kosten
van ploegenarbeid. Is het bijvoorbeeld zo, dat ploegenverkers tengevolge van
een verhoogd velzijnsrisiko een onevenredig groot beslag leggen op de Sociale
VerzekerinBen?

- 0p het tveede niveau van analyse - de arbeidsorganisatie - is ook een Broot
aantal vragen onbeantvoord gebleven. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat
de leiding in verschillende bedrijven niet over de gegevens beschikt om te
kunnen beoordelen of de toegepaste ploegenarbeidregeling geeigend is als
deze wordt vergeleken met alternatieve roosters.

- Het derde niveau van analyse vordt eveneens gekenmerkt door een groot
aantal kennisleemten. Als voorbeeld kan hier de vraag genoemd worden naar
de invloed van ploegenarbeid van een of beide ouders op de opvoeding en
ontwikkeling van de kinderen. Is het bijvoorbeeld §/aar, zoals een enkel on-

derzoekS suggereert, dat de schoolkarrière van kinderen van ploegenwerkers
nadelig bernvloed vordt?

- Tenslotte is misschien vel, als een van de meer belangrijke, de vraag bliiven
liggen ten aanzien van de afweging van de diverse kosten en baten tussen de
drie niveaus van analyse. Met een illustratie: hoe verhoudt zich een bedrijfs-
ekonomisch voordeel ten opzichte van eetr maatschappeliik nadeel?

Hoevel deze voorbeelden de indruk kunnen wekken dat het thema
ploegenarbeid en onregelmatige arbeid een minimale onderzoekstraditie kent, is
dat in ieder geval Len aanzien van ploegenarbeid onjuist. Opvallend is echter, dat
bepaalde onderq/erpen onvotdoende (uretenschappeliike) belangstelling genie-
ten. Zo kan vastgesteld vorden dat te veinig gekoordineerde inspanning is
geleverd om de "§/ortels" van de problematiek die verbonden is aan het werken
in ploegen- en onregelmatige dienst, bloot te leggen. "Wortels" die liggen in de
konkrete vormgeving van het rooster. Het is in dit kader, dat de twee
hoofdvraagstellingen van dit onderzoek geplaatst Eoeten worden. Zij luiden:

a. Wat zifn de differentiële effekten van verschillende roosters (ploegendienst
en dagdienst) op het psycho-sooatisch en psycho-sociaal welzijn van de
betrokkenen?
In deze vraagstelling vordt tnet "differentièle effekten" gedoeld op effekten
op het velzifn die veroorzaakl worden door de zwaarLe van een rooster. Wat
betreft het welzijn vordt daarbii een onderscheid gemaalit tussen psycho-
somatisch en psycho-sociaal.
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Het psycho-somatisch velzijn vervijst naar
nen, en oet name naar vermoeidheid. slaap

de betrokke-
2iekteverzuim. Het

psycho-sociale welzijn heeft betrekking op , en met name op
in het gezin en inproblemea bij de afstemmiog eo planning v

de vrije tiid.
b. Welke faktoren (denk aan: aard en grootte van het bedrijf, geografische

ligging, arbeidsvettelijke bepalingen) spelen in het algemeen bii de

vormgeving van ploeBendienstroosters een rol, en meer specifiek: in hoeverre
is daarbii sprake van een inbreng van fysiologische en sociaal-wetenschap-
peliike kennis op het vlak van ploegendienstregelingen?

In deze studie vordt uit praktische overvegingen voor een aantal inperkingen
gekozen. In de eerste ptaats vordt niet ingegaan op ploegenarbeid buiten de

industriele sektor en op onregelmatige arbeid. [n de tveede plaats worden
vrouweliike en buitenlandse verknemers buiten beschouving gelaten. Hoewel
het jammer is dat de keuze op deze inperkinBen Boest vallen, geldt in ziin
algemeenheid dat deze studie ook voor de niet onderzochte groeperingen van
belang geacht mag vorden. Voorhanden ziinde empirische gegevens viizen uit
dat de onderhavige problematiek voor de uiteenlopende betrokkenen niet
wezenlijk verschilt. Dat er andere aksenten gelegd moeten vorden, is vel
duideliik.

1 .2.2. De maatschaopelijke relevantie

0nderzoek heeft duideliik gemaakt, dat de aard van de verktiiden een van de

faktoren is, die ertoe kunnen leiden dat betrokkenen problemen ervaren. Hoe de

vormgeving van een rooster precies op het velzijn van individuen doorverkt, is

echter niet geheel bekend. De beantvoording van de vraag naar "de differentiele
effekten" beoogt het inzicht hierin te vergroten. 0p basis van dit inzicht kunnen
konkrete aanbevelingen ten behoeve van een optimale vormgeving van
ploegendienstroosters gedaan worden.

Tnals in deze inleiding reeds naar voren is gebracht, is het beBrip lcompensatie
onlosmakelijk verbonden met het werken in van de nortu afwiikende
arbeidstijdregelingen. Er bestaat, met andere voorden, een zehere konsensus

over de noodzaak de lasten voor de ploe8enverker (en zijn gezin) te lcompen-
seren. Hoewel recent ÍDeer en meer vordt 8e§/ezen op het belang van kompen-
saties in de vorm van verkorting van de arbeidsduur en de humanisering van
de arbeidsplaats, bliikt de financiele kompensatie (de ploegentoeslag) in de

praktiik nog steeds de meest voorkomende te zijn. Daarbii wordt de hoogte van
de kompensatie globaal gekoppeld aan de "progressiviteit" v4n de regelinS;

diskontinue verkers kriigen de laagste toeslag, vollcontinue urerkers kriigen de

hoogste.
Bij deze ingeburgerde praktiik kan een aantal vraagtekens geplaatst vorden. In
de eerste plaats die naar de kompenserende vaarde van de ploegentoeslagg.

Met een voorbeeld: vorden vermoeidheidsklachten verminderd door de extra
financiele beloning? Deze vraag zal over het algemeen ontkennend beantvoord
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moeten §/orden. In de tveede plaats is de vraag te stellen naar het meest reele
niveau van de kompensatie. Wederom met een voorbeeld: staat rond 30X
ploegentoeslag in de volkootinu in verhouding tot rond 20f in de semi-kontinu?
0p dit puot staan nauwelijks empirische gegevens ter beschikking. Ook hier kan
de beantvoording van de vraag naar de differentiele effekten een biidrage
leveren. De kennis omkent kompensatiebehoeften vordt erdoor uitgebreid.
Meer inzicht in de differentiele effekten van roosters is tenslotte ook nog

relevant omdat normgegevens verkregen vorden. In konkrete ploegenarbeid-

situaties kunnen aan de hand hiervan "afviikineeo" opgespoord worden die
biivoorbeeld op meervoudi8e belastingen kunnen duiden.

Inzake de tveede vraagstelling kan meer inzicht in de determinanten van
ploegenroosters en in de eventuele diskrepantie tussen de feiteliike en §/ense-

líike roosterpraktijk van nut zijn bij de beleidsvorming op dit terrein. Verder is
het in kaart brengen van de roosterpraktifk op zichzelf van belang. Als "alter-

natieven-bron" kan deze in vele situaties ziin vruchten afverpen.

I .2..1. De vetenschapoelijke relevantie

In het voorgaande is er reeds melding van geÍnaakt, dat de hoofdvraagstellingen
van de studie betreklcing hebben op de "wortels" van de problematieli van
ploegenarbeid, te §/eten de vormgeving van het rooster. Hiermee levert de

studie een bildrage aan de theorievorming omtrent de relatie rooster-welzifn.
Hoevel deze theorievorming op het psycho-somatisch vlak zeker niet meer in de

kinderschoenen staat, geldt dit in zekere zin vel voor het psycho-sociale vlak.
De bestudering van differentiele effekten van verschillende verkroosters geeft

tevens een aanzet tot de "uiteenrafeting" van faktoren die in een arbeidssituatie
aanleiding kunnen geven tot ongemakken. Daarbii komt dat met het onderzoek
een bijdrage geleverd wordt aan de landeliike normering van diverse
instrumenteo ten behoeve van de meting van ploegenarbeidinkonvenienten,

De beantvoording van de tweede vraagstelling van het onderzoek leidt enerziids
tot grotere kennis over de determinantetr van roosters en theorievorming
hieromtrent. Mocht bliiken dat kennis omtreot ploegeoarbeid onvoldoende in de

praktijk wordt gebruikt, daa kunnen op basis van de ver§/orven inzichten
eventuele veranderingsstrategieen geerploreerd vorden.
Anderzijds dient de tveede vraagstelling een praktisch-wetenschappeliik doel:

zo is een inventarisatie van ploegenarbeidroosters noodzakelijk in verband met

het kunnen trekkea van steekproeven voor de bepaling van differentiele
effekten.

l.-ï. De oDzet van de rtudie

In het vervolg van Deel I komen vooral theoretische gezichtspunten aan de orde.

In Hoofdstuk 2 wordt allereerst uitvoerig aandacht geschonken aan de viize
§/aarop roosters kunnen vorden vormgegeven. Daarbij vindt een bespreking
plaats van kriteria die in dat verband van belang ziin. Vervolgens wordt in
Hoofdstuk 3 ingegaan op diÍferentiele effekten van verschillende werkschema's.

I



Na de presentatie van een traditionele typologie om roosters in te delen, vordt
daar tevens een indeling op basis van l3 risiko-kriteria bepleit. Dit pleidooi is
ondermeer gebaseerd op de grotere mogelijkheden die er bestaan om aan de
hand van deze nieuve indeling differentiële effekten te kunnen interpreteren.
In Hoofdstuk { staan kompensatie-modellen centraal. Er vordt op die plaats
ingegaao op de praktiik van de ploegentoeslagen (de tegenvicht-benadering) en
op alternatieve vortuen van kompensatie (met name de tegenvaarde-
benadering).
Deel II van deze studie bestaat uit een beschrijving van het empirisch
onderzoek. In Hoofdstuk 5 vordt allereerst nader ingegaan op de vraa8stellin-
gen, §/aarna een bespreking van de opzet plaatsvindt.
In dit kader komen tevens de verschilleode instrumenten aan de orde, die in
het onderzoek gehanteerd zijn. De resterende hoofdstukken van Deel II bevatten
de onderzoeksresultaten. Een beschrijving en evaluatie van de roosterpraktijk in
de Nederlandse industrie wordt gegeven in Hoofdstuk 6. Hierbij vordt tevens
het antvoord geformuleerd op de tveede hoofdvraagstelling van de studie, te
weten die naar de faktoren velke bij de vormgeving van ploegendienstroosters
een rol spelen. In Hoofdstuk 7 worden de gelnventariseerde roosters op basis
van de eerdergenoemde l3 risiko-kriteria in zes kategorieen ingedeeld. Met de

toevoeging van de "dagdienstkategorie" en eeo beoordeling van de verschillende
kategorieen, vordt dit hoofdstuk afgesloten met een interpretatieschema voor
differentiele effekten.
Omdat differentiele effekten tussen kategorieën van roosters ook k,unnen
vorden veroorzaakt door niet-roostertechnische aspelcten, vindt een bespreking
hiervan plaats in Hoofdstuk 8. Tenslotte vordt in Hoofdstuk 9 en l0 het
antvoord gegeven op de eerste hoofdvraagstelling van het onderzoelc: wat ztin
de differentiele effekten van verschillende roosters op het psycho-somatisch (9)

en psycho-sociaal velzijn ( l0) van de betrokkenen?
In feite betreft Deel III een uitgebreide sameovatting van het rapport, In
Hoofdstuk I I worden nog eens de hoofdlijnen van de studie geschetst en in
Hoofdstuk l2 worden aan de hand hiervao konklusies getrokken. Aandachts-
punten bii ondermeer de vormgeving van roosters komen - ter afsluiting - in
Hoofdstuk 13 aan de orde.

NOTEN

I Vergelijk: Maurice, M. Shift vork: economic advantales and social costs.

Geneva: International Labour 0ffice, 1975; Carpentier, J., Cazamian, P.

Niehtwork. Geneva: International Labour 0ffice, 1977.

2 In Nederland is het verkgelegenheidsargument §/eer zeer aktueel geweest bij
de diskussie rond de invoering van 5-ploegendienst. Overal waar verkloos-
heid heerst, §/ordt uitbreiding van ploegenarbeid in sterkere of geringere
mate bepleit: zeer pregnant komt dit momenteel naar voren in de ontwikke-
lingslandet.T-te: Shift vork and related issues in Asian countries. Proceedings
of the Asian RcBional Tripartite Seminar on Shift Work and Related Issues.

Geneva: International Labour Office, 1985. to



3 De ciifers zijn afkomstig uit het halfiaartiiks loononderzoek (LH), dat sinds

1980 de bron vormt voor gegevens over ploegendienst. 0mtrent de iaren voor
t 980 ziin ciifers beschikbaar uit de enquétes ploegenarbeid van het Direc-

toraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (enige daarvan vorden gepresenteerd in het vervolg van dit
verslag).
Het LH vordt ieder iaar in de maanden april en oktober ingesteld. Het onder-
zoek omvat ca. l0Í van de werknemers in dienst van bedriiven en instellin-
gen in alle ekonomische alctiviteiten erklusief landbou§/ en visserii, ambassa-

,^ des, lconsulaten en internationale gemeenschapsorganen. p steekproef is
gestratificeerd naar ekonomische aktiviteit en Brootte-ktasseQii het LH wordt
onder ploegendienst verstaao het verrichten van arbeid in een systeem
vaarin de werktiiden van t§/ee of meer groepen verknemers op elkaar aan-

sluiten of elkaar in geringe Eate overlappen. Onder regelmatige dienst wordt
verstaan dienst op voor dagarbeid gebruiketijke verktijden. De onregeloatiSe
dienst valt geheel of gedeeltelijk buiten de voor dagarbeid gebruikeliike
§/erktiiden, zonder dat daarbij van ploe8endienst spralie is.

4 ?.te Munstermann, J., Preiser, K. Schichtarbeit in der Bundesreoublik Deutsch-

land: Sozialvissenschaftliche Bilanzieruns des Forschunesstandes. statistische
ïrends und Massnahme-emofehlungen. Bonn: der Bundesminister fur Arbeit
und Sozialordnung, 1978.

I De aangeduide ont§/ikketingen vorden uitvoeriger behandeld in: Jansen, 8.,

Thierry, Hk., HirtuB, A. van. Ploegenarbeidroosters herzien. Deventer: Kluwer,
l 986.

6 Zie voor een uitvoerige beschriiving van de kosten en baten de titel in l.

7 ?te: Jong, J.R. de, Bonhof, W.L. Bedrijfsekonomische aspekten van ploeeen-

arbeid. Leiden: Stenfert Kroese, 1974.

t Een van de weinige studies op dit terrein betreft: Diekman, A., Ernst, G.,

Nachreiner, F. Àusvirkungen der Schichtarbeit des Vaters auf die schulische

Entwicklung der Kinder. Zeitschrift fur Arbeitsvissenschaft. [98], 35, 174-
t78.

9 Zie Hoolverf, G., Thierry, Hk., Drenth, P.J.D. Ploegenarbeid: een bedrijfspsy-
chologisch onderzoek. Leiden: Stenfert Kroese, 1974.
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2. NE YONMGEYING YÀN PLOEGENROOSTERS

In dit hoofdstuk staat de vormgeving van ploegenroosters centraal. Hoevel zo
nu en dan een beroep gedaan vordt op de praktijk, ligt het aksent op de theorie.
Dit betekent, dat voornametijk inSeSaan zal worden op mo,gelijkheden om
roosters vorm te geveo. In Hoofdstuk 6 vorden empirische gegevens
gepresenteerd die uitsluitend aan de huidige praktijk ontleend zijn.
Allereerst vorden in dit hoofdstuk enige begrippen afgebakend en komen
kenmerken vao ploegenroosters aan de orde (Par. 2.1.). Na een aantal algeoene
opmerkinSen over hel ontverp van roosters @ar. 2.2), vorden in Par. 2.3. tl a
2.6. kriteria, die hierbij een rol spelen, besproken.

2.1. I),eÍinities en tennerten

À In het algemeen vorden onder ploegenarbeid dÍe arbeidstijdregelingen
verstaan, waarbij in eea periode vaa 24 uur sprake is van t§/ee of meer
wachten (cq. diensten). Gedurende elfe vacht is een bepaalde hoeveelheid
werkers (de ploeg) veraatvoordelijk voor de uit te voeren taten. Meer in het
bijzonder geldt dat deze tafen regelmatig en systematisch nà 18.00 en vóor
07.00 uur vorden verricbt. Meestal is hierbij sprate van een rotatie (elke ploeg
verkt de ene keer ochteoddieost, de andere keer middagdienst, enz.), maar
stri"kt noodzakelijk is dat niet. Afhankeliik van het aantal en het gedeelte van de
24-uursperioden dat per veek gevertt vordt, kan globaal een ooderscheid
gemaakt worden in 3 typen regelingea:
- diskontinue systemen, vaarbii de produktie dagelijks wordt onderbroken

(meestal 's nachts):
- semi-kontinue systemen, waarbij de produktie wekelijks (meestal h het

weekeinde) vordt ooderbroken; en
- volkontiaue systemen, vaarbij de produktie hooguit eea enkele keer per jaar

wordt onderbroken.

Vanwege het globale karakter vao deze typering vordea in de literatuur tevens
suggesties gedaan voor meer verfiinde indelingen. Een voorbeeld van een
dergeliike klassififatie vordt in Tabel 2.1. gegeveal.

Het is van belang vast te stellen, dat het bij de genoemde klassifikaties om
ploegendienstregeliagen gaat. Hoewel in de omgangstaal de term (verk-)rooster
vaak als synoniem gebrui.kt vordt voor eeo ploegendienstregeling, vordt hier

x tussen beide een onderscheid gemaa&t. De term oloesendie
geresen/eerd voor het overkoepelende systeem en de term
konkrete vormgeving daarvao.
0m een ploegendienstregeling als overloepelend systeem te beschrijven, is in
feite alleea maar kennis nodiS over de bedriifstijd, de gemiddelde individuele
arbeidstijd, het aantal verschilleade roosters, eo de manier ï/aarop deze roosters
op elkaar ziin afgestemd (de roulatie). Meer in het bijzonder kan eea achttal
roosterkenmerken vorden onderscheiden.
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Tebel 2. I .: Klessifitrtie plocgeadienrtregeliagea

N.B.: Bij ÍrEngsyste€n rroldt de kat€Frle aarsetsden van de aràeidstljdregeljJtg/ftet roster, raaril het glrootste
gedeelte van iEt jaàr rDrdt gererkÈ.

TYPE }IÀDERE CilSCIRIÀII}IG

PefiEnente ploegerdienstregelirgen

I. Pe]3rErEnte ehterdèi.enst
II. PerïrErEnte rniddagdierst
u.I. PerlrErEnt€ rÉdltÀienst
ry. Gebrcken dj.enst€Ír op rr-aste tjjdeÍt

t/m rV:
q|[)isciE peErBnente regeu.rFlt

À-ELpi-sóe perÍErsrte regelirEen

B. wisse leÍde/rotererde ploeprÀienst-
regelirgen

I. Did(srtifl-E regeungen

f . qípj-sclE èisksrtiru.c regelirgen:
2-plegerdienst zorder nachtar-
beid en rekerdarbeid

2. Disksrtjrue 3-plcegerdienst
zorder mchtaràeid en reekerd-
arbeid

3. À-qpisclE d.iskdrtjJlue regÈ
ltutgert

II. Sari-konti-nue regelhgen

l. típisclE s€írLi-konÈinue regÈ
li-rgen: 3-ploegerdianst rtÈ
nÀchtarbeid en zonder reekend-
arbeid

2. SaÉ-kfiLirlr 4-Èo€gerdienst
nEt niEhtarbeld en zon&r
treekerËarbeid

3. A-q/pj-sctE sgni-kontinue
regeUrlgen

III. vollontinue regeungert

Iypiscle volkonLiiu.E regelin-
gen: 4-ploege-rdi.erst ÍÍEÈ rEcht-
arbeid en rekerxlarbeid

vollsrLinue'ploeqerdieDst
t:Ét nachtarbeid en rreekerd:
arbeid
À-Eypische vollontjir.E rege-
lingen

I
l.

2.

I.

2.

3.

aij peunrente reEefirgen lEbberl de betrokJ<ercn vaste r€rktijden, bijv.
altijd ehterÈ,iensÈ (ÀI) .

Elpr r,@lbeldrranlV is: sdte€psachten van 0.00 - 04.00 ulr en
f2.00 - 16.00 urr.

I{lerbij gaat tEÈ cnt een voltijdse regeJing die precies \,oldet aan de
el-s van vaste rnrktijden.
ffer de a-t}l[)lsdE regeuJrgen vallen order rEer deeltijdregelirgen en
r€gelutgeÍr die rÉet ge}EI aan de aie 1611 vaste rerkÈijden volden.

Sij deze regelirgen rcrdt de prduktie/èi,enswerlening dagelijks order-
blrokei.

Eer 2-ploegerdienst retdt tot de t)?lsdre diskanLiru-e regelLngen p-
rekerd uEuueervoldaan rordt aan de volgenle nadere rarÀ/@naarden:
- Hri.jfscijd > 64 ulr en < 88 urr
- herltijd > 32 uur en ( 48 uur
- r*rktijd ÍB t/m 1/r tussen 05.0f0I.00 u,E en za arssen 05.00-18.00 uur
- uitsJ.uit€rd e en m-di.ensten

Zj'e ràIrlr/@ralaarden li tarens noger irl deze kaÈegorie ok dagdierstertrl
reservd.lenst€n e. d. t@irkoÍtn.

In deze kateprle vallen de restererde d.iskontine regelirBei ÍEt
nàchtarbeid en/of rekerrJarbeld; regetirgen IrEt nEer dan 3 plegen;
a.eltljdregeur€en, etr.

Bij deze regellngerr r.Erdt de profuktie,zdJenstilerleÍLijtg hEkelijks
orÈeÈEoken.

IÈn 3-ploegerdienst r6rdt tot de t!,pische ssÍti-ksltj.nlte regelirgen
qerekerd tiaffEr rvoldaan rnrdt aan de tloJ.gerde naderc rardvmnnarder:
- bdrijfsuijd > 96 urr en < I44 uur
- uErktijd ) 32 lnE en < 48 tur
- rerlcijd zo vanaf 21.00 uur, za tot. 23.00 uur
- uitslrriteni o-, nF en ndi.ensten

zie rand\rotaEÀlden 1; terrens rrDgen in deze kategorie ok dagdiensten/
reserveèiensten e.d. t/oorl(oell.

In deze kaÈegorie vallen de restererde Esnl-kdttlrrtE regelirqet.

Btj deze reellrryen rordt de prd*tLeldienstverlen-hq tEglrit een
e.nkele keer pr jaar orÈrbroken.
Een 4-pfeqendfenst rEEdÈ tot de qípis&e rolkotlrtc reFlirtgeÍt 9e-
rekerd LEnrEr sgld-an rordÈ aan de rclgerde ndere rardrrcrmarderr:
- hdrtjfstijd )160 uur
- rerktfjd gen. > 32 lrltr en < tl8 urr
- uitslulterd o-, trF en rËl.etlst€n
Zi.e rardvrcnaarden li terrers trDgen in deze kategorie ok dagÈiensten/
reservedfenst€n e.d. \rErkoÍrEn.

In deze kateprle vallen de restersràe vol}srLirLE regeliryen.
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l. De arbeidstiid. Gewoonliik spreekt men over de gemiddelde arbeidstijd per

veek. Anders dan bii de "oormale" dag1lteqst-=-{unnen bii
ploegendienstregelingen nameliik de arbeidstijden (per week )verschillen./
Tegen de achtergrond van de fleribiliseriaBsBedachtts-en-ffipkomst van
mengsystemen (waaria biivoorbeeld een {-ploegendienstperiode vordt
afgevisseld met pen 5-ploegendienstperiode) wordt het steeds Bebruikelijker
om de arbeidstiid op iaarbasis te benaderen2.

2. De lokatie van de arbeidstiid. Hierbii gaat het erom of men op de gangbare
tiidstippen verkt (tussen 07.00 eo 1E.00 uur op doordeveekse dagen) of niet
(in de nacht, in het weekend, en dergeliike).

3. De duur van de diensten. De lengte van de verkdag kan op drie manieren
vorden §/eergegeven:
a. in termen van de netto§rerktiid;
b. in termen van de brutoverktiid (d.v.z. verktijd plus - onbetaalde - pauze);

c. ín termen van de verkgebonden tijd (d.v.z. verktijd plus pauzetif den plus

reistiid).
Bii ploegendienstregelingen komt het voor dat de duur van de verschillende
diensten uiteenloopt. Frn voorbeeld hiervan is de verlengde l2-urige
weekenddienst.

{. De begin- en eindtijden van de diensten. Deze tiiden kunnen in principe vast
of flexibel zijn. In het midden van de jaren zestig is een ontvikkeling op Bang
gekomen vaarbij vooral dagdienstc/erkers een grotere individuele vrijheid
gegeven wordt voor het bepalen van de begin- en eindtijden van het werk.
Deze flexibilisering is - hoevel moeiliiker praktisch realiseerbaar - ook

denlcb aar binnen ploegendienstregelingen3.

K 5. De rotatiesnelheid. Dit kenmerk geeft veer ia vetk tempo verschillende
' soorten diensten (bijv. ochtend-, middag- en nachtdiensten) elkaar

afvisselen. Theoretisch gezien heeft de normale dagdienst een rotatiesnelheid
van nul: bij deze arbeidstijdregeling vindt geen afvisseling van soorten
diensten plaats. Bii 2- en 3-ploegendienst bedraagt de rotatiesnetheid
meestal een week. Dit betekent dat men na een veek ochtenddienst "de

middag" ingaat. enzovoort. Overigens vordt in dit verband ook gesproken

over de visselperiode (in het laatste voorbeeld van een veek).

6. De rotatierichtins. Roteren impliceert dat verschillende diensten elkaar
opvolgen. Is die opeenvolging "tegen de klok in" (bijv. eerst nachtdienst, dan
middagdienst, enz.),. dan spreekt men van een achtervaartse rotatierichting
(Eng.: "phase advance"). Wordt "met de klok mee" gewísseld, dan vordt van
een voor§/aartse rotatierichtinS Sesproken (Eng.: "phase delay").

7. De visselcyclus. Dit kenmerk betreft de periode, waarna een bepaald patroon
van verk en vrije tijd zich herhaalt. Daarbij gaat het niet alleen om de soorten
diensten, maar tevens om de dagen van de week waarop deze vallen. Werkt
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men bijvoorbeeld eerst een veek - van maandag tot en met vriidag
ochtenddienst, daarna een s/eek middagdienst om vervolgens weer op
maandag met de ochtenddienst te begionen, dan is de wisselryclus t§/ee
veken.

E. De verlofcyclus. Deze cyclus geeft aan met velke frekwentie verlofperioden
zich afvisselen. Daarbij kan onderscheid gemaakt vorden tussen kortdurend
verlof (bijv. het vrije veekeinde), middellaog verlof (bijv. de vakantieperiode)
ea langdurig verlof (bijv. het betaald edukatief verlof).

x Het aantal ploegen is een belangriik kenmerk vao een ploegendienstregeling.
Normaliter is dit aaotal een funktie van de bedrijfstiid eo de arbeidstiid.
Bijvoorbeeld: bedraagt de bedrijfstijd l6E uur/veek en de arbeidstijd 33,6
uur/veek, dan is er sprake vao een 5-ploegendienst (- 168 :33,6l.. Het aantal
behoeft echter niet altiid een afgeleide van de bedrijfstijd en de arbeidstijd te
ziin. Bij oe S-ploegendieast biivoorbeeld kaa de verktiid langer zain dan 33,6
uur doordat diensteo van verschillende ploegen elkaar overlappen of doordat
ertra dagdiensten of trainiogsdiensten ziin ingelast. Mede hierdoor is het
mogelijk e aantal a-typische ploegendienstregelingen zeer talriik{.

2.2. De vorncevias elcemeen besc[ouwd

De vormgeving van eeo ploegendienstregeling en -rooster is zovel politiek als

technisch een komplere aangelegenheid. Dit komt door het Srote aantd keuzen
dat ten aanzien van de diverse kenmerken kan worden gemaakt en de

uiteenlopende gevolgen die deze keuzen kunnen hebben. Politiek is een

bemoeiliikende faktor dat tengevolge vao ploegentoeslagen, varierende
arbeidsuren eo dergelijke, differentiële kosten aan de verschillende vormen van
ploegenarbeid verbonden kunnen ziia. Een technisch-komplicerende faktor is
dat veel kenmerken van elkaar afhankeliik ziin. Wordt bijvoorbeeld voor een
bedrijfstiid gekozen die de 120 uur per veek overschriidt, dao betekent dit voor
de tokatie vao de arbeidstiid: sreekendverk. Wordt een snelle rotatie
geprefereerd, dan houdt dit meesteatijds in dat de verlofcyclus verandert: in
plaats van enlele aaneengesloten vrije tijdsperiodea ontstaan meerdere korte
vriie tijdsperioden. Daarnaast vordt het maken van keuzen nog bemoeiliikt door
de gevolgen die deze kunnea hebben voor niet-roostertechnische aspekten van
het organisatiegebeuren. Ook dit kaa met enkele voorbeelden verduidelijkt
worden. De invoering van volkoatinudiensten vereist een speciale regeling voor
het (preventief) onderhoud van het machiqepark. In zijn algemeenheid
bemoeitijkt het werken in de Beer progressieve vormen van ploegendienst de

kom munikatie, en dergeliike.

De konpleriteit van de vormgeviag vao ploegendienstreBelingen roept de vraag
op naar de kriteria die er systematisch bii gehanteerd aoeten of kunnen
worden. Een viertal kategorieën vao kriteria bliikt dan relevantS:
- erterne kriteria;
- interne, bedriifskundige kriteria; r6



- persootrsgebonden kriteria:
- psycho- somatische ea psycho-sociale kriteria.
In het vervolg van dit hoofdstuk rrorden deze garagraafsgevijze behandeld.

2.1. Erterne triterie

De erterne f,riteria hebbea te malen Bet de eisen die van buitenaf aan de

arbeidsorganisatie vorden gesteld. Meer specifiek hebben zii betrekking op de

ekonomische (biiv.: de konlurrentiepositie), de technologische (biiv.: de aanvoer
van groodstoffen etr materialen), de arbeidsrechteliike (biiv.: de

werktiidenbesluiten), de infrastrukturele (biiv.: de arbeidsmarkt) en de erterne
potitieke (bijv.: het ceatrale beleid van de arbeidspolitieke partners) aspekten
vao de ploegenarbeidregeling.
De onderhavige kriteria moeten per situatie Bernveotariseerd vorden, omdat zij

afhanteliik zijn van faktoren als: de sektor waarin de organisatie opereert; de

geogr afische tigging van het bedrijf; enzovoort.
Voor wat betreft het gebruik vao de erterne kriteria bii de praktische

vormgeving vao ploegendienstregelingen is eeo t§/eetal opmerlcingen relevant.
l. Het behoeft nauvelijks betoog dat de arbeidsrechtelijke bepalingen ten

aanziea van de vormgeving van regeliagea een vrij dvingend karakter
dragen. Hierin bestaan echter verschillen per type. In zijn algemeenheid
geldt, dat - uitgaande van een "norÉale" arbeidstiid - de meeste

vriiheidsgradeo aanvezig ziin bii het ontverp van volkontinuregelingen. Het
gegeven dat de arbeidstiid bii deze systemen over 7 dagen van de veek
gespreid kan vorden, ligt hieraan ten SrondslaS.
Vanvege de geringere spreidingsmogelijkheden van de arbeidstiid is het

aantal vrijheidsgraden bij diskontinue en semi-kotrtinue regelingen kleiner.
Eea en ander impliceert dat volkontinuregelingen een Srotere varieteit
kunnea hebben dan laatstgenoemde twee klassen van re8elin8en.

2.?nals eerder in dit hoofdstuk verd vastgesteld, is de vormgeving van een
ploegendienstregeling een komplere zaak. Een uitveg uit deze kompleriteit
biedt het overneDen van "beproefde" regelingen. Het is dan ook aannemeliik
dat een ploegeodie$tqrsteem dat, oD §/at voor reden dan ook, ia de praktiik
vruchtbaar btijkt, op grotere schaal navolging zal vinden. Rooster-orthodorie
is daarmee een feit.

2.{. Interne- bedriifstundiSe kritcrir

De bedriifskundige kriteria hebben direkt of indirekt te maken met de

doel6atigheid vao de organisatie. In het bijzonder betreffen ai de

produktietechnische (bijv.: de kapitaalsintensiviteit), de taakstrukturele (biiv. de

mate van overdraagbaarheid van het verk), de personele (biiv.: het aantal
personeo per funftie), de arbeidwoorvaardeliike (bijv.: de hoogte van de

ploegentoeslag), de ioterne infrastrukturele (bijv.: de beschikbare faciliteiten) en

de interne potitieke (biiv.: het standpunt van het management en de

Ondernemingsraad) aspekten van de regeling van de werktiiden.
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Ook de bedrijfskundige kriteria dienen per Beval nagegaan te vorden. Tvee
voor het oaderhavige betoog relevaate puaten ziia daarbij vermeldensvaard.
l. Vaauit het oogpuot van het management ziin de bedrijfstijd ("produktie") en

de arbeidstijd ("kosten") de meest esseatiële kengetallen van een
ploegendieDstregeling (zie tevetrs Par Z.il.Ztin deze kengetallen vastgesteld,
dan is in feite voor de leidisg van de orgeqis4lie van sekuodair belang, hoe
de regeling vordt vormgegeven door middel van r@sters. Eén algemeen
organisatie-principe zal echter als aaavullend kriteriuo geformuleerd
vordeo, nameliik: beheersbaarheid. Een voor de hand liggende strategie in
het kader vao deze beheersbaarheid is het kiezen voor uniforme oftewel
eenvormige roosters.

2. Er is trog eeo tweede gegeveo dat uaiformiteit ia roosters beverkstelligt. Een
van de vereisten voor fleribiliteit en pluriformiteit io arbeidstijden is multi-
iruetbaarheid vatr personeelsledeo. Uitgaande van de sterke mate van
taakspecialisatie die nog in veel organisaties aan te treffen is, geldt dat in
nogal §/at situaties niet aan de eis van multi-inzetbaarheid voldaan vordt.

2.§. Persoonsgebonden triterie

Hierbij gaat bet om de problemen die personeelsleden ervareo tenBevolBe van
het verkea in een bepaald rooster, en de §/eosen, behoeften en voorkeuren ten
aanzien vao veranderingen. 0mdat genoemde faktoren mede afhankelijk ziin
van de situatie, dienen zij evenals de eerder vermelde kriteria steeds §/eer
opaieuv geanalyseerd te vorden. In de meest uitgebreide vorm worden alle
betrokkenen dan op systematische viize ondervraagd, vaarbij onderverpen aan

de orde behoren te komen als: de persoonlijke achtergrond (leeftijd,
gezinsomstandiSheden), ervareo oagemakken tengevolge van de

arbeidstiidregeling waaria Eea verkzaao is (vermoeidheid, sociale
beperkingen), de voorkeureo ten aaruien van veranderingen, en dergelijke.
Uiteraard zijn minder ingrijpende methoden deokbaar; voorop moet echter
steeds staao dat informatie iagevonnen vordt op basis waarvan een
ploegendienstregeliag aangepast kaa worden aan de eigenschappen en de

situatie vao de direkt betrokkenea6.
Als het gaat om de toepassing van persoonsgebondea kriteria, dan zijn t§/ee

aspekten van belang, nameliik het kvantitatieve en het kvalitatieve aspekt.
l. In zijn algemeeaheid kan gesteld vorden dat er veinig systematisch inzicht

bestaat ia de vijze vaarop persoaeelsleden betrokken worden bii de

vormgeviog vao ploegendienstregelingeo. Frn indruk van het kwantitatieve
asoekt geeft echter Tabet 2.2. Hierin vorden cijfers gegeven met betrekking
tot de mate vao overleg bii de invoering of viizigine van een
ploegendienstregelingen in de Nederlandse industriele selctor.
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Tebel 2.2. Eer. overzicht
viiziging ven

ven de mete vrn overleg bii invoering of
eea ploegeadienst in de iadustriele sektor.

Àantal
wstrgingerr

tÈrd OR geraad-
pfcegd

t*rd onÈrlqd Et Is cp gtsd tan tEÈ over
Iq el .-írs afgezleJr vaÍr
tEt \,arst€I toÈ, lntarrr€
of Yljzlgu€ van ploegerr
dleÍLsÈ?

ja llÈe

ÀLle erk-
rEE S

tert€OcÍEr-
dlqers v.d.
Ertgff.Es

VelÈpÍdeÍl

la lI'E

VesÈiglrBeÍr
zoÍÈr OR

609 X>< 35tJ r98 1t 67 5{2

vesÈigfqeÍt
lEt OR

l09a 939 r55 {r5 30r tTt r69 925

Brur: ploryrnrbJ.derquèt4 l9E0 \ran tEt Dt'rïoraaÈ<èÍÉraÀI van & ÀÉald (fgsllss zljn nl'eÈ gÈfera).

De tabel laat zien dat in vrii veel organisaties overleg plaatsvindt bii de in-
voering of viiziging van een ploegendienst. In ongeveer 50f van de
geenquéteerde bedrijven §/orden zelfs alle §/erknemers geraadpleegd. Dat de
Ondernemingsraad, in voorkonen gevallen, meestal vel betrokken §/ordt bii
de invoerinB of vijziging van een ploegendienst is duidelijk. Artikel 27 van
de \[et op de OnderneminBsraden bepaalt immers een instemminBsrecht bij
een vijziging van arbeidstijdregelingen.

2. \ilanneer personeelsleden direkt of indirekt betrokken §/orden bii de invoe-
ring of vijziging van een ploegendienst is nog geenszins duideliik of daar-
mee voldoende garanties aanvezig ziin dat relevante persoonsBebonden kri-
teria een rol kunnen spelen. Hier is namelijk het kvalitatieve aspekt in het
geding. Een aantal kanttekeningen kan dit verduideliiken.
- Overleg behoeft geenszins te betekenen dat reele inspraakmogelijkheden

aanwezig zijn (in dit verband is een opmerkelijk gegeven uit Ïabel 2.2. da|
in slechts ca. l5Í van de gevallen op grond van het overleg afgezien is van
het voorstel tot invoering of wijziginB vao een ploegendienst).

- Diverse onderzoeken naar roosterviizigingen leren, dat personeelsleden ten
aanzien van r@sterveranderingen een grote §/eerstand hebben. Men is
SeneiSd bij een keuzemogetijkheid uit te gaan van ge§/oonte en traditie; dit
roosterkonservatisme leidt ertoe dat regelinBen gekozen vorden, die men
goed kent7.

- Zonder gedegen voorinfortratie over de nadelen van bepaalde roosterken-
merken q/ordt het risiko gelopen, dat ptoegenverkers bij de roosterbeoor-
deling onvillekeurig sociale aspekten laten prevaleren (men kiest bijvoor-
beeld voor de regeling met de meeste vrije veekenden)E. Hoewel in derge-
lijke gevallen wel sprake is van de inbreng van persoonsBebonden kriteria,
geldt dat niet alle relevante aspekten voldoende gevicht krijgen. Vooral op
het psycho-somatische vlak kan dit grote nadelen met zich meebrengen.
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- In àet geval dat uitsluitend overleg plaatsvindt met de Ondernemingsraad
of de vakbond is in principe de mogelijkheid aanvezig dat
persoonsgebonden kriteria bij het beoordelingsproces ingebracht vorden.
0f deze inbreng altiid optimaal is, moge betvijfeld vordeo. De grote afstand
tussen de konkrete ploegendienstsituatie en de onderhandelingstafel is hier
veelal de oorzaat vao.

- Het is niet ongebruifelijk om betrokkenen door middel van een algemene
opioiepeiling zich uit te laten spreken over alternatieve roosters. Probleem
daarbii is dat vaak het analyseaiveau te hoog gekozen wordt (bijv. de
gehele orSanisatie in plaats vaa een afdeling of een urerkeenheid). Vordt in
dergelijke gevallen een tleine meerderheid voor éen alternatief gehaald,
dan vorden de §/ensen van een groot aantal betrokkenen niet gehonoreerd.

Deze kriteria (verder ook wel welziins- of sociale kriteria genoemd) ain
gebaseerd op §/etenschappeliike fgnnis over de mogeliike invloed die de
verschillende roosterkenmerken in hun onderlinge samenhaag kunnen hebben
op het lichameliike en sociale velzijn vao het personeel. Gezien het
wetenschappelijke karakter van deze kriteria geldt, dat eisen waaraan
ploegendienstregelingen in een konkrete situatie mo€ten voldoen, afgeleid
kunnen vorden uit meer algemene theorieèn. Evenals de erterne, de interne en
de persoonsgebonden kriteria dienen dus ook de kriteria die hier aan de orde
zijn per situatie gespecificeerd te urordeo.
In verband met de toepassing vao velzijnskriteria bii de vormgeving van
ploegendienstregelingen is het volgende relevant.
l. De invoering vaa ploegeodienstregelingea in de industriele sektor geschiedt

voornamelijk op basis van ekonomische en technologische motieven (zie
Tabel 2.3.1.

Dit betekent dat in ieder geval de bedrijfstiid van ploegendienstregelingen
door ekooomisch/technologische kriteria gedo m ineer d wor dt9.

Tebel 2.3- Bedetren vu ploegenerbeid (Bron: Ploegenerbeidenquète
l9t0 vla [et Directomrt-Geremrl yltr de Arbeid
gegevens ziia aiet Sepubliceerd)-

ÈÈr pleFarà€ld P)aatscC,jfer van è befangljk-
§t€ reí'loÍl

IlctaÀI
aantal

le 5e{'e3e28

À. È Brd \raD h€È prO*-
tJepres llet stcÍrzet-
tlng ÍÉet te

B. IÈt proàkt rras aan bÈ
&rf cr&rtsrlg

C. Intensl€!ËlB benutÈbg
t6n kapitaalgperi-En
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2,lt het kader van het voor8aande punt is een saillant ge8even, dat - uitgaande
van een "normale arbeidstiid" - de bedrijfstijd voor een belangrijk deel
bepalend is voor het aantal vrijheidsgraden cq. keuzemogelijkheden dat
bestaat om verkroosters vorm te geven. In de praktijk betekent dit, dat de
psycho-somatische en psycho-sociale kriteria pas een rol gaan spelen op het
moment dat het aantal vrijheidsgraden vastgesteld en meestentijds
aanzienlilk beperkt is (vergeliik punt t in Par.2.4.1. Figuur 2.1. geeft dit
schematisch veer.

3. De mate waarin fysiologische en sociaal-uretenschappelijk kennis met betrek-
king tot ploegenarbeid toegepast is bii de vormgeving van ploegendienstrege-
lingen, vormt een van de vraagstellingen van dit onderzoek. Daarom vordt er
op deze plaats iets uitvoeriger op ingegaan. In eerste instantie komt de vraag
aan de orde of sociale kriteria ten behoeve van ploegendienstregelingen
uberhaupt bestaan. 0mdat het antwoord op deze vraag deels positief is,

vordt vervolgens kort aangegeven vat de bruikbaarheid van deze kriteria is.

Àanràl wljher,ds-
ga&n brj her
ontwerP valr rG-
cers

Figuur 2.1. Schemetische weergave vro de rol vrn etonomisch/ tech-
nologische eo sociale friteria bii het ontverp van
ploe8endienstregelinsen.

Voor de individuele ploegendienstverker (en zijn eventuele gezinsleden) is
vanuit het sociale perspektief met name de kennis van belang die inzicht geeft
in de relatie tussen roosterkenmerken en effekten op het psycho-soÍnatisch en
psycho-sociaal welzijn. Wordt naar de ploegendienstliteratuur gekeken, dan
bliikt nogal vat kennis op dit vlak ver§/orven te zijn. Zich op deze kennis
beroepend, doen verschillende auteurs aanbevelingen voor de vormgevinS van
roosters (zie tevens Hoofdstuk 3). Het bekendste en meest omvattende overzicht
van deze aanbevelingen geven Knauth en Rutenfranzl0. Hieronder volgt een
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korte typering van hun aanbevelingen met daarbij de meest belanBriike
bevindingen van ernaar verricht onderzoek.
- Een ploeBenrooster moet veinie opeenvol8ende nachtdiensten bevatten.

Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat hoe kleiner het aantal nachten dat
achter elkaar geverkt vordt, des te minder Broot de verstoring van de

circadiane ritmiek is. Met een oinder grote verstorinB van deze ritmiek Baat
tevens een verkleining van de kans op het krijgen van een aantal negatieve
bijverschijnselen gepaard. Deze biiverschijnselen zijn onder meer: spiisverte-
ringsstoornissen, aanhoudende moeheid, verhooBde gerriteerdheid, slaap-
stoornissen, ervaren ÍDonotonie in het verk en beperkinB van het sociaal
funktioneren.

- De ochtenddienst moet niet te vroe8 be8innen.
Onderzoek naar de relatie tussen het begin van de ochtenddienst en het per-
centage ongevallen cq. fouten in het verk, laat zien dat hoe vroeger dat
tijdstip is, des te hoger het percentage zalzl.in.Ook de Bemiddelde slaapduur is
aanmerketijk korter, eÍr de ervaren moeheid groter naarmate de ochtend-
dienst vroeger begint.

- De wisseltijden moeten flexibel zijn.
Afhankeliik van faktoren zoals verkeersdrukte, eisen voortvloeiend uit het
verk, §/ensen van ploegenverkers ten aanzien van bijvoorbeeld avond-vrije
tijd, hebben studies de venseliikheid van enige keuzevriiheid in visseltijden
geaksentueerd.

- De lengte van de dienst moet afhankelijk zijn van de fysieke en mentale belas-
tinB van de taak. en de nachrdienst zou korter kunnen zijn dan de ochtend- en
middagdienst.
Experimenten met onder meer 12-uriBe diensten hebben laten zien dat deze

diensten bii niet al te rlaat verk geen ertra problemen behoeven op te
leveren. Soms vallen zij in vergelijkin8 met 8-uri8e vachten zelfs gunstiger
uit.
Dat de nachtdienst korter zou kunnen zijn dan de andere diensten, wordt inge-
geven door de onder het eerste punt genoemde negatieve gevolgen van nacht-
dienst.

- Korte intervalleo van vrije tijd tussen t§/ee diensten moeten vermeden wor-
den.
Onderzoek heeft aangetoond dat de arbeidsbelasting tengevolge van het ver-
ken van een dienst eerst "gekompenseerd" moet worden, alvorens met een

nieuve dienst wordt Bestart. Korte intervallen van { à 5 uur zijn in dit ver-
band ontoereikend.

- Volkontinuroosters zouden enkele vrije veekeinden moeten bevatten met op

zijn minst twee opeenvolgende daeen vrij.
Ploegenwerkers zifn meer tevreden Bet volkontinusystemen die de mogelijk-
heid bieden meerdere (bijv. 3-5) dagen achtereen vrij te hebben; daarnaast
geeft een meerderheid van hen desgevraagd te kennen deze vrije dagen het
liefst in het weekeinde te hebben.
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- Bij volkoqtinuroosters gaat de voorkeur uit naar voorvaartse rotatie.
Bil voorvaartse rotatie ontstaat slechts eeo lceer een opeenvolging van
twee diensten (biiv. nachtdienst met onmiddellijk erna een ochtenddienst), die
een te kort interval voor herstel oplevert, terwijl bij achter§/aarts roteren
t§/ee keer een dergelijke opeenvolging ontstaat. Daarnaast is bij ploegen§/er-

kers ook een grotere tevredenheid gebleken Eet voorwaartse rotatie.
- De cyclusduur van een rooster moet niet te lanB ziin.

Een enkele studie illustreert dat bij een te lan8e ryclusduur de ploe8enwerker
nog maar moeilijk vriie tiidsaktiviteiten kan plannen, doordat het overzicht
daartoe onvoldoende Broot is.

- Ploegenroosters moeten regelmaat bezitten.
Ook bij allerlei afwijkingen van het officiele rooster kan de ploegenwerker het
overzicht kvijtraken. Er is geen systematische studie bekend vaaruit dit
blijkt; wel is het logisch aannemelijk.

Hoewel er aanbevelingen met betrekking tot de vormgeving vao ploegenroos-

ters bestaan, moet het praktische nut ervan betvijfeld worden (het theoretische
nut komt aan de orde in Hoofdstuk 3). De belangriikste redenen die hieraan ten
grondslaB liggen, zijn de volgende:
- De toegankelijkheid van de aanbevelingen is, zeker voor de Nederlandse

praktijk, gering. Er bestond bifvoorbeeldtot voor kort geen populaire Neder-
landse publikatie vaarin de aanbevelingen systeoatisch behandeld vorden.

- De nadruk bij de aanbevelingen ligt op de volkontinudienst. Alhoevel daarmee
ook impliciete aanvijzingen voor de diskontinue en semi-kontinue regelingen
ge8even vorden, is de aard daarvan niet echt tluideliik.

- Sommige aanbevelingen zijn strijdig met elkaar, hetgeen betekent dat priori-
teiten gesteld moeten worden bii het opvolgen ervan. Eerdergenoemde
auteurs geven hiervoor echter geen richtlijnen, vaardoor het gebruik van de

kriteria sterk bemoeiliikt §/ordt.

Uitgaande van hetgeen hiervmr beschreven is, lijkt de vervachting gerecht-
vaardigd, dat in de roosterpraktiik zeker geen optimaal gebruik van de

fysiologische en sociaal-vetenschappeliike kennis wordt gemaakt.

NOTEN

I De klassifikatie betreft een aangepaste (genuanceerde) versie van het schema

dat door J. Rutenfranz en P. Knauth BeSeven vordt in het boekje: Schichtarbeit
und Nachtarbeit: Probleme-Formen-EmpfehlunBen. Munchen: Bayerischen
Staatsministerium fur Arbeit und Sozialordnung, 1982.

2 ?te Aiiv.: Crijns, J.HJ. De toekomst van de arbeidsduur. Mens en 0nderneming.
19E4, 3E,2E-4E.
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3 Zie biiv.: Knauth, P., Erast, G., Schvarzenau, P., Rutenf taaz, J. Mögtichkeiten der
Kompensation oegativer Ausvirkungen der Schichtarbeit. Zeitschrift fur
Arbeitsvissenschaft. 1981, 35, l-7 .

{ De diverse variatiemogelijkheden bii ploegendienstregelingen komen aan de
orde ia: Jansen, 8., Ykema, J.S.L. Een algemene beschouving van
arbeidstijdregelingen. Praktisch Personeelsbeleid. Deventer: Kluver, 19E5.

I Zie voor een uitvoeriger bespreking van deze kriteria (inkl. checklist): Ykema,

J.S.L., Jansen, B. Criteria voor de vormgeving van arbeidstijdregelingen.
Praktisch Personeelsbeleid. Deventer: Kluver, I 986.

6 Voor de volledigheid vordt erop ge§/ezen, dat globale persoonsgebonden en
vetenschappeliike kriteria m.b.t. het weleijn van individuen in de erterne
kriteria zijn geinkorporeerd. Er kan in dit verband tnet name aan de

arbeidsrechtetijke bepatingen ten aaruien van arbeidstijdregelinBen
gerefereerd vorden.

7 Zte biiv.: Walker, J. The human asoects of shiftvork. London: Institute of
Personnel Management, I 978.

t Zie bijv.: Jansen, 8., Thierry, Hk., Hirtum, A. van.Ploecenarbeidroosters herzien.
Deventer: Kluver, I 986.

9 Overigens heeft onderzoet uitgevezen dat organisaties vanuit het rendements-
perspektief lang niet altijd de optimale ploegendienstregeling kiezen. Zie: Jong,

J.R. de. PloeBenarbeid: waarom. wanneer en hoe? Leiden: Stenfert Kroese,

1974.

t0 Knauth, P., Ruteofranz, J. Development of criteria for the design of shiftvork
systems. In: Kogi, K., Muira, T., Saito, H. (eds.). Shiftvork: its oractice and
imorovement. Tokyo: Center for Academic Pubtications Japan, 1982.
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-1. FE NIFFERENTIELF EFFF(TFN VAN PLOEGENROOSTFR.S

In het onderstaande wordt een ltreer theoretische beschouving Eeseven over

differentiele effekten van verschillende ploegendienstregelingen en -roosters.

Allereerst vordt ingegaan op de aadelen van het verken in ploegendienst.

Daarbif staat een schematisch overzicht van de potentiele nadelen centraal (Par.

3.t.). Vervolgens komt aan de orde, velke indelingskriteria voor ploegendien-

sten gekozen ooeten worden, om op zinvolle viize differeotiele effekten te
kunnen aoalyseren (Par. 3.n. In ParaBraaf 33. vordt aan de hand van een

theoretisch kader. een l3-tal van deze kriteria Sespecificeerd. In de daarop

volgende paragraat (Par. 3.4.) vordt dieper ingegaan op het begrip "kontantie".

In Paragraaf 3.5. vordt het Rooster-Risiko-Profiel gerntroduceerd als een

hulpmiddel bii het voorspellen van potentiète nadelen van roosters. Tot slot

vindt in Paragr aaf 3.6. een beschouvende bespreking plaats van de onderzoeks-

literatuur over differentiële effelrten.

Het is geiloeïzaam bekend, dat niet iedere ploegendienstregelinS tot nadelige

effekten bii AUg betrokkeoen leidt. Veeleer moet de "verking" van deze kate-
gorie van arbeidstiidregelingen beschouvd vorden als - soms sterk - risiko-
àragend. Een groot aantal faktoren speelt nameliik in een net§/erk van relaties

een oorzakelijke of modererende rol. In dit verband zijn onder meer van belang:

- de aard van de regeting (vordt in het vervolg nader uitgewerkt);
- kenmerken van de persoon (de leeftiid, de huveliikse staat);
- kenmerken van de privé-situatie (de samenstelling van het 8ezin, het hebben

van vrienden, de voonplaats);
- kenmerken van de arbeidssituatie (de aard van het verk, de aanwezigheid

van speciale faciliteiten).
Het bestaan van deze faktoren leidt ertoe, dat vanneer in
gesproken vordt over de nadelen of inkonveniënten van
eigenlijk bedoeld vordt: de ootentièle nadelen of inkonvenienten.

het algemeen
ploegenarbeid,

verleden
overzicht

De potentiele inkonveniënten van ploegenarbeidregelingen ziin in het

veelvuldig geinventariseerdl. Een schematisch en samenvattend

ervan, vordt gegeven in Tabel 3.1,2.

De tabet laat uet, dat er 7 inkonvenientengebieden te onderscheiden ziin. In de

eerste plaats is het daarbij van betang te benadrukken dat het in direkte zin om

de inkonvenienten voor de verker gaat.ln meer indirekte zin heeft een aantal

nadelen echter ook betrekking op de privé-omgevinB (zie bijvoorbeeld: proble-

men huishouden)3. In de tveede plaats moet vastBesteld vorden, dat de mate

vaarin de verschillende nadelen empirisch ondersteuning vinden, uiteenloopt
(zie stand van zaken onderzoek). Overigens behoeft het niet zo te ziin, dat veinig
empirische ondersteuning betekent, dat het inkonvenieot niet relevant is. De

oorzaak hiervan kan namelijk tevens liggen in een gebrek aan empirisch

onderzoek of in ongemakken die zeer moeilijk onderzoekbaar te maken zijn
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Tebel 3.1. Polentièle intoaveniëntea yaa ploeSenerbeid Yoor de
verter.

'l = eetre*kelijk veel overeenk(ÍlEtsl in orderzeksreskat€n
2 = Il1ige t=vétjgede resultaten, cn/oldenè nsJElijktuden 6.1 t€ geft:raliseren.
3 = lJeinig baresLigenè resultaten.

TrcOFD}.AKK)R g.JBFÀhTAR SÍJ.'Àl.lD V?\N

CIIDBZOEX'

I 2 3

l. C=zordheid Toenenend aantal, $Èjektieve kbdlterl
- slaatrproblanen (Laralitatief , l§i,anLitatief)

- veseidheid
- nEer gevelens wan belasting

- neri/euze kladlten (tofdpijn, dqrressle, prllkelbaarheid, tJillende harden)

- klacht€n maag/darÍnstelsel (dyspepsiebezwaren, gastritj.s, gebrek aan eetlust,
nÈsselijklreid, diarrlne, &scipade)

IbeffÍErrl aantal objeJitaeve afwijkiagen

- grrotere nDrtl'liteit
- maag-darna*àren

- llart- en vaatziektsl
- ziekte ag*nf:rysÉÍrert
- rhannatolde artàritis
- neurologisdE ziekten

2. sbcial.e leven I'Eer problaen ijl het gezinsleven

- h.FeddfiJ partrerrol (gezelschap, serueel)

- beperking vader-,/noederrol (qvoeding kirt&ren)

- neer afstsmÉngsprólenrn (plarudrg)

- probla,en huishorden (è<tra n&11tijder, stilte overdag tijdeJts nadttdienst)

- tÍeer echÈsdreidingen

ttirlèr nqplijkheden tot socia.lt-gebcnden wije tijtlslx.sterting
- tEt deeuEÍÍen aÀn fotrEl gorganiseerrle a]:tivÍteitgt (vereniginqsleven,

biosl€op/ tleatrrlezeli.)

!,leer aangerezen op irdlviàele wije tijdslcstedirg

3. Àpardreid fíeer gevclens tot een aparte, €1rentlEel geisoleerrle gtreP te behorst

- n.b.t. het gezin (zie saiale leven)

- rn.b.t. de arbeldsorganisaLte (status, lrcrmni.l,iatie)

- m.b.t. de sarrenLevirg (status)

4. CrtviJ<keUng l,thèr nopttjlàerlen tot trainfng enlof vonnirrl

Àftrar*efijirteid ploegenteslag, net als sp,volS bÉ4le*irq &orstrcrnirrgsgelijk-
heder

5. Toekcnrst Geringer tekcnstperspektief
- \r@r l€t btreft gezordci<i (o.a. slaapgrrèIeran)

. - vqrr L,aÈ betreft dlt}riJ*eu-ng (zie 4)

Àngst PfoegeÍdienst niet \rol te t§.dert

6. Begelejri.ing Grotere afhadrefijkteid van otèrstemfrq/-9e}:idlrg
- d@r direkte def (saiaal<rptlcreel geLunbt faièrsclup)
- dor kollega's (pfoeapnsfeer)

- dmr IIEdische di6st
- dmr nuatsdnpe]-ljk terk

7. Faciliteiten C,roterle afhankelljktreid van s1-ciale faciliteitgt
- bettefte gede lsantine

- !-ElrcfÈe ge,Ie rrenrersregel-5rrg

x
x
x
x

x

(x) x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
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maten ziin (in verbaad met biivoorbeeld het fenomeen van de natuurliike
selektie)
Wanneer in een onderzoek de differentiele velziinseffekten van ploegendienst-
regelingea centraal staaa, behoreo ia principe alle bovengenoemde inkonve-
niéntengebieden in beschouving Benomen te vorden.Zoals reeds in Hoofdstuk I
verd aaogegeven, is bii het onderhavíge onderzoek voor een inperking gekozen.
Enerziids vorden uitsluitend de eerste t§/ee gebieden, te weteo de gezondheid
en het sociale levea, in de aaalyses betroklen. Anderzijds wordt ig dezesqdie
ook niet het volled ig9Àoaee vQg dgze-aspeklea€ed9tsr-Bii{ e6íe4ood,hei§)zal

r( let vooral gaan omívermoeidhei{ §laapprobleíre de
aard van deze iakoaleoi
velzijn gesproken. Bij het sociale levea zal met name ingegaan vorden op de
feitelijke en §/eoselijke tijdsbesteding aan uiteenlopende aktiviteiten en zaken
die betrekkiog hebben op de afstemming-e+gtanq-ing var bezigheden. In dit
kader vordt steeds gerefereerd aan n{pgycho:sicrde wetzijn.
Hoewel iedere inperking een verlies aan informatie oplevert, kan opgemerkt
wordea dat de in deze studie berokten intonvenièntetr zeer relevant zijn. Aan
de ene kaat omdat de ervaring leert, dal zeer veel personen die in ploeSendienst

x verkzaaa a,in, vermoeidheidsklachten, slaapproblemen, sociale deprivatie en
dergelijke oadervindea. Aaa de andere kaot kunaen deze aspekten als centrale
konsepten binnen het velzijnsdooein Bezien worden.

3.2. Indelincstriterie voor plo€oendiensten

In de praktiik bestaat reeds geruime tiid een behoefte aan het kategoriseren
vao ploegenarbeidregelingen. Een dergeliike kategorisering vereenvoudiBt
nameliik zaLen als: het vaststelleo vao ï/etteliike regelingea; het onderhandelen
over ploegentoeslagea; het vergelijkea vao resultaten van §/etenschappelijk
onderzoek; en dergeliike. In dit verband is het gebruikelijk om
ploegenarbeidregeliogen te typeren volgens een (klein) aantal organisatorische
kenmerken, zoals het aantal ploegen en/of de lokatie van de arbeidstiidstippen.
De meest simpele en gangbare typologie die op dit principe gebaseerd is, betreft
die van diskontinue, semi-kontinue en volkontinue ploegendienstregelingen.
Zoals io HoofdslukZ reeds vermeld srerd, bestaan er echter mk meer verfifade
indelingen (zie bijvoorbeeld Tabel 2.1).
De vraag die nu riist is, ia hoeverre eea dergel.ijk typologie, oftevel de hantering
van organisatorische kenmerkeo vao ploegendienstreSelingen als
iodelingskriteria, van nut is bii de analyse van differentiële effekten van
regelingen.
In de eerste plaats kan gesteld wordeo, dat genoemde indelingen intuitief
aantrekkeliik ziia. Immers, ze a'itn simpel en algemeen bekend. Bestaan er
differentiële effekteo tussen de oaderscheiden kategorieeo, dan spreken deze
tot de verbeelding. In de tveede plaats moet evenvel gekonstateerd worden,
dat deze typologieën vanuit theoretisch perspektief een aantal benraren
hebben. Puntsgeviize zjn de belangriikste daarvan de volgende:
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l. De typoloSieen ziin meestentiids erg globaal.
Over het algemeen urordt een groot aantal uiteenlopende regelingen of roos-
ters in éen kategorie ondergebracht. Met een voorbeeld: binnen een kategorie
vordt geen onderscheid gemaakt in de begin- en eindtijden van de ver-
schillende diensten. Uit Oe onderzoeksliteratuur is echter bekend, dat de aard
van het visseltijdstip van belang is bij de beoordeling van de ongemakken
die de betrokkenen kunnen ondervinden. Door hierÍnee geen rekening te
houden, vordt een faktor die bepalend kan zijn voor een differentieel effekt,
veronachtzaamd.

2. Al zouden alle in Hoofdstuk 2 genoemde kenmerken van ploegenarbeidrege-
lingen aan een typologie ten grondslag tiggen, dan nog is de typologie vanuit
het differentieel oersoektief onvolledig. Niet alle voor het velzijn relevante
aspekten van de regeling worden namelijk door de organisatorische ken-
merken "an sich" gedekt. Als voorbeeld kan hier de voorspelbaarheid van een
regeling genoemd worden. Dit aspekt, dat voor ploegenverkers van belang is
om vrije tijdsaktiviteiten te struktureren, veerspiegelt zich niet in een enkel
organisatorisch kenmerk, maar krijgt pas betekenis in de kontekst van de

Behele ptoegendiensfegeling.
3. Differentiele effekten tussen de verschillende typen regelingen zijn theo-

retisch vaak zeer moeilijk te duiden. Enerzijds heeft dit te maken met het
globale karakter van de typologieen: door ongelijke eenheden (bijvoorbeeld
roosters met verschillende visseltijdstippen) binnen eén kategorie samen te
brengen, vordt het moeilijk om de oorzaak van een bepaald positief of
negatief effekt te achterhalen.
Anderziids ligt dit aan de aard van de kenmerken: zil ziin veelal multi-dimen-
sioneel, in die zin, dat de kenmerken in meerdere deeltheorieen over
ploegenarbeid kunnen voorkomen. Deze multi-dimensionaliteit leidt nogal
eens tot multi-interpreteerbaarheid. Ter illustratie kan het kenmerk rotatie-
snelheid dienen. De ene onderzoeker brengt naar voren dat snelle rotatie te
prefereren is; hii verklaart dit op basis van de deeltheorie over de circadiane
ritmiek. De andere onderzoeker geeft f uist aan langzame rotatie de voorkeur.
Het referentiekader dat hij hanteert wordt echter gevormd door bepaalde
hypothesen over regelmaat in vrije tiidsbesteding.

4. Het multi-dimensionele karakter van de organisatorische kenmerken leidt er
tenslotte ook toe dat de onderscheiden typen regelingen niet kvanti-
ficeerbaar zijn. Met andere voorden: het is mogelijk om vast te stellen dat
regelingen van elkaar verschillen, Ínaar de mate waarin dat het geval is, blijft
onduideliik.

De belangrijkste urzaak van de genoemde benraren is Belegen in het model dat
aan de typologie ten grondslag ligt. Figuur 3.1. illustreert dit.
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B.

Figuur 3.1.: Schemetiscte veergeve vrtr het treditioaele (À) ea het
theoretische (B) model det aao de typologie ten grond-
slag li8t.

De figuur laat zien dat in het gangbare, traditionele model de basis voor de
typologie gevormd vordt door de organisatorische kenmerken. Probleem hierbij
is dat de theoretisch gefundeerde kriteria ontbreken. In het tweede model
liggen deze juist vel aan de basis van de typologie; de organisatorische kenmer-
ken vormen uitsluitend een technische uiturerking van de kriteria en ajn
daarom alleen vanuit het oogpunt van de konkrete vormgeving van een regeling
relevant.

3-3- Een I 3-tel rooster-risiko-kriteria

Met het oog op de benraren die in de voorafgaande paragraaf op de hantering
van organisatorische indel.ingskenmerken geuit verd is door Jansen{ een l3-tat
nieuve kriteria ontvikkeld. De keuze hiervan geschiedde op basis van litera-
tuuronderzÉk,logische analyse van de veranderingen die een niet-standaard-
rooster bij de betrokkenen teveegbrengt, en een analyse van roosterbeoordelin-
gen van personen die in verschillende roosters urerkzaam zijn). Als uitgangspunt
verd geformuleerd dat de kriteria6:
- elk afzonderlijk zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de specifieke deeltheo-

rie ter verklaring van ongemakken tengevolge van roosters;
- gezamenliik alle relevante rooster-risiko-faktoren moeten dekken;
- mogeliikheden moeten bieden om tot een operationalisering op metrisch ni-

veau te komen;
- een zekere 'face validity" moeten hebben;
- het dynamisch karakter van een rooster tot zijn recht behoren te laten komen.

In totaal ziin zes psycho-somatische en zevetr psycho-sociale kriteria ontvik-
keld, namelijk:
- de regelmaat (RE);

- de periodiciteit (PE);

- de dienstbelasting (DB);

- de veekbelasting (WB);
- de mogeliikheid tot nachtrust (MN);
- de konstantie mogeliikheid tot nachtrust (KN);
- de voorspelbaarheid (VS);
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- de mogeliikheid tot huishoud/gezinstaken (MH);

- de konstantie mogeliikheid tot huishoud/Sezinstafen (KH);

- de mogeliikheid tot avondrekreatie (MA);
- de konstantie nogelijkheid tot avondrekreatie (KA);
- de mogeliikheid tot veekendrekreatie (MW);
- de konstantie oogeliikheid tot veekendrekreatie (KW).

Deze kriteria vormen de centrale konsepten in een roostertheoretisch kader, dat
puntsge§/iize als volgt omschreven kaa vorden:
- Een rooster legt aao de individuele verknemer een sterk verplichtend werk-

ritmeT op.
- Het verkritme van een niet-standaard-rooster heeft een verstorende invloed

op de biologische klot, ("de circadiane ritmiek") en/of loopt niet geliik ("is uit
fase") met deze klok. De verstorende invloed is het Bevolg van het feit, dat het
verkrítme ("als een belangriike sociale Zeitgeber") de geneigdheid vertoont de

biologische klok geliik te zetten. Andere, veelal tegenstriidige prikkels vanuit
de omgeving van de indivídu, proberen echter meestal hetzelfde.

- Dit werkritme struktureert eveneens in belangriike mate de vrije tifd van de

betrokkenen. Deze strukturering is vaak niet in de pas met de sociaal-maat-
schappelijke ritmiek ("de avond-weekend-maatschappii").

- De verstoring van de biologische ktok eo het uit de pas uin van de

werkritmiek en de sociaal-maatschappelijke ritmiek, vormen - mede Selet op

de motieven vao betrokkenen - een risiko voor het psycho-somatisch en
psycho-sociaal velzijn.

- Er bestaat een positieve retatie tussen het psycho-somatisch welziin en het
psycho- sociaal velzi jn.

- De aspekten van het rooster die - ceteris paribus - de Srootte van het
velzijnsrisiko bepalen, ziin de I 3 rooster-risiko-kriteria.
In formule:
wetzijnsrisiko - f (RE, PE, DB, WB, MN, KN, VS, MH, KH, MA, KA, MW, KW)8.

Meer specifiek hebben de kriteria de onderstaande theoretische verankering9.

DE R.EGELUAAT

De regelmaatvan een rooster verviist naar de frekwentie en de grootte van de

visselingen in de arbeidstiidstippen en de tijdstippen waarop men vrii heeft.

Het is vooral een psycho-somatisch kriterium. Wisselende omstandigheden, als

het werken op steeds verschillende tiidstippen, doen namelijk een beroep op het
aanpassingsvermogen van het individu. Dit aanpassingsvermogen kent echter

zijn regelgrenzen: vorden deze overschreden, dan ontstaan spanningen in het

organisme.

DE PENIODICITEIT

De periodiciteit van een rooster geeft aan of het verkritme als een effektieve
(sociale) Zeitgeber aanBemerkt kan vorden. 30



Bii de afstemming en syachronisatie vao de circadiane ritmen spelen Zeitgebers
of prikkels vanuit de omgeving een belangriike rol. Zo bepaalt de lichtsterkte
("daglnacht") bii dieren bilvoorbeeld in belangrijke mate de biologische
aktiviteit. Bij de mens ziin het niet zozeer fysieke Zeitgebers die het circadiane
verloop bepalen, maar sociale Zeitgebers. Het verrichten van arbeid vormt van
deze laatste kategorie een voorbeeldl0.
Om als effektieve, synchroniserende Zeitgeber te fungeren, moet de arbeid:
- ongeveer een 2.{-uursperiode hebben (d.v.z.: de arbeidstijd moet elke dag in

dezelfde periode vallen):
- op momenten vallen, dal zo min mogelifk andere tegenstriidige Zeitgebers hun

verking kunnen uitoefenen.
De periodiciteit is een psycho-somatisch kriterium.

DE DIENSTBELASTING

Dit kriterium geeft een maat voor de invloed van de dienstduur op de belasting
van het individu.
Van centrale betekenis hierbii is het begrip "relatieve belastbaarheid", dat de
grens aangeeft vaarboven de arbeidsbelasting tot schadelijke lichameliike enlof
psychische gevolgen leidt. Deze relatieve belastbaarheid houdt met name
verband met de lengte van de dienstduur en het al dan niet aanvezig zijn van
een goede pauzeregeling.

DE VEEKBETASTING

Hierbij gaat het om een maat voor de kumulatieve effekten van de dienst-
belastingen.
Iedere arbeidsaktiviteit betekent eeo bepaalde belasting voor het organisme.
Hoewel deze belasting op korte termijn niet tot nadelige Bevolgen behoeft te
leideo, is het noodzakeliik dat een individu regelmatig van deze belasting her-
stelt: de tichameliike eo psychische funkties moeten terug naar een "basis-

niveau". Gebeurt dit niet, dan kan een kumulatie van belastingseffekten optre-
den die op langere termija tot stoorníssen aaoleiding geeft.

DE MOGETTJKEETD TOT NACETRUSï

Grosso modo vordt 8 uur per dag geslapen in een aaneengesloten periode
ergens gelegen tussen 23.00 en 08.00 uur. Dit is geen toevalligheid. Zo is het
bekend dat regelmatig miader dan 8 uur slaap per dag een gezondheidsrisiko
met zich meebrengt. Verder heeft het slaaponderzoek duidelijk gemaakt, dat
tussen 08.00 en 23.00 uur slapen in veel gevallen suboptimaal is. In de eerste
plaats omdat de verschillende slaapfasea verstoord worden. Maar in de tveede
plaats omdat de dagslaap vaak verstoord vordt door de sociaal-maatschappe-
lijke ritmiek (lavaai, sociale verplichtingeo, e.d.). 0p basis van deze gegevens

heeft een arbeidstijdregeling vaarin voldoende mogelijkheden tot nachtrust
overblijven de voorkeur.
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DE KONSTANTIE MOGEIIJTtrEID TOT NACETnUST

De mogelijkheid tot nachtrust is een maat voor het gemiddeld aantal uren dat
nachtrust geaoteo kan vorden. De konstaotie mogelijkheid tot nachtrust daar-
entegeo, geeft aan hoe de mcryelijkheid tot oachtrust per veek varieert. Gegeven

een substantièle mogelijkheid tot nachtrust, is het te preferereo §/anneer een

verkrooster een zekere konstantie biedt. Dit betekent nameliik, dat iedere week,

vel een aantal dagen tussen 23.00 en 08.00 uur geslapen kan vorden. Het risiko
op een kumulatie vaa slaapklachten wordt hierdoor verkleind.

DE VOORSPELBAAREEII)

Dit psycho-sociale kriterium staat voor de eeovoud §/aarmee voorspeld kan
worden hoe toekoÉstige vrije tijd gelokaliseerd is.

Met name ten behoeve van het sociale leven is het voor personen van belang

een soort "kognitíeve agenda" te hebben vao de tiidstippen waarop men vrii
heeft. 0p basis van deze agenda is men in staat afspraken te maken Ítret

vrienden en kennissen, plannen te maken voor uitstapjes, klusjes, en dergeliilie.

DE MOGELIJKAEID ïOT EUISEOUD/GEZINSTArcN

Een verkrooster struktureert per definitie de arbeidstiid. Bij imptikatie vordt
daarmee tevens de vrije tiid vastgetegd. Dat dit problemen kan opleveren werd
reeds verduideliikt bii het kriterium "de mogelijkheid tot nachtrust". Ook meer

sociaal gezien is echter de vrije tiidsstrukturering van belang. Dit heeft enerziids
te maken met de sociabiliteit vao vrije tiidsaktiviteiten (dat vil ze88en of een

aktiviteit sociaalgebonden is dan vel individueel kan vorden uitgevoerd), en

anderzijds met de mate van fleribititeit van deze aktiviteiten (met andere
voorden of de aktiviteit slechts op bepaalde tijdstippen kan vorden uitge-
voerd). Overigens ziin beide aspekten nogal eens gerelateerd: in het algemeen

spelen socíaalgebonden aktiviteiten zich meer op vaste tijdstippen al dan

individuele aktiviteiten. In dit verband is het konsept van de "avond- en week-
endmaatschappii" relevant. De I[esterse samenleving kent een gangbaar

leefpatroon, vaarbij het "normaal" is als meÍl 's nachts slaapt. overdag werkl en
de tijd na het verk besteedt aan andere zaken. Volgens dit konsept is dan ook

een groot aantal aktiviteiten getnstitutionaliseerd en daarmee vaak qua tiidstip
en tijdsduur vastgelegd. Voor huishoud- en gezinstaken geldt dat deze voor een

betangrijk deel plaatsvinden overdag en doordeveek. Den Soed rooster zal
hiertoe de mogeliikheid moeten bieden.

DE KONSTÀNTIB UOGETIJKEBID EUISEOUD/GEZINSTÀKEN

Dit aspekt van een veekschema geeft aan hoe de mogeliikheid tot huishoud-
lgezinstaken per veek varieert. Ook hier geldt §/eer, dat gegeven een sub-

stantièle mogetijkheid tot huishoud-/gezinstaken, het de voorkeur verdient
wanneer een rooster een zekere konstantie biedt. tn ziin algemeenheid is het
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beter het huishouden, het opvoeden van kinderen, en dergelijke, met een be-
paalde regelmaat te doen.

DE MOGELIJKEEID TOT AYONDN,EKR,EATIE

Het sociale gebeuren speelt zich in de Westerse samenleving vooral tildens de
avonduren en in het veekend af. Het onderhavige kriterium beperkt eich tot de
mogeliikheid "vrij" de avonduren te kunnen besteden (zie tevens de
mogelijkheid tot huishoud-/gezinstaken).

DE KONSTANTIE MOGELIJKtrEID TOT ÀVONDN,EKR.BATIE

Wanneer een voldoende mogeliikheid tot avondrekreatie bestaat, is een zekere
kontantie daarin gewenst. De kans om regelmatig of §/anneer men dat venst
rekreatieve aktiviteiten te ontplooien is dan nameliik het Brootst,

DE MOGELIJKEEID TOT YEEKENDN,ETREATIE

Dit kriterium is komplementair aan de mogelijkheid tot avondrekreatie. Teza-
men geven zij een indikatie voor de mate vaarin in de avond-/weekendkultuur
geparticipeerd kan srorden (zie tevens de mogeliikheid tot huishoud-/gezins-
taken).

DE (ONSTÀNTIE MOGELIJ(EEID TOT YEEKENDREKREÀTIE

In feite vordt bij dit aspekt ver§/ezen naar de spreiding van de vrije week-
einden. Gezien de grote vaarde die in de Westerse samenleving aan het vrije
weekend toegekend wordt, zal het duidelijk ziin dal een werkschema waarbij
men geregeld een vrij veekend heeft de voorkeur verdient.

3.{. Eet begrig -konstentie'neder beschouvd

In de vorige paragraaf is het begrip "konstantie" herhaaldelijk naar voren
gekomen. Gezien het belang ervan in het empirisch deel van deze studie zal er
hier dieper op ingegaan vorden. Daartoe volgt eerst een algemene beschouwing
over relaties tussen aktiviteitenpatronen en verktijdregelingen.

Een groot aantal aktiviteiten dat in de niet-werktijd vordt uitgevoerd, draagt
een tijdgebonden karakter. Enerzijds vordt hiermee gedoeld op het feit dat die
aktiviteiten infleribel zifn, hetgeen betekent dat:
- ze uitsluitend als gevolg van maatschappelijke institutionaliserin8 op bepaalde

tijden kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld: boodschappen doen);
- ze wel op meerdere tijdstippen kunnen plaatsvinden, maar dan niet altijd

optimaal uitgevoerd worden (bijvoorbeeld: slapen).
Anderzijds verwiist de tijdgebondenheid naar de verplichtende aard van de ak-
tiviteiten. Daaronder moet verstaan vorden dat:
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- ze voor een persoon onontbeerlijk zijn: of
- de persoon zich ertoe verbonden heeft.
Binnen de infleribele en verplichte aktiviteiten ("de tijdgebonden aktiviteiten")
kan men een tveedeling maken. Bij de eerste groep aktiviteiten is nauweliiks
sprake van keuzevrijheid otn ze vel of niet uit te voereo: iedereen moet ze in
principe verrichten. Zo mogelijk zullen ze zelfs iedere dag plaatsvinden: wordt
een periode overgeslagen, dao zal op korte termijn naar kompensatie gestreefd
worden. Veel van dit soort bezigheden houden verband met de persoonlijke
verzorging en/of spelen zich af rond het gezinsleven. Kenmerkend is, dat ze

veelal te maken hebben met het levensonderhoud. Voorbeelden zijn: eten, sla-
pen, koken, tnaar ook de kinderen verzorgen, boodschappen doen, en dergeliike.
Vanvege de frekwentie ervan zullen ze hier als dagelijks verplichte aktiviteiten
aangeduid vorden.
Bii de tweede groep aktiviteiten is er vel van enige keuzevrijheid sprake: niet
iedereen behoeft ze te verrichten, maar §/anneer iemand zich eraan verbonden
heeft, kan hii of zii er - in elk geval voor bepaalde tiid - nauwelijks onderuit.
Vaak moeten de betreffende aktiviteiten minder frekwent dan dagelijks vorden
uitgevoerd; vordt een periode overgeslagen, dan zal op de wat lanBere termiin
naar kompensatie gestreefd worden. Veel van deze aktiviteiten hebben betrek-
king op het sociale leven. Kenmerkend is dan ook, dal ze in de tijd sterk bepaald
worden door de maatschappelilke ritmiek. Voorbeelden zijn: het bezoeken van
vrienden, kennissen en familie, het volgen van een kursus, enzovoort.
Wanneer men de effekten van een verktijdregeling op de zojuist onderscheiden
aktiviteiten uril bestuderen, dan tnoet aan het begrip konstantie een centrale
betekenis toegekend worden. De konstantie geeft immers aan in velke mate de

moeelijkheden vmr een bepaald soort bezigheid (per veek) varieren. Het
gebruik van het begrip is echter pas zinvol, vanneer er een relatie vordt Belegd
naar de atgehele moeelijkheden die een rooster aan een aktiviteit biedt. Het
blijkt dan, dat er drie varianten van konstanties te onderscheiden ziln. Figuur
3.2. illusfeert dit.
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Figuur 3.2.: De verschillende verienteo Ylo tonstenties

De figuur laal uen dat een werkschema ia de eerste plaats positief-konstant ten
aanzien van een bepaalde aktiviteit kan zijn (a): de mogelijkheden ziin de gehele

roostercyclus door marimaal. Een voorbeeld hiervan is de dagdienst, daar waar
het gaat om een bezigheid als slapen. Verder kan een schema ne8atief-konstant
zijn (b): de mogelijkheden voor een bepaalde aktiviteit zijn de gehele rooster-
cyclus minimaal. Nachtwakers ervaren dit met betrekking tot de mogeliikheid
tot nachtrust. Tenslotte kao een rooster niet-konstant ziin (c): de kans om een

aktiviteit te kunoen uitvoeren varieert per veek. Wederom uitgaande van
nachtrust, kan hier een semi-kontinurooster met een week nachtdienst per

ryclus als voorbeeld dienen.
Gezien het bovenstaande ligt het nu voor de hand, dat de patronen van
tijdgebonden aktiviteiten gerelateerd zullen ziin aan de konstantie-variant die
zich in een bepaalde situatie voordoet. Ter verduidelijking van deze vaststellin8
worden hieronder nog enige voorbeelden en implikaties gegeven.
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lndien eeo rooster ten aanzieo. vao een dageliiks-gebonden aktiviteit positief-
konstant is, zullen er zeer waarschijnliik kleine verschillen in tiidsbestedin8, per

veek zijn. Wanneer iemand immers een daB lang van de aktiviteit verstoken
vordt, zal hii op korte termiin naar kompensatie streven, zodat de weekgemid-
delden niet ver uit elkaar zullen liBgen.
Kenmerkend voor een niet-konstant rooster is, dat de mogelijkheden voor een

aktiviteit per veek sterk verschillen. Wat betreft de dagelijks-gebonden aktivi-
teiten is de verwachting, dat de tijdsbesteding in "slechte" weken minder is dan
normaal. Dit geldt met name voor de dagen, §/aarop de mogelijk,heclen voor de

betreffende aktiviteit beperlct ziin.0p de roostervriie dagen zalin een der8eliike
veek gekompenseerd vorden. Hoogstvaarschijnlijk is deze kompensatie echter
onvoldoende om ervoor te zorgen, dat de veekgemiddelden voor "goede" en
"slechte" veken even groot zijn.
Een rooster dat ten aanzien van een dagetijks-gebonden aktiviteit ne8atief-
konstant is, ktinkt welhaast als een conradictio in terminis, Aan de ene kant
gaat het nametijk om een verplichte aktiviteit, tervijl er aan de andere kant

Been goede mogeliikheden voor bestaan. Ïreedt een dergeliike situatie op, dan
zijn er verschillende mogelijkheden. In nogal wat gevallen zullen de personen in
kvestie proberen de betreffende bezigheden toch af te stoten en/of uit te
besteden, zodal de tiidsbesteding eraan per week zeer gering is. Wanneer deze

handelsvijze niet tot de mogetijkheden behoort (bijvoorbeeld in het geval van
slapen), zulten betrokkenen of ziek vorden of hun levenspatroon drastisch
moeten aanpassen.
Wordt, en dat ter afstuiting, het begrip konstantie in verband gebracht met
roosterkenmerken, dan moet vastgesteld worden dat van deze laatste vooral de

rotatiesnelheid van belang is. Immers, bii larrgzaam roterende roosters u/orden
meestentiids vijf of meer diensten van dezelfde soort achter elkaar gelopen,

zodaL dergetijke regelingen al snel niet-konstant of zelfs negatief-konstant zijn
voor een bepaald soort aktiviteiten. Bij snel roterende roosters zijn er veelal
voor elk soort aktiviteit vel mogelijkheden tijdens een week, Deze roosters

zullen dan ook minder vaak niet-konstant of oegatief-konstant ziirlll.

3.§. De Rooster-Risito-Profiel-Anelyre

0m differentiele effekten van verschillende roosters te kunnen analyseren, zijn
- in verband met het in Par,3.3 en 3.4 behandelde - tvee soorten SeBevens
noodzakelijk:
l. objektieve skores van de roosters op de l3 kriteria;
2. inzichten in de relaties tussen de kriteria en de potentièle inkonvenienten die

ermee samenhangen.
Met betrekking tot deze gegevens kan het volgende opgemerkt vorden.

Ad l.
Ten behoeve van deze skoring van roosters is een speciaal komputerpro8ramtna
ontwikkeld. Dit programma, Rooster-Risiko-Profiel-Analyse (RRP41l2 genaamd,
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levert l3 ciifers (van 0-10) voor de verschillende kriteria. Als input moeten de
verktijden van het rooster vorden ingebracht.
De operationalisaties vaarop het programma is gebaseerd, staan vermeld in
Tabel 3.2t3.

Ad 2.
De relaties tussen de kriteria en de potentièle inkonveniënten kunnen vorden
afgeleid uit de theoretische noties die in Paragraaf 3.3. zijn g,egeven. Een
schematisch overzicht ervan vordt gepresenteerd in ïabel 3.3.

GER - RISI(o. PrcEIEL . ÀI{ÀIXSE

REEIXÀàII

Gerdddeld aanta.l kerat per rEek dat h€t begintijdsl{F t:.rn sl dlenst rrelan&r*,.

PRI@Iqf,IETT
lËekgeíli.+rèlÍre van de scm vzrÍr tet gEhmrferde aantal aar-errgesloten nachtdlensten en de tEtft van let gekurnrteerde
aanta.l aanÉ€esloÈen nriddagÈi.errsterr.

DIEI.ISIEIàsTI}G

De gari*relè èienstdurr (volgErs r@st€r).

TEXEIÀSIlDG
De gsni-delde Ekelijlrse arbeidsdrur (volgerrs l@ster).

lrGEX.LlXltUrD t{EHIl{,rSI
Gemiddeld aantal uren per ueek vrijaf tuss€Íl 23.00 sr 07.00 rarr.

xor§lÀTlIIE lrËEIÀrXlGID lrÀO{nUSr
varlatiekcËfflciërt rran de rrogelljklrefd tot nadttnlst per rEk.
\J@RSPEIAMRíEID

De qTclusduur in tt*en.

I.GEIÀ]I$EID }IIIS}g.D/T:F"INSIMEN

Gemideld aantal uren per r€eJ< vaÍr naandag t/m lrrljdag trijaf tuss€n 07.00 en 19.00 r.ur

I(c}rsEAltTIE IGEI.iLIXI|EID tr[S[UD,/cEZIl{StÀXE{

Varlati.ekcËÍficiënÈ van de noglliktr.id hulslnrd/pzinst k€n pr treek.

TIEGEÍJJX}EID À\'c}IDREKREÀEIE

Cgnirtield aantal uren tEr ueri< van Eandat t/n \trljdàg \rrijaf telssst 19.00 en 23.fl1 rerr.

XO{SB}ÍIIE }TEI.|L,XHEID À\ÀIOHEXREI\ÍIE

VarlatielrcËfficiàrt van de nngelljkteJd avcrrdrelq!Éarie pr uek.

TGEIT]XHEID }EEIG}DICI(EÀIIE

De hètft v.lÍr lEt gaÉöelè aantal rrrlje eel neaga ger rek.
XA§-I}TTIE }.GEIT'X}EID T€EGIiDTE(Ë,NSE

VariatiekËfficiëht van het aanta.I wlje relerÉCagerr pr urek.

Tebel 3-2.: De operetioneliseties vea de l3 roostertriteria

37



RegelÍrEac

Periodiciteit
DienstlelastjJrl
weelèelasÈijrJ

De nogeJ.ijkEici tot nadltrust
lGnstantie nngelijkleid tot nàdltnlst
v@rsFelbaartEid
De nEge1i jlileid tcÈ trri-shcuC,/gezirstaleÍr

I(sstàrÈie nqpll jkheid tot t\rtslrcud,/
gezrnstaken

t0. De ÍrEgelijklEid toÈ atoÍrlrelseatie

ll. De kcnstanLi,e rngElijktEid tot avordrels'eaÈie

12. De nnplijldEid tot teekendreJ<reatie

13. tts kostant:.e nnge):ijkleid tot teekerrl-
rdseaLie

Gevel,grs rran onrust, rErvta.uae klàdrten, verstorde stelgang
Slaaferóle«a, verne.idlEld, nE tgF gr dasnkladtten

verneidtejd, ge\roelens van belnstjrxJ

Ve-nreidtejd, gevelens van belasebg
SJaa[problaren, rreneidteid, rErvelI:ze L{'adltsl
SfaagprÈIasr, verreidlEid, nerveuze ld.adlten

Plannirgs- cr kihtaatieprólenen
Baferking partrrer-,zvder-rlncderrol, tclaàten hui'stu.daktivlteit€n
cebr€kklge kmLinulteit partrcr-/valer,&derrol, gehrelklge
ksrtirurÍtoit hrislu)dakclviteit€Íl
BqÉtJdJry partrrerrol, mhder d€elre aan sociàa.I gpbrËeÍt aktivi-
t€itsl ele venenigirt s-, nxia'tdet-, kgrri'ssen- en f,rriliebezek
GebEekld(F l«rrtjrurltait parlrerrol, nirder regtljnarige deehaÍE
ÉràÍl socL:-l ggb.rrèt aktiyiteiten
Beperldng "uitstapjes", mijlèr .t-e]JldrE saiaal geUen alitivi-
teiten
!Un&r rrylruuige delntÉ s@làÀI gebatd€n aktirrlteiten

Tabel 3.3.: Scheme t.b-y. de vertleriag yaa itrtooveaièotea ven roos-
ters

Bii de tabel dient eeo aaotal kanttekeningeu gemaakt te worden:
- Het schema is niet volledig, io die zin, dat bii ieder kriterium vel enige poten-

tiele inkonvenienten ontbreken. Hiervoor zijn twee redeoen. In de eerste
plaats laat de theorievorming rond de kriteria op dit oomenl nau§/eliiks een
grotere nuancering toe. In de t§/eede plaats is er in het schema naar gestreefd
kriterium-specifieke ongemakken te vermelden. In dit verband is het volgen-
de punt vao belang.

- De meeste in het schema geooemde inkooveniënten zijn aan elfaar gerela-
teerd. Dit is een Bevolg van de aard vao de ploegenarbeidproblematiek. Ter
illustratie kunnen de volgende voorbeelden dienen: §/aoneer ruen een chroni-
sche vermoeidheid heeft, zal het verenigingsleven daaronder biina altiid te
liiden hebben: heeft men te kampen met gezinsproblemen, dan zal dít over het
algemeen ook negatieve konsekventies hebben voor het psycho-somatisch
§/elziin.

Aan de hand van hetgeen hiervoor beschreven §/erd, zal duidelijk ziin ge§rorden
dat het analysereo van differentièle effekten van roosters een gekompliceerde
aangelegenheid btiift. Desalniettemin biedt de RRPA een aantal voordelen ten



opzichte vao de analyse middels traditionele typologieen. Samengevat luiden
deze:
- Het Rooster-Risiko-Profiel geeft een samenhangend beeld van het psycho-

somatisch en psycho-sociaal welziinsrisiko vao eeo rooster.
- Met behulp van de RRPA is het nogeliik roosters kwantitatief van elkaar te

onderscheiden.
- 0p basis vaa deze onderscheidingen kunneo eventuele differentiéle effekten

beter gernteroreteerd worden.
In het laatste deel van deze gangraaf wordt een en ander aan de hand van een

fiktief voorbeeld nog een§ verduideliikt.

Qnder vergelijkbare omstaadigheden vorden de differeotièle effekten van twee
verschillende ploegendienstroosters geanalyseerd, te weten Rooster A en B. Deze

roosters kunnen als volgt beschreven vorden:

M§IB, A

È!a Di tÈ b Vr 7À 7a

reekl O O O l{ M'

t€ek2 M !t Hr o o

FGtetl(erÍErken:

Àanràt ploegen : 2

Bedrijfstijd : 72 uurÀeek

ÀrEidsLild : 36 tr'r/reek
wisselLi.j&n : O = 07.00 - 15.00 urr

M = 15.00 - 23'00 uur

:,= ïrlr 
- re.oo u'
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RM6'IER B
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Bii de analyse bliikt, dat de betrokken ploegenverkers in Rooster A een beter
psycho-somatisch velzijn hebben (d.w.z. zri ervaren minder vermoeidheid,
slaapproblemen, e.d.). Verder vordt duideliik, dat ui in Rooster A tevredener
ziin over de aktiviteiten die in de avonduren ontplooid kunnen vorden.
Wat kan als verklaring voor deze differentiele effekten aanBevoerd worden? Het

Rooster-Risiko-Profiel van beide roosters (zie Figuur 3.il laat zien dat Rooster A

op biina alte psycho-somatische kriteria beter skoort; in deze zin is het niet
vervonderlíik dat dit rooster bii de personen in kvestie tot een beter

lichameliik welziin teidt. Tevens illustreren de profielen, dat er in Rooster A

meer nogeliikheden tot avondrekreatie bestaan, fiaat vooral, dat er in de

avondrekreatie een grotere kontinuiteit aangebracht kan worden. Dit nu, lijkt
een goede verklaringsgrond voor de Brotere tevredenheid met de aktiviteiten in
de avonduren.

10

RE

PE

FiBuur 3.3.2 De Rooster-Risito-Profielea vaa Rooster
B (--).

A (-) ea Rooster
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3.6. De onderzoetsliteratuur over differentièle effef ten

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt in meer beschouwende termen
op de onderzoeksliteratuur over de effekten van ploegendienstregelingen inge-
gaan. Allereerst komt aan de orde welke hoofdproblemen zich bij onderzoek
naar differentiele effekten kunnen voordoen. Vervolgens staat centraal, wat er
zoal op dit vlak aan studies is verricht. Ter afsluiting worden dan nog enige
globale konklusies uit beschikbare onderzoeksresultaten getrokken I 4.

In de literatuur over ploegenarbeid bestaat er geen verschil van mening over
dat de vormgevin8 van een rooster van invloed is op de mate vaarin betrok-
kenen inkonveniénten kunnen ervaren of vaarneÍnen. Opvaltend is echter, dat
het onderzoek met betrekking tot dit onder§/erp t 5 een veinig koherent geheel
vormt en maar ten dele van goede kvaliteit is. Een van de belangrilkere
faktoren die hieraan ten grondslag liggen, betreft de problematiek van het op-
zetten en uitvoeren van dit soort onderzoek. Puntsgewiize zijn de hoofdproble-
men hierbij de volgende.
- Ploegenverkers vormen vaak een "survivor population". Aan de ene kant

leiden bepaalde oorzaken ertoe dat werkers uberhaupt niet in ploegenarbeid
Baan verken; aan de andere kant neemt elk jaar een groep van ploegen-
werkers ontsla8 of wordt gedvongen naar bijvoorbeeld dagdienst over te
schakelen. Het gevolg hiervan is dat personen die op een gegeven moment in
ploegendienst werkzaam zijn, op bepaalde aspekten geen korrekte afspiege-
ling zijn van de beroepsbevolking. Dit kan er onder meer toe leiden dat in
studies naar differentiele effekten, oonaak-/gevolgrelaties onvoldoende aan
het licht fedenl6.

- In het onderzoek naar differentiele effekten vormt het rooster de onafhanke-
lijke variabele, oftewel de variabele waarin op voorhand verschillen worden
aangebracht (op basis van selektie of manipulatie). Probleem is, dat deze
onfhankelijke variabele geen eenduidig geheel vormt. Daarentegen moet het
rooster gezien vorden als een ingevikkelde en multi-dimensionele eenheid.
Enerziids komt dit doordat de roosterkenmerken afhankelijk van elkaar zijn
(het aanbrengen van een verschil in één kenmerk betekent over het algemeen
ook dat andere lcenmerken veranderen), anderziids ligt cle oorzaak hiervan in
het gegeven dat bijvoorbeeld het ene roosteraspekt van invloed is op het
psycho-somatisch velzijn van de betrokkenen, en het andere op het psycho-
sociale velbevinden. Juist dit speciale karakter van de onafhankelijke
variabele maakt het moeiliyk om er goed interpreteerbare verschillen in aan te
brengen (zie in dit verband tevens Par.3.2)17.

- Een ander hoofdprobleem betreft de rol van variabelen die op de vormgeving
van het rooster, het u/elzijn van de betrokkenen en hun interrelatie van
invloed zijn. Hiervan bestaan er binnen ploegenarbeid zeer vele (zie o.a. Par.
3.1.). Dit heeft als konsekventie, dat bij het ontverp van een studie op een of
andere vijze rekening met deze variabelen gehouden moet worden. Voor
onderzoek in praktijksituaties betekent dit over het algemeen: het meten van
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Brote aantallen faktoren en het hanteren yan aaizienlijke steekproeven (het

onderhavi8e onderzoek is hiervan een voorbeeld)lE.
Het ontbreken van samenhang in het onderzoek naar differentiele effekten
heeft onder meer te maken met het feit dat veinig onderzoekers een meer

Belnte8reerde roostertheorie hanteren. Zo heeft de ene onderzoeker een
voorkeur voor en is gespecialiseerd in de theorie over de circadiane ritmiek en
richt op basis daarvan zijn onderzoek in, en verkt de andere onderzoeker
volgens een stresstheorie, met ureer eigen implikaties voor de opzet van de
studie. In verband hiermee moet het gebruik van zeec uiteenlopende
instrumentaria en het meten van verschillende welzijnsaspekten Benoemd
u/orden, vaardoor onderzoeken vaak zeer moeitiik vergelijkbaar zii{0.
Naast de methodologische hoofdproblemen die in het voorgaande Benoemd
zijn, dient nog een t§/eetal praktisch-organisatorische punten vermeld te
worden.
In het veld is de toeganketijkheid van grote Broepen ploeBenverkers die in

verschillende regelingen atbeídzaam zijn, verre van optimaal. Dit nog afgezien
van de kosten en de tijd die een dergeliike opzet vragen.
Het laatste hoofdprobleem heeft betrekking op het doen van velderperimen-
ten. Deze vorm van onderzoek kan in belangrijke mate bijdragen aan het
analyseren van differentiele effekten van arbeidstildregelingen. Helaas
hebben deze erperimenten in de praktijk vaak veinig kans van slagen. Dit
heeft naast zaken als veerstand tegen verandering van ploegen§/erkers, te
maken met het feit dat deze regelingen niet alleen een ingrijpend karakter
hebben voor de verkers in kvestie, maar tevens voor de organisatie. Zo kan
een rooster (mede)bepalend zíin voor de "workflour", de beloning, de

kom munikatie, de vervoers- en kantinefacilieiten, enzovoort20.

Na deze opsomming van hoofdproblemen bij de opzet en uitvoerin8 van studies
naar differentiele effekten, vordt op deze plaats aandacht geschonken aan wat
er zoal aan onderzoek verricht is. Bii dit globale overzicht vordt ieder
onderzoekstrafekt van een kort en voor het trajekt specifiek kommentaar
voorzien.

In zijn algemeenheid kan vastgesteld worden dat het aantal onderzoeken dat op
een of andere vijze met differentiele effekten van arbeidstijdregelingen te
maken heeft, de 100 aanzienlijk overschrijdt. 0m enige systematiek in deze
studies aan te brengen, vordt in het vervolg een drietal indelingskriteria
gehanteerd. Het eerste betreft het onderwerp van de studie, het tveede de
toegepaste onderzoeksstrategie en het laatste is de tijdsdimensie.

Het onderverp
Hierbij is het zinvol een onderscheid te maken in de onderstaande kategorieen:
l. Studies vaarbij roosterkenmerken centraal staan: typerend voor deze studies

is dat niet het gehele rooster in ogenschouv genomen wordt. Daarentegen
wordt nagegaan §/at de invloed op het welzijn is van variaties in eén aspelct
van he! rooster2l. Enige specifieke problemen van deze studies ziin:
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- Niet alle mogelijke aspekten of kenmerken hebben in onderzoek evenveel
aandacht gekregen. Tabel 3.4. illustreert dit.

Ïabel 3.1-; Mate waarin io studies erpliciet aandacht aan rooster-
kenmerten is besteed.

bst€rleilÉrk lbte van àardÀcjÈ

arbei-dselJd

lokatie arbeialstlÍl
àrur AierÉcelr

begiÍF/eirdLijdert
rotatiesrclheid
rotatjerlchtLÍtg
wisselclclns
verlofcyclus

vel' eijllg rÉet of nar-rrlÍjks

x
x

(x) x
(x) x
x

'neÈ '.rel rrcrdt beèe1d: ner dan l0 sh.dies.

De tabel laat zien dat het meeste onderzoek is verricht naar de rotatiesnel-
heid, de begin- en eindtijden oftevel de §/isseltijdstippen en de duur van
de diensten. De resterende kenmerken zifn veinig tot niet onderzocht.

- Omdat in deze studies slechts een aspekt uit het rooster §/ordt gelicht, blijft
onduidelijk hoe dit aspekt zich in de praktijk verhoudt tot de andere
roosterkenmerken.

- Vanvege het feit dat nogal wat van deze onderzoeken in laboratoria zifn
verricht, rijst de vraag hoe de generaliseerbaarheid van de resultaten naar
de praktijksituatie is.

2. Studies vaarbij verschillende ploe8endienstre8elin8en of -roosters vergeleken
vorden: het gros van deze onderzoeken speelt zich af in de praktijk. Afgezien
van de eerder genoemde hoofdproblemen, kenmerken vele projekten binnen
deze kategorie zich door de volgende specifieke hiaten:
- Een belangrijk deel van het onderzoek dat hier aan de orde is, heeft betrek-

king op de analyse van innovaties in ploegenarbeidroostersZ2. In de meeste
gevallen is daarbij Been sprake van een voor-/nameting, en een kontrole-
Broep, vaardoor deze studies - methodologisch gezien - verre van optimaal
ziin'.

- In het verlengde van het vorige punt ligt de konstatering dat de innovatieve
verking van het rooster meestentijds bij één of enkele afdelingen van een
organisatie geanalyseerd urorden.Ook hier komt de vraag naar de generali-
seerbaarheid op.

- Een ander substantieel deel van het onderzoek richt zich op de Selijktijdige
meting van personen die in verschillende roosters verkzaam zljn. Vaak
wordt in dit soort onderzoek onvoldoende aandacht besteed aan de roosters
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die vergeleken vorden en geeft men zich te weinig rekenschap van de over-
eenkomsten en verschillen in de te vergelijken Broepen van ploegenwer-
kers.

3. Studies vaarbij verschillende ploegendienstregelingen of -roosters onderling
en met da8dienst verseleken worden: deze studies vertonen zovel voor wat
betreft de opzet en uitvoering, als voor vat betreft het kommentaar sterke
overeenkomsten met punt 2. Het aanlal relevante projekten in dit kader
bedraagt bij benaderin8 5023. Vermeldensvaard is, dat bij de onderhavige
kategorie het probleem van de "natuurliike selektie" zich in versterkte mate
aandient. 0m deze reden vordt nogal eens eeo aparte groep er-
ploegenverkers onder scheiden.

De onderzoeksstrategie
Bii dit indelingskriterium vordt eveneens een drietal klassen onderscheiden:
l. Laboratoriumexoerimenten: de Íneeste studies die deze strategie volgen,

richten zich - zoals reeds is vermetd - op roosteraspekten. Diverse onder-
zoekers geven vanuit methodologisch perspektief een hoge prioriteit aan deze
erperimenten.

2. Veldstudies: het merendeel van de onderzoeken naar differentiele effekten
heeft dit karakter. Het gebrek aan koherentie manifesteert zich bij deze
klasse echter het sterkst.

3. Veldexperimenten: het aantal van deze studies staat duidelijk in de schaduw
van de aantallen die met de vorige t§/ee strategieen uitgevoerd zijn. Dit on-
danks het feit, dat binnen de onderzoekswereld redeliike konsensus bestaat
over het nut van velderperimenten2{.

De tijdsdimensie
In eerste instantie moeten hierbij de transversale studies onderscheiden
vorden.
l. Transversale studies: kenmerkend voor de projekten die binnen deze kate-

gorie vallen is, dat slechts op eén moment metingen plaatsvinden. Hierdoor
worden met name op het vlak van de termijneffekten en het analyseren van
oorzaak-/gevolgrelaties duidelijke beperkingen aan deze studies opgelegd.
Desalniettemin moet vastgesteld vorden, dat zeker de helft van de
beschikbare studies naar differentiéle effekten transversaalvan opzet is.

Als alternatief voor de eerste klasse van studies gelden de lon8itudinale
onderzoeken.
2. Lonqitudinale studies: typerend hiervoor is dat er op meerdere momenten

metinBen verricht worden; daarbif kan een onderscheid gemaakt worden
tussen retrospektieve en prospektieve "designs". In het geval dat een studie
retrospektief van karakter is, vordt achteraf gearchiveerd matertaal - Ínees-
tentijds over een aanzienlijk aantal faren - van verkers in diverse arbeids-
tiidregelingen geanalyseerd2l. De onvolledigheid van de gearchiveer-de gege-
vens is het belangrijkste specifieke probleem bij dit soort studies.
Prospektieve studies hebben als belangrijk kenmerk dat vooraf besloten is
een groep personen in de tijd te volgen. Genoemd probleem bii de vorige
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kategorie kan daarmee ondervangen worden26. Veel onderzoekers naar dif-
ferentiele roostereffek,ten houden geregeld pleidooien voor prospektieve
studies: in de onderzoeksliteratuur is het aaÍLtal publikaties met een derge-
lijke opzet echter zeer beperkt. Een van de oorzaken hiervan is de tijdsinten-
siviteit van deze studies.

0ndanks hetgeen in het bovenstaande aan problemen bij het onderzoek naar
differentiele effekten naar voren is gebracht, is het vel mogelijk enige globale
inhoudelilke konklusies te trekken. Ter afsluiting van dit hoofdstuk vorden
deze gegeven.

l. Er bestaat een aanzienliike overeenstemming over een aantal optimale roos-
terkenmerken (zie Hoofdstuk 2). In tegenstelling hiermee is nauwetijks
duidelijk §/at, gegeven bepaalde kengetallen (als arbeidstifd, bedrilfstijd,
e.d.), optimale roosters als geheel zijn.

2. De literatuur leert, dat ploegendienstregelingen met nachtdiensten over het
algemeen minder gunstig zijn voor het psycho-somatisch welzijn dan ptoe-
gendienstregelingen zonder nachtdienst.

3.Er ziin Been systematische aanvijzingen dat de in de praktijk voorkomende
semi-kontinue roosters vanuit het velzijnsperspektief als gunstiger beoor-
deeld moeten worden dan in de praktijk voorkomende volkontinue roosters
(dit geldt temeer voor de situatie van de laatste vijf jaar). De gemiddeld
snellere rotatiesnelheid van laatstgenoemde roosters lijkt hiervan een van de
oorzaken?T.

4. In het relatief geringe aanlal studies naar diskontinue 2-ploegendiensrege-
lingen komt het beeld naar voren, dat deze regelingen zeker voor wat betreft
hel psycho-sociale velzijn van de betrokkenen teveel veronachLzaamd ziio.
Werkers in dergelijke regelingen kunnen op genoemd vlak nanelijk meer
klachten hebben dan werkers in "progressievere" regelingen2E.

5. In de vergelijking met dagdienst bestaat er konsensus over, dat ploegen§/er-
kers psycho-sociaal slechter at zíin dan dagdienstverkers. 0p deelaspekten,
bijvoorbeeld de opvoeding van nog niet naar school gaande kineren, behoeft
dit echter niet altiid het geval te zijn.

6. Lang niet alle studies tonen aan dat ploegendienstverkers een slechrere
lichamelifke gezondheid hebben dan dagdienstwerkers. Overigens haasten
betreffende onderzoekers zich daarbij om verklaringen hiervoor te zoeken in
termen van bijvoorbeeld de natuurliike seleklire?g.

NOTEN

I Een recent literatuuroverzicht over ploegenarbeid, §/aarin tevens uitvoerig
aandacht wordt besteed aan de potentiele inkonvenienten, betreft: Meyman,
T.F.; Vries-Griever, A.H.G. de; Kampman, R. Rock around the clock en Rhyrhm
and blues. Amsterdao: NIA, 1988.
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2 Bron: Thierry, Hk., Jansen, B. Arbeid en arbeidstijd. In: P.J.D. Drenth e.a. (red.).
Handboek Arbeids- en 0rganisatiepsychologie. Deventer: Van Loghum
Slaterus, 19E3. In dit hoofstuk is tevens een groot aantal literatuurverwijzin-
Ben naar inventarisaties van potentiele inkonvenienten aan te treffen.

3 Zie voor een overzicht van de potentiele inkonvenienten van ploegenarbeid op
andere niveaus (biiv. de organiatie): Jansen, 8., ïhierry, Hk., Hirtum, A. van.
Ploegenarbeidroosters herzien. Deventer: Kluver, 1986.

{ Zie voor nadere uitverking: Jansen, B. Dasdienst en oloegendienst in vergelij-
kend perspektief. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1987.

I Zie noot {.

6 Zie noot 4.

7 Bii tret zoeken naar indelingskriteria voor ploegendienstregelingen dient opge-
merkt te worden, dat met name roosterkriteria vanuit het differentieel we[-
zijnsperspektief relevant ziin. De bron van de ploegenarbeidproblematiek voor
de verker vordt immers gevormd door het ploegenritme cq. het werkrooster.

E De wetenschappelijke kennis inzake ploegenarbeid laat op dit moment nau§/e-
lijks een nadere omschrifving toe van de aard van de funktie. Het ligt evenwel
voor de hand dat de verschillende l«riteria niet allen van gelijk gevicht zullen
zijn, en dat er dus in de formule van een zekere weging sprake zal moeten
ziin.Zie voor een nadere uitverking hiervan de literatuurverwijzinB in noot 4.

9 Zie noot ,{.

l0 Zie: Jansen,8., Ykema,J.S.L.Arbeid als Medicijn, Intermediair. 1983, lg 31-
37.

1l Zoals in Par.2.l. werd aangegeven gaat het bij de rotatiesnelheid in zijn
algemeenheid om het tempo waarin verschillende soorten diensten elkaar af-
visselen. Meer specifiek vordt de rotatiesnelheid in de praktijk veelal in
verband gebracht met het aantal nachtdiensten dat men achter elkaar moet
verken; van een hele snelle rotatie vordt dan gesproken wanneer bijvoor-
beeld een enkele nachtdienst afgevisseld wordt met 24 uur vrij, een
ochtend- of middagdienst. Deze praktifksituatie is in die zin ver§/arrend, dat
de rotatiesnelheid in principe niet uitsluitend op de nachtdienst betrekking
hoeft te hebben; een rooster kan met andere voorden ook snel roteren ten
aanzien van de ochtend- enlof middagdiensten.
In dit verband behoort eveneens een onderscheid gemaakt te vorden [ussen
konstanties van de mogelijkheden voor uiteenlopende aktiviteiten. Zo werden
vier kategorieen aangeBeven: de konstantie van de mogelijkheid tot nacht-



rust, van huishoudeliike en gezinstaken, van avondrekreatie en tenslotte van
veekendrekreatie.
Over het algemeen is een rooster dat snel roteert met betrekking tot alle
voorkomende diensten, konstant voor a[ deze genoemde kategorieen aktivi-
teiten. Dit behoeft echter niet per definitie zo te ziln.

12 De programmatuur is ontvikketd in samenwerkinB met Dr. R. de Hoo8,

hoogleraar Instituut voor Sociaal-wetenschappelijke Informatika vao de

Universiteit van Amsterdam. Nadere inlichtingen m.b.t. de RRPA kunnen ver-
strekt vorden door de auteurs.

13 De uitgangspunten die bii de standaardisering van de ru§/e skores gebruikt
zijn, betreffen:
- binnen de populatie van voorkomende roosters moeten de kriteria een vo[-

doende onderscheidend ver mo8en hebben;
- de gestandaardiseerde kriteriumskores dienen, zo mogelijk, als rapportcij-

fers gernterpreteerd te kunnen vorden.
In verband met het laatste zijn per kriterium steeds een minimum- en een

maximumskore gedefinieerd. Deze skores zíin zo geltozen dat ze tot een

uiterst neBatief respektievelijk een uiterst positief effekt op het individu
zullen leiden (o.a. PE), danvel staan voor bijvoorbeeld totaal Been mogeliilc-
heden voor een aktiviteit, respelctievelijk optimale mogelijkheden voor een

aktiviteit (o.a. MN).

l{ In het kader van deze studie past geen uitvoerig literatuuroverzicht van
differentiele roostereffekten. Ter dokumentatie van hetgeen in deze

paragraaf vermeld wordt, zaL daarcm slechts af en toe aan een publikatie
gerefereerd vorden. Nadere verwijzingen ziin over het algemeen in deze
publikatie te vinden. Zie tevens de literatuurver§/ijzing in noot 1.

1l In de onderhavige paragraaf vordt met het oo8 op de doelstelling van de

studie, voorbijgegaan aan differentièle roostereffekten op andere dan ve[-
ziinsaspekten. Voor een overzicht van de literatuur met betrekking tot een

van de belangrijkere van deze aspekten, te weten de produktiviteit, wordt
ver§/ezen naar: Alluisi, E.A., Morgan, B.B. Jr., Temporal factors in human per-
formance and productivity. In: E.A. Alluisi, and E.À. Fleishman (eds.). Human
pgrformance and productivity. Hillsdale: LEA Publishers, 19E2.

16 Zíe Koller, M., Kundi, M., Cervinka, R. Field studies of shift vork at an Austrian
oilrefinery, I: Health and psychosocial vellbeing of vorkers who drop out of
shiftvork. In: Colquhoun, W.P., Rutenfranz, J. (eds.). Studies of shiftwork.
London: ïaylor & Francis Ltd, 1980.
Overigens blijk het van belang bij onderzoek naar ex-ploegendienstwerkers
de redenen van het verlaten van deze dienst mede in ogenschouw te nemen.

In dit verband kan vervezen worden naar: Frese, M., Okonek, K. Reasons to
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leave shiftvork and psychological and psychosomatic complaints of former
shiftvorkers. 1984, 3, r09-5I4.

L7 Zie Froberg, J.E. Shift vork and irregular vorking hours in Sveden: research
issues and methodological problems. In: Johnson, L.C. et al. (eds.). Biolo8ical
rhythms. sleeg and shiftvork. Lancaster: MTP Press Ltd., 1981.

lE Zie: Haider, M., Kundi,
shiftwork research. In:

M., Koller, M. Methodological issues and problems in
Biolosical rhvthms. sleeo and shift vork (zie noot l7).

19 Een van de eerste en veinige studies vaarbij een integraal theoretisch raaÍn-
werk als uitgangspunt diende, betreft het onderzoek van Mott et al. Het
veldtheoretische perspektief dat zij hanteerden wordt beschreven in: Mott,
P.E., Mann, F.C., Mcloughlin, a. Shiftvork: the social. psycholoBical and
physical consequences. Ann Arbor: the University of Michigan Press, 1965.

20 Een uitgebreider overzicht van problemen die zich voordoen bif veldexperi-
menten is te vinden in: Haider et al. (eds.). Night and shiftvork: LonBterm
effects and their prevention. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1986.

2l Veel relevante studies binnen deze kategorie zijn verricht door "Das Institut
fUr Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund". Zie verder bij Hoofdstuk
2: de aanbevelingen voor roosterkenmerken van Knauth en Rutenfranz.

zZ Og initiatief van "the European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions" te Dublin is recenteliik een Broot aantal innovatiestudies
vemicht.

23 Enige recente voorbeelden van deze projekten zijn:
- PROSA. Projekt Schichtarbeit. IG Chemie-Papier-Keramiek, Hauptvorstand,

1981.
- 0ng, 8., Levens, M., Singer, G. Police Association of South Australian Quality

of Life Survey 1984/198\. oart. l. 2 and 1, Brain-Behavior Research
Institute and Department of Psychology, La ïrobe University, Bandoora,
Victoria 3083, 1985.

- Lange, W.A.M. de. OnregelmatiB verken in de Bezondheidszorg. Katholieke
Hogeschool Tilburg, I 983.

- Wongphanich, M., Saito, H., Kogi, K., Temmyo, Y. Conditions of working life of
§/oman tertile vorkers in Thailand on day and shift work. In: Kogi, K. et al.
(eds.). Shiftvork: its practice and improvement. Tokyo: Center for Academic
Publications Japan, 1982.

2l Zie noot 20. Een voorbeeld van een velderperiment in het kader van de J-
ploegendienst vordt Be8even in de verwijzing bij noot 3.
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21 Zie: Angersbach, D., Knauth, P., Loskant, H., Karvonen, M.J., Undeutsch, K.,

Rutenfranz, J. A retrospective cohort study comparing complaints and
diseases in day and shiftworkers. In: Studies of shiftwork (noot t6).

26 Meers, A., MaaseÍI, A., Verhaegen, P. Subjective heatth after sir months and

after four years of shiftvork. Er8onomics. 1978,21,857-859.

27 Akerstedt, T,, Torsvall, H. Erperimental changes in shift schedules: their ef-
fects on vell-being. [n: Studies of shiftwork (noot 16 ).

2E Zie: Ernst, G., Diekmann, A., Nachreiner, F. Schichtarbeit ohne Nachtarbeit -
Schichtarbeit ohne Risiko? Zeitschrift fUr Arbeitsvissenschaft. 1984, 38,92-
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{. KOMPENSÀTIE-MODELLEN

In de Inleiding verd reeds oaar voren gebracht, dat het begrip kompensatie on-
losmakelijk verbonden is met het verken in ptoegeadienst. 0m deze reden
vordt er in het kader van de onderhavige studie aandacht aan besteed.
Een eerste aspekt dat in dit hoofdstuk aan de orde komt, betreft de praktijk van
de ploegentoeslagen (Par. 4.1). Vervolgens vordt deze praktijk in Pal.a$aat 4.2.

bekommentarieerd. Ia Paragraaf 4.3. - tenslotte - vordt een alternatief kom-
pensatie model beschreven.

{.1. De praktiit van de oloegentoeslasen

4. l. l. De tegenvicht-benadering

Zoals werd uiteengezet, is het vanuit het oogpunt van de arbeidsorganisatie, res-
pektieveliik dat van de samenleving, veelal uiterst ge§/enst of zelfs noodzakeliik
dat er in ploegendienst vordt geverkt. 0m voldoende verkers daarvoor aan te

trekken en ervoor te zorgen dat deze ook in ploegendienst blijven verken, is
algemeen geaksepteerd dat ploegenverkers voor de ongemakken gekompen-
seerd vorden. Van oudsher vordt daarvoor met nane de zogenaamde te8en-
vicht-benadering toegepast, op grond §/aarvan getracht wordt de inkonvenien-
ten die verbonden ziin aan ptoegenarbeid, vooral door middel van geld te kom-
penseren. Overigens gaat het hierbii om een bekende benadering, die ook

veelvuldig gehanteerd vordt, wanneer verkers te maken krifgen met
bijvoorbeeld maar of vuil verk.
De tegenvicht-benadering maakt in feite gebruik vatr de enorme
aantrekkingskracht die geld op meosen uitoefent. Door de ploegentoeslag ziet de

verker immers mogeliikheden om zijn inkomenspeil te verhogen. De onge-
makken die er tegenover staaÍr neemt hij daarbil op de koop toe. De ertra belo-
ning zorgt er zogezegd voor, dat de kosten/baten-balans van de individu ten-
minste in evenvicht gebracht vordt. Ploegenarbeid is helemaal niet zo'n

onprettige leef- en verksituatie, zo tuidt de redenering, omdat de ploegentoeslag

de ongemaf,ken kompenseert.
Hoewel de tegenvicht-benadering ontegenzegliik een belangriike funktie ver-
vull als regulerend mechanisme op de arbeidsmarkt, kan men bii de praktiik
van de ploegeatoeslagen nogal vat vraagtekens zetten. De kern ervan wordt
gevormd door de vraag wat nu in feite gekompenseerd wordt. [n Paragraat 4.2.

wordt hierop teruggekomeo.

4.1 .2. Methode van toeslaeberekenine

Uitgaande van de veronderstelling dat de ploegentoeslag de funktie heeft te
kompenseren voor etraren ongemakken, ligt het voor de hand, dat in de bere-
keningsvijze van de toeslag iets terug te vinden is van de aard van de

tiidregeling. In dit verband worden in het onderstaande verschillende bereke-
ningsviizen kort Betypeerd.
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l. Het differentièren naar de soort ploegendienstregeling is een veel voorko- |

mende methode om de toeslag te bepalen
Bijvoorbeetdt: i

2-ploegendienst: l5r toeslag op basissalaris
3-ploeSeadienst: 23,3í toesla8 op basissalaris
{-ploegeadienst: 30Í toeslag op basissalaris.

2. Frlt meer genuanceerde methode die algemeen toepasbaar is, betreft die
waarbij gedifferentieerd vordt naar het tijdstip van de dag en van de week' ulaarop arbeid verricht vordt.
Bijvoorbeeld:
maandag tussen 00.00-07.00 uur : 75r rceslag op uurloon
maaodag t/m vrijdag tussea 18.00-07.00 uur: 25r toeslag op uurloon
vriidag tussen 18.00-19.00 uur : 25/ toeslag op uurloon
vrijdag tussen t9.00-24.00 uur : 50I toeslag op uurloon
zaterdag en zondag tussen 00.00-24.00 uur : 100Í toeslag op uurloon.

3. Het komt ook voor dat een beDaald percentage Der eewerkt uur van een
vastgestelde betalingsperiode toegekend wordt.
Bijvoorbeeld:
2 , !-ploegendienst: 0,88Í van het weeksalaris toeslag per uur.

{. Weer een aodere manier is, om een beoaald aantal keren het uurloon over
een vastgestelde betalingsperiode uit te keren.
Bijvoorbeeld:
2-ploegendienst: 14,2 t het uurloon toesiag over elke periode vanZ weken.

5. Een methode die in het verlengde van de vorige ligt, is die vaarbif als toeslag
uitbetaald vordt, het loon van het aantal uren dat minder qe§/erkt wordt dan
een vastgestelde norm.
Bijvoorbeeld:
Een nachtdienstperiode van 36 uur: { r uurtoon toeslag (norm {0 uur).

6. Tenslotte kan ook nog een vast bedraq per periode toegekend worden.
Bijvoorbeeld:
3-ploegendienst: f 100,- per veek toeslag.

Uit het overzicht van de verschillende berekeningsmethoden bliikt, dat slechts
in een enkel geval (punt 2) erpliciet een relatie bestaat tussen het aantal en de

aard van de te werken (onsociale) uren en de hoogte van de ploegentoeslag.

Overígens kan op basis hiervan niet de konklusie getrokken vorden dat bedoel-
de ratio in de andere gevallen niet bestaat. Wel bliikt deze minder duideliik
gegeven en in de praktijk vaak moeilijk te achterhalen. Daarbii kan vermeld
vorden, dat de hoogte van de toeslag veelal een onerhandelingsresul-taat is
waarin een groot aantal subjektieve elementen een rol speelt (zie tevens Par. 

,

4.2.1.
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{.1.3. De hoogte van de oloegentoeslagen

Gegeven het voorgaande is het niet vervonderlijk dat in de hoogte van
ploeBentoeslagea aogal vat variatie zit. Enerzijds bestaan er verschillen die "te
verklaren" z:in op basis van de aard van de regeling, anderzijds worden echter
voor identieke systemen ook zeer uiteenlopende toeslagen toegekend.
In deze paragraaf zal een en ander geillustreerd worden; achtereenvolgens
komen aan de orde: de hoogte van de ploegentoeslagen zoals die de afgelopen
jaren toegekend verden, de ontvikkelingen van vroeger tot nu, en de situatie in
het buitenland. Een algemene kanttekening dient hieraan vooraf te gaan.
Wanneer getracht vordt inzicht te verkrijgen in de feitelijke praktijk van de
ploegentoeslagen, moet gekonkludeerd vordea dat - naast CAO's - zeeÍ veinig
objektieve bronnen voorhanden ziin. Verder bestaan systematische
inventarisaties van biivoorbeeld de hoogten van ploegentoeslagen zo goed als
niet. Een en ander betekent dat de onderstaande beschriiving slechts een zeer
beperkte illustratie kan ziin.

Globaal varieerde de hooqte van de ploe8entoeslagen in de Nederlandse
industrie h 1977 per regeling als vo[t2:
diskontinue ploegendienst : l0 - l5I
semi-kootinue ploegendienst : 15 - 22ï
volkontinue ploegendienst :28 - 337.
In deze situatie lijkt sindsdien niet veel verandering te zijn opgetreden. Dit komt
onder meer naar voren in Tabel 4.1.. vaarin toeslagpercentages van
verschillende bedriffstak-CA0's uit 1983 zijn opgenomen3.

De tabel laat tevens zien dat de toeslagpercentages tussen bedrijfstakken sterk
uiteen kunnen lopen. 7n varieert de toeslag voor een normale 2-
ploegendienstregeling bijvoorbeeld tussen 7,51 - 251. Binneo een bedrijfstak is
wel steeds sprake van dezelfde tread: werkers in diskontinue regelingen krijgen
het laagste percentage en verkers ia volkontinue regeling ontvangen het
hoogste perccntage. Semi-kontinu verkers liggen daar meestal tussenin.

De historische ont§/ikkeling van de ploegentoeslaq is - om eerder vermelde
redenen - moeilijk te traceren. Een beschouwing van gegevens die over de
volkontinutoeslag beschi.kb a at uit. leert echter het volgeo de.
Kort na de Tveede Iflereldoorlog heeft zió in Nederland een aantal veranderin-
geÍl voorgedaan, die vaa invloed zijn geveest op de viize van belonen van de
volkontinudienst. Een eerste veraodering in dit verband betreft de reduktie van
de arbeidstiid. Zo werd in 1948 globaat {8 uur per veek gewerkt, tegen 42 uur
in 1953. Deze vermindering van de arbeidstijd betekende voor de volkontinu-
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Tebel {.1.: Ploegeotoeslr8en per regeling vea verschillende bedrijfr-
ttfteo in 19t3.

Bedrijf (stak) Itoeslag h t ql basl.s van het ruardlsr
2-p1d 2-pld 3-pfd riolhcnttnu n-fr[à'

drtend/ 4/ odrterd/ etrrend/
middag nadrt mito1àg/ tniddàg/

nacht nadrt
Its,<ti€ljrdust-rie L2,5 2L13 lEr 3 30r0

lErÈelitÀ:strie 15,0 22,5 20,0 30,0

Èafisóe industri.er' 25,0 37r 5 33r 3 50,0

Betcnrarent' r}r5 - Ë,2
Ittetaalinàrstjie lIr5 l'5,0

i,btà-l 'djvedreid 13, 3

Ptr-ilips r4.0 - lg, 5-3gr 3g-42r5.

eolbedrijf I0r0 15r0

Graanindustrle I0 ,0 16,0 L7,0 27.0

Grotàarriel tedlIli-
sdE prcàlkt€n 12,5

D.S.lrl. Li.nburg I2,0 - t,7,0 3lr0 22,0

Ae:oepsg@derentÈr
ver o'irer è Heg 715 10,0 12, 5 17,5

- a.8rankelijk van de arbejÀ;Ëjd
= taeslag jn t cp basls van r-LrrLqt

nachtdtenstteslag 4)arÈ rran de ardere dtenst.EoEter

§/erkers veelal een teruggang in de ploegentoeslag van rond de l0 r (ae Tabel
4.2.). Overigens §/erd deze reduktie ongeveer een decennium later §/eer deels
Soedgemaakt. Dit Seschiedde op het moment dat de arbeidstiid van de dagdienst
§/eer dichter bii die van de ploegendienst kvam te liggen, §/aardoor het
relatieve voordeel dat de ploegen§/erkers Benotea op andere §/ijze tot uiting
Bebracht moest worden.
Een t§/eede veraodering - die omstreeks t 968 plaatsvond - §/as de
overschakeling van de uitbetaling van lonen in uren/veken naar de uitbetaling
in '{-veketiikse of maandelijkse terruiinen. Vaak ging dit gepaard met de roe-
kenning vao een vaste kontinutoeslag.
In de derde plaats kreeg in de iaren zestig de zaterdag de §/eekendstatus, met
de bijbehorende ertra toeslag.
Al met al laat Tabel 4.2. zren dat het werkeo in kontinudiensr in de loop der
iaren in veel Bevalleo steeds beter beloond is{. De laatste l5 iaar lijkt een zekere
stabilisatie in het ploegeotoeslagperccntage te zijn opgetreden. Daarbij moet
echter §/el als kanttekening Beplaatst §/orden, dat de arbeidsduur in deze perio-
de verder verkort is. Hierdoor kan van een relatieve toename van de ploegen-
toeslag gesproken §/ordeo.

a

ta
lar
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Tebel 1.2.: De onvitteliog vra de
oatleend een Shell. IISM,
Arbeidsvootrurdea).

tontiautoesleg (Bron: Gegevens
Eoogovens en Dienst Collectieve

Een simpele vergelijking van de hoogten van de Dloegentoeslaqen in Nederland
met die in het buitenland is niet mogelijk. Hiervoor ziin verschillende redenen te
noemen: het gebrek aao ciifers, de uiteenlopende beloningssystemen, de
verschillen in arbeidstijden, en dergelijk. Worden echter toch de beschikbare
gegevens uit enkele Europese landen op rii gezet, dan ontstaat het beeld van
Tabel 4.3.

Jaar v'lerkr.u€n tËd<ruen peEeJrtà€B
Plegenffer§! a:gdlerst teslaq

{8 48 2or
45 4g 12,59
42 48 ro,g8
42 48 t2,9t
42 45 23,3t
42 45 25,6t
42 45 3or
42 43,7s 3oi
42 42,5 3OC

42 41,5 303

42 40 3or

1948

r952

r953

1956

I96I
1964

1968

r969

I970

197r

1973
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Tebel 1.3.: Ploegeatoerhgen per regeling in diverre Europese
(Bron: Ontleead lln Crter en Corlett. f,,eviev
reseerch, 1977-19t0. Tle Europettr Foundetioa
improvement of Living ead Vortias Conditions).

lenden
Dublia

for tbe

Iand

FraÍrlcj,È

rtallë
Itrr ië

Itàltë
rr-l i.ë

Itàlië

ri-l të

Italië

rr-Iië

I.leèrland

Ierlarld

D.Litslard

Àdtsland

DiÉtslard

Egpl3rd

Sektor

oli.e

rèÈ.uulgie

Grmi.e

!ífueraleÍl

Vbeding

È:<tiel

Dnrl*erljeÍl

Peier

Tàbak

Àlgenen

ÀIgeaeen

Clslrie

P4)ier

ItsJËao

tat

Vo&srtinu

rA,0

I0,a

2L.0

LS 12

13.2

12, 15

29,6

28 r0

5,0

28-33

30,0

r0 ,0'

5,0'

2L2,0"

24,7

ry
9r0

13,3

12 ,3

L3,2

12, 15

26,0

16,1

5r0

t5-22

16,5

6,0'

170,0"

l{ ,9

DiskmtfÍlu

lr0

lr0

{r0

6r5

lr0

6'O

8ro

0ro

l0-r5

106,0. I

12,2

I = Fercentap bvenaP tnestag rrcr nadttr zat€ldag- eÍl zq,dagryqrk

't - Eu I=r rnaaÍd ëcra
rrr = !Èt gerrlefde FrÉntage rran 138 kollelctieve arbldsolcleenkatsten

De tabel laat tvee gevolgtrekkingen toe, nanelijk enerziids dat ook in andere

landen bliikbaar een grote variercit aan ploegentoe§lagpercentages binnen een

en dezelfde regeling bestaat (zie biiv. Italie). Ànderziids §/ordt duideliik dat
(evenals in Nederland) in de o'ns omriaBende landen de volkontinudienst over

het algemeen het best financieel gekompenseerd vordt en de diskontinudienst

het slechtst.
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{.2. Eea fommentaar og de Drattiit van de toeslagen

Het beleid inzake de ploegentoeslagen is simpel en intuitief aantrekkelijk.
Simpel, omdat bijvoorbeeld voorkomen vordt dat er ingrijpende organisatori-
sche vijzigingen voor tot stand gebracht Doeten vorden. Intuitief aantrekkeliik
vao§/ege het feit, dat het instrumentele karakter van een financiele kompensa-
tie eigenliik, door niemaod in tvijfel getrokken wordt en omdat ongemakken
van zeer uiteenlopende aard eria'Vertaald" kunoeo urorden. Desalniettemin kan
bii dit beleid een aantal kanttekeningen geplaatst §/orden. Puntsgewijze ziin de
belangriikste daarvan de volgende.
l. Een van de belangrijkste vragen die met betrekking tot de ploegentoeslag

gesteld kunnen worden, betreft die naar de kompensereode vaarde ervan.
Met andere woorden: g,ll vordt er gekompenseerd door de ploegentoeslag?
Wordt men minder vermoeid? Kaa men regelmatiger deelneoeo aan klub-
aktiviteiten of op bezoek gaan bij vrienden en kennissen? Het ant§/oord op
deze vragen lijkt ontkenoend te Boeten zijn. De toeslag vordt Begeven om
opbrengsten te verschaffen op gebieden die los staan van de Bebieden
§/aarop de ongemakken worden ervaren. De kompenserende betekenis van
de ploegentoeslag dient dan ook gezien te vorden in termen van een elobaal
eveowicht, dat betrekking heeft op de vijze waarop een funktie als seheel
door een verknemer vordt geevalueerd: aan de ene kant is er een
verscheidenheid voordelen besctrif,baar, aao de andere kant is een serie
verschillende voordelen beschikbaar, §/aaronder de genoemde ploegentoe-
slag. 0p deze manier kan de ploegentoeslag "op§/egen" tegen een bepaalde
hoeveelheid ontevredenheid met de ploegenarbeid in het algemeen. Het
vermogen om effektief de specifieke ongemakken van ploegenarbeid te
reduceren of te elimineren lijkt echter niet of nauwelijks aanvezig. Hooguit
kan de ploegentoeslag echt kompeaseren voor bijvoorbeeld ertra kosten die
gemaakt moeten vordeo in verband met het bereiden van meerdere
maaltijden, het verbrui&en van meer energie, en dergeliike.

2. Omdat vanuit de hiervoor geschetste situatie nauvelijks inpulsen vervacht
kunnen worden om tot een kvalitatief beter arbeidsomstaodighedenbeleid te
komen. mag gesteld vorden. dat de ploegentoeslag ertoe kan leiden dat in
een bepaalde situatie de status quo gehandhaafd blijft.
In dit verband kan een parallel getrokteo vorden met de arbeidspolitieke
diskussies die vanaf de tweede helft van de jaren zeventig rond funktie-
waardering gevoerd ziin. Daarbij stond onder meer de vraag centraal of
ongunstige arbeidsomstandigheden tot de niveau-bepalende faktoren gere-
kend moesten vordea. Voor velen is de uitkomst van deze diskussie geweest
dat dit niet het geval zou aoeten zijn. Er zou anders te weinig motivatie voor
verbetering van die omstandigheden kunnen ontstaanJ.

3. Naast de "psychologische" invalshoek die in de vorige t§/ee punten naar
voren kvam, is er ook vanuit eeo meer technisch perspektief kommentaar op
het beleid ituake de ploegentoeslagen te leveren.
De gepresenteerde cijfers over de gangbare praktijk ten aanzien van de toe-
slagpercentages maken duidelijk dat er een hierarchie s/ordt aangebracht in
de verschillende soorten ploegendiensten: diskontinue dienst is het minst
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ingriipead en kontinue dienst het meest ingriipend voor de werkers. De

suggestie wordt zelfs gewekt dat de verschillen in getallen uit te drukken
zijn: bijvoorbeeld semi-kontinudienst gemiddeld anderhalf maal, en volkonti-
oudienst tvee en een halfnaat zo d,taar als diskontinudienst. Helaas moet
gekonstateerd vorden dat deze getallen nooit op empirische Ee8evens over
differentiele effekten vao ploegenarbeidsystemen gestoetd ziin. Veeleer is
hier sprake van een konglomeraat van impliciete vooronderstellingen over de

nadelige effekten van het werken op bepaalde uren van de dag en de veek.
4. Omdat een hechte empirische basis voor de ploegentoeslag ontbreekt, is het

begriipeliik dat de hoogte ervatr een terugkerend punt van diskussie is.

Afgezien van de tijd die hiermeegemoeid is, ligt het voor de hand dat het
gevolg zal zrit een steeds hogere toeslag.

5. Een laatste kanttekening betreft de netto-opbrengst van de toeslag voor de

betrokken verknemer.
De netto kompensatie die de ptoegenverker voor de ongemakken ontvangt, is

in de loop der jaren sterk teruggelopen. Zo tooen berekeningen bii She[6 aan,

dat alteen aI tengevolge van de toegeaomen belasting- en sociale premiedruk
de netto-kontinutoeslag in procenten van de bruto-toeslag, voor salarisgroep
9 ka.f35.000,-). van 8l in 1960 tot 5,{ in 1979 is gedaald. Verder blijkt uit
deze berekeningen, dat het feit dat bii gerntroduceerde regelingen van
huursubsidie, schoolgeld, studiebeurzen, premies (koopwoningen) de toeslag

meetelt voor het vaststellen van de inkomensoaatstaf, ook zeer nadelig op de

daadq/erkelijk uitgekeerde kompensatie kar werken. De kontinuwerker uit
de eerdergenoemde salarisgroep 9 vonend in een huurhuis hield in 1979
afhankel.ijk van zijn gezinssituatie biivoorbeeld slechts 8,5 tot 421 van ziin
toeslag over. Een en ander leidt tot de vraag, of de netto-opbrengst van de
ploegentoeslag niet steeds meer een kritische grens nadert, waarbii velke
betekenis ervan dan ook, verloren dreiSt te gaao.

{.3. Een elteraatief tomoeasatie-model

In de vorige paragraaf verd onder meer aangegeven dat de gangbare

tegenwicht-benadering meestal weinig te bieden liikt te hebben, vanneer het
gaat om het verminderen of vegnemen van ervaren omgemakken van ploegen-

arbeid. In verband hiermee is naar aanleiding van de bevindingen van een

grootscheeps ploegendienstonderzoekT uit de iaren 1970-1974 een alternatieve
benadering voorgesteld: het teeenvaarde-model. 0p deze plaats vordt volstaan

met een beschrijving van de kern van dit model.

Bij de tegenwicht-benadering is de kompensatie werkzaam op de globale balans

dat is: op het algemene niveau §/aarop de kosten en baten, behorend bii een

funktie in zijo geheel, tegen elkaar afgewogen vorden. Het geven van meer

voordelen (in de vorm van geld) kan leiden, zo vordt aangenomen, [o[ meer

tevredenheid, waardoor de verker bevogen vordt tot verzoening met, tot
aanpassing van zichzelf aan uin situatie.
Bii het tegen§/aarde-model staaa daarentegen specifieke subbalansen centraal.
Deze subbalansen korresponderen met de verschillende inkonvenientengebie-
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den. Het doel van de benadering is, door middel van gerichte kompensaties
(oftewet tegen§/aarde-maatregelen), de verschillende subbalansen in evenvicht
te brengen.
0m tegenvaarde-eigenschappen te ver§/erven, Eoet elke maatregel voldoen aan
tvee eisen:
l. De maatregel moet positieve gevolgen hebben die behoren tot dezelfde

kategorie als het door de verker waargenomen enlof ervaren nadelig aspekt
van ploegenarbeid. Bijvoorbeeld: indien ploegenverf,ers klagen over een
specifiek psycho-somatisch symptoom, dan dient een tegenwaarde- maaregel
een vermindering of eliminatie van dat symptoom te bewerkste[igen.

2. b effekten dienen ook door de verkers in kvestie als belangrijk te worden
ervaren. Bijvoorbeeld: een Baatregel die statusverlies van een verker
reduceert (of etimineert) is ineffektief, vanneer de verker veinig vaarde
hecht aan status, prestige, e.d.

In het algemeen kan een onderscheid gemaa&t urorden tussen drie typen
tegeo§/aarde-maatregelen, die ieder op een eigen analyseniveau werkzaam zijn.
Type I.: Het reduceren van de oorzaken van ongemakken.
Een vat ertreem, en onvaarschijnliik, voorbeeld zou het volledig afzien van de
toepassing van ploegenarbeid zijn. Een meer realistisch voorbeeld is
vaarschijnliik het reduceren van nachtarbeid of het optimaliseren van een
rooster.
ïype II.: Het reduceren van de sevolgen van ongemakken.
Een voorbeetd kan deze benadering illustreren: stel dat een ploegenverker
behoefte heeft aan voortgezette studie en aanvullende training. Meestal vallen
de kursussen die hij vil volgen op tiidstippen, die passen in het tiidschema van
de permanente dagverker. De kompensatie voor dit negatieve gevolg zou dan
kunnen inhouden, dat de betreffende kursussen worden georganiseerd op
tijdstippen die voor ploegenwerkers geschikt zijn.
Type III.: Het kompeoseren van de psycholoeische betekenis van ongemakken.
Dit type maakegel kan tot slot eveneens verduideliik vorden aan de hand van
een voorbeeld.
Stel dat eén of meer van de ervareo ongematken een ploegenwerker
statusverlies oplevert. Dat vil zeggen: ongeacht de oorzaket en gevolgen van dit
oagemak wordt het door hem beoordeeld in termen van statuwerlies (biiv. in
vergeliiking met anderen uit zijn woonomgeving). Het is dan niet mogelijk van
tevoren vast te stellen velke maatregelen altijd dit statusverlies zullen vermin-
deren. Verrijking vao taf,en, participatie in groepsbeslissingen of in een kom-
missie, etcetera, houden in dit geval mogelijk een verbetering in.

Het tegenwaarde-oodel is de afgelopen iaren met sukses in een aantal organisa-
ties toegepastE. De vaarde ervan bliikt met name in de volgende punten te
liggen:
l. Door middel van tegenwaarde-maatregelen is het mogelijk daadverkelijk

ongemakken van ploegenarbeid te reduceren of rc elimineren. Dit kan ertoe
leiden dat het velzijn van ploegenverkers bevorderd vordt.
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2. De tegenvaarde-benadering is te kenschetsen als een bij uitstek pluriforme
en fleribele strategie. Dit heeft te maten met het feit dat de keuze van
maatregelen steeds afhaateliik is van de konkrete situatie (plaats en tiid).
Het verleden heeft geleerd, dat nu iuist eeo gebrek asan pluriformiteit en

fleribiliteit de oorzaak is van veel inkonvenienten.

NOTEN

I De voorbeetden za;in aao de Nederlaadse praktiik, ontleend.

2 |.te: Jong, J.R. de. De toepassing van ploegenarbeid in de Nederland industrie.
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, 197E.

3 ?te CAO's in Nederland. Uitgebracht door de Dienst Collectieve Arbeidsvoor-
waarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk8elegenheid. Den Haag:

StaatsuitBeverij, I 983.

4 ?-re: Vernet, L.J. Ploegentoeslag in relatie met ATV. Werkstuk MBO-

Personeelsbeleid, februarí I 984.

) l.te ín dit verband biivoorbeeld de uitgave "Beloninq van z§/aar en onaanee-
naam werk" varr het Loonbureau uit 1980. Ter illustratie van een funktie-
waarderingssysteem waarin de niveau-bepalende faktoren en de arbeids-
omstandighedea gescheiden zijo, kan vervezen worden naar het ISF-SA0- 

i

§ysteem in de Metaal. I

6 Zre: Berendrecht, A.J. e.a. Vijf voor vier. Eindrapport van de Kommissie i

votkontinudienst van Shetl Nederland Raffinaderii B.V. en Shell Nederland
Chemie 8.V., Rotterdam-Pernis, I 980.

7 Het betreft hier de volBende studie:
Hoolverf, G., Thierry, Hk., Dnenth, P.J.D. Ploegenarbeid: een bedriifsosycholo-

Bisch onderzoek. Leiden: Stenfert Kroese, 1974.

t Een uitvoerige illustratie vao een onderzoek op basis van de tegenwaarde-
benadering wordt gegeven in: Jansen, 8., Thierry, Hk., Hirtum, A. van.

Ploegenarbeidroosters herzien. Deventer: Kluwer, I 986.
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§. DE VRAAGSTELLINGEN EN DE OPZET VAN HET ONNFRZOEK

In dit hoofdstuk vorden allereerst de vraagstellingen van het onderzoek
gegeven (Par. 5.1.). Daarna komen enige algemeae opmerkingen ten aanzien van
de te vervachten uitkomsten aan de orde (Par. 5.2.).
In het vervolg van het hoofdstuk staat de beschrijving en de feitelijke
uitvoering van het onderzoek centraal. Voor de helderheid van het betoog wordt
daarbij gekozen voor eeo beknopte §/eergave van de verrichte aktiviteiten,
vaarin biivoorbeeld voorbiigegaan vordt aafi de problemen die zich in
verschillende fasen van het onderzoek hebben voorgedaanl.
In het verband van de opzet vorden achtereenvolgens beschreven:
- de onderzoeksfasen (Par. 5.3.);
- de gehanteerde instrumenten (Par.5.{.).

§.1. De vraagstellingen

Zoals in de Inleiding reeds verd vermeld, staan in het onderzoek t§/ee

hoof dvr aagstellingen centr aal:
A. Wat zijn de differentiele effekten van verschillende roosters (ploegendienst

en dagdienst) op het psycho-somatisch en psycho-sociaal velziin van de

betrokkenen?
B. Welke faktoren spelen in het algemeea bii de vormgeving van ploegen-

dienstroosters een rol en, meer specifiek, in hoeverre is daarbij sprake van
een inbreng van fysiologische en sociaal-vetenschappetiike kennis op het
vlak van ploegendienstregelingen?

Gezien het veelomvattende karakter van deze hoofdvraagstellingen en de wijze
waarop het onderzoek is opgezet, is het door middel van de studie tevens
mogelijk enig ticht te §/erpen op verschillende afgeleide vra8en. De volgende ziin
daarbij relevant:
a.l. In velke mate vormen de diverse ploegenarbeidregelingen een risiko voor

het vetzijn van de betrokkeoen?
a.2. l,rin er naast roostertechnische zaken andere faktoren in en buiten het verk

die het welzijn vao ploegenarbeiders ertra bedreigen, of er iuist toe

bijdragen dat ai minder problemen ervaren?
a.3. Is er bii ploegenarbeid over het algemeen sprake vao een meervoudiSe

belasting?
a.4. Wat is het verband tussen het psycho-somatisch en het psycho-sociaal

welzijn van betrokkenen?
a.5. Bestaat er eeo relatie tussen het rooster vaarin íemand moet verken en

ziin (vriie) tiidsbestedingspatroonT
a.6. Komt de persoonlijke waardering van bepaalde aktiviteiten overeen met de

feiteliike mogeliikheden die een rooster tot die aktiviteiten biedt?
a1. Hoe dient een rooster vanuit het urelziinsperspektief optimaal vormge8e-

ven te worden?
a.8. Welke ploegentoeslagen vorden bij de verschillende regelinBen zoal toege-

kend?
63



a.9. Kompenseert de ploegentoeslag op een of andere viize voor de ervaren
inkonvenientea?

a.lO Weerspiegelt de hoogte van de ploegentoeslag zich in de mate vaarin
betrokkenen inkonveniènten ervaren ?

b.l. Wat voor ploegendienstroosters vorden in de Nederlandse indusrie zoal
gehanteerd?

§.2. De te vervechten uitkomsten

Ílet huidige kennisbestand lnzake differentiele roostereffekten en de
vormgevinB van arbeidstijdregelingeo staat niet toe, dat ten Tqatisa van de in
de vorige paragraaf geformuleerde oaderzoeksvragen, eenduidige (gekvantifi-
ceerde) voorspellingen omtrent de uitkomsten §/orden gedaan. Niettemin biedt
het theoretische kader dat in de hoofdstukken 2 tlÉ 4 is gepresenteerd
meerdere aanknopingspunten om in ieder geval kvalitatief enige verurachtingen
met betrekking tot de resultaten van de studie te geven. In dit verband kan het
onderzoek als deels toetsend en deels erplorerend beschouvd worden.
Voor wat betreft het toetsend gedeelte geldt in de eerste plaats de algemene
veruzachting ten aanzien van hoofdvraagste[ing A, dat de differentiele effekten
kunnen vorden geduid op basis van het l3-tal rooster-risiko-kriteria. Hiertoe
vordt in Hoofdstuk 7 dan ook een iaterpretatiekader gekreeerd. Meer specifiek
ligt daarbij voor de hand dat dagdienstverkers de minste inkonveniènten zullen
ervaren.
In de tveede plaats is de globale hypothese bij hoofdvraagstelling B, dat bij de
vormgeving van roosters zeker geen optimaal gebruik van sociaal-
wetenschappeliike kennis op het vlak van ploegendienstregelingen zal a'irr
gemaakt.
Ten aanzien vao de ploegentoeslagen is - in de derde plaats - de vervachting
n(E vermeldensvaard, dat deze niet tot nauveliiks voor de ervaren
inkonveniënteo tegenvaarde zullen bieden. Met andere woorden: de
ploegentoeslag zal de inkonvenieoten niet tot nauvelijks verminderen of
§/egnemeo.
De beantwoording van de meeste afgeleide vragen draagt een nteer erploratief
karakter. Dit veerspiegelt zich heel duidelijk itr een vraag als: "Wat voor
ploegenroosters vorden in de Nederlandse industrie zoal gehanteerd?". Voor
weer andere vrageo heeft het oiet kuanen formuleren van duideliike
voorspellingen onder tneer te maken met de vaagheid van bepaalde begrippen.
Een sprekend voorbeeld hiervan is het begrip velzijn. Tot op heden bestaat er
namelijk geen konsensus over de vijze waarop een dergelijk konsept
geoperationaliseerd moet vorden.

§.-3. De onderzoelsfesen

De opzet van de studie is schematisch weergegeven in Figuur 5.1.

Zoals de figuur illustreert, is bij de studie Blobaal een onderscheid te maken in
drie fasen, te §/eten de voorbereidingsfase, de dataverzamelingsfase en de
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uitverkingsfase. Hoevel deze fasen in de praktijk niet altiid volgtiidig ziin
uitgevoerd, vorden ze in dere garagraal apart besproken.

Fiqrxrr 5.I.: Eerr sctrgrstlscte rÉryave rran de orderzodsopzet.

[ : rrcrbereJdtngsfase

fl : dataverzaellnpfase

ll: uià*rklngsfase

Figuur 5.1.: Eea rcheo.tirche veergeye vlo de onderzoettopzet.

creldctng steeleref bdrljven
t.b.v. naneq,/adressen resFon-

Eeplug steelpref tele-
fqÉsdE errluéte{n&rzÉ}

Àfnac ta ja.xesteèingswagen-
lljstsr
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\.1. I . De voorbereidingsfase

Het belangrijkste doel van de voorbereidingsfase betrof de ontwikkeling van
instrumenteo om de benodigde gegevens te verzamelen, en de opzet van pro-
cedures om de instrumenten te kunneo hanteren. Met betrekking tot de reali-
satie vao dit doel ziin de volgeode punten relevant.
- Allereerst is een drietal instrumenten gekonstrueerd:

r de Roosterinformatielijst (RI):
r de Telefonische Enquéte (TE):
o de ïiidsbestedingwragenliist (TBV).

Bij de konstruktie is als uitgangspunt genomen dat, §/aar mogeliik, gebruik zou
moeten worden gemaakt van elementen van bestaand materiaal, die in de
praktijk reeds hun waarde beurezen hebben. Bij de bespreking van de
instrumenten io Paragraaf 5.4. wordt hierop terug8ekomen.

- Uit pragmatísche overvegingen werd besloten de roosterinventarisatie te laten
plaatsvinden via de distriktskantoren van de Arbeidsinspektie.
Een van die overwegingen vas de vervachte hoge noo-respons §/anneer de
RI's direkt aan bedrijven zouden urorden gestuurd.

- Zoals de omschriiving van de TE reeds verduidelijkt, zjn de enouétes
telefonisch afgenomen. Hiertoe werd een professioneel marktonderzoeks-bu-
reau2 ingeschakeld. De keuze voor een tetefonische afname verd gebaseerd op
onderstaande motivering.
ln de eerste plaats maakte de aard van de vrageo in de enquéte het venselijk
de respondenten meer persoonlijk te benaderen: enerziids omdat meerdere
items een sterk prive-karakter droegen, anderzijds omdat in een aantal
gevallen een nadere roelichting op vragen nodig kon ziin. Vanvege het feit dat
het thuis-intervieven van personeo te kostbaar en tijdrovend zou zijn, leek de
Lelefonische enquéte een redeliik alternatief.
Hoevel de onderhavige Dethode vaa data-verzamelinB binnen de Nederlandse
§/eteoschappelijke onderzoekspraktiik niet veel Bebruikt vordt, ziin er - en

dat in de tveede plaats - in het buitenland goede ervaringeo mee opBedaan3.

In de derde plaats werd de vaarde van de telefonische enquète in het kader
van de voorbereidingsfase in tvee vooronderzoeken met een positief resultaat
getoetst{.

- Een essentieel onderdeel van de voorbereidingsfase vormde tevens de opzet
vatr een grocedure om respondenten voor de TE en de TBV te vinden. Het
grote probleem hierbii uras, dat op voorhand aiet bekend is, velke mensen in
Nederland vel of niet in (een bepaalde) ploegendienst verkzaaÍ\ ziin. Daarom
werd voor de volgende strategie gekozen:
o p€Í regio werd de omvang bepaald van de verschillende soorten ploegen-

dienstregelingen;
r p€r soort verd, op villekeurige wiize en naar rato van de omvang ervan,

een aantal bedriiven gekozen, vaarin met deze ploegendienst gewerkt
wordt;

. aaln deze bedrijven verd middels een schrijven gevraagd om volgens een
standaardmethode en op basis van vertrouvelifkheid een aantal namen en
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adressen van ploegen§/erkers en "vergelijkbare" dagdienst§/erkers te ver-
schaffen;S

r de brieven werden gericht aan de direktie van de bedrijven. Vanuit het
oogpunt van privary-bescherming verd benadrukt dat de personeelsver-
teBenwoordiging, cq. de 0ndernemingsraad, akkoord moest Baan met het
verstrekken van de gevraagde gegevens; daartoe werd een afschrift van de
brief naar deze groepering verzonden.

s.1.2. De dataverzamelingsfase

Zoals reeds eerder naar voren verd gebracht, zijn de roosters gemven[ariseerd
via de distriktskantoren van de Arbeidsinspektie; dit gebeurde in 19E4. Aan elk
kantoor6 verd daartoe het verzoek gericht, zoveel moEelijk recent gearchiveerd
materiaal over roosters te verstrekken. Dit materiaal verd op gestandaardiseer-
de wijze op de RI's overgebracht. In totaal resulteerde de gehele inventarisatie
in 925 roosters. De verantvoording van deze steekproef komt aan de orde in
Hoofdstuk 6.

De Begevens over het psycho-somatisch en psycho-sociaal velzijn verden in
eerste instantie verzameld met behulp van de TE. De steekproef van responden-
ten hiervoor kvam als volgt tot stand.
Als uitgangspunt voor de samenstelling van de steekproef fungeerden tvee
bronnen: de (niet gepubliceerde) Be8eveos van de Ploegen-dienstenquéte 1980
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het vestigingen-
bestand van de Arbeidsinspektie uit 1983. De eerste stap die gezet verd, betrof
de selektie van bedrifven in de industriele sektor (SBI-kode 2000 tlm 3999),
waar in permanente ploegendienst gewerkt vordt. Vervolgens zijn drie deelbe-
standen Bekreeerd, namelijk diskontinue bedrijven, semi-kontinu bedrijven en
volkontinue bedrijven. Uit deze deelbestanden verden volgens een verdeel-
sleutel 355 bedrijven gekozen, die in november 198{ schriftelijk zijn benaderd
met het verzoek om de namen en adressen van personeelsleden beschikbaar te
stellen. De verdeelsleutel verschilde voor elk deelbestand. Van de in totaal 1287
diskontinue bedrijven verd elk tiende bedrijf gekozen, tervijl dit van de in
totaal 730 seni-kontinue bedrijven elk zesde was. Indien een bedrijf minder
dan [0 verknemers had, of indien het bedrilf niet op het vestigingenbestand
verd aangetroffen, werd voor het eerstvolgende geschikte bedrijf gekozen. Voor
de volkontinubedrijven geldt dat elk bedriif met meer dan [0 volkontinu-
werkers werd aangeschreven. Van de 266 bedrijven bleven er zodoende 140
over. De bedrijven hadden de keuze om het volledige adressenbestand op te
sturen, danwel om vctgens een standaardprocedureT een eigen selektie te
maken.
Uiteindelijk hebben 79 bedrijvenE positief gereageerd, wat neerkomt op een
responspercentage van ruim 201. Naar schatting bedraagt het aantal ploegen-
verkers dat in deze bedrijven is teverkgesteld zo'n kleine 10I van het totaal in
Nederland verkzaam ziinde aantal ploegenwerkers. Het aantal geleverde adres-
sen bedroeg om en nabij de 8000.
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Alles bij elkaar zijn begin l9E5 ruim 240A zoveel mogelijk a-selekt gekozen
namen en adressen geleverd aan het telefonisch marktonderzoekbureau. ln
1770 gevallen vas het bureau in staat om het telefoonnummer van de
geleverde responenten te achterhalen9. Dit resulteerde in 1474 vraaggesprek-
ken, waarvan er l4J7 als bruikbaar konden worden aangemerkt. Het respons-
percentage bedraagt hiermee ruim 80Í 10.

Eén van de vragen uit de TE betrof het verzoek aan de personen in kwestie om
medeurerking te verlenen aan het tijdsbestedingsonderzoek. 0p grond hiervan
verden 897 personen verzocht van maandag 22 april 198\ tot en met zondag
28 aoril 198\ hun dagelijkse aktiviteiten bij te houden. Het resultaat vas, dat
510 ingevulde ïBV-en Beretourneerd werden; 6 daarvan bleken ong,eschilct voor
verdere analyse. Het uiteindeliike responspeÍcentage voor de ïBV kwam daar-
mee op ruim 56t.
De verantvoording van de laatstgenoemde drie steekproeven wgrdt gegeven in
Hoofdstuk 8.

\..1. 1. De uitwerkingsfase

De dataverzamelingsfase heeft geresulteerd in drie bronnen van informatie (de

RI's, TE's en ïBV's), waarop diverse statistische analyses ziin uitgevoerd (zie

Hoofdstuk 6 tlm l0). Ten behoeve van het opsporen van verschilten tussen
arbeidstijdregelingen zijn de verzamelde gegevens steeds Begroepeerd. Voor alle
drie bronnen geldt, dat de eerste invalshoek de traditionele indeling is geweest.
Als tveede invalshoek is - om eerdergenoemde redenen - bij de ïE en ïBV
tevens voor een indeling op basis van rooster-risiko-kriteria gekozen (hetgeen,

zoals in Hoofdstuk 7 zal bliiken, resulteerde in 7 kategorieën). De rapportaBe van
een belangriik deel van de bevindingen krii8t daarmee de vorm van Figuur J.2.

À,Èrd*fJiF S(ortq)èt
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Dlrkcntllr
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Figuur 5.2.: De vorm vaa de repportage

Met name ten aanzien van de TBV-data ziin
verduidelijkingen op zijn plaats.

in dit verband twee technische
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I L Wanneer, zoals in de onderhaviBe studie, de ïBV slechts gedurende 7 da8en

vordt bijgehouden, geldt voor de ploegendienstregelinSen dat uitsluitend een

beperkt deel van de roosterryclus in ogenschouv vordt Benomen. Hierdoor is

het onmogelijk om zonder meer de aktiviteitenpatronen van de respondenten
te vergelijken.0m aan dit probleem het hoofd te bieden, zLin bij de TBV-
analyses de verhoudingen van de verschillende dienstkondities binnen de

groepen in overeenstemming gebracht met de theoretische verdelingen
ervan.
Met een voorbeeld: omdat bii 2-ploegendienstreBelingen de theoretische ver-
houding tussen ochtenddiensten, middagdiensten en vrije dagen 5:5:4 is.

verd de verhouding van deze diensten in de betreffende TBV-groep

statistisch geliik gemaaktll. Een implikatie van deze verkwiize is, dat de

diverse roosters tegelijkertiid gekorrigeerd zijn voor ongeliike aantallen
roostervrije en/of snipperdagen. Daarmee verschilt de TBV-analyse van de

TE-analyse: bii eerstgenoemde gaat het om de formele roostereffekten, in die

zin, dat het rooster zoals het gewerkt zou moeten §/orden centraal staat. Bii

de TE-analyse daarentegen worden de effekten van het rooster zoals het in
de praktijk gelopen vordt in ogenschouw genomen. Het is aannemelijlc dat

tengevolge van de mogeliik,heid snipperdagen op !e nemen, en dergelijlce, in
het laatste geval de ervaren ongemakken Bunstiger uitvallen dan op basis

van het formele rooster vervacht mag vorden.
2. ln verband met de TBV-analyse van de l«onstanties (in de mogeliikheid tot

nachtrust, e.d.), bleek het noodzakelijk om naast de twee eerdergenoemde
indelingen van roosters een derde variant in te voeren. De ooczaak hiervan is

gelegen in het gegeven dat een dienstwisseling van een langzaam roterend
rooster precies middenin de ïBV-week kon vallen, vaardoor het rooster een

snel roterend karakter kreeg. In Hoofdstuk 9 en l0 wordt hierop narJer

ingegaan.

5.{. Het instrumentarium

s.4. L De Roosterinformatielijst

De RI is in het kader van deze studie ontwikkeldl2. Het doel ervan is, om per

werkeenheid, relevante informatie met betrekking tot het gehanteerde rooster
op gestandaardiseerde vijze te kunnen opslaan, om daarmee onder meer

komputerbewerkingen moBelijk te maken.
In verband met het vervolg (zie Hoofdstuk 6) zijn de onderstaande variabelen
uit de RI van belang:
- de gemiddelde bruto arbeidstiid per week;
- de begin- en eindtijden van de verschillende diensteu
- de aard van het systeem (dagdienst, diskontinu, semi-kontinu, volkontinu);
- het aantal ploegen:
- wel of niet een mengsysteem:
- het aantal weken per jaar dat in een ander dan het Bangbare rooster gewerkt

vordt (in het geval van een menBsysteem);
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- wel of niet lZ-urige diensten in het weekend;
- het grootste aantal ochtend-/middag-/nachtdiensrcn achter elkaar:
- het aantal perioden ochtend-/middag-/nachtdiensten achter elkaar gedeeld

door respektievelijk het aarLal ochtend-/middag-/nachtdiensten (per ryclus);
- de rotatierichting;
- de lengte van de visselryclus;
- het aantal hele vrije veekends/veekenddagen per jaar;
- het'minimum en het marimum aantal weken dat tussen twee vrije weekenden

ligt.

Ïen behoeve van het onderzoek zijn deze variabelen "ingevuld" aan de hand van
schriftelijk vastgele8d materiaal koals: de vergunning van de Arbeidsinspektie
of het feitelijke roosterkaartie). In die gevallen waarbij onduidelijkheden over
het rooster bestonden, heeft aanvullend een telefonisch onderhoud met de
betreffende organisatie plaatsgevonden.

\ 4 2. De Telefonische enquéte

De ïE13 is een aangepaste versie van de "Uitgebreide vragenlijst" die het
0nderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam al een
zevental iaren bij roosterstudies hanteertl{. Deze lijst vervult een belangrijke rol
bij enerzijds het in kaart brengen van ervaren onBemakken en anderzijds het
achterhalen van Begevens over de persoonlijke achtergrond, de verksituatie en
dergelijke, die een interpretatiekader voor deze ongemakken kunnen bieden. ln
de "Uitgebreide vragenlifst" ziir. zo mogelijk items opgenomen die in ander
onderzoek reeds op berouvbaarheid en validiteit zijn getoetst.
De aanpassingen in de TE hebben met name betrekking op: de lengte van de
vragenlijst (er zijn minder items opgenomen); het telefonisch liarakter van de
afname (enige items zijn geherformuleerd); en de specifieke aandacht voor het
psycho-somatisch en psycho-sociaal velzijn (op deze gebieden zijn enkele items
toegevoegd). Het uiteindelijke ontwerp van de enquéte wordt Begeven in Figuur
5.3,
Het ontwerp van de TE maakt duidelijk, dat naast de psycho-somatische en
psycho-sociale inkonvenienten, uitvoerig aandacht besteed vordt aan faktoren
die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen de arbeidstiidregeling en deze
inkonvenienten. Zo komen variabelen aan de orde met betrekking tot de
achtergrond van de arbeidstijdregeling, de arbeidssituatie, de persoonssituatie
en de thuissituatie, en urorden vragen gesteld over de tevredenheid met de
arbeidstijdregeling en het gebruik van middelen (koffie, medicijnen, e.d.).
De figuur laat tenslotte nog zien, dal op basis van verschillende items, diverse
indices l5 zijn samengesteld 16.

70



L

$
o
4)

firíÉE§g
5lÉ
§ 30
HË3
H3E
§oo

Ëi

.E ir E.i

I Il .§ u,a Er .ngf, e fri'fl, #l fi.ro.,oe tr,EiOl€.r>&|\..1 (,'dlEEIiI iixr{ËI ei .. g
.à;í "l Ël'g!,Ifl" *! gl 5

E$BËiiËËlflËltàiiiiËizHo.

H
0)J
a

E

I'
€
É

P
-{A
E

i

R
È

E

H

è§gH88HH:Ër{'da 6 *c
- 

lr F{dl

9." a. i{

BEÏËIË
68
l-i'-.9Eld

s.LO..1
§ETE

E

=
É
a
E O.O.

nË
HËEË ïo5 5SE -g

Ea È $ Ë u #fl a
HH{rïxF3ï

E
-ALI

8d,o
T§fi*

EE i i i B

HH $ï r t

H
tu
a)gs
[ï

gfrË
Èl OOo,t>Ii§

§z fl$ H

.H u §í f63 fi -E c íF Í

HHïil{Ë{

H§

aH *$s
EE 

g ï f iH&
H $t
o0r0ltsr -l +)

EËÏHrr
4l.d,k
Hoo

Figuur 5.3.: Eet
(. -

ontverp ven de teleÍonische enquète
noensertelde itemr).

7t



S.4. 1. l'te Tijdsbestedingsvragen I ijst

De TBVIT is in belangrijke mate gebaseerd op her "dagboelr", dar in her vijf-
iaarlijkse tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau
gehanteerd wordtlt. Het kan aangemerkt worden als van het "voorgestruk-
tureerde" type. De dag is onderverdeeld in eenheden van een kwartier en de
mogelijke aktiviteiten hebben (van tevoren) een nummer gekregen, zodat de
respondent slechts een cijfer behoeft in te vullen achter de betreffencle
tijdseenheden. Figuur 5.4. illustreert dir.

Figuur 5-{-: Een illustretie ven het ontwerp van de Tijdsbestedings-
vregeniiist

Ten behoeve van de ÏBV-analyses zijn de ruim 60 aktiviteiten waaruit de
respondenten konden kiezen, gereduceerd tot 18 elementaire indices19 en drie
overall indices (die op basis van de l8 elementaire zijn gekonstrueerd). Deze
indices kunnen als volgt vorden getypeerdZ0.
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l. ARBEID: beroepsarbeid, oververk, kursus op het werlc, e.d.;

2.EUISHOUDING: naaltijden bereiden, afwassen, organiseren huishouden,
e,d.;

3. KINDERVEMORGING: voorlezen, kind §/assen, hulp bij huiswerk, e.d.:
,{. BOODSCEÀPPEN: vinkelen, bezoek postkantoor, e.d.;

5. PERSOONLIJKE VEMORGING: wassen, aankleden, e.d.;

6. ETEN EN DRINKEN: ontbijten, lunchen, e.d.;
7. SLAPEN: nachtrust, een dutje doen, e.d.;

E. ONDERVIJS EN YORMING: huisverlc maken. een liursus volgen, e.d.;

9. PARTICIPÀTIB: vrijvilligerswerk, aktiviteiten t.b.v. politieke organisaties,
kerkganB, e.d.;

10. SOCIALE KONTAKTEN: op bezoek bii fanitie/vrienden/kennissen, e.d.;

I l. UITGÀAN: bijvonen van sportevenementen, toneelvoorstellin8en, e.d.;

12. EOBBIES, SPORT EN SPEL: sportbeoefening, knutselen, e.d.;

13. VEMOITGENDE EOBBIES: verzorging huisdieren, onderhoudswerk aan
auto, e.d.;

14. REKREATIE BUITEN: q/andelen, fietsen, bezoel« dierenpark, e.d.:

15. RÀDIO, TV EN AUDIO: platen draaien, TV-lcijken, e.d.;

16. LEZEN: krant/boek lezen, e.d.;

17. ONTSPÀNNEN EN tUIER,EN: niets doen, nadenken, e.d.;

18. OVERIGE: bezoek dokter, dagboek bijhouden, brieven schrijven, e.d.;

19. HUISHOUDETIJKE EN GEZINSTÀKEN: inder 2 tlm 4:

20. DAGETIJKE BEHOEFTEN: inder J t/m7:
2 l. VRIJE TIJDSBESTEDING: inder 9 tl m 17 .

NOTEN

1 De grootste problemen bij de uitvoering van het onderzoek hebben zich
voorgedaan bij: de inventarisatie van roosters via de Arbeidsinspektie (o.a.

tengevolge vao de grote pluriformiteit in de wifze waarop roos[ers
geregistreerd vorden); de vervingsprocedure ten behoeve van namen en
adressen van respondenten (o.a. tengevolge van de tijdsintensiviteit van de
procedure en de privary-bescherming van de betrokkenen); en de analyse
van de tijdsbestedinBsvragenliisten (o.a. tengevolge van het feit dat geen

standaardbewerkingen voor de gegevens voorhanden zijn).

2 Het gaat hier om het Instituut voor Telefonisch Marktonderzoek (lTM) te
Amsterdam.

3 In de literatuur over enquéteren is vet enige skepsis te bespeuren ten aanzien
van de telefonische methode. Wat daarbif over het algemeen als het grootste
probleem naar voren vordt gebracht, is dat telefoonbezitters meestal niet
representatief zijn voor de te onderzoeken populatie. De gedachte hierachter
is, dat veel mensen geen telefoon hebben en dus niet in de steekproef terecht
kunnen komen. Tegenwoordig is het percentage huishoudens dat over een
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telefoon beschikt zo Broot, dat voornoemd probleem naBenoe8 Uft te zijn
vervallen.
Zie in verband met de telefonische enquéte onder Íneer: Dillman, D.A., Mail and
telephone surveys. Nev York: John Wiley & Sons, 1978.

Het eerste vooronderzoek betrof een vergeliiking van de resultaten van de

schriftelifke en de telefonische afname van eenzelfde enquéte. Daarbij
verden vijf vergeliikingskriteria gehanteerd: de kvantiteit van de respons,
de kvaliteit van de respons, de kvatiteit van de antvoorden, de evaluatie
van de methode door de respondenten en de kosten. Het onderzoek werd
uitgevoerd in het kader van het Onderzoekspraktikum van de Subfakulteit
Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.
Het tveede vooronderzoek had betrekking op het uittesten van de voor het
onderhavige onderzoek ontwilckelde vragenlijst. In dit verband werd de

vragenlijst door het ingeschakelde bureau bii ruim 100 ploegenwerkers
telefonisch afgenomen. Uit eerder onderzoek §/aren zeer veel Be8evens van
deze groep bekend, zodal inzicht in de betrou§/baarheid en validiteit van de

telefonische enquéte verkre8en kon vorden.

Een samenvatting van de oorspronkelijke procedure-omschrijving van de

werving van respondenten voor het onderzoek is te vinden in Bijlage 5.1.
Deze en andere biilagen zijn te bestellen bij AT0S Beleidsadvies en -onder-
zoek 8.V., Hacquartstraal 27 , l07l SG Amsterdam.

In drie gevallen verzamelde het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de

Universiteit van Amsterdam zelf het relevante Bearchiveerde materiaal.

7 De bedoelde standaardmethode is te vinden in Biilage 5.1. (zie noot 5).

E Een overzicht van de bedrijven die namen en adressen voor het onderzoek
geleverd hebben (per distrikt van de Arbeidsinspektie) is te vinden in Bijlage

5.2. híe tevens noot 5).

I Het percentage Nederlandse huishoudens met een telefoonaansluiting be-
draagt ca.95ï. Ruim l0i daarvan heeft een "geheim nummer". Hoe deze
groep is samengesteld kan niet achterhaald vorden: de PIT verstrekt
hierover geen informarie. Duidelijk is, dat het percentage "niet vermeld in
telefoonboek en geen recente aansluitin8" (zie Biilage 5.3.) in de steekproef
voor het onderhavige onderzoek hoger li8t dan het landelijk gemiddelde.

Daarbij dient echter aangetekend te worden, dat de verschillen in de betref-
fende percentages tussen de onderscheiden kategorieen arbeidstijdregelin-
gen marimaal l0l bedra8en.
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l0 De response-verantvoording van het telefonisch marktonderzoekbureau is te
vinden in Biitaee 5.3.

ll Een meer uitgebreide toelichting wordt geSeven in Biilage 5.{.

12 De Roosterinformatieliist is te vinden in Biilage 5.5.

l3 De Telefonische Enquéte staat vermeld in Biilage 5.6.

14 De "Uitgebreide vragenlijst" is als bijlage opgenomen in het rapport: Jansen,
8., Hirtum, A. van, Thierry, Hk. Ploegenarbeid-in-konveniènten: een verslag
van een veldexperiment op basis van de tegenvaarde-benadering [rij een
olieraffinaderij. Vakgroep Sociale, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de

Universiteit van Amsterdam, l9E{.

l, De indices zijn samenBesteld enerziids öm tret aantal gegevens te reduceren,
anderziids om de analyses - zo mogelijk - op betrouwbare konsepten te
kunnen uitvoeren. In dit verband dient vermeld te worden, dat Cronbach's
voor de relevante indices vaireert tussen 0,70 en 0,90. De verantwoordin8
van de samengestelde indices van de TE is te vinden in Bijlage 5.7.

l6 Een algemeen overzicht van de resultaten van de TE vordt Be8even in Bijlage
5.8.

17 De Tijdsbestedingsvra8enlijst is te vinden in Biilase 5.9.

18 Zie: Knulst, W., Schoondervoerd, L. Waar blijft de tijdT Den Haag: StaatsuitBe-
verij, 1983.

19 De kategorisering is gebaseerd op Knulst c.s, (zie noot 18).

20 De verantwoording van de samengestelde indices bij de TBV wordt vermeld
in Bijlage 5.10.
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6. ROOSTERS IN DE PRAKTIJK

In dit hoofdstuk vordt een beschrijving en evaluatie gegeven van de ploe8en-
dienstroosters die ia het kader van het onderzoek gernventariseerd zijn. Kon-
krete doelstellingen hiervan zijn:
a. feiteliik inzicht te verschaffen in de roosterpraktiik van de Nederlandse

industrie;
b. antvoord te geven op de vraag in hoeverre fysiologische en sociaal-weten-

schappetijke kennis op het vlaf van ploegendienstregelingen in deze praktiik
verdiskonteerd is.

Indien mocht bliiken dat laatstgenoemde kennis niet of slechts ten dele wordt
toegepast, dan geldt als aanvullende doelstelling:
c. het nagaan van mogeliike oorzaken van het verschil tussen de feitelijke en de

mogelijke toepassing van ploegenarbeidkennis.

De opbouv van het hoofdstuk is als volgt. In Paragraal 6.1. vordt de steekproef
van roosters verantvoord. Vervolgens vindt een beschrijving plaats van de

roosterkenmerken van de diskontinue, semi-kontinue en vollcontinue ploegen-
dienstregelingen (Par. 6.2.). De evaluatie van de roosters komt aan de orde in
Paragraaf 6.3.Omdat, zoals zal blijken, de wetenschappetijke kennis ten aanzien
van ploegendienstregelingen slechts ten dele bij het ontwerp van roosters
gebruikt is, vordt deze paragraaf afgesloten met een korte beschouwing over de

oorzaken hiervan.

6.1. De steefgroef ven roosters

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds verd aangegeveg-f'fi de ploegeÈ(,i

ter
: hoofdstuk reeds verd aangegev.ffiienstroos-
eerd via de archieven. van 9r@n van de

) Hoevet deze verkvijze gekozèn--VE§-Tm een zo volledig

T

'an de roostersituatie in de Nederlandse índustrie te verkriigen,
bleek zich in de praktiik ervan toch een aantal problemen voor te doen.
In de eerste plaats hadden deze betrekking op de aard van het gearchiveerde
materiaal. Een deel van de distrikskantoren archiveert nameliik uitsluitend de

roosters §/aarvoor een vergunning verleend wordt. In de tveede plaats vormde
de omvang van de inventarisatie en daarmee de tijdsinteasiviteit een probleeÍn.
Zo vas het bijvoorbeeld noodzakeliik in enkele distrikten een deel van het
archief onbekeken te laten. Ondanks deze problemen werden in totaal 925
roosters verzameld. Hoevel dit aantal aanzienliik is, dient de vraag beantwoord
te urorden hoe deze steekproef zich verhoudt tot de totale roostersituatie in de

Nederlandse industrie. In het onderstaande komt deze vraag aan de orde.

In verband met de gevolgde procedure bii de inventarisatie van roosters,
kunnen de kenmerken van de steekproef als volgt omschreven vorden:
- zoals is vermeld, bedraa8t de totale omvan8 921 roosters:
- naeenoeg alle roosters vaarvoor een verqunnine vereist is. ziin erin opgeno-

men (en vormen ca.70r van het totale bestand);
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- niet vertegenwoordigd ziin de roosters waarin minder dan l0 oersonen verk-
zaam zLin.

0m te kunnen beoordelen of deze steekproef een goede afspiegeling vormt van
de roosterpraktiik in de Nederlandse industrie, zou duidelifkheid moeten be-
staan over de erakte kenmerken van deze praktiik. Nogal wat Eegevens ont-
breken echter hieromtrent. Daarom is niet met zekerheid te ze88en of de steek-
proef representatief is. Desalniettemin is er een aantal argumenten dat voor
re presentativiteit pleit.
l. Afgaande op beschikbare Begevens inzake het voorkomen van verschillende

soorten ploegendienst per type, per distrikt en per bedrijfsklasse blijlit, dat
de steekproef een goede afspiegeling vormt van de roosterpopulatiel. Daarbij
komt dat de steekproef een aanzienlijk deel van de voorkomende roosters
bevat.

2. Bii de samenstelling van de steekproef zou een systematische fout ontstaan
kunnen zijn door het feit, dat voornametijk roosters met een vergunning op-
genomen zijn. Hiertegen pleit echter, dat roosters met eo zonder vergunninB
in principe aao dezelfde vettelijke regels moeten voldoen en dat beide soor-

ten nau§etifks aan distrikt en bedrijsklasse gebonden zijn2.

3. De verzamelde roosters waarvoor Been vergunning vereist is, vertonen sterke
overeenkomsten met de "soortgenoten", die wel aar^ een vergunning
gebonden zijn.

Een kanttekening dient gemaakt te worden bij de uitsluiting van roosters waarin
minder dan [ 0 personen werkzaan zijn. De ervaring heeft geleerd dat roosters
voor kleine groepen personen over het algemeen een fleribeler karakter dragen
dan vergelijkbare roosters voor grotere groepen personen. Uit dien hoofde is het
minder aannemeliik dat de steekproef een geheel korrekte afspiegeling van dit
deel van de roosterpraktiik geeft.
Met inachtname van hetgeen hiervoor over de steekDroef vermeld is. lijkt het
gerechtvaardigd ervan uit te gaan. dat de gegevens die in het vervolg van dit
hoofdstuk eegresenteerd vorden. een vrij Boed beeld geven van de roosterprak-
tijk in de Nederlandse indusfie.

6.2. De roosterkeamerken

In deze para$aaÍ vorden de organisatorische kenmerken beschreven van de

roosters uit de steekproef. Daarbii vordt een driedetinB aangehouden: diskon-
tinue, semi-kontinue en volkontinue regelingen worden apart behandeld (Par.

6.2.t.ttn6.2.3.1.
De verdeting van de roosters uit de steekproef over deze drie kategorieen wordt
gegeven in Tabel 6.1.
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Tabel 6.1.: De verdeliag van de roosters over de drie tlassen van
regelingen

ÈËling Àanta"I hre$tage

DlskfiiLlnu

S€mi-kcÍltlnu

Vol,ksrrlnu

475 5l
3r9 35

r3r l{
IHàÀt 925 r00

De organisatorische kenmerken die aan de orde komen, betreffen die uit
Hoofdstuk 2, te veten3:
l. De arbeidstijd: et zal gerapporteerd vorden over de bruto arbeidstijd, d.v.z.

de arbeidstijd zoals deze ingeroosterd is. Niet ingeroosterde vrije dagen §/or-
den met andere voorden in de gepresenteerde cijfers buiten beschouving
gelaten.

2. De lokatie van de arbeidstijd: hierbii zal slechts een onderscheid gemaak,t
vorden tussen wel of niet avondverk, vel of niet nachtverk en wel of niet
veekendverk.

3. De duur van de diensten: deze zullen in termen van brutoverktiid gepresen-
teerd vorden, dat §/il zeBBen: verktijd plus (onbetaalde) pauze.

4. De begin- en eindtijden van de diensten: naast de reguliere begin- en
eindtiiden (d.v.z. de tijden van het merendeel van de diensten) zal tevens
aandacht geschonken vorden aan de visseltijdstippen van bijzondere
diensten.

5. De rotatiesnelheid: in dit kader zullen tvee soorten gegevens gerapporteerd
ulorden, namelijk het grootste aantal diensten van eeo soort achter elkaar en
het quotiënt van het aantal perioden van een bepaalde dienstsoort en het
totale aantal diensten van die soort (per cyclus). Met een voorbeeld:

md§/dvzztnd§/dvzz

o 0 0 0 0 M M- MM- -

e grootste aantal ochtenddiensten achter elkaar
r aantal perioden ochtenddienst: aat|al ochtenddiensten
r grootst€ aaÍltal middagdiensten achter elkaar
r aantal perioden middagdienst: aantal middagdiensten

=5
- l:5 - 0,20

-2
- 2:4 - 0,50

6.

7.

De rotatierichting: dit kenmerk is uitsluitend relevant bii ploegendienstrege-
lingen §/aar ochtend-, middag- en nachtdiensten elkaar afvisselen. Daarbij
kan het overigens zo zjn, dat de rotatierichting Been stabiel kenmerk is, maar
varieert. In de gegevens zal dít tot uitdrukking vorden gebracht.
De visselcyclus: deze zal gegeven vorden in veken. 
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8. De verlofcyclus: hoewel aan de verlofryclus verschillende aspekten onder-
scheiden kunnen vorden, zulleo op deze plaats slechts cijfers over het aantal
vrije weekenddagen (en hele veekends) en de (vriie) veekendspreiding ge-
geven vorden. Als kanttekening Beldt hierbij oog dat een vrije weekenddag
als volgt gedefinieerd is: een veekenddag §/aarop men uiterliik om 02.00 uur
uit de dienst komt en/of op ziin vroegst om 22.00 uur in de dienst Ínoet.

6.2. l. Diskontinue reeelingen

In het totaal ziin in de steekpret 475 diskontinue regelingen vertegenwoordigd.
Wordt dit aantal ingedeeld volgens het klassifi.katiemodel van Tabel 2.1., dan
bliikt dat het merendeel vaa de regelingen eeo 2-ploegendienstsysteem is,

zonder nacht- en veekendverk (zie Tabel 6.D. Daarnaast komen enige 3-
ploegendiensten en een aanzienlijk aantal a-typische reBelinBen voor3.

Tabel 6-2.: De flassifitetie ven distontinue regelingen

Regefing aantal [trejrtaÉ
Iypisdr dtsbnètntj
Djsk ÍltlrE 3alegerAi'enst
ÀFÈyplsdÉ dlskoncirtt

366

9

r00

77

2

2L

lt'taÀt 47s r,00

De kenmerken van de diskontinue regelingen zijn de volgende.

l. De arbeidstijd: Figuur 6.l.laat zien dat ruim 80Í van de diskontinue roosters
een arbeidstijd heeft die ligt tussen de {0 eo {3 uur.

2. De lokatie van de arbeidstiid: avondverk vordt verricht in nagenoeg alle
roosters, nachtwerk in nog Been l0f.0p zaterdag vordt geverkt in {l van
de roosters, ter§/iil in 2l zovel (een deel van) de zaterdag en zondag in het
verkschema besloten ligt.

3. De duur van de diensten: (zie de Figuren 6.2. tlm 6.4.t.
De reguliere (d.v.z. Eeest voorkomende) ochtend- en middagdiensten beslaan
in ongeveer 851 van de gevallen een periode van 7,5 tot 9 uur. Bevat het
rooster tevens een nachtdienst, dan is deze nogal eens korter dan de ochtend-
en/of middagdienst.
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Figuur 6.1.: Ile erbeidrtijd bii distontinue r@rteru (N-17111.
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Verschillende diskonthue roosters bebben een of meerdere ochtend-. mid-
dag- of aachtdiensten die vatr het reguliere patroon afwiiken. Deze

alternatieve diensten duren meestentiids ook korter dan de reguliere
dieastea, eo vel vaak road de 6 uur. Over het algemeen vallea de

alternatieve diensten aaa het begiu of het eiad van een 'Verk§/eek".

Figuur 6.2.: D,e duur ven de reguliere ochtendielrtea bii dirkoatioue
roorterr (N-1721.
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Figuur 6.3.:, De duur vltr de rcguliere middegdiearter bii distontinue
roorterr (N-{2t).
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{. De begin- en eindtijden van de diensten: ii 44f van de roosters wordt de
reguliere ochtenddienst tussen 06.00 en 06.30 uur gestart. Io totaal beginnen
de ploegenverkers in 60r van de roosters voor 06.30 uur (zie Figuur 6.5.).
Het gros van de ochtenddiensten eiadigt tussea l{.00 en 15.30 uur (zie

Figuur 6.6,t.
De Figurer 6.7. en 6.8. illustreren dat h 75f van de roosters de reguliere
middagdienst begint tusseo 13.30 en 15.30 uur en eindigt tussen 20,00 en
22.30 uur. Ia ongeveer 3l van de gevallen eindigt de middagdienst na 2{.00
uur.
In l0t van de diskontinue roosters vordt de ochtenddienst af8evisseld met
een nachtdienst. De begin- en eindtiidea van deze dienst staan vermeld in de
Figuren 6.9. en 6.10.
Met betrekking tot de begin- en eindtiidea van de niet-reguliere of alterna-
tieve diensten is vermeldeasvaard dat:
- de alternatieve ochtenddienst over het algemeen later start dan de reguliere

ochtenddienst:
- de alternatieve middagdienst eerder eiodigt dan de reguliere soortgenoot.
Verder kan ten aantien van het onderhavige kenmerk nog opgemerkt §/or-
den, dat de ochtenddienst en de middagdienst bij diskontinue roosters nogal
eens overlappen.

Figuur 6.J.: Dc begiatiiden vea de reguliere ochtenddieasten bii dir-
toatiaue roosters (N-172r.

E 88 t I I I I I t I
E 88 t t à 5 t t I I
lttlttttttt
t 8t I I I I I I I8
3 r8I r t È È t 3I

ÈgJntlllrtJp 
-+

84



FiOUt
.OF(Do

r/1 !t
oooocr

tl

EUdtfjdst+

Figuur 6.6.: De eindtiiden ven de reguliere ochtenddienrtea bii dis-
toatiaue roortem (N-1721.
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Figuur 6.7.: Ih begiotijdea vra de reguliere niddegdieasten bii dis-
tontiaue roorterr (I.I-{2E). 
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Piguur ó.t.: I)c eindtiiden vrtr dc regulicrc niddegdieartea bij dir-
tontiaue roorterl (N-{2t).
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Figuur 6.9.: I)e begintiiden yrn de Íeguliere nachtdiensten bij diston-
tinue rootterr (N-{7).
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Piguur 6.10: Ih eindtijden vel de reguliere oechtdiensten bij diskon-
tioue roorter (N-{7).

5. De rotatiesnelheid: iÍuicht in het marimale aattal ochtenddiensten achter
elkaar en de verhouding tusseo het aantal perioden ochtenddienst en het
aattal van deze diensten vordt gegeven in de Figuren 6.1 l. et 6.12.
In Fi8uur 6.11. komt tot uitdrukkios dat io ruim 90r van de roosters mari-
maal 5 ochtenddiensteo achter elkaar vordt geverkt. Uit Figuur 6.12. bliikt
dat voornoemde verhouding in de meeste gevallen tussen de 0,10 en 0,20
ligt. Vergelijkbare gegevens voor de middag- en eventuele nachtdienst zijn te
vinden in de Figuren 6.13. llm 6,16.
0p basis van deze figuren kan de konklusie getrokken worden, dat de rotatie-
snelheid van de diskontinue roosters vrii langzaam is.

6. De rotatierichting: omdat de diskoatinue regelingen slechts tvee soorten
diensten bevatten, is de rotatierichtiog er niet op van toepassing.

7. De wisselcyclus: Figuur 6.17.laat zien dat in ongeveer 92í van de gevallen de
visselcyclus twee veken bedraagt. Bii slechts enkele roosters is de wissel-
cyclus langer,
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Piguur 6.1l.: Ect merinele eentel Piguur 6.12.: Ib verhoudiog tursen
ochteaddieostea echter elteer bij het eeatil periodea ochtenddieast
dirtontiaue rootten (N-{7{). ea het rentel ochteuddieartea bii

dirtontinuc roorterr (N-47{).
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Figuur 6.13.: Eet uuiurle reatel Figuur 6.1{.: I}c verhoudiag turlen
niddegdieartea tchter eltur bij het eratel periodea niddegdicast

ea het eentel niddagdienrten bii
dirtootitrue roorterr (N-{2t).
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FiSuur 6.15.: f,et nuiode arotal Fituur 6.16.: Ih verhoudiag turrsn
orcitdieartcn rcÀtcr elteer bii [et erntrl periodctr otchtdieort en
dittoatinue rqrrterr (N-{7). het eratel ntchtdienrtea bii dir-

tontinue roosters (N-{7).

E. De verlofcyclus: de Figuren 6.1E. en 6.19 geven informatie over het aantal
hele veekeinden vrii en het aantal veefenddagen vrii ger iau.
Het btijkt dat in ruim 85I vaa de diskontiaue roosters alle veekeindea vrii
ziin. Ats er in het veekend geverkt vordt, heeft men in het algemeen toch
éea vao de tvee veekenddageo vrij. In de roosters vaarbij sprake is van een

nachtdienst, §/ordt deze in het merendeel van de gevallen op zondag gestart.

Gezien het Brote aantal vrije veekeindea is de spreiding ervan uíteraard
goed.

iqqe83P888ooo<io-o'd.'d-'
tllttllttt
o-eEEe33F88
oerooo'o'dddd

RaÈio 

-

89



F(
(\N

123{56789lolt1213

Figuur 6.17.:
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Dc wiselcyclur bii dirtootioue roolter! (N-{75}.
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Figuur 6.1t.: Eet eratel hele veeteiadea vrij per iur bij distontinue
roorterr (N-{75).
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Figuur 6.19.: Eet eantel veeteoddagen vrij per jeer bij distontinue
roosterr (N-{75).

6.2.2. Semi-kontinue regelingen

De semi-kontinu is met 319 roosters in de steekproef verteBen§/oordigd. Bii
indeling, vederom votgens het klassifikatiemodel van Tabel 2.1., vordt duideliik
dat het grootste deel van deze roosters bestaat uit typische 3-ploegendienst-
systemen met nacht-, doch zonder weekendwerk (zie Tabel 6.3.)r.

Tabel 6.3.: De tlessifitetie yln semi-tontinue regelingen

RegellrE Àantal Fersrt+

ïplsdre ssr.i-ksltiJrr
gni-ksrtÍnr- 4-Pl@gEdf círst

F qíplsclE sgtu-kcrtLiau

288

9

22

90

l
7

De semi-kontinue regelingen hebben de volgende kenmerken.

L De arbeidstijd: Uit Figuur 6.20. bliikt dat 86f van de semi-kontinue roosters
een arbeidstiid heeft die ligt tussen de {0 en 43 uur.
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32 - 3:1,5

32,5 - 33

33 - 3315

33,5 - 3a

3{ - 3{r5

3{,5 - 35

35 - 35,5

35,5 - 36

36 - 36,5

36,5 - 37

37 - 37,5

37,5 - 3g

38 - 3815

38,5 - 39

39 - 39,5

39,5 - l0

{0 - tl0r5

4015 - tl1

{t - 0r5

1tr5 - 42

a2 - il2r5

42.3 - 13

43 - t13,5

43,5 - t{

rl{ - lrlr5

4{,5 - {5

45r - {5r5

45,5 - 46

46 -É

.5

.6

.3

.6

.6

.3
g

I
E
o

Piguur 6.20.:De rrbcidstiid bii rcmi-tootiouc roottcrt (N-319)'
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2. De lokatie van de arbeidstijd: in alle semi-[,ontinuroosters komt avond- en

nachtverk voor. Er vordt op zaterdag 8e§/erkt in Etr, en op zaterdag én

zondag in2,5r van de roosters.

3. De duur van de diensten: (zie de Figuren 6.2l.ttm 6.23).
De reguliere ochtend-, middag- eo nachtdiensten hebben in ruim 70i van de

gevallen een dienstduur var^ 7,J tot 8 uur. Het resterende deel van de

ochtenddiensten duurt vaak 8 tot 8,5 uur, ter§/iil de restgroep middaS-
diensten veelal 8,5 tot 9 uur duurt. In het geval van de nachtdiensten duren
deze voor een kleine l0f 6.5 tot 7 uur, voor ongeveer l21 8 tot 8,5 uur.
Ook de semi-kontinue roosters hebben alternatieve diensten, §/aarvoor geldt

dat ze gemiddeld korter duren dan de reguliere. Per dienst bekeken neemt
de duur van de alternatieve diensten ats volgt af: de ochtenddiensten duren
relatief het langst, dan volgen de middagdiensten en het kortst duren de

nachtdiensten (rond de 6 uur).
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Àànta.I lrleÍl

l,r Íl Uf tó - r't
rc;F^'od6-'9o-'a Àavltllllllll

lr'l u! rn ui 6
\ortFF(oaDOrOr9O aÀ

Figuur 6.2I.: De duur ven de reguliere ochtenddiensten bij semi-too-
tinue roostert (N-3 l9).
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Figuur 6.22.: Ile duur veo de regulicre middegdieastea bii remi-toa-
tiaue rootterr (N-3 I 9).

ooo

Àantal uren <
6

rr1roo
ClAd

Itt
n

ororo
4

PiBuur 6.23.: Dc duur vea de reguliere aechtdiearten bii seoi-toa-
tiaue roorterl (N-319).
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4. De begin- en eindtiiden van de diensten: Figuur 6.24.laal aen dat men in J3f
van de reguliere roosters voor of om 06.30 uur met de ochtenddienst begint.
Verder start in {6Í van de Bevalleo deze dienst tussen 06.00 en 06.30 uur.
In meerderbeid eiadigt de ochtenddienst tusseo I {.00 en 1r.30 uur (zie

Figuur 6.2il.
In de reguliere middagdiensten neemt het verk een aanvaog tusseo 14.00
en 15.30 uuriaruim 85f van de gevallen, enwordt in eenzelfde percentage
beeiadigd tusseo 22.00 et 23.30 uur. Slechts in ,{Í van de roosters stopt de

middagdienst na 24.00 uur (zie de Figuren 6.26. en 6.27.).
De Figuren 6.2E. et 6.29. maken duideliik dat in onBeveer 85r van de roos-
ters de reguliere nachtdienst start tussen 22.00 eo 23.30 uur en eindigt
tussen 06.00 en 07.30 uur.
Vmr vat betreft de begin- ea eindtiiden van de alternatieve diensten kan
opgemerkt worden dat de spreiding io de tijden Broter is dan bij de reguliere
dieosten. Er is met andere voorden geen duidelijk patroon herkenbaar.
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Figuur 6.21.: Ib besiotiideo vu de reguliere ochtenddienrten bii
seoi-tontinue roorterr (N-3 I 9 ).
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Figuur 6.25.: Ih eindtijden vro dc reguliere ochtenddiensten bii
rcEi-tontiaue roosterr (N-3 l9).
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Piguur 6.26.:, Ib begiatijden vltr de reguliere middegdiensteo bii
seni-toatiaue roosters (N-3 t 9).
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Figuur 6.27.: Ilc eiadtiidea vta dc rcSuliere uiddegdienrtca bii reni-
tontilue roortem (N-3 l9).
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Figuur 6.2E.: Ile begintiiden vta de reguliere aechtdiearten bii rcmi-
toatiaue roortcm (N-3 I 9).
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Figuur 6.29.: Dre eiadtijden vrn de reguliere necttdiearten bij remi-
tontiaue roolters (N-3 l9).

5. De rotatiesnelheid: hoe groot het marimale aantal ochtenddienstea achter
elkaar is, en hoe de verhoudiog is tussea het aaotal perioden ochtenddienst
en het aantal van deze diensten is te zien in de Figuren 6.30. en 6.31.

Uit Fi8uur 6.30. bliikt dat in een kleine 90Í van de roosters het grootste aan-
tal ochtenddienstea dat achter ellcaar geverkt vordt, 5 bedraagt. Figuur 6.3 l.
illustreert het feit dat de bovengenoemde verhouding grotendeels ligt tussen
de 0,10 en 0,20. Soortgeliike gegeveos voor de middag- en nachtdiensten
kunnen gevonden vorden ia de Figuren 6.32.tta 6.35.
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Figuur 6.30.: Eet merimele trotrl
ochtenddieasten rchtcr eltter bij
semi-tootitrue roorterr (N-3 I 9).
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Fi8uur 6.32.:, Eet merinele tentel
aiddrgdiensten ec[ter elteer bii
semi-tontinue roortcrr (N-3 I 9).

Figuur 6.31.: Ile vertoudiag tursen
[et eeotd perioden ochtenddieast
en het eentrl ochtenddiensten bij
reoi-tontioue roortcrr (N-3 I 9).
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Piguur 6.33.: Ile verhouding tussen
het uatel perioden middegdieast
en het eentd middegdiensten bij
reni-toatinuc roorteru (N-, I 9).
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Piguur 6.31.: Eet merimele eratel Figuur 6.3J.: Ilc verhouding turren
aechtdiearten echter elteer bii het eratal periodea aechtdieast ea
remi-toatioue roortcrr (N-319). het eeatel aechtdienstea bij seni-

tontioue roortem (N-3 l 9 ).

Net als voor de diskontinue regelingen, kan voor de semi-kontinue roosters
vastgesteld vorden, dat de rotatiesnelheid laag is.

6. De rotatierichting: in 6Ef van de semi-kontinue roosters komt een
v@rvaartse rotatie (0-M-N) voor, Achtervaarts roteren (0-N-M) vindt plaats
it 28í van de gevalleo. Het varieren van de rotatierichting is in 8Í van de
schema's te zieo.

7. De wisselcyclus: uit Figuur 6.36. btiikt dat de wisselryclus in ruim 851 van de
roosters een lengte heeft van 3 veken. Er komen vel langere rycli voor (biiv.
lE veken). doch dit ziin uitzonderiruen.

E. De verlofcyclus: de Figuret 6.37. en 6.3E. laten zien hoeveel veekenden en
velk aantal weekeinddagen men vrij heeft per jaar.

In ruim 80t van de semi-kontinue regelingen heeft men 30 of meer veek-
enden vrij. Ia een kwart van de gevallen zijn zelfs alle veekeinden per jaar
niet in het rooster opgenomen. Opkomen op zondag moet in 80I van de
roosters 17 a,aal per jaar. In de gevallen alaar op zondag geverkt vordt, is
de zaterdag meestal vrij. Ook hier is, net als bii de diskontinue regelingen,
sprake van voldoende spreiding van de vrije veekeinden, doordat in het
merendeel van de semi-kontinue roosters oen 213 of meer (van alle)
veekeinden per jaar vrii heeft. 
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Figuur 6.36-: Ile wisrelcyclus bij seni-toatinue roosters (N-319).
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Piguur 6.37.: Eet rutd yeeteindea vrij per ieer bii semi-toatinue
roosterr (N-tl9).
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Figuur 6.3t.: f,et eantel weetenddrgetr vrii pcr iaff bii leni-toa-
tinue roosters (N-319)-

6.2..1. Volkontinue reBelingen

De volkontinue regelingen zijn met l3l vertegen§/oordigd in de steekproef.
Wordt ingedeeld volgens Tabel 2.1., dan valt op dat iets minder dan de helft van
deze Broep bestaat uit typische {-ploegeadienstsystenen met nacht- en
veekendwerk. Verder bestaat het resterende deel voornaÍnelijk uit 5-ploegen-
dienstsystemen, Eet dien verstande dat ongeveer de helft hiervan uit zoge-
naamde mengsystemen bestaat, d.v.z. er urordt meestal gedurende de
zomermaanden voor de període van gemiddeld 12 veken in { in plaats van 5
ploegen geverkt (zie Tabel 6.il6.

Tabel 6.4.: De tlessifitetie ven voltoalinue regelingen
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De volkontioue regelingen vorden Sekenmerkt door:

l. De arbeidstiid: met Figuur 6.39. vordt gei'llustreerd dat in 50r van de

r-oosters de arbeidstijdiussen de {0 ea {2t uur liBt. Daaraaast komt iÍt271
van de gevallen een arbeidstiid voor vao 33,6 uur.

2. De lokatie van de arbeidstiid: zovel avond-, nacht-, als ureekendverk ziin

inherent aaa het verken is volkontinudienst. eo §/orden dan ook verricht in

alle vollontinuroo§ter§.

3. De duur van de diensten: (zie de Piguren 6.{0. eo, 6.41.). In ruim 97r vas de

rooiters duren de regutiere ochtend-, middag- en nachtdiensten 7l tot 8 uur.

De alternatieve ochtenddieost duurt in 6{Í van de Sevallen 8-8à uur, ter§'iil
voor de alternatieve middagdienst geldt, dat in alle roosters de dienstduur 7

tot 8 uur bedraagt. Over de atternatieve nachtdiensten ziin niet voldoende

gegeveas voorhandeo.
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32 - 32,5

32,5 - 33

33 - 33,5

33,5 - 3{

34 - 3{,5

3{,5 - 35

35 - 35,5
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36 - 36,5

35,5 - 37

37 - 37,5

37,5 - 38

38 - 38,5

38,5 - 39

39 - 39,5

3915 - 40

40 - .1015

40,5 - tll

41 - 0r5

{1,r5 - ,12

42 - 12.5

42.5 - 13

13 - {3r5

tl3r5 - aa

'l{ - 4lr5

{t1,5 - 15

{5 - l5r5

45,5 - a6

46 -o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Piguur 6.39.: D,e erbeidrtiid bij vottontinue rq)stert (N-129).
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Figuur 6.{0.: Ilc duur vea de rcgulieÍe ochterddienstetr bii yolto!-
tiaue roolteru (N-t26).
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Figuur 6.tll.: Ile duur yra dc rcgulierc middtgdiensten bij voltoa-
tinue roorterr (N- I 26).

ocrc, oo o

tl
]n

r05



CtCtOCCrCrcrcrcl -.o

66rltytrltJt6
l't!rt66rcgFF.)oratr
!lalaattttttt

|rtÍ|lglt66lt
tttllrtr|t6iCreFí§-aa-

Figuur 6.42.: De duur vrn de reguliere aechtdiensten bii votkontinue
roosters (N- 126).

4. De he8in- en eindtijden van de diensten: de Figuren 6.43. en 6.44laten zien
dat de reguliere ochtenddienst start tussen 06.00 en 07.30 uur in ongeveer
80Í van de gevallen en voor eenzetfde percentage eindigt tussen l{.00 en
15.30 uur.

Het begintijdstip van de reguliere middagdiensten ligt voor 80Í van de roos-
ters tussen l{.00 en 15.30 uur (zie FiBuur 6.45.), terwifl het eindtildstip voor
dezelfde 80r figt tussen 22.00 en23.30 uur (zie Figuur 6.46).
In de reguliere nachtdiensten ligt ook voor 80Í de begintijd tussen 22.00 en
23.30 uur, en de eindtifd voor hetzelfde percentage tussen 06.00 en 07.30
uur (zie de Figuren 6.47. en 6.48.).
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Figuur 6.13.: Dc begiatiidea ven de reguliere ochteaddieasten bii vol-
tontiouc roorteru (N-126).

Figuur 6.11.: Ih eindtijdea veo de regulicre ochtenddienrtea bij vot-
tontiaue roorterr (N-l 26).
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Figuur 6.{5.: Ih begintiidea vro de reguliere middegdieastea bii vol-
foatinue roolterr (N-l 26).
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Piguur 6.16.: De eindtiidca vea de reguliere middegdieartea bii vol-
toatiauc roorters (N- I 26).
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Figuur 6.17.2 Ih begiatijden vrn de regulicre trechtdiensten bij vol-
kontirue roorterr (N- I 26).

88888 t8888888t88
68Ë88ttBgtBÈBtt8
rtttllllllllllll
88t88n88t8888888
6éËË88tt88tt5àtt

Piguur 6.18.: Dc eiadtiidea vea de reguliere nechtdieasten bii volton-
tiaue roortcrr (N-126).
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5. De rotatiesnelheid: de Figuren6.49. en 6.J0 Bevea een beeld van het aan;tal
perioden ochtenddienst en het aanlal van deze diensten.

23a557t
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Figuur 6.19.: Eet ouimele eeatel
ochteaddiensten echter elteer bij
voltontioue roosterl (N- I 30).

Figuur 6.50-: De verhoudiag tussen
het eeatel perioden ochtenddieast
en het eeatel ochtenddiensten bii
voltontioue roorters (N- I 30).

Uit Figuur 6.49. bliikt dat in 38t van de roosters marimaal 7 ochtenddiensten
achter elkaar geverkt vordt, tervijl een marimum van 3, ,{ en 5 ochtend-
diensten elk in ongeveer 20Í van de roosters voorkomt. Figuur 6.50. laat zien
dat de bovengenoemde verhouding in de helft van de gevallen tussen de 0,10
en 0,20 ligt. Verder zit een kvart tussen 0,20 en 0,30 en zo'n 201tussen 0,30
en 0,{0 ligt. In een enkel geval komt zelfs een verhoudinB voor «lie ligt lussen
0,90 en I,00.

Voor vergelijkbare gegeveos met betrekking tot de middag- en nachtdienst
raadplege men de Figuren 6.51. tlm 6.54.
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Pi8uur 6.51.: Eet merimele ustrl Figuur 6.52.: Ile verhoudiag tugsen
oiddegdiearten rchter elteer bii het rentel perioden oiddegdienst
voltoatitrue roorterr (N-130). ea het eeatel middegdiearten bii

voltontiauc roorterr (N- I 30 ).
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FíBuur 6.J3.: Eet orrinrle rentel FiBuur 6.5{.: De verhouding turren
nechtdienrtea echter eltrer bii het eentd perioden archtdieast en
vollontioue roorterr (N-130). het rentd aechtdienrten bii vol-

tontinue roorters (N- I 30).

cloctclctctcrctcrcl
-Àai'trt.^gFÉ1l'r0
C'OC'C'C'C'OOC'A
ltttrartrr

ctctcrocroocroOÉ.\aclrrrà5Fotr
croocrctctcl(rc»c,

I

9R8e88Rt88
oooooooocra
tlrlllltll
c,2 R I g 3 3I I I
clc»ctooooooo

Rrtlo 

-

Ratlo <

I ll



In het algemeen lan met betrekking tot de rotatiesnelheid vastgesteld vor-
den dat deze bii de volkoathue roosters vat hoger is dan bii de dis- en semi-
kontinue roosters.

6. De rotatierichtinc: voorvaartse rotatie (O-M-N) vindt plaats in 30r van de
volkontiaue roosters. Io iets miader dao de hetft van de gevallen vordt
achterwaarts roteren (0-N-M) toegepast.
Een varierende rotatierichting - tenslotte - koot in 20f van de roosters voor.

7. De wisselcyclus: Figuur 6.55. laat aet dat in ruim de helft van de gevallen de
visselcyclus { of 5 veken duurt. Ertreem lange cycli van 25 veken komen in
ruim l0Í vaa de roosters voor.

8. De verlofcyclus: io de Figuren 6.56. en 6.57. wordt gedlustreerd hoe het is
gesteld met het aantal hele veekenden en het aantal veekeaddagen vrii per

iaar.
In ongeveer {0t vao de volkontinue roosters heeft men l0-15 veekeinden
vrii per iaar, terviil26l et 20-25 heeft. De aantallen veekenddagen worden
gepresenteerd in Figuur 6.57.
Het opkomeo op zoadag vordt in de meeste roosters op beperkte schaal toe-
gepast. Het is meer de zaterdag die (deels) als veekendverkdag benut vordt.
In oo8eveer de helft van de gevallen heeft men gemiddeld zo om de veek
een veekend vrij, §/aarmee voor dit deel de spreiding ervan goed te noemen
is.

20 2t 22 23
Àantrl tÈken

Figuur 6.55.: Ih virrelcyclur bii volto'atinue roorterr (N- l3 I ).
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Figuur 6.56.: Eet eeotd hele vcctcitrdoa vrij pcr iur bij voltootinue
rooltcr! (N- 13 I ).
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Piguur 6.J7.:, Ect eeatel weetcnddegcn vrij per jeer bij voltontiaue
roorterr (N- l3 I ).
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6.3- De roostertenmertea nader beschouvd

In deze garagraaf vorden allereerst de organisatorische kenmerken van de
ploegendienstroosters uit de steekproef aan een aadere beschouwing onder-
worpen. Omdat de vraag is, ia hoeverre fysiologische en sociaal-wetenschappe-
lijke kennis op het vlak van ploegendienstregelingeaT verdiskonteerd is, vor-
den de empirische gegevens geplaatst naast de aanbevelingen uit Hoofdstuk 2.

Hoevel deze aanbevelingen de genoemde kennis niet volledig dekken, zl;rt zii
het meest bekend en bestaat er een behoorliike tnate van konsensus over bij
ploegenarbeidsdeskundigen. In tveede instantie vordt ingegaan op de moge-
lilke oorzaken van het feit dat de aanbevelingen maar slechts ten dele in de

praktiik zijn overgenomer.

De eerste aanbeveling vao Knauth en Rutenfranz betreft de rotatiesnelheid van
een rooster, en luidt: een ploe8enrooster moet veinig opeenvolgende nacht-
diensten bevatten. Worden de roosters uit de steekproef op dit aspekt beoor-
deeld, dan komt het volgende naar voren.
Daar waar het gaat om de diskontinue roosters, kan in de eerste plaats vastge-
steld vorden. dat de aanbeveling slechts voor de regelingen met een nachtdienst
relevantie heeft. Zoals in de vorige paragtaaf verd vermeld, gaat het dan om

slechts l0Í van de diskontinue systemen. Voor deze groep Beldt, dat het meren-
deel blokken van 5 à 6 nachtdiensten achter elkaar bevat. Dit aantal is eveneens

het meest voorkomend bij de nachtdiensten in semi-kontinue roosters, en maakt
ook een substantieel deel uit van de aantallen achtereenvolgende nachtdiensten
ín volkontinue roosters. Bij deze laatste kategorie heeft het hoogste percentage

zelÍs 7 achtereenvolgende nachtdiensten. Een en ander leidt tot de konklusie,
dat de onderhavige aanbeveling op zeer bescheiden schaal toepassing heeft
gevonden.
De tveede aanbeveling houdt in dat de ochtenddienst niet te vroeB moet
beeinnen. Met niet te vroeg wordt bedoeld, liefst niet voor 07.00 uur. Een

evaluatie van de roosters uit de steekproef aan de hand van deze aanbeveling,
levert het onderstaande beeld op.
0ver het algemeen beginnen de ochtenddiensten ia de diskontinue roosters het
vroegsr. Bii de semi-kontinu ligt het begintiidstip gemiddeld al iets gunstiger.

Daarbij geldt overigens, dat ook nog in een kleine {0I van de gevallen vóor
07.00 uur vordt gestart. In het geval van de volkontinu ligt het be8intiidstip
retatief het gunstigst: ruim 6l t van de betrokkenen start de ochtenddienst om

07.00 uur of later. Al met al liikt de konklusie gerechtvaardigd, dat ook de

tweede aanbeveling onvoldoende in de praktiik gerealiseerd is, zeker wanneer
de minder "progressieve" ploegendienstregelingen in ogenschouv Eenomen
worden.
Voor wat betreft de flexibiliteit in wisseltijdstipgen - de derde aanbeveling -
kan het kommentaar kort zjt. Roosters vaarbij de betrolckenen variabele
verktijden hebben, zoals die bij dagdiensten veelvuldiS voorkomen, ziin in de

steekproef niet aangetroffen. Wel bevatten nogal vat roosters zogenaamde
alternatieve diensten, met van de reguliere diensten afwijkende begin- en eind-
tif den. Voor zover is na te gaan, worden deze diensten op basis van verschillen-

114



de motieven ingevoerd. Eén daarvan is de §/ens van ploegenwerkers om meer
vrije tiid in de avond te hebbeo. In ziin algemeenheid bestaat formeel weinig
flexibiliteit in visseltiidstippen.
De vierde aanbeveling vao Knauth en Rutenfranz luidt: de lenqte van de dienst
moet afhankelijk zijn van de fysieke en mentale belasting van de taak. en de

nachtdienst zou korter kunnen zijn dan de middag- en avonddienst.
De verzamelde informatie laat oauvelijks eenduidige uitspraken toe over de

mate waarin deze aanbeveling in de praktijk is overgenooen, omdat gegevens

over de fysieke en mentale belasting vao de taak bij de roosterinventarisatie
buiten beschouving ziin gelaten. Desalniettemin valt op, dat de duur van de

ochtend-, middag- en nachtdienst over het algemeen Seliik is, en vel steeds
rond de 8 uur ligt. Het ziet er met andere voorden oaar uit, dat bii de vast-
stelling van de dienstduur nauvelijks rekening is gehouden met belastingsas-
pelcten. Veeleer tiikt de rationale "2{ (uur) gedeeld door 3 (ptoegen) - 8 (uur}"
bii de bepaling van de duur de praktijk te zijn.
Als viffde aanbeveling geldt: korte intervallen van vrije tijd tussen tvee dien-
sten moeten vermeden vorden. Wat is hiervan gerealiseerd? Hoevel in feite een
nadere specifikatie noodzaketijk is ten aanaen van de duur van het venseliike
of noodzakeliike interval, geldt dat arbeidsrechteliike bepalingen tenminste I I
uur rust tussen t§/ee qpeenvolgende diensteo voorschriiven. omdat alle regulie-
re roosters aan dit voorschrift voldoen, hebben de ploegenwerkers in deze roos-
ters in principe na iedere dienst tenminste een 7 à 8-urige slaap/rustperiode.
Hiermee liikt in ieder geval een belangrijk aspekt van de aanbeveling in de

feiteliike situatie te zijn geinkorporeerd.
De zesde aanbeveling heeft betrekking op de veekeinden.Zo zouden volkontinu-
roosters (met name in deze r@sters vordt in de veekeinden gewerkt) enkele
weekeinden moeten bevatten met op zijn minst tvee opeenvoleende daeen vrij.
De roostersteekproef leert, dat van deze vrije weekeinden er in bijna elk
volkontinurooster vel een aantal voorkomt. Dit aantal varieert echter sterk. Van
belang is vast te stellen, dat in ruim 50r van de volkontinuroosters het aantal
vrije weekeinden ergens tussen de 0 en 15 per jaar ligt. Gemiddeld komt dit
voor deze groep neer op ongeveer I vrii veekeinde in de vijf veken. Hoewel dit
gegeven moeiliik in absolute termen beoordeeld kan srorden, is duideliik dat het
hier om een zeer gering aantal vrije veekeinden gaat, wanneer als verge-
lilkingsbasis de dagdienst of een andere dan volkontinue ploegendienst gekozen

vordt.
Ten aanzien van de zevende aanbeveling - bij roosters Baat de voorkeur uit naar
voorvaartse rotatie - bliik het volgende.
Voor de diskontinue roosters in de steekproef gaat het hier om een irrelevante
aanbeveling. Bii deze roosters visselen over het algemeen slechts t§/ee soorten
diensten elkaar af. Wel relevantie heeft de aanbeveling voor semi-kontinue en
volkontinue regelingen. Voor de semi-kontinue roosters Beldt, dat bijna 70tr een
voorwaartse rotatie kent. Het vergelijkbare percentage voor de volkontinu be-
draagt echter slechts ca. 30l .Ook op deze plaats kan dus vastgesteld worden,
dat de aanbeveling onvoldoende neerslag in de praktiik heeÍt gevonden.
De één na laatste aanbeveling gaat in op de cyclusduur: deze zou niet te lang

moeten zijn. Ils



Worden de gernventariseerde roosters op dit aspekt beoordeeld. dan skoort met
name een deel van de volkontinuroosters onvoldoende. Ongeveer 25I van deze
roosters heeft namelijk eea cyclusduur van l2 weken of langer. Samenvattend
lijk echter de konklusie gerechtvaardigd, dat een ruime meerderheid van de
regelingen in de steekproef konform de aanbeveling vormgegeven is.
De negende en laatste aanbeveling geeft aan dat roosters regelmaat moeten
bezitten. In zijn algemeenheid kan vastgesteld vorden, dat de meeste roosters
deze regelmaat inderdaad hebben. 0f in de praktijk veelvuldig van de formele
roosters wordt afgeweken, vaardoor onregelmatigheden gemtroduceerd wor-
den, is op grond van de verzamelde informatie niet te zeggen.

Hoofdstuk 2 werd afgesloten met de vervachting, dat in de roosterpraktiik
zeker geen optinaal gebruik vordt gemaakt van de fysiologische en sociaal-
vetenschappeliike kennis op het vlak van ploegendienstregelingen. Uit
bovenstaande evaluatie kan gekonkludeerd vorden, dat deze voorspelling
uitkomt. Met andere woorden: in de Nederlandse industrie zijn de ploeeen-
dienstroosters vanuit het velzijnsperspektief. zoals dat in deze studie aan de
orde is. suboptimaal vormseeeven. Hierdoor zullen de betrokkenen waarschiin-
lijk meer vermoeidheid. slaapproblemen. klachten ten aanzien van de vrije
tijdsbesteding en dergelijke ervaren dan strikt noodzakelijk is.
Deze konklusie kan iets genuanceerd vorden. De inventàrisatie van roosters
leert in de eerste plaats, dat zeker niet alle roosters eeo onvoldoende skoren,
§/anneer het gaat om de toepassing van ploegenarbeidkennis. Daarbij is nog een
hoopvol gegeveo, dat het met name de recent veranderde regelingen zijn, die
het beste bij de aanbevelingen aansluiten. In de t§/eede plaats is het soms
adekvater een rooster niet geheel konform de aanbevelingen van Knauth en
Rutenfranz te ont§/erpen. Situationele faktoren kunnen er namelilk toe leiden,
dat bepaalde aaabevelingen hun relevantie verliezen. Zo kan bijvoorbeeld in
agrarische Bemeenschappen een vroeg begintiidstip van de ochtenddienst voor
de betrokken verkers vel degetijk voordelen biedt. Het rekening houden met
situationele faktoren leidt echter tot pluriformiteit in roosters. En de inventa-
risatie heeft geleerd, dat hiervan zeker binnen de diskontinu en de semi-
kontinu maar zeer ten dele sprafe is. In de derde plaats bestaan in diverse
organisaties "informele regelingen" die ertoe kunnen leiden dat nadelige aspek-
ten van een rooster afgerurakt vorden.

In het kader van dit onderzoek kunnen Been definitieve uitspraken gedaan
worden over de oorzaken van het verschil tussen de mogeliike en feitelijke
toepassing van ploegenarbeidkennis. Desalniettemin bliikt uit de nadere be-
schouving van de geinventariseerde roosters, dat het in Hoofdstuk 2 geschetste
beeld over de vormgeving van roosters, in de praktiik vordt ondersteund. ïe-
meer omdat nadere analyses niet hebben uitgewezen dat zaken als de grootle,
de geografische ligging en de aard van het bedriif bepalend z,in voor het rooster,
is aannemelijk dat de diskrepantie onder meer met de volgende faktoren te
maken heeft:
- de beperkingen die de arbeidsvetgeving ople8t;
- het streven naar beheersbaarheid door uniformiteit:
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- het roosterkonservatisme van de betrokkenen;
- de dominantie van ekonomisch/technologische kriteria bii het vormgevings-

proces;
- de onbekendheid met de psycho-somatische en psycho-sociale kriteria.

NOTEN
I Een overzicht van het voorkomen van verschillende soorten ploegendienst per

type, per distrikt en per bedrijfsklasse in relatie tot de steekproef is te vinden
in Bijlage 6.1.

2 Artikel 24,lid 2 van de Arbeids§/et l9l9 bepaalt, dat een arbeider in fabrie-
ken en wertplaatsen geen arbeid mag verrichten tussen 6 uur des namiddags
en 7 uur des voormiddags. Hiermee ziin in feite alle ploegendiensten, zoals die
in de onderhavige studie aan de orde zijn, verboden. De vet kent echter
uitzonderingen (zie Art. 25). In dit verband is onder meer van belang het
!flerktijdenbesluit fabrieken en verkplaatsen 1936. In de artikelen 33,41 en
42van dit besluit urorden ploegendiensten in een groot aantal bedrijfstakken
mogeliik gemaakt. Voldoet een rooster aan de voorvaarden die in de be-
treffende artikelen zijn neergelegd en vordt de industriele sektor met naam
genoemd, dan is geen vergunning vereist. In andere gevallen dient de
Arbeidsinspektie vel een vergunning te verlenen.

3 Roostervoorbeelden behorende bii diskontinue regelingen staan vermeld in
Biitase 6.2.

'í De steekproefomvang kan per aspekt varieren. Enerzijds heeft dit te maken
met enkele ontbrekende gegevens. Anderzifds komt dit door de aard van het
te behandelen onder§/erp. Zo is bij de diskontinu met nachtdienst bijvoorbeeld
geen sprake van een middagdienst.

I Roostervoorbeeldeo behorende bii semi-kontinue regelingen staan vermeld in
Bijlage 6.3.

6 Roostervoorbeelden behorende bij volkontinue regelingen staan vermeld in
Bijlage 6.,{.

7 Een betangrijk deel van het onderzoek naar ploegenarbeid spitst zich toe op de
roosters. Daarnaast vordt echter ook een groot aantal studies verricht naar
andere aspekten van hetzelfde thema. In dit verband kunnen genoemd wor-
den: de selektie van ploegenurerkers, de faktoren die een goede aanpassing
bevorderen of in de §/eg staao, de gevolgen van ploegenarbeid voor de direkte
omgeving van de werker, e.d. De sociaal-vetenschappelijke kennis iazake
ploegenarbeidroosters vormt met andere voorden slechts een onderdeel van
het totale kennisbestand. Zie voor een overzicht van de verschillende in-
valshoeken: ïhierry, Hk., Jansen, B. Ploegenarbeid, een psychologische optiek.
In: Roe, R.A. (red.). Psycholoeie der arbeidsomstandigheden. Assen: van Gor-
cum, 1986. rr7
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7. pE RRPA-INDEIING YAN DE PRAKTIJK-ROOSTERS

In Hoofdstuk 3 werd ervoor gepleit bii de analyse van differentiele effekten,
niet alleen gebrui.k te maken van een van de Bangbare typologieen maar ook
van een indeling die gebaseerd is op de l3 rooster-risiko-kriteria. De voordelen
hiervan ilin, zo verd gesteld, dat onder meer een samenhangend beeld van het
psycho-somatisch en psycho-sociaal velzijnsrisiko van roosters vordt gekre-
eerd, en dat eventuele dífferentiele effekten tussen roosters beter te interprete-
ren ziin. In het onderhavige hoofdstuk wordt aan dit pleidooi gevolg gegeven.

In Paragraat 7.1. wordt allereerst het rooster-risiko-profiel van de dagdienst
gepresenteerd. Vervolgens vorden in Paragraat 7.2, zes kategorieen van ploe-
genroosters (verder clusters genoemd) Begeveo, die op basis van de RRPA van
elkaar te onderscheiden zijn. Daarbil vordt in subparagrafen aandacht geschon-

ken aan elk cluster afzonderlijk.
De presentatie van een cluster gaat steeds vergezeld van een beoordelinB in
termen van het velzijnsrisiko, dat door de betrokken werkers vordt Belopen.
Naar aanleiding van deze beoordetingen vordt in een afsluitende paragraaf (Par.

7.3.) een versimpeld interpretatieschema voor differentiele effekten tussen
clusters gegeven. Dit schema zal gebruikt vorden bij de bespreking van de re-
sull,aten in Hoofdstuk 9 ea 10.

7.1. Het -Daedienst-cluster' (Ctuster 0)

0mdat in deze studie, afgezien van differentiele effekten tussen ploegendienst-

roosters onderling, ook verschillen tussen ploegendienstroosters en dagdienst
aan de orde komen, vordt op deze plaats in eerste instantie op het "dagdienst-

cluster" ingegaan. Het voordeel van de behandeling van dit cluster voordat de
ploegendienstroosters aao de orde komen is, dat een referentiekader gekreeerd
wordt. Aan de hand hiervan kunnen de RRPA-resultaten van de ploegendien-
sten beter geplaatst urorden.

De inventarisatie van roosters via de Arbeidsinspektie had uitsluitend
betrekking op ploegenarbeid. Daarom ziin de gegevens die hier vorden gepre-
senteerd, gebaseerd op de dagdienstschema's van de personen die de Ïiidsbe-
stedingwragenlifst hebben ingevuld. Als typerend rooster kvam bii deze per-
sonen het volgende naar voren:

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Week I D
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Roosterkenmerken:
Aantal ploegen
Bedrijfstiid
Arbeidstijd
Begin- en eindtijden

: n.v.t.
:45 uur/veek
: 45 uur/week
:D-07.30-16.30uur
_ - vrij

Het bijbehorend skoreprofiel wordt Begeven in Figuur 7.1.

Figuur 7.1.: Eet gemiddeld rootter-risito-profiel vrn Cluster 0.

Het risikoprofiel van Cluster 0 maakt io ziin algemeenheid duidetijlt hoezeer de

theoretische basis van de RRPA afgestemd is op de "dagdienstkultuur" (zie in dit
kader tevens Hoofdsruk l2). ïen aanzien van bijna alle aspekten skoort het
bijbehorende strandaardrooster marimaal (dus l0). Meer specifiek geldt, dat
uitsluitend de lage vaarde bij de moselijkheden tot huishoud- en g,ezinstaken

(MH) vermeldensvaard isl. Deze betekent, dat indien men veel huishoudetijke
en gezinsverplichtingen heeft, problemen te verwachten ziin.

7.2. De zes clusters Yrn gloegendienstroosters

Worden de rooster-risiko-profielen van de 925 verkschema's uit het vorige
hoofdstuk statistisch gegroepeerd2 dan blijken zes Boed van elkaar [e
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onderscheiden clusters naar voren te komen. Een verdeling van de
over deze clusters urordt Begeven in Tabel 7.1.

Tabel 7 .1.: I}e verdeling vaa de geinveateriseerde roosters
zes clusterr.

roosters

over de

Zoals in het vervolg geillustreetd zal vorden, zijn de clusters Boed te typeren.
Desalniettemin is het vermeldenswaard, dat - uitgaande van de traditionele
typologie - zeer verschillende roosters tot één cluster kunnen behoren. Zo

bestaat het eerste cluster bijvoorbeeld voor het merendeel uit diskontinue 2-
ploegendienstregelingen. Daarnaast komen in deze groep echter tevens enige
semi-kontinue 3-, 4- en 6-ploegendiensten voor.
Dit maakt nog eens duideliik. dat een analyse van differentiële effekten oo basis
van een der traditionele tyoologieèn tot interpretatieproblemen kan leiden.
Want roosters met dezelfde risiko-orofielen kunnen dan immers aan verschil-
Iende katesorieèn toebedeeld worden.

7.2.1. Cluster I

Zoals in de voorgaande tabel reeds verd vermeld, bestaat Cluster I in totaal uit
227 roosters (d.v.z. 251 van het bestand). Het overgrote deel hiervan is
diskontinue 2-ploegendienst. Voor wat betreft de verdere typering van het
cluster is het volgende relevaot: de Eeeste roosters hebben een formele
arbeidstijd van 40 uur. Daarnaast geldt voor het merendeel dat de begintijd van
de ochtenddienst voor 06.30 uur ligt. Nacht- eo veekendwerk komt normaliter
niet voor.
Het rooster dat het gemiddelde skoreprofiel van het cluster het meest benaderd
is:

Cluster Àantal PercentaÉ

I
2

3

{
5

6

227

198

{3
298

80

79

25

2I
5

32

9

I

lftaa"I 925 r00
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Ma Di Vo Do Vr Za Zo

Week I 0

Week2 M M M

Roosterkenmerken:
Aantal ploegen
Bedrijfstijd
Arbeidstijd
Wissettijden

2
80 uur/veek
{0 uur/veek
0 - 05.30 - 13.30 uur
M- I 3.30 - 21.30 uur
_ - vrii

012145678910

Het skoreprofiel vordt afgebeeld in Figuur 7.2. De ia deze figuur aangebrachte
rondjes geven een indruk van de mate van spreiding rond het kriteriumgemid-
delde3.

RE

PE

DB

1.rB

l'ltl

KN

VS

MH

KH

MÀ

KÀ

MVJ

KTd

Figuur 7.2-: Eet gemiddeld rooster-risito-profiet vea Cluster I (oo :

de spreiding rond het triteriumgemiddelde).
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In het profiel van Cluster I komen de volgende saillante gegevens naar voren.

- Het slechtste skoren de betreffende roosters op de moseliikheden tot huishou-

deliike en gezinstaken (MH), de konstantie van de moBeliikhgdeq tot avondre-

kreatie (KA) en de mogelijlcheden tot avondrekreatie (MA). Ten eerste

betekent dit, dat indien men veel huishoudelijke en gezinsverplichtingen

heeft, op deze terreinen problemen kunnen optreden (overigens ziin de moge-

tijkheden om huishoudelijke en g,ezinstaken uit te voeren voor werkers in
pioegendienst aanzienliit< groter dan voor de dagdienstwerkers (zie Par.7.l.).
ïen tweede ziin de mogelijkheden voor §/at betreft de avondrekreatie aan-

zienliik beperkt. Zo is men om de zeven dagen gedurende een volle werkveek
verstoken van de gelegeaheid oo 's avonds aan vriie tijdsaktivitei-ten deel te

nemen. Tevens is de kans om regelmatig (bijv. in kompetitie-verband) aan

klub- enlof verenigingsaktiviteiten mee te doen' beperkt.
- Afgezien van de skores op de kriteria MH, KA en MA kan het profiel van

Cluster I verder als goed tot zeer goed gekwalificeerd worden. Ïvee kant-

tekeningen zijn daarbij echter op ziin plaats. Het feit dat de oeriodiciteit (PE)

niet maximaal is, impliceert de kans op een verstoring van de circadiane

ritmiek. Hoevel deze verstoring kleiner zal uin dan bii roosters met nacht-

diensten, sluit dit psycho-somatische klachten niet uit.
Verder zijn de mogelijkheden tot nachtrust (MN) enigszins beperkt, tengevolge

van het vroege begintijdstip van de ochtenddienst. Bii langzaÍue rotatie leidt
dit in de praktifk veelvuldig tot staaptekorten tijdens de ochtenddienstperio-
de.

7.2.2. Cluster 2

Dit cluster bestaat in totaal uit 198 roosters en maakt 2l7- uit van het

roosterbestand. Alle roosters die tot deze Broep behoren, zifn diskontinu van
aatd; naast 2-ploegendiensten komen enige 3- en {-ploegendiensten voor. De

clusters die tot Cluster 2 behoren, hebben erg veel overeenkomsten met die van

Cluster l. Het belangrijkste verschil zit in de aard van de wissettijdstippen: bij

het onderhavige cluster liggen de begin- en eindtifden vao de diensten over het

algemeen later. Verder komt het nogal eens voor, dat de bruto arbeidstiid iets

tanger is. Dit heeft dan te maken met het feit dat (onbetaalde pauzes) in het

verkschepa opgenomen ziin. Het Bemiddeld skoreprofiel van Cluster 2 vordr
het beste benaderd door het onderstaande rooster.

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Week I 0

M MWeek2 M M M
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Roosterkenmerkgn:
Aantal ploegen
Bedrijfstijd
Arbeidstijd
Wisseltijden

2
E5 uur/veek
42,5 uutlveek
O - 06.15 - t{.{5 uur
M- l{.{5 - 23.15 uur
- _ vrij

De afbeelding van het skoreprofiel vordt gegeven in Figuur 7.3.

Fi8uur 7.3.: Eet geniddeld rootter-risito-proÍiel vra Clurler 2

Gezien de vaststelliag dat de roosters uit Cluster I en 2 sterke overeenkomsten
vertonen, is het niet vervonderlijk dat het skoreprofiel in Figuur 7.3. nauvelijks
afwijkt van het skoreprofiel in Figuur 7.2.h verschillen die er zijn, spitsen zich
toe op de konstantie in de mogeliikheden tot huishoudelijke en gezinstaken en
avondrekreatie (KH, KA) en de mogelijkheden tot avondrekreatie (MA). De

skores op deze drie kriteria zjn in Cluster 2lager. Een en ander betekent, dat de
beoordelinS van het skoreprofiel, op een uitzondering na, hetzelfde uitvalt als de
beoordeling in de vorige paragraaf. De uitzonderinB betreft met nane de
aktiviteiten §/aarvoor een zekere kontinuiteit een eerste vereiste is: deze zullen
in de onderhavige roosters no,g sterker op de proef Besteld worden.
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7.2..1. Cluster 1

Het betreft hier een groep van 43 roosters (d.w.z.: 5f van het bestand).

Uitgaande van de traditionete typologie zijn 37 roosters diskontinu en is de rest

semi-kontinu. Terviit deze groep, evenals de tvee voorgaande, grotendeels uit
2-ploegendienstsystemen bestaat, zit het onderscheid met name in het - meestal

- ontbreken van een middagdienst. Hiervoor in de plaats komt dan een nacht-
dienst.

Als illustratie voor een typisch rooster uit Cluster 3 kan het volSende dienen:

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Week I 0

Week 2 N' N'

Roosterkenmerken:
Aantal ploeSen :2
Bedrijfstijd : 87 uur/veek
Arbeidstijd : 43,5 uur/week
Wisseltijden :0 - 06.00 - 15.00 uur

N - 22.00 - 06.00 uur
N' = 21.00 - 06.00 uur
_ , vrii

N.B.: De N is in het schema geplaatst op de dag dat de dienst eindiSt (deze

opmerking getdt ook voor de vol8ende schema's).

Het gemiddeld skoreprofiel van het cluster vordt gegeven in Figuur 7.4.

In het kader van de beoordeling vao het profiel is een aantal pun[en relevant:

- Het valt op dat de verschilleo tussea de skores op de kriteria relatief klein zijn;

meestentiids tiggen de vaarden rond de "7". Dit betekent in zijn algemeenheid,

dat betrokkenen ten aanzien van nogal vat velziinsaspekten risiko's lopen.

- Meer specifiek geldt in de eerste plaats, dat de mo8eliikheden tot nachtrust
(KN) en de periodiciteit (PE) beperkt zijn, Dit is het gevolS van de nachtdienst-
veelc. De kans op slaapproblemen en andere verschijnselen die samenhan8en

met een verstoring van de circadiane ritmiet, is daarom verhoogd.
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10

vs

Figuur 7.1.: Eet gemiddetd roorter-risito-profiel ven Cluster 3.

- In de tveede plaats zijn de konstantie van de moeelijkheden tot huishoud- en
gezinstaken (KlI) en de veekendrekreatie (MW ea KW) vermeldensvaard. Het
skoreprofiel viist uit, dat ploegenverkers die in de onderhavige roosters
werken, problemen op deze terreinen kuanen ervaren.

7 .2.4. Cluster 4

Deze groep omvat 321vaa het roosterbestaad, te veten 298 roosters. Het gros
hiervan is semi-kontinu. De 3-ploegendienst is het sterkst verte8envoordigd, al
komen io het cluster ook enige 2-,4-,5- en 6-ploegendiensten voor. Het meest
kenmerkende aan het cluster is, dat het merendeel "ongekompliceerde" roosters
betreft met eeo veek ochtenddieast, eea rreek middagdienst en eea week
oachtdienst. Typerend voor het skoreprofiel van het cluster is het volgende
r@§ter:

Ma Di Vo Do Vr Za Zo

Veek I 0

Week? M M M M

Week 3

M
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Roosterkenmerken:
Àantal ploegen
Bedriffstif d
Arbeidstijd
Wisseltijden

3
120 uur/veek
{0 uur/veek
0 - 06.00 - 15.00 uur
M - 15.00 - 23.00 uur
N - 23.00 - 06.00 uur
- - vrii

Het gemiddeld skoreprofiel is af8ebeeld ia Figuur 7.5.

012145678910

vs

Figuur 7.5.: Eet Bemiddeld rooster-risito-profiel van Cluster {.

Uit de figuur bliikt, dat ook bij dit cluster de spreiding tussen de skores niet
bifzonder groot is, en dat de waardea zeker niet optimaal ziin. Er ziin dus ten
aanactn vaa meerdere velziinsaspekten §/eer problemen [e ver§rachten.

Ia de eerste plaats kuanen die optredeo bij de slaap ea de circadiane ritoiek.
Dit manifesteert zich in de skores op de oeriodociteit (PE) en de mogelijkheden
tot nachtrust (MN en KN). Aaogezien, en dat in de tveede plaats, t§/ee weken uit
de ryclus van het typisch 3-ploegenrooster identiek z,ia aan het typisch 2-
ploegenrooster, tredeo voor deze periode dezelfde bezqraren op als beschreven
in Paragraal 7.2.1. Bii het skoreprofiel is dit te zien aan de mogeliikheden tot
huishoud- en qezinstaken (MH en KH) en de mogelijkheden tot avondrekreatie
(MÀ en KA).
Tot slot valt aaa de skores op de mogelijkheden tot veekendrekreatie (MW en
KW) op, dat de roosters in Cluster 4 zeker niet altiid een vriie weekendbesteding
toelaten. 
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7.2.§. Cluster \

Cluster 5 bestaat in totaal uit E0 roosters ea maatt 9Í vao het roosterbestand
uit. Op entele distontinue eo semi-koatioue regelingen oa, gaat het bij het
cluster om vol&ontiousystemen. Meestal bedraagt het aantal ptoegen 4i2-,3-,5-
en 6-ploegen komen in een entel geval echter ook voor. Kenmerkend voor de
roosters io de onderhavige groep is, dat ochtend-, middag-, nacht- en
veekenddienst staadaard voorkomen. Verder is typerend, dat veel schema's een
bruto arbeidstijd van gemiddeld 40-42 uur per veek hebben en tameliik
langzaam roterend van aard zijn. Eea voorbeeld van eeo dergeliik rooster is:

Ma Di I[o Do Vr Za Zo

Veek t N

Week 2 M M MMM

Week 3 M

Week 4 0

M

N

Roosterkenmerken:
Aantal ploegen
Bedrijfstijd
Arbeidstif d
Yisseltijden

4
168 uur/veek
{2 uur/veek
0 - 07.00 -15.00 uur
M - 1r.00 - 23.00 uur
N - 23.00 - 07.00 uur_ - vrii
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In Figuur 7.6. is het gemiddeld skoreprofiel van Cluster 5 afgebeeld.



Io

(PE

Kl{

Piguur 7.6.: Eet gemiddeld rooster-ririto-proÍiel ven Cluster J.

Door het feit dat de verschillende diensten uit de betreffende roosters over de 7
dagen van de veek gespreid ziin, is het profiel dat in de figuur naar voren komt
op een aantal punten sterk afvijkend van de voorgaande. Meer specifiek kan
met betrekking tot de beoordeling het volgende opgemerkt vorden. De

oeriodiciteit (PE) en de mogelijkheden tot nachtrust (MN) (vooral de konstantie:
KN) van de roosters zijn niet goed. Inherent hieraan is het reeds eerder
vermelde risiko op slaapproblemen en klachten die samenhangen oet een ver-
storing van de circadiane ritniek. Verder skoort het cluster tamelijk slecht op
de voorspelbaarheid (VS). Voor de betrokkenen kan dit biivoorbeeld plannin8s-
problemen opleveren.
Redelijk ufu de vaarden op de mogelijkheden tot huishoudeliike en gezinstaken
(MH), de konstantie daarvan (KH) en de moselijkheden tot avondrekreatie (MA).

Desalniettemin zijn ze suboptimaal, hetgeen betekent dat beperkingen ten
aanzien van de geooeode aktiviteiteo ervaren kunnen vorden. Dit zal zich voor-
al manifesteren bii de rekreatieve bezighedeo in de avonduren. De oorzaak hier-
van is gelegen in de lage konstaotie-skore van dit aspekt (KÀ).

De moqelijkheden tot §/eekendrekreatie (MIf en KW) ziin bii Cluster 5 (ruim)
onvoldoende. Enerzijds is het aaatal vrije ureekeinden zeer beperkt, anderziids
ziin de vrije veekeinden over het algemeen slecht gespreid.
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7.2.6. Cluster 6

Het laatste ploegendienst-cluster omvat 79 roosters (d,v.z. 8 à 9ï van het
bestand). Het overgrote deel hiervan is volkontinu van aard. [n rond de 85Í van
de gevallen gaat het om 5- of 6-ploegendiensten.
In vergeliikioe tot Cluster 5 valt deze groep met name op door de gemiddeld
geringere arbeidsduur per veek (ergens tussen de 33,6 en 36 uur) en de snel-
lere rotatie. Een voor het cluster representatief rooster vordt hieronder Bege-
ven:

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Week I 0

Week2 M M

Week 3

Week {

Week 5 N

MM

MMM

Roosterkenmerken:
Aantal ploegen :

Bedrijfstijd :

Arbeidstif d :

Wisseltijden :

5
168 uur/veek
33,6 wrlweek
0 - 07.00 - 15.00 uur
M - 15.00 - 23.00 uur
N - 23.00 - 07.00 uur
- _ vrii

Zie voor het gemiddeld skoreprofiel Figuur 7.7.

In zijn algemeenheid kan Det betrekking tot dit skoreprofiel opgemerkt
vorden, dat het qua vorm sterke overeenkomsten vertoont met het profiel van
Cluster 5. Het verschil zit vooral in de hooBte van de skores: in bijna alle ge-
vallen springen de kriteria bij Cluster 6 er iets gunstiger uit. Een en ander
betekent voor de te ver§/achten inkonvenienten, dat deze van dezelfde aard zul-
len ziin als die uit de voriBe paragraaÍ, maar zich,vaarschijnlijk in mindere mate
zullen manifesteren.
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op twee punten §/iikt de struktuur van het profiel af van cluster J, nameliik op

her punt van de regelmaat (RE) en bet punt van de voorsoelbaarheid (VS).

Tengevotge vaa het grotere aantal ploegen en de hogere rotatiesnelheid vallen
de skores op deze kriteria namelijk iets slechter uit.

0:.11,15678910

RE

DF

DB

'íB

}:N

KN

VS

MH

KH

MÀ

KÀ

t 11.,

KW

Figuur 7.7-: Eet gemiddeld rooster-risito-profiel ven Cluster 6.

7.3. Eet ioteroretatieschema voor differentièle effekten

In Hoofdstuk 3 is reeds naar voren gebracht, dat het analyseren van differen-
riele elfekten tussen roosters ook met behulp van rooster-risiko-profielen een
gekompliceerde aangetegenheid blijft. Betangrijke oorzalcen hiervan ziin het
ontbreken van voldoende inzic[t in de gewichten die aan de verschillende kri-
teria moeten worden toegetend, eÍl de onderlinge afhankeliik-heid van de

diverse inkonvenietrten. In verband met deze kompleriteit is het - vooralsnog -

het meest opportuun de risikoprofielen als interpretatiekader te hanteren.
Alvorens hiertoe vordt overgegaan, dient echter een kanttekening gemaakt te
worden bii het voorspellend veroogen van de RRPA. In een aantal gevallen is
het wel degelijk mogeliik om op basis van risiko-profielen voorspellingen te

doen omtrent te vervachten differentièle effekten. Als eerste voorbeeld kan
hier de situatie genoemd worden, vaarin (groepen van) roosters slechts op een

enkel kriterium van elkaar verschillen, of op alle kriteria in dezelfde mate van
elkaar afwijken. Een ander voorbeeld betreft de konstanties. Zeker wanneer
verplichte en sterk tijdgebonden aktiviteiten in het geding ziin, kunnen op
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grond van zuiver mathematische berekeningen veronderstellingen over
differentiele tijdsbestedingen gedaan vorden. Met een illustratie: een overtuigd
kerkganger zal in een rooster met een Brote konstantie in de mogeliikheden tot
veekendrekreatie regelmatiger naar de kerk Baan dan in een rooster Eet een
kleine konstantie "veekendrekreatie".

In het laatste deel van dit hoofdstuk vordt een interpretatiekader gepresen-
teerd aan de hand §/aarvan de differentiele effekten tussen de clusters zullen
worden geduid. Het is een versimpeld kader, omdat het is gebaseerd op een
rangordening van clusterskores op de l3 risikokriteria (zie Tabel 7 .?.').

De wiize §/aarop de tabel gelezen tuoet vorden kan het beste aan de hand van
een voorbeeld geillustreerd vorden: is een rooster onregelmatiS, (zie "Kriteri-
um"), dan kan dit bij de betrokkeneo aanleiding geven tot gevoelens van onrust,
nerveuze klachten, e,d. (zie "Te vervachten inkonvenienten"). Het cluster dat het
slechtst skoort op het regelmatigheidskriterium is Cluster 6 (zie ran8ordenin8).
Overigens is het zo dat de skores van dit cluster en Cluster 3 nauurelijks van
elkaar afviiken (zie "oo"). Clusler 0 skoort het beste op het kriterium in kwestie.
Etcetera.

Zoals vermeld u/erd, zal Tabel 7.2. gebruikt vorden in Hoofdstuk 9 en 10. 0p
deze plaats vordt volstaan met een aantal algemene opmerkinSen over het
interpretatiekader:

l.0p de mogelijkheden tot huishoudeliike en gezinstaken (MH) na skoort het
"Dagdienst-cluster" (Cluster 0) het beste van alle clusters. In verband met de
nog veelvuldig voorkomende traditionele rolpatronen binnen het gezin en de
"dagdienst-kultuur" van de vesterse saÍnenleving liikt het gewicht dat aan
MH moet vorden toegekend in zijn algemeenheid niet al te groot. Hoevel MH
bij Cluster 0 het laagst in de rangorde voorkoot, liikt hiermee toch de
vervachting gerechtvaardigd dat - ceteris paribus - de werkers in de dag-
dienstroosters de minste psycho-somatische en psycho-sociale problemen
zullen ervaren.

2. Wordt zovel het psycho-somatisch als het psycho-sociaal velzijn in ogen-
schouv genomen, dan valt op dat Cluster 3, 4 en 5 er in de tabel het slechts
afkomen. Belangwekkend aan deze konstatering is dat Cluster { vooral semi-
kontinue regelingen betreft, en Cluster 5 met name traditionele volkontinu-
regelingen omvat: regelíngen die in de praktiik zeer veelvuldig voorkomen
(bii UenaOering in rond de {0r van de gevallen).
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Tabel 7-2-: Ile raagordening ven de clusterstores op de 13 risito-
triterie in semenhaag met de te Yervechten iatonve-
niènten.
("loolfJ,E: stores die slechts uargiaaal ven eltaar Yer-
sc[illea).
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Or2.l.ao3065

Pf.rtnlrl,EP en kciLdlrutt4rÈlren
eff..rdrg prt't Er-/\rerrrïrcaèrzol, kraó-
tgl hrlturiblctstlrltdtsl
cÈEdddqE t(drtlrllt€fÈ partren/t*r/
@rol, gEE*kqf l(Éntl.rrrlteit h.U-s-
tu.dalcelvlt.r trÍl
§lerilrrg partr-,nolr nlrÈ aer'uc aan
rrt gl gebanrcr alrCtvltalEtr ala wrent-
glrqr-, vrlsÈF, lsalrgr crr fatttÈ
Ed(
cebEtdcl§e kcÍrtlr.rlhrÈ p.rEEEol, DfrÈr
rqe:.Etff .t-lm elafgEbÈt akCi'-
vttGttÀr
aqtlOrry 'ultrtqrJcr', ElJIbr àÉ'!@
rctaf*Wr àlÈtvltÈttéÍr
ldJÈr rEÍFf.EtfÍF èl're da.'Ia&F
&l al*,lvlt8ltsl

3. Een ander substantieet deel van de praktiikroosters (Ctuster I en 2; bij bena-
dering {JÍ van de gevallen) komt met name psycho-sociaal nogal eens laa8

in de rangorde voor. Dit gegeven is relevan!, omdat het hier vooral Baat om

de voor velen "onschuldige" diskontinuregelingen.
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NOTEN

I gii Oe beoordeling van de skoreprofielen van de clusters vordt niet ingegaan
op de kriteria dienstbelasting (DB) en veekbelasting (WB). De reden hiervoor
is, dat de vaarden op deze kriteria tussen de onderscheiden groepen slechts

marginaal uiteenlopen.

2 prs eerste stap die in het kader van de aieuve indeling van ploeBen-

dienstroosters gezet is, betrof een analyse van de noodzakeliikheid om alle l3
kriteria aan de typologie teo grondslag te leggen. De faktor-analyse die

hiervoor gehanteerd verd, toonde aan dat het niet zinvol was om het aantal
van l3 te verkleinen.
Vervolgens verden de rooster-risiko-profielen van 925 verkschema's Segroe-
peerd aan de hand van een cluster-analyse volgens de methode Ward. In feite
vorden bij deze analyse de skoreprofielen van de roosters met elkaar ver8e-
leken.
Voor meer specifieke informatie betreffende zovel de faktor- als de cluster-

analyse vordt ver§/ezen naar: Jansen, B. Dagdienst en ploeeendienst in veree-
liikend gerspektief. Lisse: Svets en Zeitlinger, 1987.

3 De erakte waarden van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de l3
rooster-risiko-kriteria per ploegendienstcluster is te vinden in Billage 7.1.
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S. BET BELANG VÀN NIET-ROOSTERTECENISCEE ASPEKTEN

Het belangrijkste doel van de TE en de afname van de TBV was het beant-
voorden van de vraag of zuiver roostertechnische kenmerken van een arbeids-
tijdregeting van invloed zijn op het lichamelijk en psycho-sociaal velzijn van de

betrokkenen. Voordat in de votgende hoofdstukken nader op deze vraag wordt
ingegaan, zat in het onderhavige hoofdstuk vorden onderzocht, of er in het
onderzoeksmateriaat ook differentiete effekten aan te treffen zijn van niet-
roostertechnische variabelen.
Meer in het bijzonder staan in dit hoofdstuk de volgende vragen centraal:
l. Vormen de personen uit de TE- en de TBV-steekproef een repre§entatieve

§/eergave van de totale populatie?
2. Zijn de verschillende roosterkondities in het onderzoek qua achtergrondken-

merken van de respondenten (leeftijd, gezinssituatie, e.d.) votdoende verge-
lijkbaar?

3. Bestaan er systeoatische verbanden tussen de achtergrondkenmerken van de

re s pondenten en hun psycho-som atisch en psycho-sociaal w el21in?

4. W at is de betekenis van een en ander voor de analyse en interpretatie van
differentiele roostereffekten ?

t.l. De representativiteit van de steetproeveo

De vraag met betrekking tot de representativiteit van de t§/ee steekproeven
voor de totale populatie is relevant, omdat daarmee de generaliseerbaarheid
van de resultaten in het geding is. Met andere woorden: Belden de uitkomsten
van de studie uitsluitend voor de onderzochte groeperingen, of hebben de uit-
komsten een breder draagvlak?
Ier beantwoording van deze yraag vorden in dit deel verschillende kenmerken
van de onderzoeksgroep die aan de TE deelnam, vergeleken met een aantal
landelijke cijfers. De TBV-steekproef vordt oiet apart in de beschouwing
berokken, omdat gebleken is dat deze qua relevante kenmerken nauveliiks
afvijkt van de TE-steekproefl. Uitspraken over laatstgenoemde steekproef
gelden daarmee automatisch ook voor de TBV-groep.
De landeliike ciifers zijn grotendeels ontleend aan het Loononderzoek van het
CBS (zie tevens Hoofdstuk l.). Achtereenvolgens worden behandeld:
- de geografische spreiding van de bedriiven vaarin de personen uit de steek-

proef verkzaam ziin;
- de verdeling van de personen uit de steekproef naar leeftijd en arbeidsduur;
- de verdeting van de personen uit de steekproef over de verschillende industri-

ele deelsektoren.

8.1.1. De geoerafische soreiding van de bedriiven

Zoals eerder is beschreven, verd de steekproef van 1457 personen gevormd uit
een adressenbestand dat door 79 industriele bedrifven in Nederland beschik-
baar werd gesteld. Deze 79 bedrijven vormen op hun beurt een responsgroep
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vaÍl ruim 20f uit een totaal vaa 355 bedrijven dat is aaogeschreven met het
verzoek tot deelaame aatr het onderzoek.
Een eerste indruk van de represeotativiteit van de steelproef vordt verkregen
door te letten op de geografische spreiding vao deze deelnemende bedrijven
door Nederlaod. Men zie Tabel 8.1.

Tebel t.l.: Yerdeliag oyer dirtritt vra let totele eeatel bedriivea. de
eeagerchreyen bedrijvco e! de deelaeoeade bedrijven.

IE/IAIA ÀÀ}'IhL ÀàIGCI§EI/E!{ DEEI.àEI. TOE
BEDRU\IEI' EEDRIJIEN ER.L riEN

abs t ab t a!< t

I. Ii{aastJidrt
2. Bleda

3. Rfr.terdam

4. UEecàt
5. Àrrterdan
6. tlaarleín

7. Àrntgr
8. Deventer

9. cruringel
I0. Z@telr:Ear

378 16.0 50 l{.1 13 16.5
295 r2.5 49 t3.8 12 r5.2
269 tr.4 {E r3.5 9 rr.4
163 6.9 18 5.r 5 6.3
r54 6.5 1{ 3.9 3 1.8
19{ 8.2 29 8.2 7 8.9
280 tr.8 45 L2.7 6 7.6
235 9.9 30 8.5 5 6.3
27L 11.5 56 r5.8 18 22.8
L25 5.3 16 {.5 I r.3

tBEr: OqelxÈIierÈ ge{levrens van & ploqendfenst eÍqr€te I98O yaÍt
tet ltirrist€rle van Seial.e Zaken en fÈdrgelegenheld.

Tabel E.l. is gebaseerd op de indeling naar distriktenvan de Arbeidsinspektie.
Per distrikt vordt veergegeveo:
- het totale aantal bedrijven dat mogeliikervijs aan het onderzoek had kunnen

deelnemen;
- het aaotal vao deze bedrijven dat verzocht is om mee te §/erken;
- het aantal van deze aangeschreven bedrijven dat daadverkelijk mede§/erking

heeft verleend.
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Uit de cijfers bliikt, dat de verdeling van de deelnemende bedrijven in een
behoorlijke mate overeenf,omt met die van het totaal aantal bedrijven. Slechts
in drie gevallen wiikt zti af . Het sterkst geldt dat voor het distrikt Groningen, dat
met 22,8I duidelijk oververtegenvoordigd is. In mindere mate geldt dat voor
de distrikten Arnhem eo Zoetermeer, die met respektievelijk 7,6r en 1,3%

ondervertegen§/oordigd ziin. Het is mogelijk dat het selektiekriterium, volgens
welk alleen de vat grotere ploegendienstbedriiven zijn aangeschreven, hierbij
een rol heeft gespeeld (de geniddelde bedrijfsgrootte verschilt per distrikt).
Worden de verdelingen van zo§/el de 355 aangeschreven bedrijven als de 79
deelnemende bedriiven getoetst tegen de totale verdeling. dan bliiken er statis-
tisch Been vermeldensvaardige signifikante verschillen op te treden2. Al met al
kan dus gekonkludeerd vorden, dat de deelnemende bedrijven qua geografische
spreiding een vrij adequate afspiegeling vormen van de landelijke populatie.

8.1.2. Achtergrondkenmerken van de personen uit de steekoroef

0m te kunnen beoordelen of de steekproef van 1457 respondenrcn representa-
tief is voor de totale Nederlandse beroepsbevolking in de industriele sektor, is
nagegaan, of de steekproef en de totale populatie op een aantal achtergrondken-
merken vergelijkbare karakteristieken vertonen. Voor §/at betreft de populatie
van ploegenurerkers §/as hiervoor vrij recent cijfer-materiaal beschikbaar over:
- de verdeling naar geslacht;
- de verdeling naar nationaliteit;
- de verdeling naar leeftijd;
- de verdeling naar overeengekomen arbeidsduur.

De verdeline naar geslacht. Het aantal vrouvelijke ploegenverkers in de
industriele sektor is - mede door de strikte §/etsregels die tot voor kort op dit
gebied bestonden3 - erg klein. Uit een van de meest recente overzichten{ valt af
te leiden, dat het in april 1983 om ca.3800 vrou§/eo ging op een totale
populatie van 150.000 personen. De meeste van hen (ca. 3500 vrouven) waren
verkzaam in tveeploegendienst. Vanwege deze erg scheve verdeling - zowel
qua proportie van het geheel als qua spreiding over de verschillende ploegen-
diensten - is er ten behoeve van de vergeliikbaarheid bij het samenstellen van
de steekproef naar gestreefd om alleen maar ploegenverkers van het manneliik
geslacht te laten deelnemen. In dit opzicht vormt de steekproef dan ook geen
representatieve §/eergave van de totale industriele beroepsbevolking, maar
uitsluitend van het (overgrote) mannelijke deel daarvan.

De verdeling naar nationaliteit. Uit de Ploegendienstenquéte 1980 van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bliikt, dat de totale populatie
van personen die in permanente ploegenarbeid verken, voor 81,3r bestaat uit
mensen met de Nederlandse, en voor 18,7Í uit mensen me[ een buitenlandse
nationaliteit. Hoevel de buitenlandse ploegenverkers dus een substantieel
bestanddeel vormen van de populatie, is er bii de selektie van respondenten uit
het adressenbestand toch zoveel mogelijk op toegezien, dat het om personen met
een Nederlandse nationaliteit Bing. De ervaring leert, dat buitenlandse werkne-
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mers taalliundige problemen kunnen hebben als zij aan enquéte-onderzoeli
deelnemen. Door deze personen bij voorbaat buiten de steekproef te laten, is
getracht te voorkomen dat dergelijke problemen een storende invloed op het
telefonisch verkregen onderzoeksmateriaal zouden hebben. A[ met al kan de
steekproef dus het beste beschouvd worden als zijnde getrokken uit een popu-
latie van uitsluitend mannelijke ploegenwerkers met de Nederlandse nationali-
!eÉ

De verdeling naar leeftijd. Populatiegegevens over de verdeling van verschillen-
de leeftijdskategorieen over de diverse vormen van ploegendienst ziill ook
beschikbaar uit het Loononderzoek van het CBS. Iíorden deze ge8evens vergele-
ken met die van de steekproef, dan btiikt over het geheel genomen, dat de
personen in de steekproef iets ouder ziin dan de personen uit de populatie van
1983 $9,6 versus 38,4 iaar)1. Nadere inspektie leert dat dit verschil ÍDet naÍDe
vordt te§/eeggebracht door de groep "diskontinu", die met een gemiddelde
leeftijd van { I iaar in de steekproef een kleine drie jaar ouder uitvalt dan in de
populatie. Daar staat tegenover dat in alle groepen sprake is van een goede

spreiding over alle leeftiidskategorieen. en dat bii de groepen "semi-kontinu" en
"volkontinu" de cijfers nauwelijks afwijken van de populatie-ge8evens. Mede
gelet op het verschil van biiaa tvee iaar tussen het vergaren van beide soorten
gegevens, liikt er dan ook weioig aanleiding te zijn om de steekproef op het punt
van de leeftiidsverdeling als niet-representatief te beschouwen.

De verdeling naar overeensekomen arbeidsduur. Bij de vergeliiking van de po-
pulatiegegevens en de steekproefgegevens over de overeengekomen arbeids-
duur per veek valt op dat er behoorlijke verschillen bestaan6. Deze komen met
name voor in de kategorieen "35-39 uur" en "groter/geliilt 40 uur". Uitenard
veerspiegelt zich in deze verschillen de reele trend tot arbeidsduurverkorlin8
die sinds 1982 is ingezet. Gegeven het feit dat in t 9E5 in de meeste organisaties
een gemiddelde arbeidsduur van om en nabij 38 uur per veek werd Berea-
liseerd, liikt de steekproef een redelijk goede afspiegeling van de landelijke
situatie destiids (april 1983) te vormen.

8.1.?. De sp!:eiding van de steekproef over de industriele deelsektoren

Een laatste aspekt §/aarop bii de beoordeling vao de representativiteit van de
steekproef getet is, is de verdeling van de arbeidstijdregelingen waarin de l4J7
respondenten verken over de verschillende deelsektoren van de industrie. De

arbeidstijdregetingen ziin daartoe op de traditionele vijze ingedeeld (dagdienst;

diskontinu; semi-kontinu; en volkontinu). De deelsektoren zijn onderscheiden
aan de hand van de Standaard Bedrijfs-lndeling (SBI) van het Directoraat-
Generaal van de ArbeidT.
Wat naar voren komt is, dat de deelsektoren die niet in de steekproef vertegen-
woordigd zijn (de nummers 23, 24, 25, 35, 38 en 39). in bijna alle gevallen
Levens deelsektoren zijn vaarin niet of nauwelijks in ploegendienst gewerkt
worctt. De enige uitzondering vormt de Machine-industrie (nr. 35), maar ook
daar maakt het aantal ploegenwerkers niet meer dan 21 van de totale
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beroepsbevolking uit. De deelsektoren §raarin ploegendienst wel in substantiele

mate voorkomt. bliiken alle verhoudingsgewiis Soed in de steekproef voor te
komen. Slechts in drie gevallen lopen de cijfers ÍDeer dan 5Í uiteen, nameliik bii
de deelsektoren Voeding en Genotmiddelen |.:rrrs.20/21) en Basismetaal (nr' 33)

die in de steekproef enigszins ondervertegenwoordigd ziin, en bii de deelsektor

Metaalprodukten (ar. 34), die enigszio§ oververtegen§/oordigd is.

Beduidend minder representatief is de steek,proef als mk de dagdienstverkers
bij de vergelijking vorden betrokken. 0p dit punt echter is representativiteit
oolc nauwelijks nagestreefd: de dagdienst is uitsluitend in de steelcproef opgeno-

men als basis §/aarmee de ploegendiensten vergeleken kunnen c/orden. 0m deze

vergelijkbaarheid optimaal te makea,ziin zovel de ploegenwerkers als de dag-

dienstverkers uit dezelfde bedrijven "gerekruteerd" (het8een verklaart §/aarom

dagdienst 83Í van de populatie omvat en "slechts" 23f van de steekproef).

Samenvattend kan worden gekonkludeerd, dat de steekproef voldoende repre-
sentatief geacht mag worden als gelet wordt op:
- de geografische spreiding van de respondenten over Nederland:
- de leeftijd van de respondenten:
- de deelsektoren waarin de ploegenwerkers verkzaam ziin;
- de vekeliikse arbeidsduur van de ploegenverkers.
Niet representatief is de steekproef als het gaat om de verdeling naar geslacht

en naar nationaliteit: om statistísche en inhoudetiike redenen (vergeliikbaarheid

van groepen;validiteit van de gegevens) ziin vrouweliike en buitenlandse werk-
nemers met opzet niet in de steekproef opgenomen.

roostertoodities

Een tweede vraag die met betrekking tot de kvaliteit van de steekproef Eesteld
kan vorden, is, in hoeverre de verschillende klassen van arbeidstijdregelingen
(volgens de traditionele indeting en de indeling op basis van de risiko-kriteria)
vergelif kb aar lelin qua achtergrondkenmerken vao de respondenten die deze

regelingen vertegenwoordigen. Niet-vergelijkbare klassen zouden immers tot
gevolg kunnen hebben, dat differentièle effekten op het welziln ten onrechte

aan roosters vorden toegeschreven.

8.2. t. De traditionele typolo8ie

Kengetallen die in dit verband illustratief zijn, vorden weergegeven in Ïabel
8.2. Achtereenvolgens worden daarin vermeld: de ciffers voor de totale steek-
proef; de cijfers per vertegenwoordigd type arbeidstiidre8eling: en het wel
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Tebet t.2.: Achtergrondgegevent vea de respondentea per toort er-
beidstiidregeling/treditionele typologie (een ' in de p-
tolom bcteleat det de verrchillen tussen de tete8orieèn
sigaifitut ziin).

vari.abele

Àdrtertrrcnd arbidsti ièeellrs
f . cerniöelde arbidsàarr per r*ek
2. Percentage dat > 5 kÉr in de

Iaatste trE rlaarden teft orer-
FÈ*t

3. lbeslaglErent4e
4. FercEÍrtige dat > 5 jaar i,l hri-

èige ÀgR r€rkt
5. Percentage resporÈntm dat in

andere dan de h$dige gs€rkt
tÉeft

6. Perertage ttEt roosteÍveraÍdÈ
rirg jr afgelcDsr Eë jaar

ÀchtercÍrad arbeldssit!Àtl,e
7. tbrentage rc*oÍÈnt€n rct

leidirgpwrËe funkti.e
8. Ceni.+Lld aantal klrdrten oter

de fysiele r*rkrstandirredert
(lë(. 7)

9. Geni*Lld aantal kLrcht€n orer
de pqlddscle rerl«ostardighden
(rax. 2)

r0. cgttldeld tcistlit usrilry/rerX
(mjnuÈen)

Verkeuren arbeidsLi id::eeUrs
lI. Flëdbiltteit r@sted<eÍred<eÍl

(mx. 24)

Àchtersrord rer:sotssi bratie
12. Cgni&telde feeftljd
13. Perentage getnnden/saeÍF

rgEn&n
14. c€ÍÉöeLde qLeidirxgsnlteat

(r=wl,o/LÀr,o of L4er;
3àínOn{À\D of lwr)

Àcàter<rcrrt tlrulssltrraÈLe
f5. @ÉdeLde tulsluxlgt@tte
16. Perentage gezlrucn rct klrrderen

17. Perentage partÍErg EÈ eigeÍl
baaÍl

18. Percentage ret gelsoler&
sla4rkarEr

Gefxulk ntdielen
f9. Csddeld aanta.L k+eÍr koffie

Fer d-E

20. csnl.s-ld aanta,l glrzen aU(È
hollurhrde drarÈ per rek

2I. Persttage st€\rlp r*ers
( > 16 slgaretteÍ/slgareíl e.d.
per dag)

22. Percent4p gebnrlkers van
5laalmirrCp]s11, g.d.

IbÈàaI Dadlenst
0{=f4{{) (N - 338)

DlskclÈlÍ\l
(N = 369)

Sglrl-ksrÈirtl
(N = 389)

vol}srtjjlu p
(N = 347)

716413516

38,2 37,9

15,0 22,4

19,7 n.v.t.

65 77

8r,5 73,9

{8,0 n.v. t.

34,5 33,7

2 ,4 1,9

0,5 0,4

19, t L9,2

3gr5 40,6

82,0 82,0

2,3 2,4

3,4 3,3

61 ,2 63rtl

28,0 28,0

64,2 n.v. t.

7,L 6,5

10,7 9,2

r5,{ t0,6

r4,8 r4,9

38,9

15, I

13,8

72

8l ,0

25,2

32,6

2rl

0r5

18r3

5r3

40r5

82,0

212

3r4

65,8

27,5

72,3

7'0

10,6

16, 3

L5,7

38,5

11,7

18,5

7L

73,8

25,2

34,8

216

0r5

18,9

5r3

38,0

78,0

212

3rl
65, I
30,5

60 12

7r4

l0r2

I6,9

16, 5

37,4 r

rl,3 t

27,0 .

37'

92.5 |

{5,0 |

36,7

3,0 I

0,5 |

20,2

38,9 |

85 ,0

2,6 '

3r5
'14,7 t

23,8

6l,l '

7,6 '

l2,B '

20,7 t

Il ,8
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of niet statistisch signifikant zijn van de verschillen van deze cijfers tussen de
regelingen onderlingE.
Uit de tabel bliikt, dat alle achtergrondkenmerken met betrekking tot de
arbeidstijdreBeling signifikant tussen de verschillende kondities verschillen. In
t§/ee gevallen vas dat op voorhand te vervachten, namelijk bii het percentage
ploegentoeslag (hoger naarmate het systeem "progressiever" is) en bii gemiddel-
de arbeidsduur per veek (lager naarmate het systeem "progressiever" is). Wat
opmerkeliik is, is het verschil in de tijdsduur vaarin men in de huidige arbeids-
tifdregeling werkt. Bii dagdienst, diskontinu en semi-kontinu is die tijds-duur
voor de overgrote meerderheid 5 iaar ol langer: bij volkontinu daaren-tegen is
die tijdsduur voor de meerderheid korter dan 5 faar. Toch valt ook dit verschil
gemakkeliik te verklaren vanuit de nogal ingriipende veranderingen die zich
gedurende de afgelopen 7 iaat in volkootinusystemen hebben voorge-daan
(denk aan de invoering van 5-ploegendienst aan het eind van de jaren zeventig).
Dit verschil in tijdsduur is er stellig mede de oorzaak van dat de volkontinu-
dienst er eveneens nogal uitspringt als het gaat oÍn het meemaken van rooster-
veranderingen gedurende de afgelopen t§/ee jaar en het gewerkt hebben in
andere arbeidstifdregelingen dan de huidige. Een opmerkelijk verschil tussen de
kondities doet zich voor bij het aspekt overwerk. Hierbij valt in de eerste plaats
op dat in alle kondities een niet onaanzienlijk percentage van tenminste I I Í in
t§/ee maanden 5 keer of vaker heeft overge§/erkt. In de tveede plaats valt op,
dat het vooral de personen in dagdienst zijn die het meest met dit verschijnsel
gekonfronteerd (zeggen te) vorden (namelijk bijna eeo kvart van de
respondenten).

Ten aanzien van de achtergrondkenmerken van de arbeidssituatie laat Tabel
E.2. aen, dat twee ervan signifikant tussen de roosterkondities verschillen: de
fysieke en de psychische verkomstandigheden. Bij klachten over de fysieke
verkomstandigheden valt een velhaast lineair verband met de "progressiviteit"
van de arbeidstijdregeling §/aar te nemen: het gemiddelde aanLal klachten
neemt toe in de volgorde dagdienst - diskontinu - semi-kontinu - volkontinu,
Een nadere beschouving van de aspekten van de fysieke verkomstandigheden
die vooral aan de verschillen bijdragen, leert dat het Baat om het verken met
giftige stoffen, lawaai en gevaarlijk werk.

Als het Baat om de voorkeuren ten aanzien van de arbeidstijdreeelinq bliikt het
volgende.
De fleribiliteit in roosterkenmerken is in de volkontinu het grootste en in de
dagdienst het kleinste. Dat vil zeggen dat de personen die in eerstgenoemde
regeling verkzaam zijn, het minst moeite zeggen te hebben met zaken als: in het
weekend en 's nachts moeten werken: doordeweeks vrij ziju en dergelijke.
Hoewel de onderzoeksgegevens niet toelaten om definitieve uitspraken over de
oorzaken van dit fenomeen te doen, ligt het voor de hand dat hier zowel het
mechanisme van de selektie als dat van de aanpassing werkzaam is.

Ïen aanzien van de achtergfondkenmerken van de persoons- en de thuissituatie
is relevant dat bij vier kenmerken verschillen tussen de kondities bestaan
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(leeftijd, opleidingsniveau, kinderen in het gezin, isolatie slaapkamer). De

absolute verschillen blijken bii deze vier meer demografische kenmerken echter
over het geheel genomen tameliik klein te ziin. Het ziin steeds slechts één of
t§/ee kondities die in het oog springen: verkers in dagdienst en diskontinu zifn
wat ouder (zie ook Par.8.1.2.); zii involkontinudienst hebben §/at Éeer gezin-
nen met kinderen en zijn ook vat hoger geschoold; en deBenen in diskontinu-
dienst hebben de grootste proportie gersoleerde slaapkamers.

Ook bii het gebruik middelen z,in er enige vermeldensvaardige verschillen
tussen de onderscheiden arbeidstijdregelingen. Bijna lineaire verbanden met de
"progressiviteit" van de regelingen ziin te vinden bij het drinken van koffie en
alkoholhoudende drank en het roken. De volkontinuwerkers hebben steeds het
hoogste gebruik, de dagdienstverkers het laagste.

8.2.2. De typologie op basis van de rooster-risiko-kriteria

De betreffende kengetatten voor deze typologie worden gegeven in Tabel 8.3.9.

Gezien de overlap die aanwezig is tussen de onderhavige typologie en de

traditionete typologie (Cluster I en 2:r diskontinue regelingen: Cluster 4= semi-
kontinue regelingen; Cluster 5 en 6 g volkontinue regelingen), is het niet ver-
vonderlijk dat het beeld dat uit Tabel 8.3. naar voren komt. sterke overeen-
komsten vertoont met dat van Tabel 8.2. Zo blijkt onder meer dat veelal dezelf-
de variabelen signifikante verschillen tussen de kondities te zien geven. De tabel
illustreert verder, dat Cluster 3 in nogal §/at gevatten vrij ertreem skoort. Het
ligt voor de hand dat dit een gevotg is van het geringe aantal respon-denten in
deze groep, vaardoor toevalsfaktoren een grotere rol hebben kunnen spelen.
Enige opmerkelijke verschillen komen tenslotte tot uiting tussen Cluster 5, waar
het vooralgaat om votkontinue {-ploegendienstregelingen, en Cluster 6, vaarin
met name volkontinue 5- en meerploegendienstregelingen vertegenwoordigd
zijn. Overigens hebben deze verschillen over het algemeen vel een voorspelbaar
patroon:
- [n Cluster 5:

r is de gemiddelde arbeidsduur lan8er;
r werkt men langer in de huidige regeling.

- In Cluster 6:
e verkt men meer over;
o is het toesla8percentaBe hoger;
r heeft men meer met een recente verandering van de arbeidstiidre8elin8 te

maken gehad.
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Tebel t.3.: Achtergroadgegeyeat Yl1 de respondenten per soort
erbeidstiidregetiaS/typologie op besis vln rootter-
risito-triterii (eàa 

-' itr de p-tolom betefeat dat de

verschillea tussen de tlteSorieëa siSaifitaat ziin).

variable

ÀcàterqrorrC arbidstl i dree lirp
r. CsrÉdelè arbejd.durr Per tek
2. Percentage dat >5 kÉr in de

laatste tLEe ÍÍEarËen rEeft
otrergErerkt

3. Toesfaqperentage

4. Percentage dat >5 jaar in
tll.ridige ÀÍfR r€.rkt

5. Percentage re€PorÈttcn daÈ in
arxlerc dan de luridige ÀgR 9e-
t erkt lEeft

6. PeJrcentaqe trEt rcterveraÍde?
rurg jl afgeLryr ttË jaar

nctrtgcrrqrd arbidssitratie
7. Perentage rescnènten Íet

ieidirggewrde filkti.e
8. Cgddeld aantal kladtten orer

de fysieke rerkcrnstardigfrcden

9. G€mi,u-ld a{tta.I hladlten <r/er
de psydrÈde terl«nstardig-
hdert

I0. Gerni&r-Ide rc.istijrt sting/
rerk (mjnuten)

Vorkeuren arbidsti idredelirr
lI. Flëdliliteit rGted(FflÍErksr
ÀchEerqrqd ÉrssEsituaÈie
f2. Csd.*Llde leeftljd
13. Pelcentàge ge}udgt/saren-

t*llerdelt
14. cfiLidelde qleidjn;sniveau

(rdÀsIO/IÀ\lO of lager;
3:+UIol!lÀt/O of lroser)

/rcnuÈt(rrord tjtrrl§sibraËi.e

15. @É/*ralde htÉsfELdgÍr@tte

f6. Percentage gezjnrEn ret kin-
deren

f7. PerceÍltàge PaJtrEls ÍItt eigen
baan

lB. Perentaqe net geÍsoleerde
slaaplarEt

cehnrik niddelen
19. Cgni.detd aanta.I lqpÉn koffle

per daS

20. canrtdeld aanta,l glazen alke
hol}nderde drarÈ Per nedc

2t. E\3rentagt stevlge rokers
(, t6 slgarEtten/slgeen Per
dag)

22. EEr€rtage gebrullers van
Slàafíni.Llol€n e.d.

TqEaaI Clustet
0

(Fu44) (!F338)

3E,2 37,9

15 23

L9 r7 n.v.t.

65 77

8l ,5 73,9

48,0 n.v.t.

3t1,5 33,7

2,4 r,9

0,5 0,4

19, I L9,2

Cluster CIU§t€r
L2

0.1=r5I) (tÈI96)

Cluster Cluster
34

oFr3) (tÈ400)

Clu-ster Cluster P56
(tl=87) (tts258)

38,5 39,I

20 r0

rtl,s 13,5

73 7L

79,8 78

3o,o 22,8

38,7 21 ,7

I,9 2,2

0,5 o,{

18,3 r8,o

39,7 38,6

46 13

{ ,9 18,8

58 69

100 74,3

8r3 25,2

50,0 35,2

t,7 2,6

Lr2 0,5

25,O 19, r

40,2 36,4 t

4 13 |

26,3 29,0 I

5'l 32'

93,8 92,6 '

28rO 51,0 |

34,9 35,9

2,5 3rl I

0r5 0,5 '

15,4 2L,4 '

38,7 39rI '
84 E6

ZrL 2r2 t

3,6 3,,1

79,3 7l,E

25,L 26,L

63,2 60,l '

8,r 716 I

tl,2 l3,l '

L7 ,2 22,4 '

16, t 9,7 '

516 4,3 8,I6145r37135rl515

39,5 40,6

82 82

2,3 2,4

3,3 3,2

67 ,2 63, tl

28,0 28,O

64,2 n.v.t.

7,1 6,5

10,? 9,2

16,{ ll,6

r{,8 r{,9

41, I 39,7

82 83

2,0 1,9

3,3 3,4

67,8 64,8

28,5 25,5

74 ,6 1L,3

7,0 617

rl, I r0,5

L2,6 18,{

r3,2 t6,3

45,2 37,9

85 78

lr9 1,9

3,3 3,3

69,2 65,6

42,7 30,4

69,2 60,6

7,2 7,O

rr,0 10,3

r5,4 17,0

38,5 16,8
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E.3- I}e verbaoden tussen de achtergrondtenmerleo ea het psycho-
somatisch en osycho-sociaal welziin

In deze paragraaf staat de vraag centraal oaar de relaties tussen de

achtergrondkenmerf,en van de respondenten en het lichameliik eo psycho-
sociaal wetziin van hen. Deze vraag is van belang, omdat bekend is dat lienmer-
ken en eigenschappeo van de persoon en zijn situatie een eigen bijdrage aan het
velbevinden kunnen leveren.
In Tabel 8.,{. staan de geBevens die in dit verband van belang ziin: in de eerste
kolom vorden de relevante variabelen gegeveo en in de volgende kolommen de

eventuele signifitantie van het verband met de velzijnsaspektenl0.

Tebel t-{.: I}.e releties tussea de echtergroodteomertea ca enige
iadices m.b.t. het psycho-somatisch eo psycho-sociaal
velzijn (een ' in de p-tolom betefent dat de verbaadeo
signifiteat ziia).

variabl€ Àlpre Sfa+haliteit XLaót€rt Liids-
wrÍeld- bstdir€ niet-
IEid *rkÈiid

Àdrterqcrd arbidstii&EcliÍE GgR)

f . Gsni-,u-lde arbtddur per rek
2. FerrenÈ-r dat >5 leer ln de laat-ste tE EaIr-

den tEeft orerFÈrkt
3. ,Ibesl2lr?crlr-re

{. Ferertaa daÈ > 5 jar in hrldige Àm r€rkt
5. fbr€ltàge EesFdÉÍtteÍr dat lrr ardere dan de I . .

h.riÀ19 ÀXA gerrct !Éeft
6. lèrcrtàge rÉt rGte,nerarderjry i.rl afflcpen

ÈË jaÀr

àcfiterqcnd arbidssltlratl'e
7. Persrtap rc€pqÈltèÍr !cÈ leJÀirgpaÈ

nlnkLie
8. cai&ld aantal kLdrten (,ès è fyËl.eke . r 'rerl«rstandigÉr (rmx. 7)

9. cemi.&ld aant.r kJ.drten onr è peydUsan . r r
rc*rctandfgÈr (Ex. 2)

I0. eqld -lè reistl|t rcr!rg^É* (!Éuteír)

vorkeur arbidstii&ecBllrr
lI. Fl,exlbUltelt rGted(scd(€ír (m:(. 2a)

ÀdrterqlcÍd ErÉdrssib.laLie
12. cemidèL& lefÈijd
13. FereÍrtap pfrrÈr/scnanenrhn n.b- I

l{. Gsai.&kb qrlatr{lrcrila-r (1{rGID^ÀVO of
la6r; 3- l,tEOnAlrO of tEger)

àcàterqtÍd tluLssiEtatle
15. Geni.aa-ld frrfsfuttgette ' n.b. '
16. Perqrnt4É Et kh&I€n
l7. Fe!€rtàgt prrtErs i.et eigei bàaÍl

r8. Pergrt*ge net gelsoter& sla+krrer t n.b.

Groruik nl&Ien
19. G.rrideld aanta,l loc;pn loffie per a-,
20. csni<Ëeld aanta,I glazen al.ldpfhodene

drank per rek
2I. gercent4e stcrrtge rd<ers
22, ftrentaJo *Unri*ers van slaryni.ddelerr e.d. t '
n.b.: nieÈ
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De tabel laat in ziin algemeenheid zien, dat 7 van de 22 op8,enomen achter-
grondvariabelen duidelijke verbanden vertonen met welziinsaspekten. Meer
specifiek zijn de volgende bevindingen van belang.
AchterBrond arbeidstijdregelingen. In de steekproef blijkt Been siSnifikante
relatie te bestaan tussen de gemiddetde arbeidsduur die men per week werkt
en de klachten over vermoeidheid, vrije tijdsbesteding en dergelijke. Hoewel dit
resultaat onlogisch voorkomt, dient erbij vermeld te worden. dat de variaties in
de arbeidsduur van de regelinBen die in beschouving genomen zijn, tamelijk
klein zijn. Het ligt dan voor de hand dat een eventuele samenhang niet manilest
wordt. ïevens wordt in arbeidstijdre8elingen met een formele kortere Eemid-
delde arbeidsduur relatief meer overBe§/erkt, waardoor de feitelilke arbeids-
duur toch weer vaak dichter bij andere regelingen komt te liggen.
Voor §/at betreft de ploegentoeslag geldt, dat de hoogte hiervan ongerelateerd is

aan de ervaren ongemakken. Tezamen met de konstaterinB dat voor dezelfde
roosters behoorlilk uiteenlopende toeslagen worden toegekend, leidt dit tot twee
gevolgtrekkingen. In de eerste plaats bliikt de ploegentoeslag de ervaren onge-

maliken niet te verminderen of veg te nemen. In de tveede plaats wordt ook
geen ondersteuning gevonden voor de idee dat de ploegentoeslag hoger is naar-
mate het klachtenniveau stijgt.
De tijd dat men in een bepaalde regelinB verkt blijkt Been samenhanB te verto-
nen met de ervaren inkonveniènten. Ook vanneer deze "diensttijd" gekorrigeerd
wordt voor de leeftijd van de respondent, komt een dergelijlce samenhang niet
naar vorenll.
Naar aanleiding van de vraag of men in het verleden in andere arbeidstijd-
regelingen dan de huidige heeft gewerkt, is er een selektie gemaakt van
respondenten die op het moment van enquéteren in dagdienst verkten, maar
die voorheen als ploegenverker verkzaam zijn Beweest. Deze ex-ploegen§/er-
kers blijken3J,2l van de totale dagdienstgroep uit te maken (ll9 van de 338
personen). Voor deze groep is nagegaan of men bij de afhankelijke variabelen
een ander antwoordpatroon heeft dan enerzijds de Broep "echte" daBdienst-
verkers en anderzijds de totale groep van ploegenverkers. Dit bliikt inderdaad
steeds het geval te zijn (zie Tabel 8.5.); in alle gevallen skoort de "echte" dag-
dienst relatief het meest positief, de ploegendienst het meest negatief en nemen
de er-ploegenverkers als groep een tussenpositie in12.

Tabel E.5.: De verschillen in enige ervffen ongemefken tussen er-
ploegenwerters. deBdienstwerters en ploegenwerters
(een ' in de p-kolom betetent een signifikant verschil).

Drafcegrr. tlaSrri-rtt- Ploryr P
tedcers Edrers *.rtrers

Àlgeccre rrc.rreidteld (Ex. 7)

slaalualltelt GE(. 14)

Kta.àtsr tl jdsbestedltE rÉct-
uerkLlit trax. f5)

2,36 I ,9tl
2,28 2.26

I ,39 c, ,99

a

I

a

3 , tl'l

a,02

2.96
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Achtererood arbeidssituatie. Het feit of men een leidinggevende funktie heeft of
niet, en de gemiddelde reistiid oaar het werk zijn niet gerelateerd aan de inkon-
venienten. Wel een zeer duidelijke samenhang Ínet de afzonderlijke variabelen
hebben de verkomstandigheden. Naarmate meo meer beryarende verkom-
standigheden ervaart, heeft meo over het algemeen ook tneer klachten over
vermoeidheid: slapen; het sociale leven, en dergelijke.

Voorkeuren arbeidstijdregeling. De vensen teo aaneiea van roosterkenmerken
staan niet in verband met het hebben van klachten.

Achtererond persoonssituatie. De geniddelde leeftijd van de respondenten en
hun opleidingsniveau ziin niet gerelateerd aan de mate waarin ongemakken
ervaren worden. Vooral dat eerste is een opvallend gegeven. In diverse studies
komt namelijk naar voren dat ouderen meer kans op problemen hebben.
Eén plausibele verklaring voor het ontbreken van een samenhang geeft het
fenomeen van de natuurlijke selektie. Het is zeer denkbaar dat "makkeren"
bijvoorbeeld niet in ploegendienst gaar verken of deze dienst vroegtiidig ver-
lalen. Daarnaast dient erop Be§/ezen te vorden, dat de gemeten variabelen - te
§/eten subjektieve klachten - in tegenstelling tot onder tneer obiektieve en
medisch aantoonbare afwiikingen, een tameliik direkt verband Eet het werlcen
in ploegeodienst hebben. Met andere voorden: zowel jongeren als ouderen
kunnen dergeliike klachten al vrij snel ervaren.
Voor §/at betreft de burgelijke staat geldt, dat er eeo signifikant verband
bestaat met klachten over de tiidsbesteding. Ongehuvde respondenten hebben
de minste klachten, respondenten die gehuvd geweest ziin hebben de meeste
klachten en gehuvden nemen een tussenpositie in.

Achtererond thuissituatie. Tvee vao de vier faktoren die hierop betrek,king
hebben, laten een samenhang zien met welzijnsaspekten. In de eerste plaats het
wel of niet hebben van kinderen: de personen glgl kinderen ervaren meer
vermoeidheid en hebben meer klachten over de tijdsbesteding. In de tweede
plaats hebben de respondenten met een geisoleerde slaapkamer minder psycho-
somatische problemen.

Gebruik middelen. Het enige signifikante verband dat naar voren gekomen is,

betreft dat met mediciingebruik. De aard van het verband is voorspelbaar:
individuen die meer klagen over vermoeidheid en die een slechtere slaapkwali-
teit hebben nemen meer slaap- en maagtabletten, aspirines, en dergelijke, in.

E.4. De betetenis voor de interpretatie van differentiële effetten

0p grond van hetgeen in dit hoofdstuk beschreven werd, kunnen ten behoeve
van de interpretatie van differentiele roostereffekten de volgende konklusies
getrokken vorden:
L Afgaande op de vergelijking van enige kenmerken van de TE-steekproef met

kenmerken van de totale populatie kan gesteld worden, dat aan de onder-
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zoeksresultaten een grotere reikuriidte toegekend mag vorden dan uitslui-
tend de in het onderzoek betrokken personetr. Met name voor de ploe-
genwerkers uit de steekproef geldt, dat deze een redelijk representatieve
vertegen§/oordiging van de in de industrie verkende Nederlandse mannelif -

ke ploegenarbeiders vormen.
2.8íi de analyses moet ermee rekening vorden gehouden dat de resultaten van

de dagdienstkonditie een negatiever beeld laten zien dan in de verkelijkheid
het geval is. Dat komt enerzijds doordat relatief veel dagdienstwerkers in de

steekproef frekwent te maken hebben met de bezsrarende faktor van over-
verk. Anderzilds speelt hier een rol dat ruim een derde van de dagdienst-
konditie bestaat uit er-ploegenverkers, die over het geheel genomen meer
psycho-somatische en psycho-sociale klachteo uiten dan de "echte" da8-
dienstverkers.

3. Daar §/aar uitspraken gedaaa vorden over de roosters die behoren tot Clus-
ter 3, moet de grootste voorzichtigheid betracht vorden. Het aantal respon-
denten dat dit cluster vertegen§/oordigt, is namelijk te klein om betrouwbare
konklusies aan te verbinden.

{. In het onderzoek zjn diverse achtergrondvariabelen gevonden, die zowel een
samenhang vertonen met de roosterkondities (oftewel; de onafhankelilke va-
riabele), als met de ervaren inkonveniènten (oftevel: de afhankelijke varia-
belen). Het gaat hier om:
- de tiid dat men ín andere dan de huidige arbeidstijdreBeling heeft gewerkt;
- de fysieke verkomstandigheden;
- de psychische verkomstandigheden;
- het vel of niet hebben van kinderen;
- het vel of niet hebben van een gelsoleerde slaapkamer.
Deze variabelen zijn in principe voor de analyse vao differentiele roosteref-
fekten van belang, omdat zii een storende invloed kunnen hebben op de te
vinden relaties tussen roosters en velzijnsaspekten. Het feit dat bii deze
vaststelling "in principe" is toegevoegd, heeft de volgende betekenis.
Een storende invloed van een achtergrondvariabele is vooral te ver§/achten,
§/anneer deze achtergrondvariabele een tametijk sterke samenhanS vertoont
met het rooster en het velziin. Nu geldt, dat bii steekproeven van een
omvang als die in het onderhavige onderzoek, de Beringste afwijking al tot
beduidend statistisch signifikante verschillen kan leiden. Het is daarom nood-
zakelijk om niet alleen op het signifikantieaiveau te letten, maar ook op de

absolute getalsmatige verschillen. Hiervan uitgaande, bliikt slechts één
achtergrondkenmerk de "kritische grenzen" te overschrijden, nameliik de

fysieke verkomstandigheden. 0m een fuist inzicht te krijgen in de relaties
tussen arbeidstijdregelingen en het psycho-somatisch en psycho-sociaal
welbevinden zullen de gegevens die in de volgende hoofdstuklcen gepresen-

teerd urorden, daarom voor deze faktor gekorrigeerd wordenl3.
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NOTEN

I Voor meer gegevens hieromtrent §/ordt ver§/ezetr naar Bijlage E.l.

2 [n verband met de leesbaarheid van het betoog, vorden in de tekst zo veinig
mogeliik specialistisch-statistische gegevens opgenomen. Voor deze informatie
zal steeds worden ver§/ezen naar een noot of een biilage. In het onderhavige
geval gaat het om: Chi-kvadraattoets, met in beide gevallen 0,05 < p( 0,10.

3 Sinds 5 maart 1986 is er de nieuve §/et tot wiizigiae van de Arbeidsvet 1919,

houdende maatregelen in verband met de opheffiag van het verbod van
nachtarbeid door vrou§/en in fabrieken en verkplaatsen.

{ Ontleend aan het Loononderzoek van het CBS.

5 De verdeting van verschillende teeftiidskategorieen in de landelijke populatie
en in de steekproef staan vermeld in Bijlage 8.2.

6 De hier bedoelde gegevens zijn te vinden in Bijlage 8.3.

7 De verdeling van personen over verschillende arbeidstiidregelingen per deel-
sektor, landelijk en in de steekproef, staan vermeld in Biilage 8.{.

t De erakte toetsingsBeBevens zijn te vinden ia Bijlage 8.5.

9 Ue noot 8.

l0 De erakte toetsingsgegeveos zijn te vinden in Bijlage 8.6.

t I Getoetst d.m.v. partiele korrelatie-analyse (p( 0,05).

t2 Getoetst d.m.v. eenwe8s-variantie-analyse (p( 0,05).

l3 In het vakjargon gaat het bij dit punt om de vaststelling van ko-variabelen.
Ats kritische grenzen ziin daarbii de volgende vastgesteld:
- er is sprake van een substantièle samenhang tussen de onafhankeliike va-

riabele en een niet-metrische achtergrondvariabele, indien Cramer's V
groter of gelijk is aan 0,20;

- er is sprake van een substantiele samenhang t,ussen de onafhankeliike va-
riabele en een metrische achtergrondvariabele, indien het verschil tussen
de groepsgemiddelden tenminste een halve standaarddeviatie bedraagt.
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DezelÍde regel getdt ook voor relaties tussen afhankeliike variabelen en
nie t- metrische achtergrondvariabelen;

- er is, tenslotte, sprake van eeo substantiele samenhang tu§seo een afhan-
kelijke variabele en een netrische achtergrondvariabele, indien de pro-

i dukt-moment korrelatie groter of gelijk is aan 0,20.
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9. NIFFERFNTIFI F FFFEKTEN VAN ROOSTFR.TFCFNISCHE ASPFKTEN OP
HPT pSYCHO-SOM ATISCH VBr.TrJN

In dit hoofdstuk vorden de resultaten van de Telefonische Enquète (TE) en de
Tijdsbestedingsvragenlijst (IBV) op het vlak van het psycho-somatisch welzijn
besproken. In Paragraaf 9.1. komt allereerst de opzet van het geheel aan de
orde. In Paragraaf 9.2. worden de bevindingen van de TE gepresenteerd. Ver-
volgens staan in Paragraat 9.3. de kvantitatieve geBevens van de TBV centraal.
Tot slot wordt ingegaan op enige kwalitatieve aspekten uit de TBV-analyses.
(Par. 9.4.).

9.1. De opzet van het hoofdstuk

Zoals hiervoor werd vermeld, zijn de relevante gegevens uit dit hoofdstuk
afkomstig van de TE en de TBV. Bij de IE zijn vier variabelen van belang:
- de index Algemene vermoeidheid (samengesteld op basis van vragen als:

"Heeft u vaak een vieze of zoetiBe smaak in de mond?": "Valt u, als u thuis
komt gau§/ van vermoeidheid in de stoel in slaap?", en dergelijke)t

- de index Slaapkwaliteit (samengesteld op basis van uitspraken als: "lk lie
meestal erg te woelen in bed"; "lk word vaak meerdere malen vakker"; "lk
slaap meestal gemakkelijk in"; en dergelijke);

- de vraag hoelang Beleden men voor het laatst verzuimd heeft: en, tenslotte:
- de vraag hoeveel daBen men gedurende de laatste keer verzuimd heeft.
In het geval van de analyse op de TBV is op deze plaats uitsluitend de index
Slapen relevant.
Bij de presentatie van de resultaten van de TE en de kwantitatieve analyse van
de TBV is Bekozen voor tvee vormen. Eerst urorden de gegevens getoond voor
de traditionele indeling van ploegendienstregelingen (dus: dagdienst/diskonti-
nu/semi-kontinu/votkontinu), daarna vordt hetzelfde gedaan voor de
Clusterindeling uit Hoofdstuk 7. Alleen in het laatste geval worden de resultaten
van een theoretisch gefundeerde interpretatie voorzien, omdat, zoals in
Hoofdstuk 3 is vastgesteld, de traditionele typologie zich hiervoor niet goed
leent.
Bii de kvalitatieve analyse van de TBV staat de vraag naar konstantie van de
mogelijkheid tot nachtrust centraal (zie ook Par. 3.{.). 0m diverse redenen
vorden de gegevens hieromtrent volgens een alternatieve indeling van ploegen-
dienstroosters gepresenteerd. Het hoe en §/aarom daarvan wordt verduidelijkt
in Paragraat 9.4.

9.2. D,e resultaten vrn de Telefoaische Enouéte

9.2.1. De traditionele rypologie

De Bemiddelde skores per kategorie van de traditionele typologie van ploegen-
dienstreSelingen staan afgebeeld in Tabel 9.1. Daarbij vordt tevens aanBegeven
of eventuele diÍferentiele effelcten signifikant zijnl.
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Tabel 9.1.: De gemiddelde stores van de relevaote variabelen Yoor
het psycho-somatisch velzijn bii de TE per tateSorie Yan
de treditionele typologie (een ' in de p-kolom betetent
dat de verschillen tussea de tateEorieën signifitaat ziin)-

ÀlgsrErE
ve.neioreid

SIaap
keliteit

Ilatst€
zi.ektgve.r
zulJn

Àantal daSert
ziekterrer
zuuÍl

Dagdiest
Diskancinu

Ssrti-kcnÈinu

Vo]}ontiru

2rL
3r I
3r7

3r5

3fB) "
r69)

188)

3{5)

213

3r6

4'4
4,0

337)

369)

369)

347 )

{, I (336)

4,0 (365)

4,0 (386)

4,2 (345)

6,5 (333)

9,4 (368)

?,2 (388)

5,4 (3;15)

P
3

t.ntssen traakles iS het aanu.I resporÈlten pe.r kategor:,e aangeger/en.

De resultalen geven het volgende beeld te zien. De skore op de inder Algemene
vermoeidheid (hoe hoger, des te meer vermoeidheid; ÍtrÍtr. - I t ) is het geringste

in de dagdienstkonditie, wordt vervolgens hoger bij respektievelijk de diskonti-
nue en volkontinue regetingen, en "spant de kroon" bij de semi-kontinue reBe-

lingen.
Eenzetfde paroon komt naar voren bii de index Slaapkvaliteit (hoe hoger, des te

slechter de lcvaliteit; mar. - l4): ook hier skoren da8dienst§/erkers Semiddeld
het beste, de werknemers in semi-kontinudienst het slechtste. en de resterende
groepen er tussen in.
ïen aanzien van de vraag hoe lang geleden Ínen voor het laatst verzuimd heeft
( I - I tot l4 dagen geledeu 5 - langer dan 6 maanden geleden), springen Seen

opvallende verschi[en in het oog. Gemiddeld geldt, dat dit tussen de twee en zes

maanden geleden is. Bii de vraag hoeveel dagen men de laatste keer heeft
verzuimd, valt de alvijkende skore van de diskontinugroep op; deze ligt aan-

merkelijk hoger dan de skores in de overige regelingen.
Globaal genomen laten de resultaten zien dat de "pro8ressievere" ploegenarbeid-

systeÍnen, in het bijzonder de semi-konl,inue, de grootste bedreiEing voor de on-
derhavige aspekten van het psycho-somatisch velzijn vormen. De da8dienst-

regelingen komen als het minst bedreigend te voorschijn. De meer lichamelíjke
problematiek die met het §/erken in diskontinue regelíngen kan sameohangen,

moet niet onderschat worden, zo lereo de cijfers ook. Afgezien van de

opvatlende verzuimskore behorend bii deze kategorie, ziin de vermoeidheids-
en slaapskore aanzienlijk hoger dan bii de dagdienstkonditie.

9.2.2. De Clusterindeling

In Tabel 9.2. ziln de gemiddelde skores volgens de Clusterindeling afgebeeld.
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Tabel 9-2.: D,e gemiddelde stores ven de relevaate variabelen voor
het psycho-sometisch velziin bii de ÏE per tetegorie Yan
de ClusterindelinB (een 'in de p-tolom betetent dat de
verschillea tussen de tategorieen signifitant ziin).

ÀI<3elere
veserdtcrd

Sla.rtr
lsíalit!rt

LlàtSt€
zrekts\rer-
ariJrl

Àantal, &rgert
zrcktcver-
zurÍn

Clust--r 0

Cluster I
Cluser 2

Cluster l
Clustcr .l

Clustlr! 5

ClusLer 6

?,r
2r7

lrJ
4r7

)r7
J19

J, il

lt8
15l

196

ll
199

87

25.J

2,1

712

3r8

5r{
tl ,5
tl, {
1.7

137 )

r5r)
r96)

l3)

400,

87)

258)

4r l
4,I
4r0

J.7

{.0
{,1
{,1

136

150

r93

r3

391

ö6

257

6,5 (l3l)
a,.l (I50)

8,6 (r96)

30,7 ( u)
7,il (399)

a,0 ( 86)

{,.1 G'i7)

i) a

De tabel laat zien, dat de skore op de index Algemene vermoeidheid het
geringste is bii Cluster 0, oftevel bij de dagdienstregeliogen, en het hoogste is bij
Cluster 3.Daar tussenin skoren (van laag naar hoog) respektieveliik Cluster l, 2,

6,4 en 5. Een vergeliikbaar beeld verschijnt bil de inder Slaapkvaliteit: ook hier
ligt Cluster 0 het laagste en Cluster 3 het hoogste. De rangvolgorde van de

overige clusters verschilt echter enigszins met die van de Algemene vermoeid-
heid. Van een na laagst tot een na hoogst skoren resp. Cluster l, 6,2,5 en {.

De verschitlen in de antvoorden op de vraag hoe lanB Beleden men voor het
laatst verzuimd heeft, ziin - in tegenstelting tot de vorige twee indices - niet
signifikant. Wet signifikant zijn de verschillen naar aanleiding van de vraag
hoeveel dagen men de laatste keer wegens ziekte afvezig is geveest. Hierbij
valt vooral de hoge skore van Cluster 3 op hoevel aangetekend moet worden,
dat dit gemiddelde op een zeer gering aantal respondenten gebaseerd is. Relatief
hoog skoren Cluster I en 2: het geringste aantal verzuimdagen komt bii Cluster 6

naar voren.

Een van de betangriikere voordelen van de Clusterindeling is, zoals in Hoofdstuk

3 verd vastgesteld, dat theoretisch gefundeerde verklaringen voor eveotuele
differentiele roostereffekten kunnen worden geBeven. In samenhang hiermee is
in Hoofdstuk 7 dan ook een ioterpretatiekader voorgesteld (zie Tabel 7.2.).

Indien nu de zoiuist gepresenteerde resultaten vanuit dit kader worden bezien2.
bliikt dat er een opvallende overeenstemming bestaat tussen de rangvolgorden
van enerzijds de skores op de indices Algemene vermoeidheid en Slaapkwaliteit,
en anderzijds de psycho-somatische risiko-kriteria MN (= mogelijkheid tot
nachtrust) en KN (- konstantie van de mogelijkheid tot nachtrust). Deze

samenhang ligt ook wel voor de hand: indien immers de mogelijkheden tot
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nachrrust beperkt ilin (wat uitgedrukt vordt in de MN-skore), en deze

mogeliikheden de hele roostercyclus door minimaal ziin (vat uitgedrukt wordt
in de KN-skore), leidt dit allicht tot vermoeidheids- en slaapklachten.
Een dergelijke verklaring is vao toepassing op de bevindiogen bii Cluster 3. Bii
dit cluster, dat doorgaans uit een veek ochtenddienst en een veek nachtdienst
bestaat, vorden de mogeliikheden tot nachtrust vooral beperkt door de

nachtdienstveek. Het zo opgelopen slaapdeficit kan echter nauweliiks gekom-
penseerd vorden, omdat ook de ochtenddienstveek relatief slechte mogeliik-
heden tot nachrrust biedt. De in vergelii[,ing hiermee betere inderskores van
Cluster { en 5 moeten q/elhaast een gevolg ziin van de extra middagdienstweek,
die deze clusters ten opzichte van Cluster 3 hebben. De middagdieastveek biedt
immers goede mogeliikheden om een opgelopen slaapdeficit te kompenseren.
Het feit dat Cluster 6 lagere indexskores heeft dan Cluster 4 en 5, hoewel het
eveneens is samengesteld uit roosters met ochtend-, middag- en nachtdiensten,
kan verklaard worden door tvee faktorea. De eerste is, dat de regelingen in
Cluster 6 gemiddeld genomen een geringere arbeidstijd hebben, vaardoor onder
meer de mogelijkheid tot nachtrust toeneemt. Als tveede faktor kan worden
aangevoerd, dat de rotatiesnelheid bii dit cluster gemiddeld genomen hoger is
(d.v.z. dat er minder diensten van dezelfde soort na elkaar gelopen worden),
vaardoor de konstantie van de mogelijkheid tot nachtrust en tevens de
periodiciteit (- PE) toenemen. Vergelijkbaar met Cluster 6 - tenminste voor wat
betreft de klachtenskores - ziin Cluster I en Clustet 2, die beide doorgaans ziin
samengesteld uit een ochtend- en een middagdienstweek. ook hier is het
waarschijnliik de micldagdienstveek die posítief uitverkt op de inderskores, De

ochtenddienstweek beperkt veliswaar de mogeliilcheden tot nachtrust, maar de

middagdienstveek biedt ruimschoots mogeliikheden om een slaapdeficit te
kompenseren. In tegenstelling tot vat verwacht mocht worden op basis van de

skores op de kriteria MN en KN, liikt Cluster 2 meer op Cluster 6 dan op l. Aan
de langere arbeidstijd van Cluster 2, vergeleken met [, moet blijlibaar extra
gevicht worden toegekend.
Zoals verwacht geeft Cluster 0 (- het dagdienstcluster) de geringste klachten, De

mogelijkheden tot nachtrust en de konstantie ervan, benevens de regelmaat en
periodociteit, zijn bii deze regelingen de beste.
De resultaten ten aanzien van de vragen over het ziekteverzuim blijken op basis

van het risikoprofiel minder Boed te interpreteren. Wellicht is er een verband
tussen de zeer hoge skore bij Cluster 3 op de vraag hoeveel dagen men de

laatste keer heeft verzuimd en de kriteriumskores. Voor wat betreft de

gevonden resultaten bii de overige clusters is een dergelijke relatie minder
duideliik. Een aannemeliike verklaring hiervoor is, dat ziekteverzuimciifers een

te grove indikator voor het psycho-somatisch velbevinden ziin. Veel onderzoek
heeft immers aangetoond, dat verzuimgedrag van veel meer faktoren
afhankeliik is dan uitsluitend gezondheidsaspekten. Twee van deze faktoren die
nogal eens met ploegenwerkers in verband gebracht vorden, uin: sociale

kontrole (verzuimen in een situatie vaarin sprake is van een lirappe bezetting
betekent veelal dat een kollega een deel van zijn vrife tiid moet inleveren) en

onderschatring van lichamelijke dysfunkties (ploegenwerkers beschouwen
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klachten m.b.t. slapen e.d. eerder als een "natuurlijk" onderdeel van de

verksituatie3).
Samenvattend leiden de bovenbeschreven resultaten tot de konklusie dat
tenminste de psycho-somatische rooster-risiko-kriteria MN en KN een

belangrijke rol spelen bij het veroorzaken van velzijnsklachten, in de sfeer van
de vermoeidheid en de slaap, bij ploegenverkers. De differentiele effekten
tussen Cluster I en2, en Cluster 5 en 6 kunnen verder Eeduid vorden in termen
van de PE en/of de WB (- weekbelasting) van de roosters, hetgeen pleit voor het
tevens niet veronachtzamen van deze kriteria.
Voor kriterium DB (- dienstbelasting) geldt dat de clusters hierop nauwelijks
uiteenlopen, vaardoor het niet goed moelijk is de invloed van deze faktor te

traceren. Ten aanzien van de RE (- de regelmaat) van de roosters kan tenslotte
het volgende opgemerkt vorden. Uit meerdere onderzoeken komt het belang
van deze faktor voor het psycho-somatisch velzijn van de betrokkenen naar
voren. Het onderhavige materiaal doet echter de suggestie dat een kriterium als

bifvoorbeeld MN een dominantere plaats in het ontstaan van klachten inneemt
(zie bijv. Cluster 6 dat het slechtste skoort op de RE).

9.-ï. De resultaten van de Tijdsbestedingsvragenliist

In het nu volgende deel zullen, op vergelijkbare vifze als in de vorige paragraal',

de TBV-resultaten die betrekking hebben op het psycho-somatisch welzifn
worden gepresenteerd. Hieraan voorafgaand komt echter een korte technische

verantvoording aan de orde{.

In totaal hebben 504 personen de TBV ingevuld teruBBestuurd. Hun was
gevraagd om gedurende één veek aan te geven wat men elk kwartier Bedaan
had; daarbii had men de keuze uit zo'n 60 genummerde alctiviteiten. In principe
stonden derhalve 50{ x 7 - 3528 ingevulde dagen ter beschikking. In de
praktijk bleken echter noch alle respondenten, noch alle dagen bruikbaar te ziin.
Van bijvoorbeeld 28 respondenten was Been overeenstemming te verlirijgen
tussen het volgens de TBV gelopen rooster en het rooster dat men had opgege-
ven. De gegevens van deze personen zijn buiten beschouving gelaten. Daarnaast

ziin die dagen van de analyse uitBesloten, waarvan ofwel het aantal niet
ingevulde uren groter was dan {, ofvel niet lconform het rooster verd Belopen.
Dit laatste houdt in, dat men niet gewerkt heeft op werkdagen (bijv. we8ens
ziekte of snipperdag), danvel dat men op een verkdag een andere dienst heeft
gelopen dan het rooster aangeeeft (- dienstruil op een werkdag), danwel dat
men heeft gewerkt op een vrije dag (biiv. vegens dienstruil of overwerk op een
vrije dug). Wel bij de analyse betrokken ziln die gevallen, waarbij men op een
verlcdag langer heeft gewerkt dan aangegeven is (overwerk op een werkdag).
0p basis van een en ander waren {76 personen en 2936 dagen bruikbaar voor
analyse. De analyse-eenheid bij de kwantitatieve verwerking van de ÏBV-
gegevens is gevormd door de dag. De reden hiervoor werd reeds gegeven in
Hoofdstuk 5, en heeft betrekking op het feit dat de "TBV-week" slechts een deel
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van de meeste roostercycli uitmaakte. In verband daarmee zijn cle verhoudin-
Ben van de verschillende dienstkondities binnen de onderscheiden kategoricen
in overeenstemming gebracht met de theoretische verdelingen ervan. Het aantal
TBV-dagen per dienstsoort voor elk type arbeidstiidregeling, vaarop de uitein-
delijke resultaten zijn gebaseerd, is veergegeven in Tabel 9.3.

Tebel 9.3.: De verdeling vaa het eantal in de TBV-analyses betrokken
dagen per dienstsoort en per type regeling.

De tabel laat zien dat het in de Beeste gevallen mogelijk is gebleken om de
verschillende dienstkondities per type regeling op adekwate vijze te verdelen.
Uitsluitend bii Cluster 3 zijn er problemen gerezen: dit type werd slechts door
één respondent verteBen§/oordigd, zodal onvoldoende analyse-eenheden ofte-
wel "ïBV-dagen" ter beschikking stonden. Bij de resultaten van de TBV zal
Cluster 3 dan ook verder buiten beschouving vorden gelaten.

9,.i,1. De traditionele typoloeie

Voor wat betreft het psycho-somatisch velzijn is, zoals reeds in Paragraaf 9.l.
werd vermeld, slechts één variabele uit de TBV van belang: de index Slapen.
Deze variabele is samengesteld uit de kodes "slapen" en "een dutje doen".
Het gemiddeld aantal slaapursl) per dag en per kategorie van de traditionele
typologie staat afgebeeld in Ïabel 9.4. Daarbij wordt tevens aangegeven of een
eventueel dilTerentieel effekt signifikant is6.
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Tebel 9.4.: Eet Bemiddetd eantel slaapuren per dag ea per tategorie
van de traditionele typologie. oatleend aan de TBY (een '
in de p-tolom betefent dat het verschil tussen de
tategorieèa sigaifitaat ir).

ÀantÀI slaaBtren Per dag

DagAienst

Disl(cnttnu
SeÍrÉ-lcÍrtlnu

Vollantinu

l,B (574) "
7,6 (526)

7,1 (643)

7,8 (949)

P I

ttnrssen haakjes is het,
aantat dagen Per kat€-
prie aarPge.trcn.

De tabel levert het belangvekkende inzicht op, dat de gemiddelde slaap-
kvantiteit van de respoodenten per kategorie nau§/eliiks (overigens wel
signifikant) van elkaar verschilt. Meer specifiek blijken de personen in de
diskontinue regelingen de geringste slaaptiid aan te geven, namelijk gemiddeld
7,6 uur per dag. Hoevel de respondenten uit de dagdienst- en volkontinu-rege-
lingen meer slapen, is het verschil met de personen in de diskontinu slechts
gemiddeld 12 minuten per dag. De semi-kontinu skoort tussen genoemde

uitersten ín:7,7 uur per dag.
Worden de onderhavíge resultaten in samenhang bezien met die uit de vorige
paragtaaf, dan blijkt overduidelijk het onderscheid tussen de slaapk§/antiteit en
de slaapkvaliteit: ook al slaapt men gemiddeld genonen ongeveer evenveel, de

slaapkvaliteit verschilt aanzienlijk per onderscheiden kategorie.

9.-1.2. De Clusterindeling

Hoe het gemiddeld aantal slaapuren per dag volgens de Clusterindeling is, staat
afgebeeld in Tabel 9.5.
Te zien is, dat de verschillea tussen de clusters weliswaar siBnifikanl ajn, naaÍ
absoluut zeer klein. Het verschil tussen de hoo8ste skore (Cluster 6) en de

laagste skore (Cluster I en 2) bedraagt immers slechts zo'ra 20 minuten. Deze

redelijke uniformiteit in slaapkwantiteit vormt, zo Doet gekonkludeerd vorden,
geen korrekte afspiegeling van de vaarde van een of een kombinatie van
roosrer-risiko-kriteria. Dit leidt veer tot de vaststetling dat de eemiddelde
slaapkvantiteit van de respondenten tot op zekere hoogte onafhankelijk is van
het rooster waarin geverkt vordt. Dat de aard van het rooster wel degelijk
invloed op de momentane slaapkwantiteit kan uitoefenen, komt aan de orde in
de vol8ende paragraaf.
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Tabel 9.5.: Eet Bemiddeld aantal
ontleend aan de TBV
het verschil tussen de

slaapuren per dag en per cluster,
(een ' in de p-kolom betekent dat
tategorieèn signifikant is).

Àantal slà.eFEen Fr abg

C[uster 0

Clustea I
Cluster 2

Cluster 3

Cluster {
Clr,ster 5

CIEtÉa 6

7r8

716

,:

7r7

7r7

7'9

(s7{)

(23{)

(re6)

(?18)

(lt8)
(7r{)

P t

9.4. Fnige kwalitatieve asDekten uit de TBV-analyse

0p theoretische gronden maB §/orden verondersteld dat een van de oorzaken
van een slechtere slaapkvaliteit ligt in een onregelmatig slaappatroon. Hierbij
kan dan enerziids worden Bedacht aan een verstorinB van de verschillende
slaapstadia (bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de elektrische hersen-
aktiviteit) en anderzijds aan de ongelijke verdeling van het aantal slaapuren
over een bepaalde periode. In deze paragraaf zal dieper worden inBe8,aan op het
laatste aspekt. Centraal staat de vraaB in hoeverre roosterkenmerken van
invloed zijn op de dagelijkse slaapduur. In verband hiermee is in Para1raat 3.4.,
toen het begrip "konstantie" nader verd beschouvd, een algemeen kader Bepre-
senteerd. 0p grond hiervan is de ver§/achting dat er een relatie zal bestaat
tussen enerzijds de verschillende roosters uit de steekproef en anderzijds de
dagelijkse slaapduur van de respondenten die in deze schema's werken. Slapen
kan immers vorden Bezien als een - vat in Paragraal 3.4. verd genoemd -
"dagelijks-Bebonden aktiviteit": slapen is inflexibel, omdat het optimaal is om te
slapen tussen ongeveer 23.00 en 08.00 uur; het is een verplichte aktiviteit,
omdat het - in principe - elke dag mot gebeuren.

De indeling volgens velke de gegevens zullen vorden gerapporteerd, wiikt
- zoals eerder werd vermeld - aÍ van de traditionele typologie en de Cluster-
indeling. De reden hiervan moet vederom in het feit gezocht worden, dat slechts

éen TBV-veek voor de analyses ter beschikking stondE. 0m uit dit dilemma te
komen is iedere TBV-veek getypeerd in termen van rotatiesnelheid en dienst-
soort. Enerzijds is een onderscheid gemaakt in langzaam en snel roterende
roosterweken. Bij de vaststelling daarvan is een periode van acht dagen als

uitgangspunt gekozen (de TBV-week inklusief de dienstkonditie voorafgaande
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aan deze §/eek). Er is sprake van langzame rotatie, indien er tijdens deze periode
viif of meer diensten van dezelfde soort ziin. Van snelle rotatie is sprake, indien
er tijdens deze periode minder dan vijf dieasten van dezelfde soort zifn. Niet
ingedeeld zija die sreken, vaario vijf of meer roostervrije dagen achter elkaar
voorkomen.
Anderzijds zijn binnen deze tveedeling subkategorieèn onderscheiden, afhanke-
lijk van de gelopen diensten. Bii de langzaam roterende rooster§/eken zijn er
vier typen: de dagdienst-, ochtenddienst-, middagdienst- en nachtdienstveken.
Bii de snel roterende rooster§/eken zijn zeven subkategorieen onderscheiden:
veken die atle dienstsoorteo omvatten (0 (- ochtenddienst), M (- middagdienst),
N (= nachtdienst)), veken die tvee soorten diensten hebben (drie gevallen: 0M,
0N, MN) en veken die uit éen dienstsoort bestaan (drie gevallen: O, M, N).
ïer samenvatting ziin de verschillende kondities nog eens afgebeeld in Figuur
9.2.

Figuur 9.2.; Klassifitatie vla roostervetea ten behoeve van de
tvatitetieve enalyse vao de TBV (D - da8dienst; O

ochtenddienst; M - middegdienst: N - nechtdieast).

0m de verwachtingen ten aaruien van het slaappatroon in een zekere
roosterweek te bepalen, is het noodzakelijk om vooraf f,ort in te gaan op de

dienstsoorten die de slaapduur zeer vaarschijnliik zullen beperken of verlengen.
In de eerste plaats de nachtdienst: hierbij ligt het voor de hand dat de slaapduur
van de personen die in deze dienst verken, vordt verkort. Men is namelijk
gedwongen tot dagslaap met alle verstorende faktoren van dien (denk aan: niet
korrekt "ingestelde" circadiane ritmiek; uit de pas lopen met maatschappeliike
ritmiek, waardoor omgevingslawaai en sociale verplichtingen de duur van de

slaap kunnen reduceren). In de tweede plaats zijn tevens bif cle ochtenddienst
de mogelifkheden tot nachtrust niet optimaal. Het vroeg opstaan zotgt er
meestal voor, dat de hoeveelheid slaap van de personen in kwestie minder is
dan normaal.
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Bij de middagdienst - dat in de derde plaats - zíin de mogelijlcheden tot slapen
zeer goed. Niet alleen hierdoor zal er vaak langer dan gebruikelijk geslapen §/or-
den tijdens deze dienstperiode, maar ook omdat eventueel opgelopen slaapte-
korten dan kunnen worden gekompenseerd. Dergeliike kompensaties spelen in
de daedienst. vaarbif de mogelijkheden tot nachtrust meestal zeer goed zijn,
nauweliiks een rol, zodat de slaapduur hier op een normaal niveau zal liggen.
0p basis van een en ander is de verwacbting, dat roosterweken met veel
ochtend- en/of nachtdiensten achter elkaar een gemiddeld korte slaapduur heb-
ben. Bij een roosterveek met veel middagdiensten za| de slaapduur gemiddeld
hoog ziin, tervijt bii een dagdienstrooster een normale slaapduur vordt
vervacht. Bij de snel roterende roosterweken is de veronderstelling, dat de

Bemiddelde slaapduur per veek niet veel uiteen zal lopen. Roosterweken met
relatief veel ochtend- en/of nachtdiensten zullen iets lager skoren dan rooster-
weken met veel middagdiensten.

In Tabel 9.6. wordt, ter toetsing van bovenstaande verwachtingen, een overzicht
Begeven van de slaappatronen bij de verschillende soorten roosterweken. De

eerste regel geeft daarbij aan, §/at de gemiddelde slaapduur van een bepaalde
dienstsoort is, terwijl de tweede regel de gemiddelde slaapduur voor een
roosterweek aangeeft. Tussen haakjes staat het aantal dagen, vaarover het
Bemiddelde is berekend9.

uit de tabel blijkt, dat de gevonden resultaten in hoge mate overeenstemmen
met de zojuist geformuleerde verrvachtingen. 0p systematische vijze komt naar
voren dat men tijdens de ochtend- en nachtdienstperiode het minste slaapt
(Bem. resp. 6,5 en 6,6 uur), dat de dagdienstkonditie daarop volgt (7,4 uur), en
dat men het meest slaapt tijdens de middagdienstperiode en de roostervrije dag
(Bem. resp. 8,2 en E,E uur). Alleen in de middagdienstveek bij de snel roterende
tooster§/eken zijn de skores (enigszins) afviikend. De kans is aanwezig, dat het
hierbij om steekproeffluktuaties gaat, gezien het geringe aantal respondenten in
deze konditie. Uit Tabel 9.6. is ook bijzonder goed het kompensatiegedrag van de
verkers af te lezen. Vooral op de roostervrije dag, maar ook tijdens een
middagdienst, vordt - in velke roosterweek ook - uitgeslapen. Dat deze
"inhaalslaapjes" niet voldoende zijn voor de zvaardere roosterweken, blijkt
vooral uit de gemiddelde slaapduur bij de ochtenddienstweek van de langzaam
roterende roosterweken. Hierin slaapt men verreveg het minste vergeleken met
de andere r@ster§/eken (namelijk gem. 7,2 vur). De middagdienstveek bij de
langzaam roterende roosterweken heeft de langste gemiddelde slaapduur, vat
ook vervacht mocht vorden omdat hier de mogelijkheden tot nachtrust het
beste zijn. Hoewel bij de skores van de snel roterende roosterweken enige
voorzichtigheid moet c/orden betracht (gezien het geringe aantal personen in
deze veken) lcan Bekonkludeerd worden, dat de snel roterende roosterwelcen
minder extreme weekskores opleveren dan de langzaam roterende.
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Tabel 9.6.: Een overzicht vatr slaapduren bii verschillende
roostervefen, ontleead aaa de TBV (D - dagdienst; O =
ochtenddienst; M - midda8dienst: N - aachtdienst; V :
roostervrii).

LÀNGZAÀH ROTERENDE ROOSTERIdEKEN

dagdienst ehterddienst mjdagdienst rLrdltdiejlst

DV o HV NV

7 -37 8.93
(4r4) (r90)

6 .48

(496)

8.8r
t207t

q. lr 8.48
(r68)(372)

6.92 9.02

(2r9) (94)

7.E6
(604 )

7.L7
(?03 )

8.72
(s4r)

7.56
(3r3)

SNEL ROTERENDE ROOSTERWEKEN (B)

o M N

o v M v N v

6.58
(29)

8.96
(33)

7.17
(20)

7.54
(r8)

6.50
(36)

8.57
(45)

7. 85

(621

7.65
(38)

1.65
(8r)

ïot slot van dit hoofdstuk vordt, mede aan de hand van de bovenstaande
gegevens, ingegaan op de slaappatronen in de roosters volgens de Cluster-
indeling. Daarbij fungeert Tabel 7.2. (het interpretatiekader bii de Clusterinde-
ling) als uitgangspunt, en vordt herhaaldelijk gerefereerd aanTabel9.2.
Volgens de rooster-risiko-profielen is Cluster 0 (het dagdienstcluster) het meest
positief-konstant ten aanzien van de mogetijkheid tot nachtrust, op de voet
gevolgd door de Clusters I et 2. Cluster 6 (het cluster Ínet de sneller roterende
roosters) is redelijk positief-konstant, tervijl Cluster 4 en 5 tameliik niet-
konstant zijn. Cluster 3 - tenslotte - is het meest niet-konstantl0.
De belangriikste vervachting voor de als positief-konstant aangeduide clusters
is, dat er kleine verschillen in de vekelifkse slaapduur zullen zijn. Voor vat
betreft het dagdienstcluster ziin hiervoor goede aanvijzingen, aangezien de

slaapduur noch extreem hoog, ncrch extreem laag is. De gemiddelde slaapduur is

7,8 uur per veek en de variaties tussen de respondenten zif n niet erg groot. Dit

r6t

SNEL ROTERENDE ROOSTERWEKEN (À)

oal CM C,I t*ol

OMNV oMV oNV MNV

6.64 8.39 6.38 9.33

(r9) (16) (I7) (r4)
5.50 8.42 8.57
(66) (97) (82)

6.rr 6.47 9.25

.,gt (40) ({5)
8.A2 6.71 8. 85

(56) (34) (59)

7.5'7

(66)

7.95
(245)

7.47

(II4)
8. r7

( r40)



kan niet geze8d worden van de overige twee positief-konstante clusters (te
veten I en 2). De gemiddetde veekskores voor deze groepen liggen immers
nogal uit elkaar (Bemiddeld7,2 uur voor de ochtenddienstveek en 8,2 uur voor
de middagdienstveek). Dat bii deze clusters desalniettemin relatief weinig
vermoeidheids- en slaapklachten vorden gekonstateerd (maar in elk geval meer
dan bij het dagdienstcluster), kan door tvee redenen worden verklaard. De

eerste reden is, dat de slaapduur tijdens de ochtenddiensten veliswaar gering is,
maar dat de slaapkvaliteit toch redelijk is, omdat men op de geëigende uren
heeft geslapen. Daarbii komt, en dat is de tveede reden. dat de middag-
dienstveek een bijzonder goede veek is om gekumuleerde slaaptekorten te
kompenseren. Het "sne[ roterende cluster" (Cluster 6)vordt ats redelijk positief-
konstant aangemerkt. 0p basis van de BeBevens bij de snel roterende rooster-
weken kan deze vervachting ondersteund vorden. De weekgemiddelden vijken
hier velis§/aar van elkaar af, maar niet zo erkeem als bij de langzaam roteren-
de roosterveken: de variatie is dus kleiner. Waarschijnliik is dit de reden, dat
het vermoeidheids- en slaapklachtenniveau - ondanks de aanwezigheid van
nachtdiensten - vergelijkbaar is met dat van Cluster I en 2.
De overige clusters (Clusters 3, { en 5) worden als niet-konstant gekvalificeerd.
Bij de twee laatstgenoemde clusters, die doorgaans bestaan uit lange reeksen
ochtend-, middag- en nachtdiensten, vordt een grote variatie in veekskores Be-
vonden (7,2,8,2 en7,6 voor veken met resp. veel ochtend-, middaB- en nacht-
diensten). De slechte slaapkwaliteit bij deze clusters kan enerzijds verklaard
worden door de gekumuleerde nadelen van de reeks nachtdiensten (veel dagen
kort slapen op niet-geeigende uren), en anderziids door de gekumuleerde slaap-
tekorten van de reeks ochtenddiensten. De reeks middagdiensten lijkt dergelijke
aanslagen op de slaapkvaliteit niet naar tevredenheid te kompenseren.
]Panneer de gegevens uit Tabel 9.6. in verband gebracht urorden met Cluster 3,
ligt het meer voor de hand de roosters behorend tot deze groep als negalief-
konstant te kenschetsen dan als niet-konstant. De weekgemiddelden van de
slaapduren zijn namelifk laag en liggen niet ver uit ellcaar (7,2 en 7,6 uur voor
respektievelijk de ochtenddienst- en nachtdienstveek). Dat de slaapkwaliteit bij
dit cluster slecht is, behoeft dan ook geen opzien te baren. De Behele
roostercyclus door lopen de betrokkenen slaaptekorten op, tervijl tijdens de
helft van de ryclus ook nog op niet-geeigende uren moet urorden geslapen.
Vanvege het geringe aantal respondenten kon in Paragraaf 9.3. de Bemiddelde
slaapkvantiteit bij Cluster 3 niet vastgesteld vorden. 0p grond van de hier
gepresenteerde geBevens rijst het vermoeden, dat deze wel eens het laagst zou
kunnen liggen van alle clusters.

Samenvattend leiden de in de onderhavige paragraaf gerapporteerde resultaten
tot de konklusie dat het slaappatroon van personen in belangriike mate bepaald
wordt door het rooster vaarin zij werken. Dat dit slaappatroon vervolgens weer
invloed heeft op de slaapkwaliteit, lijken de bevindingen eveneens te onder-
steunen. Hiermee vordt de relevantie van het rooster-risiko-kriterium KN (-
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konstantie in de mogeliikheid tot nachtrust) voor de verklarin8 van inkonve-
nienten nog eens onderstreept.
Ten aanzien van het roosterkenmerk rotatiesnelheid kan in dit verband het
volgende opgemerkt vorden. De veronderstelling dat snel roteren, bijvoorbeeld
met betrekking tot dageliiks-gebonden aktiviteiten, mogeliikheden tot kompen-
satie biedt binnen één veek, kan uit Tabet 9.6. vorden afgelezen. De daarmee
samenhangende idee, dat snel roteren de kans op inkonveniénten verkleint,
wordt aannemelijk gemaakt door Cluster 6 (het cluster met de sneller roterende
roosters) te vergelijken met de andere. In de eerste plaats bliikt dan, dat het
aantalvermoeidheids- en slaapklachten van dit cluster vergelijkbaac Laag is met
dat van Cluster I en 2, ondanks de stechtere mogeliikheden tot nachtrust (door

de nachtdiensten). En in de tveede plaats komt naar voren, dat de slaapkwali-
teit bii Cluster 6 aanzienlijk beter is dan die bii Cluster { en 5, die beide ook zifn
samengesteld uit ochtend-, middag- en nachtdiensten. Overi8ens dient hierbij
aangetekend te vorden, dat cluster 4 en 5 als iets "znraarder" mogen vorden
aangeduid door de geringere mogelijkheden tot nachkust.

NOTPN

I pp erakte toetsingsgegevens zijn te vinden in Biilage 9.1. (zie tevens noot 5
van Hoofdstuk 5).

2 Twee korrelatiematrices ter ondersteuning van de interpretatie van cluster-
skores staan vermeld in Bijlage 9.2. (zie tevens noot 5 van Hoofdstuk 5).

3 Zie in dit verband tevens: Thierry, Hk., Jansen, 8., Arbeid en arbeidstijd. ln:
Drenth, P.J.D., Thierry, Hk., Willems, P.J., Wolff, Ch.J. de (red.). Handboek
Arbeids- en 0rganisatiepsycholoqie. Deventer: van Loghum Slaterus, 1983.

{ Een vergeliikbare - doch meer uitgebreide - toelichting is te vinden in Bijlage
5,4, kie tevens noot 5 van Hoofdstuk 5).

, gii Oe afname van tijdsbestedingsvragenliisten zoals die in het onderhavige
onderzoek gebruikt ziin, rijst over het algemeen een vraag ten aanzien van de
validiteit van het konsept slapen. De één zal namelijk invullen "geslapen" te
hebben op de momenten van het in bed liggen, de ander zal uitsluitend
aangeven "geslapen" te hebben op de momenten dat men daadverkelijk sliep.
Een en ander betekent dat wanneer in de telcst Besproken vordt over het
aantal "slaapuren", het feitelijk aantal slaapuren - zoals bijvoorbeeld met EEG

gemeten - iets lager kan liggen.

De exakte toetsingsgegevens zijn te vinden in Bijlage 9.3. í.z,íe tevens noot 5

van Hoofdstuk 5).
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7 Slaaponderzoek heeft geleerd dat onder tneer de aktuele slaapduur en de
regelmaat waarmee naar bed gegaan vordt, belangrijke faktoren ziln in relatie
tot de slaapkwaliteit. Zo blijkt enerzijds biivoorbeeld, dat verkers bij een
vroeBe ochtenddienst een deel van de REM-slaap kunnen missen, vaardoor ze
geestetijk minder uitrusten. Anderzijds komt uit studies naar voreo dat de
lengte van de aan de slaap voorafgaande vaakperiode van invloed is op de
verdeling van de verschillende slaapstadia.
Zie voor een overzicht van de relevante slaapliteratuur: Meyman, T.F.; Vries-
Griever, A.H.G. de; Kampman, R. Rock around the clock en Rhythm and blues.
Amsterdam: NIA, l9EE.

E Het probleem is in het kort het volBende. Yanneer slechts eén veek uit een
roosterryclus in ogenschouv genomen vordt, kan het zo ziin dat de
dienstvisseling van een langzaam roterend rooster midden in de TBV-veek
valt. Hierdoor krijgt deze week dan een snel roterend karakter.

9 0m de tabel niet onnodig gekompliceerd te maken , ztit de spreidingsgegevens
achtervege gelaten. In zijn algemeenheid kan ten aanzien van deze gegevens
opgemerkt vorden, dat ze vooral bij de ploegendienst een behoorlijke indivi-
duele variatie in de duur van de onderhavige aktiviteit te zien geven. In ellce
konditie komen met andere woorden vel "kortslapers" en "langslapers" voor.
Het is aannemeliik dat hier persoons- en/of situatiegebonden eigenschappen
in het geding ziin.

l0 Een cluster met voornamelijk negatief-konstante ptoeg,endieostroosters komt
in de steekproef van het onderhavige onderzoek niet voor.
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I O. DIFFERFNTIELF EFFEKTEN VAN NOOSTER.TECENISCHE ISPF(TEN OP
HET PSYCHO-SOCTALB VELZTJN

In dit hoofdstuk vorden - op vergelijkbare vijze als in Hoofdstuk 9 - de
resultaten van de Telefonische Enquète (TE) en de ïijdsbestedingsvragenlijst
(TBV) op het vlak van het psycho-sociale velzijn besproken.
In vergelijkine met Hoofdstuk t heeft dit hoofdstuk twee eltra paragra-fen.
Paragraaf 10.5. waarin TBV-gegevens ten aanzien van persoonlijke verzorging,
eten en drinken behandeld vorden. En tot slot Paragraaf 10.6. met als onder-
werpen de tevredenheid met het rooster en de relatie tussen psycho-somatische
en psycho-sociale aspekten van het velzijn.

l0-l- Ile oozet ven het hoofdrtuk

In dit hoofdstuk vordt globaal gebruik gemaakt van t§/ee indelingen van
psycho-sociale aktiviteiten: de eerste is gebaseerd op de aard van de aktivi-
teiten en de tweede op de tijdslokatie ervan. Voor vat betreft de "indeling naar
aard" is een tweetal hoofdkategorieen van belang, nameliik het gezinsleven en
de vrije tijd. Het gezinsleven is onderverdeeld in het huishouden, de relatie met
de (eventuele) partner en de relatie met de (eventuele) kinderen; bij de vrife
tijd wordt de onderscheiding aktieve versus passieve rekreatie aangebracht.
In het geval van de "indeling naar tiidslokatie" zijn de kategorieen overdag, 's

avonds en in het veekend Behanteerd.
Meer specifiek geldt het volgende. Bij de TE zullen beide indelingen aan de orde
komen, en wel op basis van de onderstaande variabelen (zie Figuur 10.1.);
- de inder Klachten tijdsbesteding niet-werktijd (samenBesteld op basis van alle

in het vervolg genoemde klachten over aspekten van de tijdsbesteding);
- de index Klachten tijdsbestedin8 gezinsaktiviteiten (samengesteld op basis van

vraBen of men voldoende gelegenheid heeft om huishoudelijke aktiviteiten te
doen, kontakten met partner en kinderen te onderhouden en uitstapjes met
het gezin te maken);

- de inder Klachten tijdsbesteding huishoudaktiviteiten (samengesteld op basis
van vragen of men voldoende gelegenheid heeft om te koken, boodschappen
te doen, prive-aangelegenheden te regelen, en dergeliike):

- de vraaB Klachten tiidsbestedine partner (oftewel "Kunt u bii uw huidige
verktiidregeling voldoende tiid aan kontakten met uw partner besteden?");

- de index Klachten tijdsbesteding kinderen (samengesteld op basis van vragen
of men voldoende gelegenheid heeft om de kinderen op te voeden, en
dergelijke);

- de inder Klachten tijdsbesteding vrije aktiviteiten (samengesteld op basis van
vragen of men voldoende gelegenheid heeft om TV te kijken, vrienden en
kennissen te bezoeken, een opleiding te volgen, en dergelijke);

- de index Klachten passieve rekreatie (samengesteld op basis van vragen of
men voldoende gelegenheid heeft om TV te kiiken en in een luie stoel te
zitten);
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(samengesteld op basis
van vragen over hoeveel tijd men gemiddeld per veek aan sportaktiviteiten
besteedt);
de index Subjektieve inschattine tijdsbesteding verenieineen (samengesteld op
basis van vragen over hoeveel tijd men gemiddeld per veek aan het vere-
nigingsleven deelnee mt);
de index Klachten tiidsbesteding avondrekreatie (samengesteld op basis van
vragen of men voldoende gelegenheid heeft om uit te gaan, familie te bezoe-
ken, en dergelijke);
de index Klachten tiidsbestedingweekendrekreatie (samengesteld op basis van
vragen of men voldoende gelegenheid heeft om klusfes op te knappen, uit-
stapjes met het gezin te maken, en dergelijke).

In tegenstelling tot de IE, vordt bii de TBV-data de aandacht vooral gericht op
de eerste indeling. Desalniettemin zullen bii de bespreking van de konstantie-
aspekten elementen uit de "indeling naar tijdslokatie" naar voren komen. De

variabelen uit de ïBV, die in verband met het vervolg genoemd moeten worden,
zijn (zie tevens Figuur 10.2):
- de index Huishoudelijke en gezinstaken (zie voor de samensteling Par. 5.{.3.);
- de index Huishouden:
- de index Boodschappen:
- de index Verzorgende hobbies:
- de index Kinderverzorgine:
- de inder Vrije tijdsbesteding:
- de index Ondervijs en vorming:
- de index Participatie:
- de index Sociale kontakten:
- de inder Uiteaan:
- cle index Hobbies. sport en spel:
- de index Rekreatie buiten:
- de index Radio. TV en audio:
- de index Lezen:
- de index Ontsoannen en luieren.

In het kader van de eltra ParagraaÍ 10.5., zijn tenslotte nog de inclices Persoon-
lijke verzoreing en Etea en drinken vermeldenswaard.

Evenals in Hoofdstuk 9 zullen de resultaten, waar mogelijk, zowel voor de

traditionele indeling als voor de Clusterindeling gepresenteerd worden. Alleen
bij de laatstgenoemde typologie vorden de bevindingen §/eer van eeo theore-
tische interpretatie voorzien.
Bii de kwalitatieve analyse van de TBV staat de vraag naar de konstantie van de

mogelijkheid tot huishoud- en gezinstaken, van avond- en veekendrekreatie
centraal.Ook hier vordt van de alternatieve indeling van roosters uitgeBaan (zie

Par. 9.{.).
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(. Kladrten tljalsbestdjlg

seekendrdcreatle)

Figuur 10.1.: De trtegorircrfurt Yur dG vrriebeletr E'b't' het psycho-

rociele velziil, 3cuetca n.b.v. dc TB (' - inder; o !
vruS).
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S€IÀI.E I,EI/EN

Ieap erarvr:rrt r ful
l. Het qezinslerren

(. [nrblsrdelijke en geziÍlsta]en)

- het hri-stnden
(. tlristflding)
{. mdsctnppen)
(. Verzorgende h*bles)

- de relatie ÍÉÈ de partrtr
- de relatle trrt de kj.rderert

(. rirÈnrcrzorgltg)

2. De vrlie tlid
(. Vrtje tjjdsbstding)

- passlaJe El<reaEie
(. Radio, 11, ert ati,io)
(. Lezen)

(. Atspanren en luLeren)

- aktleve rekreatie
(. @rwtjs en wming)
(. PartlcfpaLie)
(. seiafe kotakteíl)
(. UitgaaÍt
(. l$Les, spct en spef)
(. H<reatle hrlten)

Figuur 10.2.: Ile trtegorireriag yrtr de veriebeleo m.b.t. het prycho-
rociele welzija, gcEetco E.b.v. de TBV (ertlurief
perrcotrlijle verzorgitrg. eteo en drinten).

l0-2- Ile resultrten ven de Tclefonirche Enquéte

Bij de bespreking van de uitkoosten vao het onderzoek, §rordt in deze
para8raaf een Blobale tveedeling aangebrachl allereerst koot de "indeling naar
aard van de aktiviteiten" aan de orde; vervolgens \vordt ingegaan op de "inde-
ling naar tijdslokatie".
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10.2.1. Het sociale leven. het eezinsleven en de vriie tiid

I 0.2. l, l. De traditionele typologie
De gemiddelde skores per kate8orie van de traditionele typologie van
ploegendienstregelingen staan afgebeeld in Tabel 10.1. Daarbii vordt tevens

aangegeven of eventuele differentiele effekten signifikant ziinl.

Tabel 10.1.: De gemiddelde skores vea de veriabeleo Yoor het psy-
cho-socieel velzijn - ingedeeld traar de aard Yltr de
ektiviteit - bii de TE per Letegorie ven de treditionele
typologie (een ' in de p-tolom betetent dat de ver-
schillen tussen de tategorieèn siguififant ziin).
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\lanneer de globale indices vorden bekeken, te welen de Klachten tildsbesre-
ding niet-werktijd (hoe ho8er, des te meer klach[en: 'max. - t5), gezinsaktivitei-
ten (mar. - E)en vrije aktiviteiten (mar. - l l), dan blijkt dat alle drie dezelfde
slcoreslruktuur hebben: de verkers in dagdienstregelingen hebben steerJs de
minste klachten, gevolgd door de werkers in respektievelifk de diskontinue,
semi-l<ontinue en volkontinue regelingen. Als kanttet(ening geldt hierbij, dat de
skores van de semi-kontinue en volkontinue systemen steeds marginaal ver-
schillen.
Bij aspekten vao het gezinsleven komt eveneens een uniform beeld naar voren.
Daar vaar het gaat om Klachten tiidsbesteding huishoudaktiviteiten (hoe hoger,
des te meer klachten; ÍDar. - {), partner (mar. = I ) en kinderen (mar. = 3),
hebben de personen in de dagdienst io verhouding tot de ploegenwerkers
telkens zo goed als geen klachten. Opvallend hierbij is dat de diskontinu, cle

semi-kontinu en de volkontinu tot driemaal toe op een gelijk klachtenniveau
uitkomen.
De index Subiektieve tijdsbesteding sport (2 -co.2 uur perweek,; l8 =ca. l8 uur)
laat geen signifikante verschillen zien: naar men zegt wordt gemiddeld per veek
zo'n 2,5 uur aan bedoelde aktiviteiten besteed. Daarentegen zijn er bij de index
Sub jektieve tijdsbesteding verenigingen (zelfde kodes als bif sport) wel
duidelijke verschillen: de tijdsbesteding van de dagdienst§/erkers is het hoogst
(gem. ruim 2 uur per week), gevolgd door de personen in respektievelijk de
semi-kontinue, diskontioue en volkontinue regelingen. Tenslotte lopen de skores
bii de Klachten tijdsbesteding passieve rekreatie (fioe hoger, des te meer
klachten; Ítrtx. = 2) ook signifikant uiteen. De verschillen zijn echter niet noe-
menswaardig groot.

Samenvattend leren de bovenstaande resultaten dat de "progressievere"

ploegenarbeidregelingen de grootste bedreiging voor de onderhavige aspekten
van het psycho-sociale welzijn vormen. Daarbij dient echter vermeld te worden
dat de verschillen tussen de drie onderscheiden typen ploegenarbeidregelingen
over het algemeen klein tot zeer klein zijn.

I 0.2.1.2. De Clusterindelins
De skores met betrekking tot de kategorisering aaar aard van de aktiviteiten
vorden gepresenteerd in Tabel 10.2.
Wanneer in eerste iostantie de aandacht gericht vordt op de drie globale indices
("niet-werlctijd", "gezinsaktiviteiten" en "vriie aktiviteiten"), blijkt dat er een
opvallende overeenkomst is in de skorestruktuur. De werkers in de roosters van
Cluster 0 (oftevel de dagdienstverkers) hebben steeds de minste klachten. In
toenemende mate urorden verder problemen ervaren door de personen
behorend bij Cluster 1,2,6,4,3 en 5, tenminste daar waar het gaat om de

eerste twee indices. Bii de inder Klachten tijdsbesteding vriie aktiviteiten
vertoont het laatste deel van de rangorde een iets ander patroon: hier skoort
Cluster 6 bijvoorbeeld het slechtste.Overigens gaat het bii dit afwijkend patroon
om zeer kleine verschillen tussen de kategorieen.
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Tabel 10.2.: De gemiddelde stores van de variabelen voor het psy-
cho-socieal velziin - ingedeeld nrar de eerd van de afti-
viteiten - bii de TB yoor de Clusterindeling (een ' in de
p-tolom betekent dat de verschillen tussen de kate-
Borieèa signifitent ziia).
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De drie indices voor het gezinsleven íllustreren, dat Cluster 0 ook nu §/eer het
beste skoort, ter§/iil Cluster 3 meestentijds het slechtste uit de bus komt. De
volSorde tussen deze ertremen verschilt nogal per index. Bii de index Subjek-
tieve tijdsbesteding sport treden geen signifikante verschillen tussen de clusters
naar voren. Naar Ínen zegt, besteden de werkers in elk cluster gemiddeld ca. 2,J
uur aan sportieve bezigheden.
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Daarentegen komen bii de index Subjektieve tijdsbestedinB verenigingen wel
belangriike verschillen naar voren: in Cluster 0 wordt het meeste aan het vere-
nigingsteven deelgenomen, op de voet gevolgd door respektieveliik Cluster 2, 4,

|,6,3 en 5. Bii de "passieve rekreatie" bestaan er, hoevel siBnifikante, Been echt
noe mens§/aardige verschillen tussen de onderscheiden typen roosters.

Wanneer de zoluist gepresenteerde gegevens in samenhang met het interpreta-
tiekader van Hoofdstuk 7 in beschouving vorden Benomen, dienen allereerst
t§/ee algemene kanttekeninBen aan de orde te komen.
l. Anders dan de aspekten die in verband met het psycho-somatisch welzijn

naar voren verden gebracht, hebben de psycho-sociale variabelen een sterk
evaluatief karakter. Dit kan, enigszins vooruitlopend op de verdere
interpretatie van de gegevens, gelllustreerd vorden aan de klachten over het,

huishouden. Hoevel de dagdienstwerkers (behorend tot Cluster 0)formeel de
geringste mogelijkheden hebben om huishoudelijke taken te verrichten, blijkt
dat zil daarover veel minder klagen dan verkers die - ook §/eer formeel -
meer mogeliikheden daartoe hebben. De verklaring voor dit verschijnsel ligt
voor de hand. Zeker in "dagdienstgezinnen" leidt immers het traditionele
rollenpatroon ertoe, dat de partner van de betrokkene het gros van de

huishoudelijke taken op zich neemt. Dit heeft veelal weer tot 8evo18 dat de

verker die geringe mogelijkheden tot deze aktiviteiten heeft, een niet zo'n

negatieve evaluatie hieraan koppelt. "Het is toch Bebruikelijk zo", zal hij
redeneren.
In dir kader is tevens vermeldensvaard dat alleen al het feit dat in ploe8en-

dienst gewerkt vordt, aanleiding kan Beven tot een hogere klachtenskore.
Voor sociale venseliikheid zijn de onderhavige variabelen nametiik gevoeli-

8er.
Dat de gemeten variabelen bij het psycho-sociale velzijn meer evaluatief van
aard zlin, maakt dat de afstand tusseo hetgeen op basis van de rooster-
risiko-kriteria aan mogelijkheden bestaat en de uitspraak of deze mogelijk-
heden bijvoorbeeld voldoende zijn, aanzienlijk. Hierdoor is het aannemelilk
dat de verklaringskracht van genoemde kriteria geringer is dan bij de
psycho- somatische variabelen.

2. Het kategoriseren van (sociale) aktiviteiten is een arbitraire aan8ele8enheid2.
Dit geldt zowel voor een "indeling naar aard" als een "indeling naar ti,ids-

lokatie". Met een t§/eetal voorbeelden kan dit verduideliikt worden. Bii een

kategorisering van aktiviteiten naar de aard ervan, kan het tvijfelachtig zijn
of een bezigheid als vinkelen in termen van huishoudelijk werk of van
rekreatie geduid moet worden. En, oB op basis van dit zelfde thema een

illustratie van de problemen bif een "indeling naar tijdslokatie" te Eeven:
vinkelen gebeurt normaliter overdag, maar is het niet zo dat steeds meer
plaatsen avondwinkels kennen, waardoor deze bezigheid ook. na 18.00 uur
kan geschieden?
Waar het bif deze tveede kanttekening om gaat is het volgende. Juist omdat
het zeer moeilijk is om eenduidig aktiviteiten te rubriceren, is de vraag naar
de relatie tussen speci-fieke rooster-risiko-kriteria en niet nauw te omschrii-
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ven typen van aktiviteiten een komplerc zaak. Veelal zal het namelijk zo ztin,
dat een klacht over een bepaalde soort tiidsbestedinB verklaard kan worden
door een kombinatie van roosteraspekten ofteurel rooster -risiko-kriteria.

Na deze korte uitweiding over de aard van de onderhavige variabelen uit de TE,

kan de interpretatie van de gekonstateerde differentiele effekten tussen de ze-
ven clusters cenraal Besteld vorden3. Een eerste punt dat in het oog springt, is
het gegeven dat de rangvolgorde van de skores op de drie globale indices aan-
zienlijke overeenkomsten vertoont met de rangvolgorden van de psycho-sociale
rooster-risiko-kriteria MW en KW (- de mogeliikheid tot veekendrekreatie en
de konstantie van die mogelijkheid). Dit viist erop dat het klachtenniveau met
betrekking tot de tiidsbesteding aan aktiviteiten die buiten de arbeid vallen in
belangrijke mate gerelateerd is aan het aantal vrije weekeinden en de sprei-
ding daarvan. Gezien de dominante plaats die het veekend in onze vriietiids-
kultuur inneemt behoeft dit geen verbazing te vekken. Wel is opvallend dat bij
twee van de drie indices, Cluster 6 (met veekendwerk) iets Bunstiger skoort dan
Cluster 4 (meestentijds zonder veel veekendwerk). Dit resultaat kan het beste
in verband gebracht vorden met de volgende bevinding. Het bliikt namelijk dat
het skorepatroon van de Clusterindeling, tenminste bii de Klachten tijdsbeste-
ding niet-werktijd, Bezins- en vrije aktiviteiten ook Boed Beduid kan urorden in
termen van de roosterkriteria PE (. periodiciteit), MN (- nogelijkheid tot
nachtrust) en KN (- konstantie in de mogelijkheden tot nacht-rust). En het is nu
juist Cluster { dat in de vergelijking met Cluster 6 op deze kriteria slechter
uitvalt.
Overigens rijst bij het voorgaande de vraag waarom de desbetreffende psycho-
somatische kriteria zo nau§/ verbonden zijn met het psycho-sociaal welzijn.
Hiervoor zijn tvee verklaringen. De eerste kwam reeds aan de orde - onder
meer in Paragraaf 3.J. - en heeft betrekking op het voor de hand liggende
karakter van een direkte samenhang tussen het lichamelijk en het sociaal
velbevinden. Zo verd bijvoorbeeld in genoemde paragraaf naar voren gebracht
dat een chronische vermoeidheid velhaast zeker tot een verminderde deelname
aan het verenigingsleven zou moeten leiden, etcetera. De tveede verklaring
moet gezocht vorden in de vijze §/aarop de rooster-risiko-kriteria zijn Beopera-
tionaliseerd. [n dit verband is het volgende van belan8.
De rooster-risiko-kriteria zijn zuiver op basis van de in8eroosterde arbeidstiiden
samengesteld. Dit betekent dat bijvoorbeeld noodzakelijke slaaptijden niet in de

kriteria zijn verwerkt; in konkreto: §/anneer een rooster Been mogelijkheden tot
nachtrust biedt, zal dil vel uit de RRPA (rooster-risiko-profiel-analyse) naar
voren komen, maar de konsekventie ervan, namelijk dat de bekokkenen
overdag moeten slapen, komt er niet erpliciet in tot uitdrukking. Meo kan deze
konsekwentie vel togisch alleiden. Een en ander betekent, dat de rooster-risiko-
kriteria MN en KN indirekt een maat zijn voor de vijze vaarop de niet-werktijd
of het sociale leven verstoord vorden door daeslaap. Dat deze kriteria Berela-
teerd blijken aan de indices die in deze paragraaf ter bespreking staan, moge
dan ook duidelijk ziin.
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0p basis van het voorgaande zijn de klachtenniveaus bii biina alle clusters te
verklaren. Er dient echter een aparte opmerking gemaakt te worden ten aanzien
van Cluster I en 2. Immers, het bliikt dat Cluster 2 op de onderhavige indices
systematisch slechter skoort, tervijl dit niet direkt uit de behandelde kriterium-
vaarden voortvloeit. Het is aannemelijk, onder verwijzing naar Paragraat 7.i.,
dat de slechtere skores van Cluster 2 het gevolg zijn van de gerinBere konstan-
ties in de mogelijkheden tot huishoud- en gezinstaken (- KH) en avondrekreatie
(= KA)en de mindere mogeliikheden tot deze taatste soort aktiviteiten (= MA).

Na de bespreking van de drie globale indices komen nu de aspekten van het
gezinsleven aan de orde. In het bijzonder staat de vraag centraal, hoe de
resultaten met betrekking tot de indices Klachten tijdsbesteding huishoud-
aktiviteiteo, partner en kinderen te duiden ziin.
Voor §/at betreft de eerstgenoemde inder geldt, dat de rangvolgorde van de
skores het meest parallel loopt met die van de rooster-risiko-kriteria MN en KN.

Uitgaande van de eerder geformuleerde idee dat deze kriteria in feite de
verstoring - door dagslaap - van de niet-verktiid aangeven, ligt een dergeliike
parallelliteit voor de hand. 0p het eerste gezicht is wel verwonderlijlc dat het
skorepatroon nauwelijks overeenkomsten vertoont met de vaarden op de
rooster-risiko-kriteria MH en KH (- mogelijkheden tot huisboudelijke en
gezinstaken en de konstaotie daarvan). Nadere beschouving van deze bevinding
leert echter dat hier het evaluatieve karakter van de index in het geding kan
zijn (denk in dit verband tevens aan het genoemde traditionele rollenpatroon,l.
Daarvan uitgaande kunnen de klachten van de ploegenwerkers het beste
geinterpreteerd vorden als uitingen van de mate vaarin zii organisatorische
problemen ervaren bij cte uitoefening van de (niet al te grote hcrveelheid)
h uishoudeliike aktiviteiten.

De Klachten tijdsbesteding partner en kinderen blijken heel moeilijk op basis
van afzonderliike kriteriumwaarden te verklaren. In ziin algemeenheid komt
het beeld naar voren dat dagdienstverkers op deze terreioen niet tot nauvetiiks
lilachten hebben en ploegendienstverkers (in vat dan ook voor regeling) in
beperlcte mate. Puur het gegeven van een of andere vorm van onregelmatigheid
in de werktijden (tot uitdrukking komend in een kriterium als RE, maar ook in
andere) lijkt zo een "vaste bijdrage" aan de onderhavige klachtenniveaus te
leveren.

Bii de onderdelen van de aktieve rekreatie, te §/eten de Subjektieve tijds-
besteding sport en verenigingen, valt het volgende op te merken. Bif "sport" zijn
geen signifikante verschillen tussen de clusters gekonstateerd. Dit is mede een
gevolg van de grote individuele verschillen bii dit soort tijdsbesteding. Verder
dient vermeld te urorden dat de gepresenteerde cijfers samengesteld zijn uit
sport in groepsverband en sport individueel, vaardoor roostereffekten onder cle

oppervlakte kunnen blijven. Wordt desalniettemin de struktuur van de skores
vergeleken met de struktuur van de rooster-risiko-kriteria, dan komt de
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voorspelbaarheid (- VS) eruit naar voren als het kriterium dat het sterliste aan
de sportbeoefening gerelateerd is.
Bii het verenigiogsleven bestaan vel signifikante verschilleo tussen de clusters.
Vooral de relatief geriage tiidsbesteding van de Clusters 3, 5 en 6 vallen in dit
verband op. Gezien de psycho-sociale rooster-risiko-kriteria kan deze bevinding
verklaard vorden door de slechte mogeliikheden tot dit soort aktiviteiten, die
de roosters behorend tot deze clusters bieden (zie MW en KW).

De skores op de inder Klachten tijdsbesteding passieve rekreatie, tenslotte, laten
zich niet eenvoudig verklaren door de roosterkriteria. Een mogeliike inter-
pretatie zou t,unnen zijn, dat de personen die in eeu ploegendienstcluster werlc-
zaam ziin tengevolge van de afvijkende verkritmiek iets meer behoefte aan
passieve rekreatie hebben.

Samenvattend komt uit de bovenstaande beschouving naar voren dat in ieder
geval de psycho-sociale rooster-risiko-kriteria MW en KW een belangrijke rol
spelen in de sfeer van het sociale en gezinsleven. Daarnaast, zo blijkt, moeten
ook de - in principe - psycho-somatische kriteria MN en KN niet uit het oog

verloren vorden. Deze geven nameliik eeo belangriike indikatie voor de mate
van verstoring van de vrije tijd door dagslaap.

10.2,2. Overdag. 's avonds en in het weekeinde

1 0.2.2. 1 . De traditionele typologie
De gemiddelde skores per kategorie van de traditionele typologie staan
afgebeeld in Tabel 10.3.

Tabel 10.3.: De gemiddelde stores van de variabeletr voor het psy-
cho-sociaat welzijo - ingedeetd arar tiidslotatie ven de
ettiviteiteo - bij de TE per ketegorie van de treditionele
typologie (een ' ia de p-tolom betetent dat de
verschillen tussea de tate8orieëa signifilant zija).
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Een eerste aspekt dat opvalt aan de tabel is, dat er Seen agarle inder voor
alctiviteiten overdag samengesteld is. Bii de realisering van een dergeliike
variabele bleek namelijk, dat bezigheden die hiervoor in aanmerking kwamen,
reeds in. de inder Klachten tijdsbesteding huishoudelijke aktiviteiten opgenoÍnen
waren. In het vervolg zal op dit onderdeel dan ook niet nader vorden ingegaan.

Wanneer de resultatea van de overige indices bekeken worden, dan bliikt dat

een duidelijk patroon naar voreo komt. Zowel ten aanzien van de Klachten
tijdsbesteding avondrekreatie (hoe hoger, des te meer klachten; o8I. - 7), als

die ten aanaen van de veekendrekreatie (mar. - 8). geldt dat de dagdienst-
regelingen de minste klachten skoren, gevolgd door respektieveliik de diskonti-
nu, de semi-kontinu en de volkontinu. De skores voor de avondrekreatie tiggen

bij de ploegendiensteo on8eveer 2 à 3 keer zo hoog als bij de dagdienst; in het
geval van de ureekendrekreatie vorden door de ploegendienstverkers rond de

3 à 4 keer zoveel klachten geuit. Ook híer leren de resultaten dat de "progressie-

vere" ploegenarbeidregelingen de grootste bedreiging voor de onderhavige
aspekten van het psycho-sociale welzijn vormen.

I 0.2.2.2. De Clusterindeling
De vergelijkbare skores voor de Clusterindeting worden gepresenteerd in Tabel

10.{.

Tabet 10.{.: De gemiddelde stores ven de variabeleo Yoor het psy-
cho-sociaal velzijn - ingedeeld naar de tijdslotatie van
de ettiviteiteo - bii de TE y(rcr de Clusterindeling (een '
in de p-tolom beteleat dat de verschillen tussen de
tateSorieèn signifitant ziin).
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De tabel illusreert dat het skorepatroon bii de avond- en ureekendrekreatie
sterke overeenkomsten vertooot. Het meest tevreden skoren de dagdienst-
urerkers behorend tot Cluster 0. Het meest ontevreden uiten de verkers in de

regelingen van Cluster 5 zich. Van laag naar hoog skoren de resterende clusters
bii de avondrekreatie als volgt: Cluster 1,2/3, 4/6; en bij de weekendrekreatie:
Quster 1,2, 4, 6, 3.
Het ligt voor de hand genoemde ranBvolgorden allereerst te beschou§/en vanuit
de bijbehorende rooster-risiko-kriteria MA en KA (- mogelijkheden tot
avondrekreatie en de konstantie ervan), en MW en KII (- moBelijkheden tot
veekendrekreatie en de konstantie daarvan). Wordt dit gedaan, dan komt het
opmerkeliike resullaal naaÍ voren dat de klachten over de avondrekreatie in
ieder geval niet direkt verklaard kunnen vorden uit de mogelijkheden tot deze
vorm van bezig ztiÍL.Zovel voor de avond- als de veekendrekreatie geldt
namelijk dat het skorepatroon het nau§/ste gerelateerd btijkt te zijn aan de

risiko-kriteria M!f, KW, VS (= voorspelbaarheid) en PE (- periodiciteit). Daarbij
spreekt het verband met VS voor zich: de ooderhavige aktiviteiten vereisen
immers meestentiids een (korte) termijnplanning.
Het feit dat de klachten over de avondrekreatie oolc in verband staan met Mlf
en KW wiist op t§/ee punten. Het eerste betreft de kanttekening die in ParagraaÏ
10.2.1.2. gemaakt verd. Daar verd aaar voren gebracht dat het indelen van
(sociale) aktiviteiten een arbitrair karakter draagt. Deze konstatering is vooral'
op deze plaats relevant, omdat het erg moeilijk is om zaken te noemen die
uitsluitend in de doordeweekse avonduren kunnen q/orden uitgevoerd. Met
andere voorden: veel van deze bezigheden kunnen ook tot de veekendrekreatie
gerekend vorden. Het tureede punt ligt in het verlengde van het vorige. Het is
namelijk zo, en dat verd reeds eerder naar voren gebracht, dal het veekend in
deze kultuur eeo zeer dominante plaats voor vat betreft het rekreeren inneemt.
Het verband met PE is niet geheel te verklaren. Een mogeliikheid is dat het hier
gaat om een indirekt effekt, vaarbii psycho-somatische problemen leiden tot
klachten over de avond- en veekendrekreatie. Een andere verklaring kan
gezocht vorden in de operationalisering van het kriterium PE: ook de middag-
dienst met de beperkte mogelijkheden tot avondrekreatie is daarin opgenomen.

10.3. De resultaten van de Tiidsbestedingsvragenliist

In deze paragraaf komen de TBV-resultaten die betrekkioe hebben op het
psycho-sociale velziin aan de orde. Uiteraard zal daarbii weer uitgegaan vorden
van de standaardvijze van presentatie. Het verschit met de vorige paragraaf is,

zoals verd vermeld, dat de bevindingen hier uitsluitend betrekking hebben op
de indeling naar de aard van de aktiviteiten (zie Figuur 10.2.). De technische
verant§/oording van ParagraaÍ 9.3. is ook in dit deel van toepassinS.

De resultaten die in dit kader relevant zijn, staan afgebeeld in Tabel 10.5{

T
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Tebel 10.5.: Eet gemiddeld etatel urcn per deg berteed eeo rttivitei-
tea m.b.t. [et gerinrleyen er de vriic tiid per tetegorie
ven de treditionelc typologic. ontleead eea de TBY (een '
h dc p-tolorn beteleat dtt het vcrschil turcn de
trtegorieèn ri8nifiteot ir).
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'Wanneer de twee globale indices Huishoudelijke/gezinstaken en Vrije tijdsbe-
steding in ogenschouw vorden genomen, dan blijkt, dat de duur van cle aktivi-
teiten bij de eerstgenoemde inder afhankelijk is van de aard van de arbeidstijd-
regeling, tervijt dit niet geldt bij de Vrije tijdsbestedinB. De werkers in de
volkontinudienst besteden met gemiddetd zo'n anderhalf uur per dag de Íneeste
tijd aan huishoudetifke en Bezinstaken; de dagdienstwerkers skoren met iets
minder dan een uur per dag het laagste voor deze bezigheden. Daar tussenin
liggen met ruim een uur per dag de dis- en semi-kontinu.
Bij de Blobale inder Vrije tijdsbesteding kooden geen signifikante differentiele
effekten vast8esteld vorden. In a[[e regeliÍUen wordt gemiddeld zo'n 6,5 uur
aan deze kategorie van aktiviteiten besteed.

Voor het gezinsleven zijn vier specifieke indices beschikbaar, namelijk Huishou-
ding, Boodschappen, Verzorgende hobbies en KinderverzorginB. Aan al deze
aktiviteiten besteden de volkontinuverkers gemiddeld steeds de meeste tijd en
de dagdienstwerkers de minste. De rangvolgorde voor de diskontinu en de semi-
kontinu verschilt enigszins per inder.
Wordt bif cle vrije tijdsaktiviteiten het onderscheid passieve en aktieve rekrea-
tie aangehouden, dan kan ten aanzien hiervan het volgende opgemerkt worden.
Bij de passieve rekreatie zijn drie indices onderscheidbaar: Radio, TV en audio;
Lezen; Ontspannen en luieren. Wordt de tijclsbesteding aan deze drie soorten
bezigheden bij elkaar opgeteld, dan komt naar voren dat de personen in de
minder "progressieve" regelingen hierin de geringste tiid investeren en de
personen in de "progressievere" regelingen (als semi- en volkontinu) de meeste
tijd. Voor de onderhavige aktiviteiten afzonderlifk geldt, dat de verschillen
t,ussen de regelingen signi.fikant zijn, maar tegetijkertijd klein. Bijvoorbeeld: bif
de inder Lezeo lopen de skores marimaal 12 minuten per dag uiteen (semi-
kontinu versus volkontinu).
Wordt de tijdsbesteding aan de aktieve rekreatie (Onderwijs en vorming;
Participatie; Sociale kontakten; Uitgaan; Hobbies; Sport en spel: Rekreatie buiten)
bij elkaar opgeteld, dan bliikt in tegenstelling tot bii de passieve rekreatie, dat
de dagdienstverkers hieraan de meeste tijd besteden (gemiddeld circa 3,4 uur
per dag). Zij vorden Bevolgd door de diskontinuwerkers (gemiddeld circa 3.1
uur per dag, de volkontinuverkers (gemiddeld circa 2,9 uur per dag) en tot slot
de semi-kontinuverkers (gemiddeld circa 2,7 uur per dag). Bii de indices
Uitgaan en Rekreatie buiten volgt uit de toetsing dat de verschillen tussen de
typen regelingea niet signifikant zijn. Bii de overige afzonderlijke indices geldt
hetzelfde als bij de passieve rekreatie: de verschillen zijn signifikant, maar
absoluut klein.

10..3.2. Gezinsleven en vrije tiid bii de Clusterindeling

Allereerst vorden in ïabel 10.6. veer de relevante bevindingen in cijfers
gepresenteerd.
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Tebel 10.6.: Eet gemiddetd uatel uren per de8 besteed een ettivitei-
ten m.b.t. [et gezinsleYen en de vriie tiid Yoor de
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tolom beteteat drt het Yerschil tussea de fet4orieèn
rigaifitrat ir).
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Uit de tabel blijkt dat, evenals in de vorige subparagraaf, de skores op de
globale inder Huishoudelijke en gezinstaken vel signifikant verschillen per
cluster, maar die op de globale inder Vrije tijdsbesteding niet. Aan de huis-
houdelijke en geziastakea besteden de personen uit Cluster 6 de meeste tijd:
gemiddeld ruim aaderhalf uur per dag. Zoals vermeld verd, skoren de dag-
dienstverkers (Cluster 0) het laagste ten aanzien van dit soort aktiviteiten. In
de vrije tijdsbesteding vordt bij elk cluster circa 6 !2uur per dag geinvesreerd.
De skorestruktuur van de inder Huishoudeliike en gezinsta&en kan ook
teruggevonden vorden in de apaÍle aspekten ervan (Huishouden: Boodschap-
pen; Verzorgende hobbies: Kinderverzorging). Dit houdt in, dat Cluster 6 meestal
relatief hoog skoort en Cluster 0 veelal relatief laag. De overige clusters komen
over het algemeen op een gemiddeld niveau uit.

Bij de resultaten op de onderdelen vao de vrije tijdsbesteding valt op, dat er
tussen de clusters meestal slechts kleine verschillen zíin. Meer specifiek is het
onderstaande van belang.
Wanneer de tijdsbestedingeo aan de drie soorten passieve rekreatie (Radio, TV
en audio: Lezeu Ontspannen en luieren) bii elkaar opgeteld vorden, dan blijkr
da1 de urerkers uit Cluster { en 6 op de laogste duur uitkomen (gemiddeld
ongeveer 3,2 uur per da8). De verkers uit de aodere clusters komen op een iets
kortere tijd uit: zij skoren allen gemiddeld rond de 2,8 uur per dag (zie Tabel
10.7.).

Tabel 1O.7.: Eet gemiddeld eaatel ureo per dag besteed aan passieve
eo attieve retreetieve attiviteitea voor de Cluster-
indeling, ontleend tln de TBY (eea ' ia de p-tolom
beteteat dat het verschil tussen de tategorieea
signifitaat is).
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rekreatie gemiddeld rond de 2,8 uur per dag. De analyses leren dat de
differentiele effekten bii de indices Participatie, Sociale kontakten, Uitgaan en
Rekreatie buiten niet signifikant zijn.

Evenals bii de TE-resultaten dient nu de vraag centraal te staao hoe de
skorepatronen verklaard moeteo vorden (zie wederom Tabel7.U.
Gaat de aandacht in de eerste plaats §/eer uit naar de globale indices met
betrekking tot het gezinsleven en de vrije tijdsbesteding, dan valt de gelijkenis
op van de struktuur van de skores op Huishoudelijke en gezinstaken en de
struktuur van de rooster-risiko-kriteria MH en KH (- mogelijkheid tot huishou-
deliike en gezinstaken en de konstantie daarvan). Het meest duideliik komt dit
naar voren in de resultaten bij Cluster 0 en 6: Cluster 0 dat neBatief-konstant is
ten aanzien van de aktiviteiten in kvestie, skoort de geringste tiidsbesteding,
tervijl Cluster 6, dat redelijk positief-konstant is, de hoogste tiidsbesteding laat
zien.
Deze bevinding staat in kontrast met hetgeen bij de interpretatie van de ïE-
resultaten over de kriteria MH en KH verd gezegd. Daar bleek immers dat de
skores bij het gezinsleven niet verklaard konden worden door deze kriteria. Met
het oog op dit kontrast kan gekonkludeerd worden dat de feitelijke tijdsbeste-
din8 aan huishoudelijke en gezinstaken gerelateerd is aan de formele mogelijk-
heden daartoe, maar dat de evaluatie van een en ander op basis van andere
faktoren tot stand komt. Nogmaals: veel gelegenheid om bijvoorbeeld huishou-
clelijke taken uit te voeren leidt er in het algemeen toe dat ze oolc daadwerkelijk
in aanzienlijke mate worden uitgevoerd, maar betekent niet dat men daarover
dan ook tevreden is. Deze tevredenheid vordt onder meer bepaald door de mate
waarin het "normale" leefpatroon verstoord wordt door dagslaap (zie Par.
10.2.1.1.). Bij het skorepatroon van de inder Vrije tijdsbesteding kan op deze
plaats opgemerkt worden dat het erop lijkt, dat de hoeveelheid tijd die men in
de vrije sfeer spendeert, nauwelilks gerelateerd is aan de aard van het rooster
waarin men werkzaan, is. Aan het einde van deze subparagraaf vordt op deze
op merking teruggekomen.

Worden na deze globale indices de specifieke onderdelen ervan in beschouwin8

Benomeo, dan is - puntsgewiis - een aantal zakeo. relevant:
- De struktuur van de skores bij Huishouden, Boodschappen, Verzorgende hob-

bies en Kinderverzorging is tamelijk uniform, en lijkt sterk op die van de
bijbehorende globale inder. Met andere woorden: ook voor de onderdelen
geldt dat de kriteria MH en KH een goede verklaringsgrond voor de
gekonstateerde differentiele effekten bieden.

- Bii de onderscheiden aspekten van de passieve rekreatie (Radio, TV en audio;
Lezen;Ontspannen en luieren) zijn telkens signifikante differentiele effekten
gevonden. De aard van deze effekten is moeilijk aan de hand van een enkel
rooster-risiko-kriterium te duiden. Globaal komt het beeld naar voren dat bij
de minder "progressieve" regelingen (Cluster 0, I en 2) iets Beringere tijd aan
passief-rekreatieve bezigheden wordt besteed dan bif de "progressievere"
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I
systemen (Cluster 4, 5 en 6). Een aannemelijke verklaring hiervoor is ener-
zijds, dat de eerstgenoemde groep geen nachtdiensten kent (zich uitend in de
kriteria PE, MN en KN) vaardoor onder tneer de vermoeidheid van de
betrokkenen minder aanleiding geeft tot passief rekreeren. Anderzijds heeft
de laatstgenoemde groep feitetiik minder mogetijkheden tot aktieve rekreatie
en vordt dus meer gedvongen tot passief bezig zijn.

- Gezien het feit dat de totale tijdsbesteding aan vriie aktiviteiten tussen de
clusters slechs marginaal uiteenloopt, is het duideliik dat bij de minder
"pro8ressieve" clusters meer tiid in aktieve rekreatie gaal zitten. 0p het
niveau van de indices komt dit overiBens uitsluitend signifikant naar voren bij
Onderwijs/vorming en Hobbies, sport en spel (en vel vooral ten aanzien van
Cluster 0 en I ). Daarbii is nog vermeldensvaard dat deze tvee indices qua
skorestruktuur overeenkomsten vertonen met de vaarden voor de rooster-
risiko-kriteria MA en KA (- mogeliikheid tot avondrekreatie en de konstantie
daarvan).

De hoofdtiin bij de voorgaande interpretaties is de volgende. Zeker daar waar
het Baat om aktiviteiten in de gezinssfeer komt duideliik naar voren dat de
formele mogelijkheden hiertoe van invloed ziin op de aktuele tijdsinvestering.
In het geval van de zuivere vrije tijdsbesteding is op basis van het onderzoeks-
materiaal niet zo'n eenduidige konklusie te trekken. Af en toe ligt het voor de
hand de mate van tijdsbesteding aan een bepaalde "vrije" aktiviteit in termen
van bijvoorbeeld de mogelijkheden tot avondrekreatie te duiden; in de meeste
gevallen komt een dergelijke samenhang echter niet aan de oppervlakte. Desal-
niettemin mag op basis van deze gegevens niet gesteld vorden dat de rooster-
risiko-kriteria nooit gerelateerd zijn aan het vrije tijdsbestedingspatroon en de
moeite die het de betrokkenen kost om dit te realiseren. In dit kader is namelijk
van belang om vast te stellen dat nogal vat van de onderscheiden kategorieen
van aktiviteiten absoluut gezien niet zoveel tijd vergen. Bii implikatie bieden de
meeste roosters in de steekproef op een of andere vijze wel enige mogeliik-
heden hiertoe. Dat de organisatie van de aktiviteiten in het ene rooster wat
komplerer is dan in het andere rooster, kan vervolgens tot uitdrukking komen
in meer evaluatieve variabeten (vgl. Par. 10.2.1.il.

10.{. Eoige tvalitetieve aspetten uit de TBY-anelyse

Deze paragraaf is nau§/ ver§/ant Eet Paragraaf 9.4. Dit houdt in ziin
algemeenheid in dat het onderverp Bevormd wordt door de vraag in velke
mate roosterkenmerken van invloed zijn op aktiviteitenpatronen. Meer specifiek
komt aan de orde in hoeverre de verschillende konstanties van een rooster de
vekelijkse variatie in tijdsbesteding aan niet-fleribele en verplichte bezigheden
bepalen. Deze relatie is van belang, omdat de onderliggende veronderstelling is,
dat een geringe wekelijkse variatie een positieve uitwerking op het velzijn kan
hebben. Verder is het aannemelijk dat een grote variatie in tijdsduur een indi-
katie is voor de aanzienlijke "organisatieproblematiek" bij de realisering van de
aktiviteiten.
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In ParagraaÍ 9.4. bleek, dat het geven van een antwoord op bovengenoemde
vragen bemoeilijkt verd door het feit, dat de wekeliikse variatie in tiidsbeste-
ding nooit op individueel niveau kon vorden bepaald, omdat de respondenten
slechts gedurende éen week de TBV hebben ingevuld. 0m echter toch iets over
konstantie-aspekten te kunnen zeggen, is toen een typologie van roosterweken
ont§/orpeo op grond q/aarvan het effekt van een rooster op het tijdsbestedings-
patroon is afgeleid. In deze paragraaf zal van dezelfde typologie en methode
gebruik gemaakt vorden. Daarbii komen eerst de huishoudelijke en gezinstaken

aan de orde, en vervolgens de aktiviteiten die verband houden met respelctieve-
liik de aktieve en passieve rekreatie. voor §/at bereft het te presenteren ciifer-
materiaal geldt, dat dit - om redenen van overzichtetijkheid - niet volledig is;

meestentij ds zutlen slechts samenvattende konk lusies Eegeven vorden.

In principe kunnen huishoudetijke en gezinstaken als dagetiiks-gebonden
ak,tiviteiten aangeÍnerkt vorden. Immers, ze ziin veelal infleribel (denk biivoor-
beeld aan de openiogstiiden van vinkels en scholen) en dageliiks verplicht
(denk bijvoorbeetd aan eten koken). Toch moet deze vaststelling voor de

onderzoeksgroep enigszins aÍgezstakt vorden, omdat - Sezien het feit dat

«lergelijke taken vaak voor een groot deel door de partner van de verlier
worden verricht - het mogelijk is dat de personen in kwestie hieraan niet elke

dag een bijdrage leveren. Juist dit aspekt maakt het moeiliik om op basis van de

ter beschikking staande gegevens vooronderstellingen ten aanzíet van konstan-
tie te toetsen. Het onderstaande kan daarmee het beste als exploratief van

k arakter beschouvd worden.
De relevante gegevens voor de index Huishoudeliike en gezinstaken staan

vermeld in Tabel 10.E. Gepresenleerd worden de Semiddelde tiidsbesteding per

roosterveek Qe regel) en tevens, vat binnen zo'tt week de gemiddelde

tijdsbesteding per dienstkonditie is (le regel). Iussen haakjes staat het aantal

dagen waarover het gemiddelde berekend is.

Wanneer de resultaten op de globale inder Huishoudelijke en gezinstaken nader

bekeken vorden, valt het volgende op:
- bij de langzaam roterende roosterveken:

o de roostervrije dag skoort systematisctr het hoogst, de dagdienstkonditie

het laagst en de overige kondities zitten daar tussen in;
r de 0-, M- en N-veek skoren vergelijkbaar hoog, de dagdienstveek zit daar

iets onder:
- bij de snel roterende roosterweken:

r de roostervriie dag skoort systematisch het hoogst, en de overige dienstkon-
dities zitten daar duidelifk onder:

. op de N-week na z'in de snel roterende rooster§/eken goed vergeliikbaar;
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Tebel 10.t.: Eea overzic[t vrtr de tiidrbestedinS uo Euir[oudeliite
cn geziarteten bii vcnchillende roorterweten, otrtleerd
ttr de TDY (O - detdienlt O - ochtenddieart: X '
niddegdienst: N - traG[tdieart; Y - roottervrii).

LÀN G Z ÀÀ}T ROTE REN DE ROO ST E RT'EI(EN
À -E rr.net ehtsrtdl€írsÈ lrllddegdíensÈ nadrtd.iensÈ

D v o v I{ v N v

0.68 r.58
({r{) (190)

r.06 r.53
({96) (2O7t

r.08
(368)

r. 3{
(r67)

0.96 r.48
(2t9) (9{)

0.96
(604)

r.20
(703)

l. 16

(s3s)
t. l1
(3r3)

SNEL ROTERENDE ROOSTERWEKEN (8)

o M N

o v M v N v

1.06 r.97
(2e) (33)'

0.63 2.4r
(20) (r8)

r.32 2.86
(36) {{5)

r.5{
(62)

1.48

(38)

2. r8
(8r)

- de lanBzaam roterende roosterveken vergeleken met de snel roterende:
r de roostervrije dag bii de snel rotereade roosterveten skoort systematisch

hoger dan bii de laogzaam roterende: op de dagdiensttooditie na sforen de

overige dienstlondities op vergelijkb aar niveau :

e de sael roterende rooster-weken skoretr systematisch [oger dan de lang-
zaam roterende.

Dit patroon lomt in redeliite mate overee! met de (hier niet te noemen)
specifie&e indices. Op basis hieruaa kan het volgende gezegd vorden. Gemiddeld
besteden de betrotkenen dageliiks ruim een uur aaln huishoudeliike eo
gezinstaten. In de dagdieastkooditie is de tiidsbesteding het mínst, op de

roostervriie dag het meest. Dit resultaat is begriipeliik: voor dagdienstmensen
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SNEL ROTERENDE ROOSTERWEI(EN (À)

oat o,l CN tl,l

o M N v ot{v o N v MNV

0.84 r.28 r.08 2.76
(re) (16) (r7) (r4)

0.59 r.08 2.44
(66) (97) (82)

r.04 0.85 2.76

t29t (40) (4s)

0.93 t.15 2.30
(s6) (34) (s0)

t .42

(65)

r .40

(245)

r .66

(r14)
l.{7
(r40)



7

ziin de mogelifkheden voor dit soort taken het Beringst en daarmee de

tiidsbesteding; voor de ploegenverkers zijn er zowel bit de ochtend-, als de

middag- en nachtdienst betere mogeliikheden dan bii de dagdienstkonditie,
zodat deze diensten alle een hogere tildsbestedin8 skoren.0p de roostervrije dae

ziin de mogetiikheden optioaal; dat blijkt ook. Ervan uitgaande, dat de rooster-
vrije dagen bij snel roterende rooster§/eken vaak niet, zoals bii de [angzaam
roterende, op weekenddagen vallen, kan de konklusie getrokken worden dat de

tildsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken op doordeveekse roostervriie
dagen groter is dan op veekenddagen. Dit gegeven is begriipeliik, omdat het

minder gebruikeliik is om op doordeveekse dagen overdag vriie tiidsaktivitei-
ten te verrichten.

Wanneer vordt aangenomen dat de resultaten uit Tabel 10.8. een afspiegelin8
vormen van de individuele tijdsbestedinB aan huishoudelijke en gezinstaken,

kunnen voorzichtig enige uitspraken over de aktiviteitenpatronen in roosters
gedaan vorden.
Worden de clusters aan de hand van de risikoprofielen (zie Hoofdstuk 7) geklas-

sificeerd rtaar de konstantie-varianten dan Beldl dat Cluster 0 het meest

negatief-konstant is (d.v.z.: meestal weinig mogelijkheden). Cluster I t/m 5 zijn
redelijk positief-konstant (d.v.z.: elke week vet enige mogelijkheden) en Cluster
6 is het meest positief-konstant (d.v.z.: elke week Boede mogeliikheden). De

verzamelde gegevens nu wijzen uit, dat de tijdsbesteding aan huishoudelijke en
gezinstaken in Cluster 0 het geringste is; dit stemt overeen met de negatieve
konstantie. De tijdsinvestering in Cluster I t/m 5, die met name uit langzaam

roterende rooster§/eken bestaan. zou op basis van de tabel iets ho8er uitvallen,
en per week niet veel varieren. Ook deze konstatering is konform de idee van de

redelijke positieve konstantie. En tot slot Cluster 6, vooral saÍnenBesteld uit snel

roterende roosterweken, zou gezien de aanzienlijke positieve konstantie het
hoogst moeten skoren; de cijfers in de tabet laten zien dat deze veronderstelling
ondersteund wordt.

Het is onmogelijk om het karakter van bezigheden die verband houden met

aktieve rekreatie eenduidig vast te stellen. Dit vloeit voort uit het feit, dat dit
soort aktiviteiten zowel fleribel als infleribel, zovel verplicht als niet-verplicht
kan ziln. Dit pluriforme karakter van aktieve rekreatieve aktiviteiten maakt het
bijzonder moeilijk om over een dergelijke elobale kategorie voorspellingen ten
aanzien van het patroon te doen. Met het oog op de maatschappeliike institu-
tionalisering van veel van de onderhavige aktiviteiten, ligt het echter voor de

hand dat een groot deel ervan in de avond en het veekend plaatsvindt. In dit
kader kunnen de betreffende gegevens in ogenschouw worden genomen (zie

Tabel 10.9.).
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T$et 10.9.: Eca ovcrzicit vea de tiidrbertedin8 eea eltieve retreetie
bii vemchiltsa(s rmrtcruetcn. ontlecnd reo de TBY (D -
drtdicnrt; O - ochtcaddieart: lí - oiddegdienrt: N -
aechtdiearl: Y - tootlGrvrii).

LÀNG ZÀAT{ ROTE RENDE ROOSTERI{EXEN
,f rgrf f ëlst odlterË,l,eÍrst nidda$ienst Ílachtdi€Írst

D v o v tt v N v
2.26 6.23
(a14) (190)

2.00 6.03
(496) t2o7',t

r.35 5.76
(368) (167)

1.77 a.50
(219) (s4)

3.51
(60,1)

3. 19

(703)

2.7t
(53s)

2.39
(3r3)

De tabel laat het volgeade zien:
- bii de lanezaam roterende roosteÍT/eken:
. de roostervrije dag sloort systematisch het [oogste: de overige dienstkondi-

ties zitten hier duidelijt onder; de volgorde van hoog r,aar laag is respektie-
veliit dagdienst, ochtend-, nacht- en middagdienst;

r de dagdieastveek skoort gemiddeld het [oogst, gevolgd door respektieveliik
de 0-, M- en N-veek;

- bii de snel roterende roosternreken:
o de roostervriie dag skoort systematisch het hoogst de overige dienstkon-

dities zitten hier veer duidetiik onder; de middagdienst skoort systematisch
het laagst;

r de roosterweken met één diensttonditie skoren systematisch hoger;
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SNEL ROTERENDE ROOSTERIíIEXEN (À)

o{t o,t CN nl

o !t N V oHv oNv ITíNV

2.69 l.12 2.57 2.73
(r9) (r5) (r7) (14)

2.7r L.25 {.06
(66) (971 (82)

r.65 2.62 3-25
(29) ({0) (45)

0.92
(56)

l. 75

(3{)
3.84
(s0)

2.29
(66)

2. s8

(2{s)
2.62
( rr{)

2.L6
(r40)

SNEL ROTERENDE ROOSTERIíENEN (B)

o M N

o v tit v N v

2.76

|29t

6.3{
(33)

r .52
(20)

6.36
(r8)

2. 15

(36)

4.63
(4s)

4.67
(62)

3.8r
(38)

3 .53
(8t)



- (s lanezaam roterende roosterweken vergeleken met de snel roterende:
r de roostervriie dag bii de langzaam roterende roosterweken skoort meestal

hoger dan bii de snel roterende: de 0- en N-konditie bii de snel roterende
rooster§/eken skoren Bemiddeld een half uur hoger dan bij de langzaam

roterende; de M-konditie skoort vergelijkbaar hoog (i.c. laag);
o de snel roterende rooster§/eken met tneer dan één dienstkonditie skoren

vergelijkbaar danvel lager dan de langzaam roterende; de snel roterende
rooster§/eken met één dienstkonditie sf,,oren hoger.

Het zojuist geschetste patroon kan maat zeer ten dele in de (niet nader te
noemen) afzonderlijke indices teruggevonden worden. In feite ziin er slechts

twee noemers, die de indices verbinden: ten eerste, de middagdienstkonditie
skoort in het algemeen lager dan de overige kondities, efl, ten tveede, de tiids-
besteding op de roostervriie dag is in het algemeen hoger bij de langzaam

roterende rooster§/eken dan bij de snel roterende. Deze resultaten vorden
begrijpelijk vanneer ze in de kontekst van de avond- en veekendkultuur
geplaatst vorden. Zoals hierboveo vermeld ulerd, spelen vrij veel ak,tieve vrije
tifdsakriviteiten zich af in de avonduren (vat de lage tijdsbesteding bii de

middagdienst verklaart) of in het weekend (vat de hoge tiidsbesteding op

roostervrije dagen in langzaam roterende roosterweken begriipeliik maakt,
omdat hier in tegenstelling tot de snel roterende, de roostervrife dagen ziin
gekonsentreerd in het veekend).
Aangezien de skorepatronen voor de afzonderlijke indices een veinig uniform
en/of konsistent beeld te zien geven, is het nauvelijks zinvol om uitspraken te
doen over konstantie-effekten op clusterniveau. Uit de gegevens kan echter wel
worden afgeleid, dat de rooster-risiko-kriteria MA en IvlW, en daarmee logi-
schervijze KA en KW, van belang ziin.

Kenmerkend voor aktiviteiten die verband houden met passieve rekreatie is,

dat ze veelal noch infleribel noch verplicht ziln. Aktiviteiten als lezen, luieren en

naar de radio luisteren kunnen in principe op elk tijdstip van de dag worden
gedaan, en ze ziin - in strikte zin - niet verplicht/noodzakelijk. Ïheoretisch
gezien betekent dit, dat de konstantie van een rooster Been gevolgen heeft voor

de tijdsbesteding eraai. Het infleribele en niet-verplichte karakter ervan laat de
q/erkers vrij of, en Zo ja, vanneef ze op passende viize rekreeren.
De enige aktiviteit die in dit tader van belan8 zou kunnen ziin, is TV-kiiken.
Deze aktiviteit is veliswaar niet verplicht, maar daar tegenover staat, dal ze

niet-fleribet (aangezien er voornamelijk in de avond en in het weekend wordt
uitgezonden) en vaak dagelijks terugkerend is (aangezien het voor velen in
Nederland de gewoonte is om elke dag ïV te kijken). 0p basis hiervan is het
goed voorstetb aar, dal hier het verkrooster van invloed is op de tijdsbesteding.
In verband met het voorgaande vorden in Tabel 10.10. uitsluitend de ciifers

voor de inder Radio, TV en audio gegevenl. Verder worden ten aanzien van
enkele andere indices enige algemene opmerkingen gemaakt.
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Trbel I0.t0.: Een overÍcht vea de tiidrbesteding len ledio.
eudio bij vcrschillende roosteletel. ontleend
TBY(O-degdicart;O-ocltenddienrt
oiddegdielrt; N - llGhtdieast Y - rooEtervrii).

LÀNGZÀAM ROTERENDE ROOSTERT{EKEN

dasiierLÉt ehterË.IeÍst middaqdlenst nar*rtdiensÈ

D v o v Itl v N v

r, .43
(4r{)

2.73
(r90)

2.04 3.06
(4e6) (207)

0.79 3.29
(368) (16?)

r.82 2.74
(2r9) (94)

I .83
(60{)

2.3't
(703)

r.57
(53s)

2. r0
(3r3)

SNEL ROTERENDE ROOSTERI{EXEN (B)

o H N

o v M v N v

r. E2

(29)

2.40
(33)

0.30
(20)

L.2'l
(r8)

r .97

(36)

2.7L

(4s)

2. 13

(62)

0.76
(38)

2.38
(EI)

Zoals verwacht werd, kaa bii de inder Radio. TV en audio het effekt van de

avond- en veekendmaatschappii vorden teruggevonden: de middagdienst
stoort steeds het laagst, en de roostervriie dagen bii de laagzaam rotereode
roostereken skoren iets hoger daa bii de snel roterende. Yerder bliikt, dat de
veekgemiddelden bii de langzaam roterende roosterveken redeliik fluktueren,
terviil dit bii de snel roterende (behoudens de M-veek) nauveliiks het geval is.

Dergelíike Begevetrs tonen veer aao, dat konstantere roosters een lage variatie
van veekgemiddeldeo tot gevolg hebben.

TY en
ern dex-
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SNEL ROTERENDE ROOSTERWEXEN (À)

oal 0l{ CN lt{

o l.{ N v oMv oNv I,TNV

0.51 2.35 2.85
(16) (l7) (r4)

r .88

(19)

2.22 r.0r 2.74

(66) (97) (82)

r.69
(40)

2.
(4s)

052-65
(2e)

0.79 2.O7 2.42
(s6) (34) (50)

r .87

(66)

r .91

(24s)

2.07
(1r4)

r. 68

(140)



Bii de index Lezen komt duidelijk het fleribele karakter naar voren: uit de niet
nader genoemde resultaten bliikt, dat de dienstkondities vrijvel steeds hetzelf-
de skoren. Het enige opvallende is, dat de skores bij de snel roterende rooster-
veken, zeker bij de M-veek, iets hoger tenderen uit te vallen dan bij de
langzaam roterende. Waarschiinliik is dit het gevolg van een geringere arbeids-
tiid in snel roterende roosterveken.

De resultaten die ín deze paragraal zijn gepresenteerd, kunnen als volgt vorden
samengevat.
Uitgaande van de waag in velke mate roosterkenmerken van invloed ziin op
aktiviteitenpatronen in de sociale sfeer, kan gekonkludeerd worden dat er in de
verzamelde gegevens diverse indikaties voor een saÉenhang aanvezig zijn. Dit
bliikt overduidelijk uit het feit dat de dienstkonditie van grote invloed is op de
tijd die aan een groot aantal van de vriie tijdsaktiviteiten besteed vordt. Dat
daarmee konstantie-aspekten van roosters aan relevantie vinnen is enerzifds
logisch, maar komt vooral bij meer tijdgebonden aktiviteiten ook naar voren.
Tegelijkertiid moet gekonkludeerd vorden dat de gepresenteerde cijfers een
minder konsistent patroon te zien geven daa biivoorbeeld bij het slapen. De

oorzaak hiervan moet gezocht vorden in enerzijds de Brotere flexibiliteit van de

onderhavige aktiviteiten, en anderziids in de absoluut geringere tijdsduur die
erin gernvesteerd vordt. De kans om enige ruimte in het rooster te vinden om
een aktiviteit uit te voeren, wordt daardoor vergroot.

10.§. De TBV-gegevens over persoonliite verzorBiag. eten en drinken

In de nu volgende tvee paragrafen komen onderverpen aan de orde die niet
specifiek bii de thema's psycho-somatisch en prycho-sociaal urelbevinden
ondergebracht k,unnen vorden.
Allereerst vorden de TBV-resultaten met betrekking tot de indices Persoonlijke
verzorging en Eten en drinken behandeld. Zoals gebruikelijk vorden de bevin-
dingen enerzijds voor de traditionele typologie en anderzijds voor de Clusterin-
deling gepresenteerd.

10 5.1. De traditionele tvooloeie

De resultaten behorend bij dit onderdeel staan afgebeeld in ïabel l0.l l.

De tabel leert, dat er geen noemeos§/aardige verschillen tussen de onder-
scheiden arbeidstijdregelingen zijn. Aan persoonlijke verzorging vordt binnen
elke kateBorie iets meer dan een half uur per dag besteed, terwijl de tifdsbeste-
ding aan eten en drinken lelkens ongeveer anderhalf uur per dag bedraagt.
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Tlbel l0.l l.: Eet geniddeld erntel ureo per deg bertecd era Per-
rooalijte vcrzorgia8 Ga Btea en drioter pcr tetegorie
vrn de tnditioaele typologie, onUeend een de TBY (een
r itr de p-tolou beteteat det het verschil tussea de
trtegorieëa rfinifitut ir).

BerssÈfjke
rÈrzcgtrg

Eten sr drinkcn

DagÉtenst

DlskcÍlt$ar
SaHrcntlnr
\rolkorrtlflr

0,6 (57{} r'
0,7 (526)

0,6 (6{3)

0,6 (9{9)

lr5
lr5
lr5
rr6

P a

trI.lrssgr haakjB l.§ hst aanta.l dagen per kat-goEi€ aaqFgeveit
de gercade clJfers Slden vw belde lrafes fn 0e talef.

I 0.§.2. De Clusterindeling

De vergeliikbare resultates voor de Clusterindeling ziin veergegeveo in Tabel
t0.t2.

Tebel t0.12.: Eet Beoiddetd reatel ure! per drg berteed tttr Per-
roonliite ycrzorting Gr Bten etr drinten Yoor de
Clurteriadcling, otrtlccad ran dc TBY (cca I ir de p-
tolon betctent drt het vemchil turrcr dc trtetorieëa
rigaifiteat ir).

reltoÈfjke
trenorglng

Eldr eD drlnksl

Cluster 0

Cluster I
Cluster 2

Clustcr 3

Ctustcr a

Clust€r 5

Chgter 6

016

0r7

o r_,

0r7

0r7

016

(s74)

(231)

(le6)

(7r8)

(u8)
(7ra)

lr6
lr{
lr6

lr5
lr5
lr6

p I !

r9r



Hoewel de analyse in beide gevallen signifikante verschillen tussen de clusters

laat 14et, tiiken deze absoluut vederom nau§/elijks noemenswaard (meestentijds

gaat het om verschillen kleiner dan 6 minuten per dag). Het meest opmerkelijke
is de relatief tage tiidsbesteding bii Quster I aao eten en drinken. Het lijkt
onwaarschijnliik dat het hier om een systematisch effekt gaat.

De gevonden resultaten maken duidetijk dat de gemiddetde tijd die aan de alcti-

viteiten die hier aan de orde ziin, besteed vordt, onafhankelijk is van de

rooster-risiko-lcriteria (uiteraard binnen de grenzen vao de steekproef van

roosters). Gezien het sterk verplichtende, en deels fleribele karakter van de

aktiviteiten behoeft dit Seen bevreemdiog te wekken.

10.s..1. Kvalitatieve aspekten uit de TBV-analyse: persoonlijke verzor8inB en

eten en drinken

Uitgaande van de gedachte dat de at<tiviteiten "Persoonlijke verzorginS" en "Eten

en drinken" tenminste dagelijks terugkerend zijn, en mogelilkerviis voor een

deel infleribel van aard, rifst de vraag of de vormgeving van het rooster van

invloed is op het biibehorende tiidsbestedingspatroon. EniSe relevante Se8evens

hieromtrent worden gepresenteerd in Tabel 10.13. Wederom wordt de gemid-

delde tijdsbesteding per rooster§/eek aangegeven, en tevens, wat binnen zo'n

veek de gemiddelde tijdsbesteding per dienstkonditie is. Tussen haakjes staat

het aantal dagen §/aarover het gemiddelde berekend is'

Zowel bii de inder Eten en drinken uit de tabel, als bii de (niet nader

aangegeven) inder Persoonlijke verzorging geldt, dat de tiidsbesteding zeer

uniform is. De skores liggen ongeacht het soort roosterweek of het soort

dienstkonditie op eeo zeer vergelijkb aar niveau. Het enig opvallende bii de

eerstgenoemde inder is, dal de tijdsbesteding op de roostervrije dag, zowel in de

langzaam rotereode als de snel rotereode roostetweken, steeds onder die van de

overige t<ondities tigt. Een aannemelijke verklaring hiervoor is het gestruk-

tureerde karakter van de "eetpauze" op het werk.
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Tebel 10.13.: Eea overzic[t veo de tiidsbertedrag eea Etea en drinten

:1ïfi :lï:"r':'#r'.:"#;i::i,"ïl'ïï'.1i"':"],ï'ntl
aechtdieart; V - roottcrYrii).

LÀNGZÀÀH ROTERENDE ROOSTERT{EKEN

dagÈierst ochterdÀienst utddaSi-<rst nadrtdlglst

D v ov u v N v
1.76 r.29
({r4) (r90)

r.60 r.35
({e6) (207)

r.59 r.33
(36E) (167)

r.70 r.a5
(2r9) (9a)

I.6l
(604)

r. 53

(703)

r.5r
(535)

1.63
(313)

Ter afsluiting van deze gartgraaf dieat nog eeo kaattekening bii boveostaaade
resultaten gemaatt te vorden. Hoewel de bevindingen illustrereo dat de tiid die
ín persooolijte verzorging en etea eo drinten urordt gernvesteerd vrij indif-
ferent is voor de aard van het r@ster, ma8 hieraaa niet de konklusie vorden
verbonden dat deze beagbeden bii iedereeo tot tevredenheid stemmen. Zo is
een bekend gegeven dat er verschil in vaardering bestaat tussen de maaltiid
thuis gebruiken, of op het verk.

SNEL ROfERENDE ROOSIERb'EKEN (N

cr.ot ctt CN !fi
OMNV ot{v oNv t{NV

r.38 r.82 r.94 r.42
(r9) (16) (u) (r4)

r.60 l.tl l.{0
(66) (97) (82)

L.72 r.60 L.29
(29) (,10) ({5)

r.49
(s6)

L.42 l.4r
(3{) (50)

r.78
(66)

r.46
(24s)

l. 5l
(ru)

r. {4
(1{0)

SNEL ROTERENDE ROOSTERWEI(EN (B)

o tí N

o v tt v N v
r.5E 1.23
(3e) (33)

2.29
(20)

r.38
(lE)

r .56
(36t

l.2r
(4s)

r .39

(62',,

r.86
(38)

r.36
(8r)
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10.6. Ile tevredenheid met het rooster en het verband tussen het
gsycho-somatisch en het gsycho-sociaal velziin

Aan het eind van dit hoofdstuk vordt nog kort enige aandacht besteed aan een
tveetal onderverpen, namelijk de roostertevredenheid en de samenhang tusseo
het psycho-somatisch en psycho-sociaal welzijn.

Met betrekking tot de roostertevredenheid is in de TE een enkel item
opg,enomen. De gemiddelde skores op deze variabele voor zowel de traditionele
als de clusterindelin8 staan vermeld in Tabel 10.14. en 10.15.

Tabel l0.l{.: De gemiddelde stores op de roostertevredenheid bii de
TE per tetegorie vto de traditioaele typologie (een ' in
de p-kolom betetent dat de verschilleo tussen de
f ategorieèn signifikant ziin)-

bteneurcdenlnld
lL-7gs tsrden; 5 =
zer cnteudan)

Da4ÉisrsÈ

Di-skontrnrJ

SaÉ-lcÍrÈrÍtu

\ÀrU(gtÈfItJ

1,5 (]t5) "
1,9 (139)

2,0 (358)

1,9 (]29 )

P
a

tt1\rssen haakjes is het aàntÀI tieÉfadeÍtt€Íl Fl hàÈagorre aarF
gEge\ren.

De eerstgenoemde tabel laat zien dat, hoevel alle groepen de eigen arbeidstijd-
regeling bevredigend vinden, de dagdienstverkers daarin het meest uitgespro-
ken zifn.

Uit ïabel 10.15. bliikt dat op basis van de Clusterindeling een iets genuan-

ceerder beeld over de roostertevredenheid ontstaat. Opvallend is bijvoorbeeld
dat de werkers in Cluster 6, op de dagdienstwerkers na, het meest tevreden ziin.
Daarentegen vordt bij Cluster 5 het minst tevreden geskoord.
ïvee opmerkingen ziin in verband met het voorgaande nog relevant. In de

eerste plaats blijken de psycho-somatische en psycho-sociale ínkonvenienten
signifikant gerelateerd te larin aan de roostertevredenheid6. In de tveede plaats

is de relatief grote mate van tevredenheid binnen alle kategorieen een bevin-
ding die herhaaldeliik in onderzoek naar voren komt. Faktoren als aanpassing en
gewenning lijken hierbii een grote rol te spelenT.
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Tabel 10.15.: Dc gemiddelde slores op de roostertevredenheid bii de
TB per tetegorie vln de Clusterindeling (een ' in de p-
tolom betetent det de verschillen tussen de tatego-
rieèa signifiteat ziin).

btertevrdenlnid
(l=zer tgvrderti 5 =
zer ontevtden)

cluster 0

Cluster I
cluster 2

Clust€r 3

Cluster tl

Cl,uster 5

CLuster 5

I,5 ( 3r5

1,9 (r43

r,9 ( I78

1,9 ( 13

2,0 (369

2,3 ( 8{

1,8 (2{r

P t

Het verband tussen het psycho-somatisch en psycho-sociaal welzijn §/ordt aao
de orde gesteld door middel van een presentatie van de belangriikste ver-
banden tussen de ïE-indices uit Hoofdstuk, 9 en die uit Hoofdstuk l0 (d.w.z. voor
§iat betreft de indeling naar aatd van de aktiviteiten). Enerzijds vordt hiermee
nagestreefd de meerdere malen veronderstelde relatie tussen het psycho-
somatisch en psycho-sociaal velzijn empirisch aan te tooen. Anderzijds kan door
middel van deze presentatie een indruk verkregen vorden omtrent de sterkte
van de relatie.
Er is voor gekozen om op deze plaats Been volledig overzicht van alle mogelilke
verbanden te Beven. Globaal kan in dit verbaod echter het volgende vastgesteld
worden. Ten aanzien van de onderlinge relaties tussen de psycho-somatische
indices geldt, dat er met name een aanzienlifk verband bestaat tussen de
Algemene vermoeidheid en de Slaapkwaliteit. De verbanden tussen deze indices
en de ziekteverzuimmaten zijn velisvaar signifikant, maar mak. Voor wat
betreft de onderlinge relaties tussen de psycho-sociale indices f,an opgemerkt
vorden dat deze over het algemeea sterk tot zeer sterk zijn. Voor het overzicht
van de verbaodenS tussen de psycho-somatische en psycho-sociale indices
vordt ver§/ezen naar Tabel I 0.16.

De tabel illustreert duideliik dat personen die lichameliike klachten hebben,
over het algemeen ook ontevredener zijn over het sociale en gezinsleven. Een

relatie tussen vermoeidheid, slaapklachten en dergelijke, en de subjektieve
inschatting van de tijd die men aan sporl en verenigingen besteedt, komt niet
naar voren. Tevens blifkt er geen samenhang te ziin tussen klachten over het
sociale en gezinsleven en de ziekteverzuimmatea. 0p basis van de gehanteerde
onderzoeksopzet kunnen Been direkte uitspraken gedaan vorden over de
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Tabel 10.16.: Een overzicht vlo de relaties tusseo eniSe psycho-
sometische en enige psycho-sociale aspetten vaa het
velzijn (r - zrtttb verband; E - redelijt verbandi o =

stert verbaad).

KlndlteÍr Ltjdsbestading nieÈ*rktslii
Klaótcr tÍ jdsbestedlng gErnsakLtvf te.f t€n
Kladrtsr tljdsbestding wlje aktlvltelten
toàdrt€Ír ëXfsÈest€dirl, huishcrrdaktiviteit€Ír
Klàót€n Lljdche<tédÍrg PartJEr
I(Jadrt€n UjasbestdUrg lcirderen

§Èjektl€ve éjdsbestdfrg frt
§È jekti€r/B ti jdsbestd.ing \rerelriglryeÍI

Icadrten tijdsbestslirg passLew r€krËlis

otr
oo
trtr
flo
o

Oo

E
J
aï 5H

É §ËGl>-i
o! 0l N

EiË6>d+{Èn
Nó88.€

ËËnIzds{

c)orzaak-gevolgrelaties bii het psycho-sonatische en psycho-sociale welbevin-
den. Het tigt op theoretische gronden echter voor de hand dat er in elk geval

sprake zal uinvan een wisselwerking tussen beide aspekten. Verder, en dat tot
slot, is duidetijk dat het bij een arbeidstiidregeling om een multi-dimensionele
eenheid gaat, waarbij verschillende kenmerken van de regeling een unieke
bijdrage aan óf het psycho-somatische, óf het psycho-sociale velbevinden
kunnen leveren. De onderlinge afhankelijkheid van deze kenmerken leidt er
daarbii io de praktiik nogal eens toe dat een rooster tegetiikertijd beide wel-
zijnsaspekten beinvloedt.

NOTEN

I De erakte toetsingsgegevens zijn te vinden in Bijlage 10.1.

2 Een van de problemen bij het kategoriseren van aktiviteiten betreft het
gegeven dal aan dezelfde soort bezigheid zeer verschillende betekenissen
kunnen vorden gehecht. Zie in dit verband biivoorbeeld: Neulinger, J. Ug
psychology of leisure. Springfield: Charles Thomas Publisher , 197 4.
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3 Tvee korrelatiematrices ter ondersteuning van de interpretatie van de

clusterskores staan vermeld in Biilage 9.2.

{ De exakte toetsingsgegevens ziin te vinden in Biilage 10.2.

5 Zeker ten aanzien van het aspekt audio getdt dat er een ruime mate van
fleribiliteit in aangebracht kan vorden. Omdat ÏV-kiiken echter de meest
dominante plaats io de onderhavige inder inneemt, is besloten de verschil-
lende aspekten niet apart te behandelen.

6 Pearson's produkt-moment-korrelatiekoefficient: 0,20( r( 0,30; p ( 0,05.

7 Zie biivoorbeeld: Wedderburn, A.A.l. Some suggestions for increasing the
usefulness of psychologicat and sociological studies of shi.ftwork, Ergonomics.
10, 1978.

E De verbanden z-;rin bepaald met behulp van Pearson's produkt-moment-
korrelatiekoefficienten. Wanneer gesproken wordt van een ervak verband ( x )

ligt de r tussen 0,20 en 0,30; van een redelijk verband (fl) tussen 0,30 en
0,40; en van een sterk verband (o) tussen 0,40 en 0,50.
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t l. DE EOOFDI IJNEN V ÀN HFr ONDFRZOFK

In dit eerste hoofdstuk van Deel III vorden, ter samenvatting, de hoofdlijnen
van het onderzoek geschetst. Uitgaande van de vraagstellinB van de studie (Par.

I l.l.) zal daarbij allereerst aandacht aan de belangrijkste theoretische noties
geschonken vorden (Par. I1.2.). Vervolgens komt in Paragraaf I1.3. de kern van
de onderzoeksopzet aan de orde. De belangrijkste aspekten van de uitvoering
van het onderzoek vorden - tenslotte - behandetd in Paragraaf I 1.4.

I l - l - De vraecstellineen van de studie

Hoevel het thema ploegenarbeid en onregelmatige arbeid een rijke onderzoeks-
traditie kent, is aan de "wortels" van de problematiek nog maar veinig gekoor-
dineerde inspanning Beleverd. Deze "wortels" liggen in de konkrete vormgeving
van roosters. Het is in dit kader, dat de t§/ee hoofdvraagstellingen van dit on-
derzoek Beplaatst moeten vorden. Zij luiden:

a. Wat ziin de differentiële efÍekten van verschillende roosters (ploegendienst

en dagdienst) op het psycho-somatisch en psycho-sociaal velzijn van de
betrokkenen?
In deze vraagstelling vordt met "differentiele effekten" gedoeld op de effek-
ten op het velzijn die veroorzaakt vorden door de zsraarte vao een rooster.
Wat betreft het velzijn vordt claarbij een onderscheid Bemaakt tussen psy-
cho-somatisch en psycho-sociaal. Het psycho-somatisch velzijn vervijst naar
de gezondheid, en met name naar vermoeidheid, slaapproblemen en ziekte-
verzuim. Het psycho-sociaal velzijn heeft betrekking op het sociale leven, en
met name op problemen bij de afstemming en planninB van bezigheden in
het Bezin en in de vrije tijd.

b, Welke faktoren (denk aan: aard en Brootte van het bedrijf, geografische lig-
Bing, arbeidsvettelijke bepalingen) spelen in het algemeen bii de vormgeving
van ploegendienskoosters een rol, en meer specifiek: in hoeverre is daarbij
sprake van een inbreng van fysiologische en sociaal-vetenschappeliike ken-
nis op het vlak van ploeBendienstregelingen?

Niet alleen in vetenschappelijk opzicht, maar ook maatschappeliik gezien, zifn
deze vraaBstellingen van belang. In de eerste plaats kan daarbii gedacht vorden
aan het Brote aantal mensen dat met de ploegenarbeidproblematiek Sekonfron-
teerd vordt. In totaal verkt zo'n l9t van de beroepsbevolking in ploegenarbeid
of in onregelmatige arbeid, en de vervachting is, dat dit percentage in de toe-
komst eerder zal stijgen dan dalen. In de tveede plaats kan dit onderzoek bij-
dragen aan de oplossing van de vraag, hoe voor- en nadelen van ploegenarbeid
tegen elkaar afgewogen moeten vorden.

I 1.2. De belansriikste theoretische noties

In het algemeen vorden onder ploegenarbeid die arbeidstijdregelingen ver-
staan, vaarbij in een periode van 24 uur sprake is van t§/ee of meer wachten
(cq. diensten). Gedurende elke vacht is een bepaalde hoeveelheid werkers (de



ploeg) verantvoordelijk voor de uit te voeren taken.
Afhankelijk van het aantal en het gedeelte van de 2,{-uursperioden dat per
veek geverkt wordt, kan globaal een onderscheid gemaakt worden in drie
typen regelingen:
- diskontinue systemen. waarbij de produktie dagelijk vordt onderbroken;
- semi-kontinue systemen. vaarbij de produktie vekelijks (meestal in het

veekeinde) vordt onderbroken; en
- volkontinue systemen. waarbij de produktie hooguit een enkele keer per jaar

vordt onderbroken.
Hoevel in de omgaogstaal de term (werk)rooster vaak als synoniem gebruikt
wordt voor een ploegendienstregeliog, vordt hier tussen beide een onderscheid
gemaakt. De term gloegendienstregeline vordt Bereserveerd voor het over-
koepelende systeem eo de terÍn rooster voor de konkrete vormgeving daarvan.

De vormeeving vao een ploegendienstregeling en -rooster is een komplere
aangelegenheid. Dit komt dmr het Brote aantal keuzen dat ten aanzien van de

diverse kenmerken kan vorden Bedaan. Deze kompleriteit roept de vraag op
naar de kriteria die erbij gehanteerd moeten of kunnen vorden.
Een viertal kategorieen van kriteria blijkt dan relevanl de erterne kriteria, de

interne/bedrijfskundige kriteria, de persoonsBebonden kriteria en de velzijns-
kriteria. De externe kriteria hebben te maken met de eisen die van buitenaf aan
de arbeidsorganisatie worden Besteld. Zaken als konkurrentiepositie, vettelijke
bepalingen en de situatie op de arbeidsmarkt zijn hier in het geding. De interne.
bedrijfskundige kriteria hebben direkt of indirekt te maken met de doelmatig-
heid van de organisatie. In dit verband kan men denken aan de feitelijke en
ge§/enste produlctiviteit, de mate van overdraaBbaarheid van het §/erk, het aan-
tal personeo per funktie, de hoogte van de ploegentoeslag, e.d.

Bij de oersoonsBebonden kriteria Baat het om de problemen die personeelsleden
ervaren ten gevolBe van het verken in een bepaald rooster, en de vensen,
behoeften en voorkeuren ten aanzien van veranderingen.
De velzijnskriteria. tenslotte, vorden gevormd door de kennis die door ver-
schillende vetenschappeliike disciplines is voortgebracht. Meer in het bijzonder
hebben deze betrekking op de psycho-somatische en psycho-sociale Bezondheid.
Een van de hoofdvraagstellingen van dit onderzoek is. in hoeverre er een in-
breng van fysiologische en sociaal-vetenschappeliike kennis is op het vlak van
ploegendienstregelingen. In leite wordt daarmee de vraag Eesteld naar de mate
vaarin van velziinskriteria gebruik gemaakt wordt. Over deze inbreng bestaan
twiifels, aangezien diverse onderzoeken laten zien, dat zovel de arbeids-
organisatie als de ploegenwerkers neigen naar roosterkonservatisme. Dit bete-
kent, dat bii de vormgeving van ploegendienstregelingen aan traditie een grote

vaarde wordt gehecht, en minder aan fysioloSische en sociaal-vetenschappe-
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lijke kennis. Bovendien geldt vaak, dat kriteria van ekonomisch/technologische
aatd zeet sterlc domineren in het vormgevingsproces en daarbii niet in vissel-
verking staan met de welzijnskriteria. Dit is betreurensvaardig, aange-zien er
nogal vat keonis is verurorven. De bekendste en meest omvattende aanbeve-
lingen. die op basis hiervan zijn geformuleerd, zijn afkonstiB van Knauth en
Rutenfranz. Puntsgevils luiden deze:
- een ploegendienstrooster moet veinig opeenvolgende nachtdiensten bevatten;
- een ochtenddieost moet niet te vroeB beginnen;
- de visseltiiden moeten fleribel ziin;
- de lengte van de dienst moet afhankeliik zijn van de fysieke en mentale belas-

ting van de taak, en de nachtdienst zou korter kunnen zijn dan de middaB- en
avonddienst;

- korte intervallen van vrije tiid tussen tvee diensten moeten vermeden wor-
den;

- volkontinuroosters zouden enkele vrije veekeinden moeten bevatten met op
zijn minst t§/ee opeenvolgende dagen vrii:

- bij volkontinuroosters Baat de voorkeur uit naar voorwaartse rotatie;
- de cyclusduur van een rooster moet niet te lang zijn; en
- ploegenroosters moeten regelmaat bezitten.

Wat betreft differentièle effekten van ploegenroosters is genoegzaan bekend,
dat niet ieder rooster tot nadelige effekten bij alle betrokkenen leidt. Veeleer
moet de "verking" ervan beschouvd vorden als - soms sterk - risikodragend.
Vandaar, dat vanneer in zijn algemeenheid gesproken wordt over de nadelen of
inkonvenienteo van ploegenarbeid, eigenliik verstaao moet vorden: de poten-
tiele nadelen of inkonvenienten. De potentiele iokonvenienten zijn in het verle-
den veelvuldig Bernventariseerd. Kort samengevat hebben deze betrekking op:
l. gezondheid,2. het sociale leven, 3. apartheid, 4. ont§/ikkeling, 5. toekomst, 6.

begeleiding, en 7. faciliteiten.

Nogal wat kategoriseringen van ploegendienstregelingen Baan uit van organisa-
torische kenmerken (biiv. bedriffstijd, aantal ploegen). Het is de vraag of der-
geliike indelingen vel van nut zijn bij de analyse van differentiele effekten.
Want vanuit theoretisch perspektief hebben deze een aantal benraren:
- de typologieen ziin meestentiids erg Blobaal;
- de typologieea zijn vanuit differentieel perspektief onvolledig;
- differentiele effekten zijn theoretisch vaak zeer moeiliik te duiden;
- de typen regelingen zijn nauwelijks in kvantitatieve termen te onderscheiden.

Met het oog hierop is het bij de analyse van differentiele effekten zinvol om,
naast één van de Bangbare typologieen, tevens gebruik, te maken van inde-
lingskriteria die aan genoemde beznraren tegemoet komen. De essentie van een
dergelifk typologie is, dat er geen organisatorische kenmerken aan ten gronslag
liggen, maar theoretisch gefundeerde kriteria. In Figuur ll.[. vordt dit gerllus-
treerd.
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À.

B.

Figuur ll.l.: Schematische veergave vaa het traditioaele (A) er het
theoretische (B) model dat aan de typotogie ten
groosleg ligt.

De fíguur laat aren dat in het gangbare, traditionele model de basis voor de

typologie gevormd wordt door de organisatorische kenmerken. Probleem hierbif
is dat de theoretisch gefundeerde kriteria ontbrelien. In het tveede model
liggen deze juist vel aut de basis van de typologie; de organisatorische
kenmerken vormen uitsluitend een technische uitwerking van de kriteria en
ziin daarom alleen vanuit het oogpunt van de konkrete vormgeving van een
regeling relevant.

Als zo'n alternatieve typologie is de indeling op basis van het Rooster-Risiko-
Profiel te beschouwen. Dit profiel is gebaseerd op een l3-tal nieuwe kriteria, die
cle centrale konsepten ziin in een meer integrale roostertheorie. Deze l3 kriteria
ziin achtereenvolgens (in een aanlal gevallen is een nadere omschrifving
toegevoegd): l.regelmaat,2. periodiciteit (d.i. de matevaarin het rooster in de
pas loopt met het ritme van de biologische klok van het menselijk lichaam), 3.

dienstbelasting, 4. veekbelasting, 5. mogelijkheid tot nachtrust, 6. konstantíe
van de mogeliikheid tot nachtrust (d.i. de mate vaarin de mogelijkheid tot
nachtrust per veek varieert), 7. voorspelbaarheid, 8. oogelijkheid tot huishou-
deliike en gezinstaken. 9. konstantie van de moeilijlcheid tot huishoud- en
gezinstaken, 10. mogelijkheid tot avondrekreatie, I l. de konstantie van de

mogetiikheid tot avondrekreatie, 12. mogeliikheid tot veekendrekrealie, en 13.

konstantie vao de mo8eliikheid tot veekendrekreatie,
Het Rooster-Risiko-Profiet ontstaat, vanneer eerst voor elk kriterium een

rapportcijfer vordt bepaald (van 0-10), en §/anneer vervolgens deze skores met
ellcaar vorden verbonden. Figuur lt.2. geeft een voorbeeld van een Rooster-
Risiko-Profiel.
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Figuur 11.2.; Een voorbeeld Y.n eeo Rooster-Ririto-Profiel

De voordelen van de Rooster-Risiko-Profiel-Analyse (RRPA) ziitt*
- er is een samenhangend beeld van het psycho-somatisch en psycho-sociaal

vetzijnsrisiko van een rooster. De eerste zes kriteria ziin namelijk van belang

voor het psycho-somatisch velzijn, en de overige zevefl voor het psycho-

sociale welziin;
- het is mogelijk om roosters kvantitatief van elkaar te onderscheideu
en
- eventuele differentiële effekten kunnen beter Eelnterpreteerd vorden.

In de literatuur over oloegenarbeid bestaat er geen misverstand over, dat de

vormgeving van een rooster van invloed is op de mate vaarin betrokkenen in-
konveniènten kunnen ervaren of §/aarnemen. Opvalleod is echter, dat het on-

derzoek met betrekking tot dit onderverp eeo veiniS koherent geheel vormt en

maar ten dele van goede kvaliteit is. Een van de belangriikere faktoren die

hieraan ten gronstag liggen, betreft de probteoatiek van het opzetten en uit-
voeren van dit soort onderzoek. In totaal overschrijdt het aantal onderzoeken

met betrekking tot differentiele effefi,ten cle 100 aanzienliik.
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Het begrip kompensatie is onlosmakeliik verbonden met verken in ploegen-

dienst. Vanuit het oogpunt vao de arbeidsorganisatie, respelitieveliik dat van de

samenleving, is het veelal uiterst Be§/enst of zelfs noodzakeliik dat er in ploe-
gendienst vordt geverkt. 0m daarvoor voldoende verkers aan te trekken vordt
van oudsher met name de teeenvicht-benaderin8 toeBepast, op grond waarvan
getracht wordt de inkonvenienten die verbonden zijn aaa ploegenarbeid, vooral
door middel van geld te "kompenseren". Er is daarbij een aanzienliike varieteit
in de hoogte van de ploegeotoeslag en de methode van berekening daarvan.
Hoevel de tegenwicht-benadering ontegenzegliik een belangriike funktie
vervull als regulerend mechanisme op de arbeidsmarkt, is er een aafllal
kaÍlttekeningen bii te plaatsen. De belaogriikste daarvan ziin:
- de f,,ompensatie heeft eea globaal karakter, d.v.z. er wordt niet erpliciet

duideliik gemaakt, wat gekompenseerd vordt;
- er gaan nauvelijks impulsen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden

vanuit;
- de hoogte van de toeslag is dikvifls het onderhandelingsresultaat van de

arbeidspolitieke partners, en mist daarmee het verband met de zwaarte van
het rooster;

- de "netto-kompensatie" van de ploegentoeslag is in de loop der iaren sterk
teruggelopen.

In verband met deze kritische punten is de tegenvaarde-benadering naar voren
gebracht. Hierbij staan specifieke subbalansen ceotraal, in plaats van een Slobale
balans. 0m tegenvaarde-eigenschappen te ver§/erven, moet elke maatregel
voldoen aao t§/ee eisen:
- de maatregel moet positieve gevolgen hebben die behoren tot dezelfde

kateeorie. als het door de verker §/aargenomen enlof ervaren nadeliS aspekt
van ploegenarbeid;

- de effekten dienen ook door de verkers in kwestie als belanerijk te worden
ervaren.

In principe kunnen drie tyoen tegenwaardemaatregelen vorden genoemd,

namelijk die velke gericht ziin op de oorzaken, die welke gericht ziin op de ge-

volgen, en die velke gericht zijn op de psychotogische betekenis van ongemak-

ken.

I l.-3. De ooderzoetsoozet

De opzet van de studie is schematísch §/eergegeven in FiSuur 11.3. Zoals de

figuur illustreert, is bij de studie globaal een onderscheíd gemaakt tussen drie
fasen, te weten: de voorbereidinesfase. de dataverzamelingsfase en de uitver-
kinBsfase.
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Puntsgevijs zullen de belangrijkste stappen van het verloop van het onderzoek
vorden beschreven. De omcirkelde cijfers in de figuur vervijzen naar deze
punten.
[. Een belangrijk doel van de voorbereidinBsfase betrof de ontwikkeling van

instrumenten oB de benodigde gegevens te verzaEelen. Met betrekking
hiertoe ziin drie instrumenten gekonstrueerd:
A. De Rmsterinformatielijst (RI): hierin vordt de belangrijkste informatie van

een werkrooster op gestandaardiseerde vijze vastgelegd (denk aan:

arbeidstijd, aantal ploegen, wisseltijden, enz.).
B. De ïelefonische Enquéte (TE): deze lilst vervult een belangriike rol bil

enerzijds het in kaart brengen van ervaren ongemakken en anderzijds het
achterhalen van BeBevens over achtergrondvariabelen.

C. De Tijdsbestedingsvragentijst (ïBV): de TBV kan vorden aangemerkt als

een "voorgestruktureerd" dagboek.
2.Uit pragmatische overvegingen verd besloten om de roosterinventarisatie te

laten plaatsvinden via de distriktskantoren van de Arbeidsinspektie. Aan elk
kantoor werd het verzoek gericht zoveel mogeliik recent gearchiveerd

materiaal over roosters te verstrekken.
3. Als uitgangspunt voor de sameostetling van de steekproef voor de ÏE

fungeerden t§/ee bronnen: de (niet Bepubliceerde) gegevens van de

Ploegendienstenquéte 1980 van het Ministerie van Sociale Zahen en
Werkgelegenheid en het vestiBingsbestand van de Arbeidsinspektie uit 1983.

0p basis hiervan verd op systematische vijze een aantal bedrifven
aangeschreven met het verzoek om namen en adressen van personeelsleden

te verschaffen.
4. 0p basis van de aldus verkregen namen en adressen werd op zoveel mogeliik

a-selekte vijze de steekproef voor de telefonische enquète vastgesteld.
5. Een van de vragen uit de TE betrof het verzoek aan de persoon in kvestie om

medeverking te verlenen aan het tiidsbestedingsonderzoek. 0p grond

hiervan verd de steekproef voor de TBV bepaald.

I l.{. De uitvoeriag vea het onderzoek

In totaal zijn er 925 roosters gelnventariseerd. Het lilkt gerechtvaardigd ervan
uit te gaan, dat de gegevens van deze steekproef een vrii Boed beeld Seven van
de roosterpraktiik in de Nederlandse industrie. Een kanttekening moet echter
gemaakt vorden Bet betrekking tot roosters vaarin minder dan l0 personen

werkzaam zijn. Aangezien dit soort roosters niet in de steekproef vertegen-
voordigd zijn, is het minder aannemelijk dat de steekproef een Seheel korrekle
afspiegeling geeft van dit deel van de roosterpraktijk.

0p basis van de gegevens van het Ministerie van Sociale Zaket en
Werkgelegenheid uit 1980 en de Arbeidsinspektie van 1983 zijn in verband met
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de telefonische enquéte. uit ruim 2000 bedrijven, in totaal 3ï\ bedriiven aan-
geschreven met het verZoek om namen en adressen te leveren. Uiteindetiik
hebben 79 bedrijven positief Bereageerd, vat neerkomt op een responspercen-
taBe van ruim 20i. Het aantal aangeleverde adressen bedroeB om en nabil de

8000. In totaal ziin begin 1985 ruim 2400 zoveel mogeliik a-selekt gekozen

namen en adressen geleverd aan eeo telefonisch marktonderzoekbureau. ln
1770 gevallen was het bureau in staat om het telefoonnummer van de Bele-
verde respondenten te achterhalen. Dit resulteerde in 1474 vtaaggesprekken,
§/aarvan er 1457 als bruikbaar konden vorden aangemerkt. Het responspercen-
tage bedraagt hiermee ruim E0Í. Ifat betreft de represeotativiteit van deze

steekproef kan worden gekonkludeerd, dat deze voldoende representatief Be-

acht mag vorden, als gelet vordt op:

a. de Beo8rafische spreiding van de respondenten over Nederland:
b. de leeftiid van de respondenten:
c. de weketijkse arbeidsduur van de ploegenverkers: en
d. de (industriële) deelsektoren waaria de ploegenverkers verkzaam ziin.

Niet representatief is de steek,proef als het gaat om de verdeling naar Eeslacht
en nationaliteit: om statistische en inhoudeliike redenen (vergelijkbaarheid van
groepen; validiteit van de gegevens) zijn vrouvelijke en buitenlandse werkne-
mers met opzet niet in de steekproef opgenomen.
0p grond van het verzoek in de telefonische enquéte om medewerking te ver-
lenen aan het tiidsbestedingsonderzoek werden 897 personen verzocht van
maandag 22 a$tl 1985 tot en ÍDet zondag2S april 1985 hun dagelijkse akti-
viteiten bij te houden. Het resultaat §/as, dat 510 ingevulde TBV-en Seretour-
neerd verden. Zes daarvan bleken ongeschikt voor verdere analyse, zodat in
totaal §04 personen als bruikbaar konden vorden aaogemerkt. Het respons-
percentage komt dan op ruim 561.
Voor §/at betreft de representatitiveit van de TBV-steekproef vordt ver§/ezen
naar hetgeen hierbij voor de telefonische enquéte is Bezegd. Gebleken is, dat
beide steekproeven qua relevante kenmerken niet of nauvelijks van elkaar
afvijken.
De dataverzamelingsfase heeft geresulteerd in drie bronnen van informatie (de

RI's, TE's en TBV's), §/aarop diverse statistische technieken zijn uitgevoerd. Ten
behoeve van het opsporen van dilferentiele effekten ziin de verzamelde
gegevens meestal op meerdere manieren gekategoriseerd. Voor alle drie de

bronnen geldt, dat de eerste invalshoek de traditionele indelin8 is geveest
(d.w.z. dagdienst, diskontinu, semi-kontinu en volkontinu). Als tveede invals-
hoek is - om in de vorige paragraaf genoemde redenen - bij de TE en de TBV

tevens voor een indelinc op basis van rooster-risiko-profielen gekozen. Via een

clusteranalyse verden in totaal zeven kategorieen van arbeidstijdregelingen
vastgesteld. Deze zeven kategorieen kunnen als volgt getypeerd worden:
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Cluster 0: bevat alle persoaen die in dagdienst verkzaam zijn. Deze kategorie
komt dus overeen Ínet wat "dagdieost" genoemd wordt in de traditionele
typologie;
Cluster l: bestaat voor het overgrote deel uit diskontinue 2-ploegendienst-
roostersl
Cluster 2: heeft erg veel overeenkomsten met Cluster l, aangezien alle roosters
hiervan diskontinu van aard ziin. Het cluster onderscheidt zich van Cluster I
door de iets latere begin- en eindtijden van de diensten, en de iets langere
bruto arbeidstijd;
Cluster ?: bestaat evenals Cluster I en2 voornameliik uit diskontinue roosters.
Cluster 3 onderscheidt zich echter door het ontbreken van een niddagdienst.
Hiervoor in de plaats komt dan een nachtdienst, zodat het "doorsnee"-rooster

uit Cluster 3 Betypeerd kan vorden als eén veek ochtenddienst en éen veek
nachtdienst;
Cluster 4: is vergelijkbaar met de kategorie "semi-kontinu" in de traditionele
typologie;
Cluster s: bestaat voor het grootste gedeelte uit volkontinue systemen.
Kenmerkend is, dat deze roosters langzaam roteren (d.w.z. dat meestentijds
viif of Íueer diensten van dezelfde soort achter elkaar Belopen vorden) en dat
ze een bruto arbeidstijd hebben van gemiddeld 40-4? uur per veek:
Cluster 6: bestaat ook voornamelijk uit volkontinue roosters. Het onderscheidt
zich van Cluster 5 door de snellere rotatie en de gemiddeld geringere bruto
arbeidsduur per veek (variërend van 33,6 tot 36 uur) van de roosters.
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I2. DE TONKLUSIES VÀN EET ONNFRZOEK

0p deze plaats komen de meer inhoudeliike konktusies van het onderzoelc aan
de orde. Daarbij fungeren de beide hoofdvraagstellingen als uitgargspunt. Er zal
echter ook ingegaan vorden op diverse afgeleide vragen.
Dit hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. In het eerste deel van elke paragcaat
worden steeds zoveel oogelijk eindresultateo vao bepaalde processen of
fenomenen besproken, bijvoorbeeld: hoe verschillen personen die in dagdienst
verken met personen die in volkontinudienst werken ten aanzien van de
ervaren vermoeidheidT Indien relevant worden bevindingen met betrekking tot
de oorzaken van dergelilke processen of fenomeneo beschreveo.
In Paragraaf 12.1. staan de differentiéle effekten van roostertechnische aspek-
ten centraal. Daarna vordt in Paragraaf 12.2. íngegaan op het ontverp van
roosters vanuit het perspektief van de beschikbaarheid van fysiologische en
sociaal-vetenschappelijke kennis op het vlak van ploegendienstregelingen. In
Paragraaf 12.3. is de aandacht gericht op effekten van niet-roostertechnische
aspekten. Ïot slot komt ín Paragraaf 12.4. de kompensatie (en de ploegen-
toeslag) voor ervaren inkonveniènten aan de orde.
Alvorens op de verschillende onderwerpen ingegaan wordt, dient nog een
algemene opmerkinS Bemaakt te vorden. In het vervolï zal meestentijds in
algemene termen over "de roosters", "de ploegendienstverkers" en dergelijke,
gesproken vorden. Uiteraard dient dit voordgebruik in de kontekst van de
verschillende steekproefkenmerken geplaatst te worden.

| 2.1 . De differentièle effetten van roostertechnische aspekten

In deze paragraaf komt de eerste hoofdvraagstelling aan de orde. Deze luidde:
![at zijn de differentièle effekten van verschillende roosters (ploegendienst en
dagdienst) op het psycho-somatisch en psycho-sociaal welzijn van de betrok-
kenen?
Samengeval zajn in dit kader de onderstaande bevindingen vermeldensvaard.
l. In de studie kon vorden aangetoond dat er differentièle roostereffekten op

het velbevinden zijn. De aard van deze effekten hangt onder meer af van het
te bestuderen a§pekt van het welzijn.

2. Uitgaande van de traditionele typologie van ploegendienstregelingen en het
materiaal dat met de TE verzameld verd, is meer specifiek het volgende van
belang.
- 0p de meeste in het onderzoek betrokken velzijnsaspekten skoren de dag-

dienstverkers het gunstigst. gevolgd door de personen die in diskon-
tinuregelingen werkzaam z;in. 0p de derde en vierde plaats komen
afvisselend de semi- en volkontinuverkers.

- Daarbij is van belang vast te stellen dat de verschitlen tussen de dag- en de
eliskontinudienst meestentijds aanzienlijk groter zijn dan die tussen de
diskontinudienst en de semi- enlof volkontinudienst. Dit vijst erop dat de
relatief geringe aandacht die er in de praktijk uitgaat naar diskontinusyste-
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men, niet in overeenstemming is met de psycho-somatische en psycho-
sociale inkonvenienten die aan deze systemen inherent zijn.

- Verder moet in verband met het eerste punt genoemd vorden dat - af-
gaande op klachtenniveaus - het vermeende verschil tussen semi-kontinu-
dienst en volkontinudienst nauvelijks aantoonbaar is. De veronderstelling
dat ploegendiensten zonder veekendverk maar met nachtdiensten (Oe

semi-kontinue regelingen) duidelijk mindec ni-aar zijn dan de ploegen-
diensteo met oiet alleen nachtarbeid maar ook met weekendwerk (de
volkontinue regelingen) kon met andere voorden niet bevestigd vorden.

3. Uitgaande van de traditionele typologie en de gegevens verzameld met de
IBV geldt het volgende.
- Globaal gesproken komt naar voren dat dagdienstverkers in vergetijking

met ploeBendienstverkers minder tijd aan huishoudelijke en gezinstaken
besteden. De verschillen uiten zich hier vooral bij het boodschappen doen
en bij de tijdsinvestering in verzorgende hobbies.

- De totale duur van de "echte" vrije tijdsbesteding verschilt nauweliiks tus-
sen de typen reeelinsen. 0p een aantal aspekten ervan, met name daar
§/aar het gaat om aktiviteiten die een meer sociaal-gebonden karakter
dragen, komen de dagdienst§/erkers in vergeliiking met de ploegendienst-
verkers iets hoger uit.

- In de gemiddelde tijd die besteed vordt aan persoonlijke verzorging. eten
en drinken. onderscheiden de personen verkzaam in de diverse regelingen
zich nauvelijks van elkaar.

4. De hoeveelheid tijd die in een bepaatde aktiviteit gestoken vordr, g& de
persoonlijke evaluatie daarvan, bijvoorbeeld in termen van "ik vind dat ik
voldoende of onvoldoende gelegenheid voor die bezigheid heb", behoeven
niet oarallel te verlopen. Dit bliikt in het onderzoek duidelijk bij de meer
huishoudelijk taken: dagdienst§/erkers investeren hierin de minste tijd en
zijn er het meest tevreden over.

5. De Clusterindelin8 van roosters geeft een genuanceerder beeld van de relatie
tussen roosterkenmerken en velzijnsklachten dan de indeling diskontinu,
semi-kontinu en volkontinu. Zo blijkt er bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil
te bestaan tusseo de roosters van Cluster 5 (met oame traditionele {-ptoe-
gendiensten) en die van Cluster 6 (vooral de modernere J- en meer-ploegen-
diensten): aan laatstgenoemde roosters - vaarbij overigens over het alge-
meen sprake is van een substantiele arbeidstijdverkorting - is een belangrijk
kleiner velzijnsrisiko inherent.
In dit verband is van belang dat het onderzoek vele aanwijzingen opgeleverd
heeft, die er op duiden, dat de onder-scheiden rooster-risiko-kriteria een
qoede verklarincscrond vmr de differen-tiele effekten tussen rooslers bie-
den. Meer in het bijzonder kon de centrale betekenis van de psycho-soma-
tische kriteria PE (- periodiciteit), MN (- mogeliikheid tot nachtrust), KN (=
konstantie van de mogelijkheid tot nacht-rust), en de psycho-sociale kriteria
MW (- mogelijkheid tot ureekendrekrea-tie), en KW (- konstantie mogelijk-
heid tot veekendrekreatie), aan8etoond vorden. Er werd echter ook onder-
steuning gevonden voor de rol van de overige kriteria (met uitzondering van

I
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6.

7.

de DB (dienstbelastin8) en IIB (veekbelasting), omdat in de steekproef van
roosters slechts marginale verschillen op deze kriteria voorkvamen).
De kwatitatieve analyses van de TBV-gegevens hebben Beleerd dat sneller
roterende roosters grosso modo tot een geringere veekvariatie in de tijds-
besteding aan verplichte en infleribele aktiviteiten leiden. Zo werd bijvoor-
beeld gerllustreerd dat bij deze roosters een geríngere kans op een aanzien-
lifk slaapdeficit aanvezig is.
Er blijkt een sterk verband te bestaan tussen psycho-somatische en osycho-
sociale aspekten van het velzijn.

12.2. Eet ontwerp van roosters en kennis van gloegenarbeid

In rleze garcgraat komt de tveede hoofdvraagstelling aan de orde. Deze luidde:
Welke faktoren spelen in het algemeen bij de vormgevinB van ploegendienst-
roosters een rol, en meer specifiek: in hoeverre is daarbij sprake van een
inbreng van lysiologische en sociaal-vetenschappelijke kennis op het vlak van
ploe gendierr stregelin8en ?

Met betrr,-kking hiertoe ziin de volgende konklusies getrokken.

1. Er blijkt in de Nederlandse industrie een zeer grote diversiteit aan roosteral-
ternatieven te bestaan. Met veronachtzaming van de aard van de verschillen
tussen deze alternatieven (het kan bijvoorbeeld uitsluitend om uiteenlopende
visseltii,.rstippeo gaan), bedraagt het aantal ruim 600.

2. Bij de vormgeving van een groot deel van deze roosters is, zo leert het
ondereoek, Been optimaal gebruik gemaakt van de wetenschappelijke kennis
die de ploegendienstliteratuur biedt. Met andere woorden: in de Nederlandse
industriele praktijk zijn de ploeBendienstroosters vanuit het welzijnsperspek-
tief suboptimaal vormgegeven. waarcioor de betrokkenen meer inkonvenién-
ten op Benoemd vlak zullen ervaren dan strikt noodzakelijk is.

3. In het kader van deze studie kunnen geen definitieve uitspraken gedaan
vorden over de oorzaken van het verschil tussen de mogelijke en feitelijke
toepassing van ploegenarbeidkennis. Het is echter aannemelijk, dat de dis-
krepantie te maken heeft met onder meer:
- de beperkingen van arbeidsrechtelijke bepalingen:
- het streven naar beheersbaarheid door uniformiteit;
- de kompleriteit van het vormgevingsproces;
- roosterkonservatisme;
- de dominantie van ekonomisch/technologische kriteria bij het vormBe-

vingsproces;
- de onbekendheid met psycho-somatische en psycho-sociale kriteria.

12.ï. De effetten ven niet-roostertechnische asoekten

Het is cluidelijk dat er naast roostertechnische aspekten een grool aantal
faktoren bestaal,, dat invloed op het welzijn van individuen kan uitoefenen. Het
ligt dan ook voor de hand om in het verlengde van de vraag naar differentiele
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roostereffekten aandacht te besteden aao variabelen in en buiten het verk die
het velbevinden van personen die in riskante arbeidstiidregelingen werkzaam
zijn, ertra bedreigen of juist bevorderen. Het onderzoek heeft in dit verband -
puntsge§/ijze - het volgende aangetoond.
1. Er-oloeeendienstverkers (dus personen die van ploeBendienst overBestapt

ziin naar dagdienst) ervaren meer psycho-somatische en psycho-sociale

klachten dan verkers die geen ploegenarbeid verricht hebben.
2. Er bestaat eeo verband tussen ongunstige verkomstandigheden (als lawaai,

gevaarlijk srerk, en dergeliike) en velzijnsproblemen: naar mate de omstan-
digheden ongunstiger worden, ervaart men meer vermoeidheid, klaaBt men

meer over de tijdsbesteding in de niet-werktijd, etcetera. Omdat in het on-
derzoek naar voren komt dat werkers in "progressievere" werktijdre8elin8en
(d.v.z. de semi-kontinue en de volkontinue regelingen) vaker met onBunstigg
verkomstandigheden te maken hebben dan hun kolle8a's in minder "pro-

gressieve" systemen, kan in het eerste geval van het bestaan van een meer-
voudige belastin8 gesproken vorden.

3, Gehuvden of samenvonenden hebben relatief meer klachtgn over de

tijdsbesteding in de niet-§/erktijd dan ongehuvden of niet-samenwonenden.
Konform hiermee is de bevindinB dat de huishoudgrootte ook een rol speelt
bij het velbevinden.

4. De personen die thuis beschikken over een Boed Beisoleerde slaapruimte er-
varen over het algemeen minder psycho-somatische problemen dan personen

die daarover niet beschikken.
5. Hoewel geen direkt verband gevonden is tussen riskante ge§/oonten (als:

koffie en atkohol drinkeq roken) en velziinsklachten, dient niet onvermeld
te bliiven dat de studie heeft uitgevezen dat er een samenhang bestaat
tussen deze gevoonten en de soort arbeidstijdregelingen vaarin men verk-
zaam is. Naarmate de reeeling "orogressiever" is, c/ordt er nameliik meer
gedronken en gerookt. Termijneffekten op het velziin ziin daarmee denk-
baar.

12.{. De komDensatie voor ervaren intonveniènten

Het begrip kompensatie is onlosmaketijk verbonden met het verken in
ploegendienst. 0m deze reden verd er in het onderzoek ook enige aandacht aan

besteed. Dit leverde het volgende beetd op.

l. Afgaande op de respondenten die meewerkten aan de TE, bedragen de

gemiddelde ploegentoeslagpercentages in de Nederlandse industrie
momenteel:

diskontinu
semi-kontinu
volkontinU

: 13,8
: 18,5
: ?7,0

Dit beeld komt goed overeen met §/at men op basis van CAO-afspraken zou

vervachten.
2. Voor vat betreft de hooste van de ploegentoeslag Beldt, daL deze op individu-

eel niveau geen samenhang vertoont met de ervaren ongemakken zoals deze
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in de onderhavige studie gemeten ziin.Tezamen met de konstaterinB dat voor
dezelfde roosters behoorlijk uiteenlopende toeslagen vorden toegekend, leidt
dit tot t§/ee gevolgtrekkingen:
- In de eerste plaats bti,kt de ploegentoeslag de door de betrokkenen ervaren

ongemakken niet te verminderen of ve8 te nemen.
- In de tveede plaats vordt ook geen ondersteuning gevonden voor de idee

dat de ploegentoeslag duidelijk gerelateerd is aan het klachtenniveau.
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Eerder verd in dit rapport aangegeven dat het werken in dagdienst in de

§/esterse samenleving als oorD beschouvd kan vorden, maar dat het aantal
personen dat met een van deze norm afvijkend werktiidenregime te maken

heeft aanzienlilk is. Verder kvam aan de orde dat het zeer aannemeliik is dat in
de nabije toekomst in ieder geval het relatieve aandeel ploegenwerkers en §/er-
kers Ín onregelmatige diensten van de beroepsbevolking, zal toenemen. Dit
ondermeer door de ontwikkelingen ten aanzien van de verkorting van de

kollekrieve arbeidsduur, de voortschrijdende automatisering, de rviizigingen in
de struktuur van de arbeidsmarkt, de toenemende individualisering van de

maatschappii, etc. Worden t§/ee belangrijke konklusies van hel onderzoek,
namelijk die met betrekking tot het bestaan van aanzienliike differenliele vel-
ziinseffekten tussen roosters en die over het suboptimale karakter van de

vormgeving van veel roosters ín de Nederlandse industrie, in bovenstaande
kontekst geplaatst, dan moet dit vel tot de vaststelling leiden dat aandacht voor
het ontverp van roosters, nu, en in de loekomst, zeer noodzalieliik is. In dit
kader moet het onderhavige hoofdstuk dan ook beschouvd vorden.

De opzet van het onderstaande loopt niet parallel met die van Hoofdstuk 12. ln
Paragraat 13.1. wordt namelijk allereerst ingegaan op het proces van vormge-
ving van arbeidstijdregelingen en roosters. Vervolgens vordt in Paragraaf 13.2.

aandacht besteed aan het konkrete roosteront\verp. De tegenwicht-benadering
bij het kompenseren van ongemakken staat centraal in Paragraaf 13.3. Aanslui-
tend vordt enige aandacht geschonken aan de tegenvaarde-bena-dering (Para-

Braaf 13.il.
"Last but oot least" vorden nog enige ÍDeer algemene aandachtspunten vermeld,
en vel in Paragraaf 13.5.
Voor vat betreft de opbouw van de paragrafen is nog het volgende relevant.
Enerzijds worden aandachtspunten geformuleerd die - meestentijds - van
belang ziin bij het ontverp van roosters. Anderzijds koimen zoveel mogelijk bii
ieder thema suggesties aan de orde, die bij de uitverk,ing van de aandachtspun-

ten behulpzaam kunnen ziin. Deze suggesties hebben in de tekst een afwiilcend
lettertype.

l-?.1. Bet oroces van vormBeviag

Het is meerdere malen betoogd dat het vormgevingsproces van roosters een

zeer komplere aangelegenheid is. Dit komt onder meer doordat zeer

uiteenlopende kriteria er een rol bij (dienen te) spelen. Met het oog op deze

lcompleriteit is het niet verwonderlijk dat in de praktijlc nogal eens de toevlucht
gezocht vordt tot versimpelde ontwerpprocedures. Het "kopieren" van het
rooster van een naburig bedrijf is hiervan een extreem, maar niet
ongebruikelijk voorbeeld.
0p deze plaats past echter een eerste aandachtspunt:
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2.

ke situatie vaarin het rooster ooerationeel moet vorden. een gelijkwaardige
plaats te krijBen en goed op elkaar afgestemd te vorden.

Bil implikatie is het onturerp van een rooster bijna nooit een proces dat ad hoc
en zeer snel kan verlopen. Overigens heeft onderzoek uitgewezen dat organisa-
ties die trots §/aren op een snelle procedure soms later daarvan de wrange
vruchten pluktenl.
De volgende aanbeveling is van de eerste afgeleid.

al in een vroeg stadium rekening Sehouden te worden met de psycho-
som atische en psycho-sociale kriteria.

Dit punt is relevant, omdat soms door een kleine wijziging van deze kontouren
het aantal vriiheidsgraden otn een konkreet rooster te ontwikkelen aanzienliik
kan toenemen.
Het zal ctuideliik ziin dat van deze vriiheidsgraden slechts goed gebruik gemaakt

kan vorden §/anneer voldoende informatie over velzijnsbevorderende rooster-
kenmerken voorhanden is.

te optimaliseren.

Dit informeren dient op alle niveaus van een organisatie te gebeuren. ÏTanneer
betrokken personeelsleden namelijk zelf de mogelijkheid hebben oÍD een rooster
te kontrueren, en zii ziin niet voldoende op de hoogte van de voor- en nadelen
van bepaalde roosterkenmerken, komt het regelmatig voor dat konservatieve
keuzen gemaakt vorden.

Ia de prattijl bliitt dat bet bii de vormgeviag yao nieuve arbeidstijdregelingeo eo

roosters ziavol tao zijo oro eeo stappeoplao2 e haatereo. Io een dergeliik stappeoplao
luooeo dao de volgeode fasen onderscheidea vordeo: de initiatief', de voorbereidiogs-.de
erperinenteer- ea de evaluatiefase.
Na de ioitiatieffase breogt eeo stuurgroep, bestaaade uit vertegeovoordigers van de

diverse belaogeogroepeo, n&t t€veos uit persoaen Bet verschilleode deslundighedea, de
relevaote erteroe-, bedrijfstuadige, persooosgebondeo eo velziioskriteria ia [,aart. Daarbii
is het veoselijt dat - tiideos de voorbereidiogsfase - bifvoorbeeld eeo "roosterbrochure"

ooder alle orgaoisatieledeo verspreid vordt.
0p basis vaa te venaorelde gegèveos vordt eeo erperirneotele verktijdregeliag ootvik-
keld, die na vedoop vaa tiid vordt geevalueerd.
De erperimeatele invoeriog vaa eeo regeliag heeft vele voordelea. Eén dazrvzt betreft
het vérminderen van de veerstaad tegeo veraoderiog, of liever: het stinuleren van de

motivatie tot veraaderia g.

218



I

l3-2. De tonfrete vormgeving

Bij het uiteindeliike ont§/erp van
aandachtspunt van belaag.

een werkrooster is het onderstaande

moet rekenine eehouden vorden met: de reeelmaat. de dienstbelastins. de

weekbelasting. de voorspelbaarheid. de moeelijkheid tot huishoud- en Eezins-
taken. de konstantie in de moelijkheid tot huishoud- en gezinstaken. de moee-

De aard van de kriteria maakt, dat het onmogelijk is om tegelijkertijd volledig
aan alle kriteria te voldoen. Vandaar dat het noodzakelijk is om vooraf het
belang van de verschillende kriteria voor de specifieke situatie waarin het
rooster gelopen moet worden, vast te stellen.

Ten behoeve yar het ootverp vao eeo rooster is het ooodzakelijk de - abírakte - rooster-
risiko-kriteria tc "vertaleo" io de roosterLenmerkeo. Eeo bulpmiddel daartoe kan het
schena vao Figuur l3.l . ziio,, vaario per kriteriun vuistregels voor rooíerkeomerkea
gegeveo vordea
Íeiaag;1aíeo vao het schena dient het volgeade opgenerht te vorden. In de eerste plaats
zijn niet alle voorgestelde ienmedren votledig gebaseerd op empirisch ooderzoeksnateri-
aàt, Veeleer noetea zíjt gezieo. vorden als kombioaties vao theoretische ooties,
oodenoelsresullaten eo logische afleidingeo. Met een voorbeeld lan dit verhelderd
vordeo. Vaouit het kriteriun veekbelastiog vordt bij de ploegeodieost- of oaregelnatige
regelingen net nachtarbeid eeo narinale arbeidsduur vao 33,6 uur per veek als
vuistregel íraÍrgegeven. Enerzijds kont dit getal lot staad op basis vaa oader aodere het
onderzoetsgegévèa dat bijvoorbeeld Cluster 6 minder riskaot is daa Cluster 5 teo aanzien
vao het velzijn vao de betroEtenea, Aoderzijds geldt het logische gegeYen dat aodere
rooster-risiko-Lriteria velisyaar verbeterd, ora.a;t oiet echt geoptinaliseerd kunnen
vordeo, vaooeer de arbeidstiid neer dao 33,6 uur per veek bedraagt.
Io de tveede plaats geldt teo aatzieo, vao de vuistregels dat afivijldogeo ervao aiet altiid tot
nadelige loniekveaÉes bij de betrokkeaen aanleidiag behoeveo te gevea. Zovel het totale
roostei als de lcontekst dazntao. (persoon en situatie) ztid dao, oamelijk in het geding.
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FiBuur 13.1.: Yuistregels voor goede roosters, gebrseerd op de
rooster -risito-triterie.
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Figuur 13.1.: Vervolg Yuistregels voor goede roosters, gebaseerd op
de rooster-risito-triteria.
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I -?.-3. De tegenwicht-benadering

In dit rapport is bii de tegenvicht-benadering, dat wil zeggen het
"kompenseren" van ongerief middels eeo financiele toeslag, een Sroot aantal
kanttekeningen geplaatst. Verder bleek bii de konklusies dat dit onderzoeli nog

eens aangetoond heeft, dat deze benadering er nauwelijks of niet toe bijdraagt
dat de inkonveniënten vorden gereduceerd of geèlimineerd. Ïevens kwam naar
voren dat de hoogte van de toeslag niet duidelijk samenhangt met het
lilachtenniveau van de betrokkenen. In dit verband is een volgend
aandachtspunt dan ook van belang.

"ter komoensatie" van ongemakken die met het verken in ploe8enarbeidre8e-
lingen samenhangen. dan verdient het aanbeveling om een duidelijker relatie
te leggen tussen de hoogte van de toeslag en het welzijnsrisiko dat aan een

rooster inherent is.

Zoals oot ia het rapport getllustreerd verd, is er eeo troot aantal methoden orn de hoogte
vao eetr ploegentoeslag te bepaleo. Meerdere &a,ÍyaÀ verhullea oiet dat de samenhaag
met de aaid vaa de regetiog ryat is, es dat het "eiodprodu&t" voor eeo belaogrijk deel eea
ooderhaodelingsresultaat betreft. Ïvee alteraatieve, en nader uit te verkeo methodeo
verdieneo dan ook de aandacht. Bij de eerste nethode vordt de hoogte vao de toeslag
gebaseerd op syst€ttrastische ioventarisaties vaa relevaot geachte problemea bii de

verkers ia kvestie. Io het andere geval vordt de hoogte vao de toeslag gebaseerd op eeo
(gevogen) soln van de verschillen tusseo de altuele skores op de rooster-risiko-kriteria eo

de narinale sfores daarop3.
Beide methodea hebbeo de aantrekkeliikheid dat er eeo duidelijle relatie ontstaat tussen de

boogte vao de [oeslag en de aatd vto, het rooster. De eerste heeft ooderneer als nadeel dat
bii de ioventarisatie vao f,lachten, mogelijkervijs de venselijkheid een grotere rol gaat

spelen dan de teitelijtheid. Eea oadeel vao de tveede nethode is dat deze indilfereat is voor
aodere faltoren dao het rooster.
In het verleagde vao, deze suggestie over methodeo ter bereteoiog vao toeslageo verdienL
nog ééo opnerking vermeld te vordeo: vaÀ eeo duidelijter samenhang tussen
toeslagperceoLage eo velziinsrisito tuooeo inpulseo uitgaan om de status quo met
betretking tot de bestaande arbeidstijdregeling te doorbreken,

222



I 3-4. De teeenwaarde-benaderins

Als alternatief voor de tegenwicht-aanpak verd in het rapport de tegenvaarde-
benadering geschetst. Het volgende aaodachtspunt is hierop van toepassing.

. Wanneer als hoofddoelstelling eeldt dat een vorm van kompensatie moet die-
nen om het welzijn van betrokkenen te verbeteren. dan dient de teeenwaar-
de-benadering. waarbij het streven is de inkonvenienten zelf te elimineren.
een centrale plaats te krijgen.

Eerder werd r.aaÍ voren gebracht dat er legio tegenvaarde-maatregelen
denkbaar zijn. Welke in een konkrete situatie het meest effektief zijn, hangt van
de aard van die situatie af.

Een niet uitputtend overzicht van potentiele tegenwaarde-kompensatoren{
wordt gegeven in ïabel 13.1.

ïebel I3.1.: Een ovenicht vra poteotiele tegeavurdc-toapeasrlorea

fnkanveniilnterrybi-ed Potent-rëIe raatregel

I. Gezordheid

2. Seia.le lercn

3. epartlcirf

a. Ortril<keurg

5. lfksrst

6. Begelej.d.irg

7. FacilitelteÍr

- Selelst&: ne<Iisch en pqydologiscà
- R@st€raanpàssij€en, IÍEt nare t€n aanzi.en van de regekiEaÈ, de

pericrrrciteit, de dienstbelastiJq, & rcekbelastrrlg, de nsJeU.jk-
hejd tcÈ nachtJlrst en de l€nstantje lEgelijklEid tot nadltjl.lst

- Periodreke rÍEiisctE kanr:rgen
- FitÍESs tjainiJrg
- Àanpassirg sla4facltiteiteÍt thr.i.s
- Bi€den sfaapfar:iltteiter uer*, ("ru5s')
- verbeterhg (ltra]-Ltati6re) IantirefaciliteiteÍl
- v@rtidrtjjg en tjÀijlirg "qÉn€EEdrag'
- B€Ferking rÉrr,ordige blastittgert
- Veryroegde rÀitt&d.iry pleqerdienst
- Selektler redisó en psyóolqtsdr
- bsteraanpassjJBEn, nEt rEuÍE ten aaruien van de vorsFlbaar-

lcid, de rrDgelijklei,r hrisho.d- en gezlrstaken, de kcnstanLie
rqelt jkfcid tcÈ lnrj.dsd- en Fzlnstàlen, de nogelljklejd tot
avordrekreatÍe, & kcnstanu.e nogeu.jl*eid tot arvudr€lÍeatie,
de nogefijkheid tcÈ rekgdrelseatLe err de kd§tantie rcgetl1k-
tEid tot rekerdrelseatLe

- brcrderlrg seíale orersterniry ('srqport')
- Infrastnrl*urele aareassirBen (hijv. open:rrystljdert rrinkelsr

e.d.)
- Ven/regde ulttrdirg pfoefrdi.enst
- vor],,idrtJrg crqEvirg
- Flrlancië].e trorpensatie

- E(tra qleldlrrpfac[lteitcÍl
- ÈF*frg aÉran*eUjklnid PloryÉcl4 (bfjv. gogr'afu.rr

re*tlrrg)
- Perlodidce ttEdr.scls kanr&gsÍI
- làGra qfejdlrryfacÍLfblEn
- Beperl&g a8unkeUjl*eJd ploryttesfag
- Verbt€rlrg nerilsds €n ruatsdrapFe1ljke begefeJdfng
- ttalrÉng pJoqdefa
- tEvoderlJg ploegofer
- VeÈeterts kantlrcfaclltteltcÍl
- Verbeterlry nerversfaclllte.it€Íl

223



Naar aaaleidiog van de naatregeleo die in de tabel geooend vordea, dieot eeo tveetal
puoten nog eoos Àilar voroa gehaald 0e vordeo, Het eersto heeft botrokkiog op do

fioaociele kompeasatie: daarop vordt gevezoo als mogeliike tegeovaarde-maakegel.Ondat
dit verrrarriog lao veklcoa io het verbaod vaa de tegeovicht-beoaderiag moet opgenerkt
u,ordeo dat eeo vao de belaogrijts teonerketr van e€o t€geo§,aarde-tompeosalor is dar
doze van gelijks ooernor is als het oogenat vaanvoor de konpeosoreode verking noet
optredeo. Hiervao uitgaande is het goed dookbazr dat ertra fioatrciele middeleo adekvots
maatregeleo tuoaeo zijo. Als vóorboold kao goooond vordoa ds situatie vaario
ploegeoarbeid voor de verter eo zijo ongeviog ertra kosteo met zich oeebreogt doordat
uitsluiteod oet de privé-auto vao eo aaar het vork gereisd kan vordea, de eaergie-
rekeoiog teogevolge vao eeo verleogde "bedrijfstijd" rhuis verhoogd is, en dergelif ke.
Het tveede punt beteft de roostoraanpassiageo. In dezs studie is herhaaldeliik aaar voren
gebracht dat de groodoorzaal vaa de ploegenarbeidproblenariek ligt in het rooster. Het is
dan ook evident dat hoevel de roost€raarpassiagen io de tabel alleeo bii de eerste tvoe
ioionvenieot€ogebiedeo geooeod vordeo, zij eigeolijl bii ieder aspekt thuishoreo. Gezieo
het belaog vaa het ootverp vao roosters vordt er op deze plaats oog iets uitvoeriger op
ingegaao.

Yanneer de kootoureo vao een arbeidstiidregelio g zíjn vastgesteld eo het koalrete
roosterootverp moet plaatwiade!, staat er vaauit het velzijosperspektief eea tveetal
principiele vegeÀ opeo, Bij de eerst€ veg krijgeo de verkers in kvestie de volledi_ge
írijheid on, gàgeveo de vastgestelde raodvoorvaardoo, het rooster voro te gevea. Do

ondertiggende gedachle daarbij is:de betrokkooeo vetoo zelf het beste vat goed voor hoo
is. Bii ds tveode veg staao de ve0eoschappeliike volzijnskritoria ceatraal. Hot basisidee
hierbii is dat strikte aavolgiog vao de bestaaode teooisregels autonatisch lot het optinale
roost€r zal leideo,
Eea nadere beschouviog van deze tvee priocipiele uitgaagspuotea leidt tot de kosklusie
dat oot hier veer geldt dàt de guldeo niddeoveg vaarscbijnliik het meest adekvaat is, Het
belaogrijlst€ probleem bij "de volledige keuzevrijheid aaa ploegeoverkers" is inners - zo

verd io Hoofdstuk 2 reeds aaogeduid - dat het risiko op het kapitaliserso op oeo enkol
roost€rrcpekt sterk aaovezig is. Daaroaast riist bij het bliodvareo op uitsluiteod de

velzijnskliteria het probleen dat onvoldoeodo keonis voorhaodsn is on de kritoria op de
juisto víjze ta vegeo. Eeo eo aader geeft aao dat eeo loobioatie vao beido visies do

voorkeur verdient, Eeo oogelijkheid oo deze nir t,e realisoreo vord in Paragtar,f 13.2.

vermeld: de betrokkea verkers gevsÀ vorn aao het rooster oadat zíj goed getnformeord
zijo over alle relevaole velziinskriteria. Io priocipo gaat het bij deze azo,pak om oen
cyclisch proces, vaarbij alle part^ijeo eo bstrokkooen eeo gezaoealijke veraotvoorde-
lijkheid diagen voor het uitoiadeliik oatverp vao het nooster of de roostors. Bostaat io ooo
bepaatde fase vaa het proces ootevredenheid bij eeo Sroep betrokkeoeo, dao dieat
evéatueel naar andere uitgaogspuoteo gezocht to vordea. Etcetera, Ook eoa erperineo0elo
iovoeriag vao eeo oieuv roost€r is bii dezo beoaderiog zeer aanbeveleosvaardig.
Yeerstaod t€geo veraoderiog eo de beboefte on zoveel mogeliik bij het oude te laten

tuooea daarmee io een aoder perspeL.tief geplaa§t vordenJ.
Methoden om eerder geooemde invalshoetea eveaeeos voldoeade aao bod te latet konen
betreffea die vaarbij door persoaeelsledeo te kiezeo roosters of roosteraspekten vao
tcvoretr "geschoond" zíia aan de haod vaa psycho-sonatische eo psycho-sociale kriteria.
Tot slot vao, deze g*tgtazt vordea tvee voorbeeldea vao. deze nethode beschreven,

aamelijk het Tijdscoopeosatie-Moduleo-systcen eo het Boouspuoteosys[een6.

Het Ti i dscomgensatie-Modulen-Systeem

Een vao de probleneo vao de neeste vorneo vao ploegeodieost is, dat de arbeidstiid
gelijtmatig verdeeld is over de verschilleode dieastperiodeo, tervijl duidelijk is dat deze

dienstperiodea onerliog sterk verschilleo vaar het gaat on de lichamelijke eo psycho-
sociale belastin vaa de betrokkeoea. Een nethode on het verschil io belastiog tussen de

dieosteo te konpeosereÀ, is het (evearedig a.z,o, de belasting) beperkeo vao de arbeidsduur
per dieos[konditie. Deze gedachtc vornt de basis van het Tijdscompensatie-Modulen-
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Systeem (TCM). Bii TCM vofdt eÍrraa uitgegaao dat het lr,aaL aaa opbreogstso vao het
verten gedureode eea bepaalde dioostporiodo eea fuaktie is vaa zovol de belastiag vao de
dieosr als duur vao de periode (voor de eeovoud: opbrengst€o = belasting r duur). Bij de
klassieke ploegeotoeslag vordt hierbij ia feite de duur als eeo konstaate faktor beschouvd,
met als gevolg dat variaties ia de belasting "autooatisch" tot variaties ia de (fioanciele)
opbrengstea leidon, Ia het TCM-systeeo geldt daarentegea als uitgaogspuat, dat juist de
opbrengten als tonstaate fattor moet€o vordea gekeaschetst, met als gevolg dat
verschilleo ia de bolastiog bt oogeteord eveorodige verschilleo in de duur leiden.
Deze gedachteogaag vordt io het TCM-rysteen uitgeverkt door de verkveek (7 x 2{ = 16E

uur) op te dolea io moduleo die verschilleod vao duur ziio al oaar gelang het godeelto vao
het etnaal vaaria ze vallen. Eso (fittiof) voorbeeld daarvaa geofi Figuvr 13,?, Io deze
figuur is ervao uitgegaao dat het verkeo door de veet mioder belasteod is daa het verkea
gedureade de avood of de oacht. Er zijo drie soortea moduleo: dagdieostoodulea (die etk {
uur beslaao); avoad- eo oachtdieastnoduleo (vao elk 3 uur); en veekendnodulen (rlao,2
uur, oÀgeacht de soort diesst).

2000 2tl urr

?D

Figuur 13.2.: Eoa voorbecld vrn dc iadoliag vea do nodulsn ia ooa TCI-sys-
tosr (do gsliito getdlen st&u yoor óón ooduul.

Hetio de figuur veergegeveo sys[een bevat io totaal 60 modulen. Moduul I suat voor het
verlren vaa naaodagochteod 07.00 uur tot 11.00 uur ({ uur);ooduul lE staat voor arbeid op
voeasdagavoad vaa 19.00 tot 22.00 wr (3 uur). Uitgaaade vao de voorvaarde vao gelijke
opbreogsteÀ Det als sraodaard eea {0-urige vertveel io dagdienst, heeft dit TCM-syst€eE
tot gevolg dat voor het soodaardsalaris 10 noduleo geverlt lnoet vordeo. Pie die modulen
io dagdieost kiest, verkt {0 uur (10 r {); vio ze io de avoodureo of tijdons de nacht kies!,
verft(doordeveet) 30 uur (10 r 3); eo vie ze illeorazl io hetveekeod liest, verkt io
totaal20 uur (10 r 2), Mot oea ploegeatoeslag heeft nea oiot neer te oatea; kompensatio
viodt rechtsreels plaas io de voro vao tijd. Hoe de moduleokeuze tot staod komt, kao io
eeo regleneot of roost€r vordeo vastgelegd,

Het Bonusguntensysteem

Een tveede vornT is ootvitkeld ia Duislaod, ea is gebaseerd op eeo syst€eo vao
bonuspuotea. Het toepassiagsgebied ligf vooral in arbeidsorgaaisaties vaar sprake is vaa
een zeer oaregelnatig verkaaobod, of vaar meerdere uiteenlopende roosters Daast elkazt
bestaao. 0m te begioaea vordeo objeltieve kriteria ootvikkeld aan de hand vaarvan
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roostsrs beoordeeld kuooea vorden (io het Duitse geval vÍrreÀ dit: de voorspelbaarheid,
oververk, do duur tussso tveo dieosleo, do duur vao dieost€o eo hot verkoo ia
veekeiodeo en vakanties), Vervolgeos vordt eeo oorn bepaald eo krijgt iedere betrokken
verkoener eeo persooatijk krodiet, Yerkt iemaod nu io oon rogeliog dio qua skore oodsr
de oorn tigt, dao levert hij of zij evonredig net het verschil tussoo deze skore eo de Àorm
boouspuoÉo io. Yerkt iempod daarootegon io oea regeliog die do oorn overschrijdt, dan
ootvaogt die persooo, io eeo erpooeotieel verbaad oet dit verschil, boouspuotea. HeL

erpooeotiele verbaod is gekozeo on de ootverpers vao de rooslers te rootiveren on de

Àorm Àa t€ stfevetr.
Het priacipe vaa de konpeosatio is gebaseerd op de afspraak dat eeo persooo over eotr
oader yast ts stelleo periode zija reteoiog vereffeod. Heeft hij biivoorbeeld boouspuoteo
over op eeo bepaald tijdstip, dao Lan hij ertra roostervrije dageo opnerlen, of opteren voor
eeo minde t Tt aa;t roost€r.

I 3.§. OveriBe aandachtspunten

In deze laatste paragraaf §/orden nog summier enige resterende punten onder
de aandacht gebracht. Aan de ene kant Baat het daarbij om aspekten die op een

of andere vijze met roosters te Ínaken hebben. Aan de andere kant om maat-
schappeliike faktoren.

o Het verdient aanbeveling om roosters vanuit het perspektief van het §/elzijn
in hun totaliteit te beoordelen. en niet te kapitaliseren op een enkel kenmerk
ervan.

De onderzoeksresultaten ondersteunen het reeds bekende Be8even dat er een

sterke samenhang bestaat tussen het psycho-somatisch en het psycho-sociaal

velbevinden van individuen. Mede met het oog hierop kunnen roosters het
beste geevalueerd worden door de onderlinge verbondenheid van de rooster-
kenmerken in de beschouving te berekken.

o Het verbeteren van de Rooster-Risiko-Profiel-Analyse door middel van we-
tenschappelijk onderzoek is bijzonder venselijk.

In dit onderzoek is onmiskenbaar de vaarde van de RRPA aangetoond (denk

aan: de clustertypologie, de interpretatie van differentiele effekten). Ook de

tatrijke toepassingsmogelijkheden ervan (bijvoorbeeld voor de kategorisering
van pluriforme roosters of ter berekening vao de ploegentoeslag) wijzen op het
belang van nader onderzoek.

r Het is aanbevelensvaardie dat de in de praktijk gehanteerde roosters zoveel

mo8elijk op een standaardvijze worden eenoteerd.

De kommunikatie over (Boede en slechte) roosters lijkt sterk bemoeilijkt te
worden door de pluriforme wijze §/aarop men roosters op schrift stelt.
Standaardisering hiervan is dan ook aanbevelensvaardiS.

Zoals verd aangekondigd, heeft het laatste punt betrekking op maatschappelijke
faktoren.
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De rooster-risiko-kriteria, zoals die in dit rapport aan de orde kvamen, kunnen
niet los gezien worden van de maatschappetíike konteksr. Zo bleek bijvoorbeeld
de "avond-veekendkultuur" één van de uitgangspunten bij de konseptualisering
van de kriteria te vormen. Meer in het bijzonder geldt dat de vijze waarop een
Eroot aao'tal aktiviteiten is getnistitutionaliseerd, beperkingen oplegt aan de
vijze §/aarop personen die in bepaalde arbeidstijdregelingen verken, hun tijd
kunnen besteden.

Ten principale is bii het onderhavige aandachtspunt het maatschappelijke
vraagstuk in het geding, of het rechtvaardig is om de voordelen die ploegen-
arbeid aan de samenleving biedt, "af te ventelen" op een beperlct deel van de
bevolking.

P*t YT" het gazL on het eerste aaodachtspuat vao deze parcgrazt, geldl, dat oaar eeo
beoordelio_gssysteeo vao roosters Eoet vordén gezocht, dat-recÀt doet-aao alle relevaate
aspektea. De RRPA geeft hiervao eeo voorbeeld. 

-

Eeo esseatieel keamerlf t- een dergelijk systeen noet zijn dat het eoe (voordelige) aspekt
Yao een verktiidregeling kao konpeasereo voor het aadere (nadelige) aspek[ MeL eeo
voorbee.ld: op dit oomeÀ! lao het voorkomeo dat eeo bepaald rooster ar-beidsrèchtelijk niet
akseptabel is, omdat bijvoorbeeld de spreiding van de vrije veekeindeo aiet aan de o'ormea
voldoet. Desalniettenin kao het zo zijo, di het verkóchema volgeos de RRPA in zijo
totaliteit ruin voldoeode skoort,

Bij nader oaderzoek betreffeade de RRPA zou meo kuooeo denkeo aaa de volgeade
puoteaE.
l, De operationalisaties vao de rooster-risiko-triteria: hoe kunoea deze geoptinaliseerd

vordeo?
2.Deaztd van de fuoktie Yelzijosrisiko = f (RE, ....., KY): hoe moeteo de lrireria saneo-

gesteld vorden en velke gevichten horen darifiii?
3 pe qfhLokelijke variabele "velzijosrisiko": op vel&e vijze kan eeo oe!§,erk vao af-

_hantelijke variabelea vordeo gekonstrueeqd, dat op het eirste niveau zo dirett mogelijl
de gevolgeo Yao eea bepaald roosteraspekt (biivoorbeeld periodicireit) rraceert, eo íat óp
het laatsle aiveau het algeneen velzijo aaogeeft.

Eea voorbeeld vao eea staodaardaoceriog vao roost€rs *,ordt io het rapport tegeveo.
Yqriq het velzijosperspektief lijkr het nèt oarne van belaag on in de ooíàie Oe-aàa het
individu opgelegde verkritniek io de vijze vaa ootereo tot uiídrukking te laten lomeo.

Met betrekkiag tot de maatschappelijke institutiooalisering vaa belaagrijke aktiviteiten
t1o tgt slot oog het volgeodg opgeoerkt vordea. De nogeliikhedeo tot íiiiisiageo die ei
zijn, ligge.a - logisch - voor de hand, eo vordeo af en toe in de praktijk tcruggevo.-nden. Een
Nederlands voorbeeld beLreft het, fenoneen "avoodviakel". feï Ouise illusïatie is het in
de o ch teodu ren herhalea vaa TV-pro grarntna's.
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NOrfn

Dit vas een van de bevindingen van een grootscheeps onderzoek bij 42 Duitse
bedriiven. Men zie: Buriar, K., Hegner, F. Betriebliche Erfahrungen mit neuen
Arbeitszeitformen. IIM/LMP dp 8{- l, Wissenschaftszentrum Berlin, I 984.

Een uitvoerige beschriiving van een dergelijk stappenplan is te vinden in: Jan-
sen, B., Thierry, Hk., Hirtuo, A.van. Ploe8enarbeidroosters herzien. Deventer:
Kluver, 1986.

Een nadere uitverking van beide methoden is te vinden in: Jansen, B. Dag-
dienst en ploegeqdienst in ver8eliikend persoektief. Lisse: Svets & ZeitlinBei,
t987.

Zie voor een uitgebreid literatuuroverzicht: Thierry, Hk., Jansen, B. Interven-
tion studies: opportunities and limitations. In: Haider, M. et al. (eds.). Nieht and
§iiftv=ork: lonqterm effects and their prevention. Frankfurt am Main, Vertug
Peter Lang, 1986.

De bedoelde procedure is gevolgd in een onderzoek bij de raffinaderij van
British Petroleum. Het verslag ervan is te vinden in de verwijzine bij nooi 2.

Zie de literatuurvervijzing in noot 3.

Zie in dit verband: De vol, D.M., Ottman, w., schvarzenau, p., Knauth, p., Ruten-
tran1.., J. Compensatory adjustment of shift systems to the needs of persons
with irregular vorking hours. In: Haider, M. et al., zie noot {.

E Zie de literatuurvervijzing in noot 3.
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N.B.: De biilaeen ziio in dit rapport niet opgenonen. Belangstellenden kunnen
deze bestellen bij: ÀT0S Beleidsadvies en -onderzoek 8.V., Hacquartstraat
27, 1071 SG Amsterdam
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