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WOORD VOORAF.

In het voor u liggende rapport wordt een handleiding gepresenteerd

voor het geven van gedragstraining ter bevordering van de veilig-
heid in de meubelindustrie.
Het bezit van deze handleiding en de hierbij verkrijgbare video-
tape van bepaalde werkzaamheden in de meubelindustrie, betekent
niet dat men zonder meer kan overgaan tot het opzetten van een

trainingsprogranma voor het eigen bedrijf.
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van de training is
gelegen in het kunnen omgaan en het hebben van ervaring met ge-

dragsobservaties. Die ervaring is niet mee te geven in een

rapport, maar kan slechts in de praktijk worden verkregen.
rndien de potentiële gebruiker van de beschreven observatie-
technieken in de praktijk problemen ondervindt, kan hij/zij zích
tot de auteur van deze publicatie wenden.





1. TNLEÏDÏNG

In dit rapport zal geen uitgebreide theoretische verhandeLing wor-
den gegeven over het ontstaan van onveilige situaties en het ge-

beuren van ongevallen. Het bevat een beknopte handleiding voor
gedragsobservaties ten behoeve van veiligheidsvoorlichting/trai-
ning van werknemers. Ook zonder een theoretische kader r^reten ïre

dat het gedrag van mensen een belangrijke ro1 speelt bij het ge-

beuren van ongevallen.

Voor een goed begrip is het echter noodzakelijk dat de lezer c.q.
potentiëIe gebruiker van deze handleiding, op de hoogte is van een

drietal uitgangspunten-gebaseerd op theorieën en concrete ervarin-
gen op het gebied van het veiLigheidsonderzoek die ten grondslag

liggen aan de te presenteren methode voor veiligheidstrainir,gl),

Het menselijk gedrag is geen oorzaak van ongevallen

Ongevallen kennen in het algemeen, geen enkelvoudige oorzaak (men

spreekt in dit verband dan ook van "mul-ticausale kansverschijnse-
Ien"). !{e kunnen daarom niet spreken van:"het mensetijk gedrag als
oorzaak van on€Jeva11en".

Maar: zonder menselijk gedrag kunnen er ook geen ongevallen
plaatsvinden. Met andere woorden: het menselijk gedrag ís een

voorwaarde voor het gebeuren van ongevallen. Het wegnemen van deze

voorwaardelijke factor voorkomt ongevallen (preventie)

1)-Voor diegenen dle gelnteresseerd zIJn in de achtergronden van bovenstaande
ultgangspunten verwlJzen we naar eerdere publlcaties (o.a. Giittlnger, 1985)



II onveilig gedrag vloeit voor een belangrijk deel voort uit
de taak en taakomgeving

Een taak die niet logisch in elkaar zit werkt onveilig gedrag in
de hand of maakt veilig werken zelfs onmogelijk. Hetzelfde geldt
voor de (materiëIe) omgeving waarin men moet werken: als die omge-

ving niet optimaal is (werkplek, machines, beschikbare hulpmidde-

len) is veiligt gedrag nauwelijks te vervrachten.

rrr Onveilig gedrag - bij optimale taak en omgevingscondities

- vloeit niet voort uit een gebrek aan motivatie om veiLig
te werken.

Dit is misschien het meest opvallende uitgangspunt omdat het in
tegenspraak is met $rat we meestal horen: mensen lappen veilig-
heidsvoorschriften aan hun laars, willen stoer doen etcetera.
Mensen willen echter wel degelijk veitig werken, ook jongeren!.

Onveilig gedrag - voor zover niet toe te schrijven aan het taak-

ontwerp - is vooral onbewust gedrag. Men realiseert zich niet dat

men zich op een bepaalde manier gedraagt bij de uitvoering van

taken.

De volgorde van de bovenstaande uitgangspunten is geen willekeuri-
ge. De algemene stelling dat gedrag als voorwaardelijke factor van

ongevallen belangrijk is, gaat vooraf aan de uitspraak dat de taak

en de omgeving veelal debet zijn aan, vanuit het oogpunt van vei-
Iigheid, ongewenst gedrag. De daaruit voortvloeiende conclusie dat

de taak en de omgeving zodanj-g moeten zijn ontlilorpen dat veilig
gedrag mogelijk is of -Iiefst- een logisch gevolg daarvan is, ver-
dient prioriteit boven de uit de toelichting bij het derde uit-
gangspunt te trekken conclusie dat onveilig gedrag kan verminderen

door mensen bewust te maken van hun eigen handelingen.



De centrale rol van het gedrag in
heid in arbeidssituaties, maakt

over technieken omdat gedrag en

voortvloeit, te onderzoeken en te

de problematiek van de onveilig-
het noodzakelijk te beschikken

de situaties waaruit dat gedrag

beinvloeden.

het opsporen van taak- en omgevingskenmerken die risico-
verhogend gedrag oproepeni

veiligheidsvoorlichting- en training van werknemers;

de evaluatie van allerhande activiteiten gericht op het
verminderen van onveilig gedrag in de arbeidssituatie.

Gebruik van het observatie-instrumentarium ten behoeve van
dit doet (zie ook uitgangspunt II), sluit aan op artikel_ 3

van de ARBO-wet waarin sprake is van de zorg voor zo vei-
Iig mogelijke productie- en werkmethoden;

De observatie-techniek kan ook gebruikt worden bij het
bewust maken van werknemers van hun handelen en gedrag ten
aanzien van risico's (zie uitgangspunt III); een vorm van

veiligheidstraining. Artikel 6 van de ARBO-h'et wijst op

een verplicht.ing voor de werkgever in deze;

De effecten van maatregelen (van welke aard dan ook) die
erop zijn gericht het veilig gedrag van werknemers te be-
vorderen zal men willen evalueren. Ook hierbij kan de

techniek een hulpmiddel zijn en a1s zodanig een ro1 spelen
bij de verplichting voor de werkgever het gevoerde veilig-
heidsbeleid te evalueren (art 4, ARBO-wet).

Het Nederrands rnstituut voor praeventieve Gezondheidszorg TNo

ontwikkelde een taakanalyse- en observatietechniek ten behoeve van

de volgende doeleinden:

b

c

ad a.

ad b.

ad c.



In dit rapport staat het gebruik van de taakanalyse- en observa-

tietechniek als trainingsinstrument centraal, Dat wil zeggen er

\^rorden aanwijzingen gegeven om, met gebruikmaking van het instru-

mentarium, hrerknemers meer bewust te maken van hun eigen gedrag in

het werk met tot doel veilig werken te bevorderen.

Deze vorm van veiligheidstraining is gebaseerd op het genoemde

uitgangspunt dat de motivatie tot veilig werken bij l^rerknemers

aanwezig is. Dat het feitelijke gedrag daar niet altijd mee in

overeenstemming is, heeft te maken met het zich niet bewust zijn

van het eigen gedrag.

De essentie van de training is gelegen in de confrontatie van werk-

nemers met hun gedrag tijdens de taakuitvoering. Door mensen op

een systematische manier (hun eigen) taken te laten observeren

worden zij zich bewuster van het verloop van die taken, de - van-

uit veiligheidsoogpunt - cruciale momenten daarin en hun eigen

handelen. Dit draagt bij tot een veiliger gedrag. (In bijlage If

is een samenvatting opgenomen van het resultaat van deze vorm van

veiligheidstraininS bij vlerknemers in de meubelindustrie. Zie ook:

Van der Weygert e Gtittinger, 1987.)

Voor een goed begrip wordt er nogmaals op gevlezen dat een goed

taakontwerp en omgeving een voon^Taarde zijn voor veilig werken.

Indien de taak en/of omgeving zodanig is dat veilig gedrag onlo-

gisch of onmogelijk is, heeft een poging tot gedragsbeinvloeding

door middel van de hier te beschrijven technieken, geen zin.

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving van

het observatie-instrumentarium gegeven. In hoofdstuk 3 komt de

opzet en uitvoering van de feitelijke training aan de orde.



2. OB SE RVAT I E- IN S TRUMENTARI UM

2.1 Inleiding

Het te beschrijven instrumentarium is niet geheel nieuw. Het werk

van Petersen (l-978), Komaki e.a. (l-978) en lrlinsemius (1969) heeft
er aan ten grondslag gelegen. Het verschil zL|- in de wijze van

toepassing en het feit dat de techniek van Winsemius tot nu toe

slechts bij laboratoriumexperimenten werd gebruikt. Uit het boven-

staande kan worden afgeleid dat het gaat om meerdere technieken
die elkaar aanvullende informatie opleveren. Te samen vormen ze

het observatie-instrumentarium. Het totale instrumentarium bestaat
uit 5 onderdelen die elk weer andersoortige aspecten belichten.

2.2 Riskante gedragingen (Safety Sampling; Petersen, L978)

Petersen ontwikkelde een checklist voor de observaties van risico-
verhogend gedrag. Het betreft een lijst variërend van goed en een-

duidig observeerbare gedragsaspecten (stoeien, over draaiende ma-

chines reiken e.d.) tot (soms) minder eenduidig observeerbare za-
ken (onjuist tillen). De lijst is redelijk compleet maar kan op

basis van empirische gegevens (b.v. ongevallenanalyses in het ei-
gen bedrijf) worden uitgebreid dan wel beperkt. Het niet gebruiken

van persoonlijke beschermingsmiddelen maakt ook deel uit van deze

checklist, maar is door ons om een tvreetal redenen daarvan afge-
splitst (we komen daarop in de betreffende paragraaf terug).
Hieronder wordt een voorbeeld van zo'n checklist gegeven. Nog-

maals, de lijst is niet uitputtend en zaL aan de te observeren

taak moeten worden aangepast. Uit het gegeven voorbeel_d ís duide-
lijk dat niet alleen gedrag m.b.t. ongevallen risico's word.t



geobserveerd, maar dat tevens wordt gelet op gedrag dat i.n verband
kan worden Eeb:racht met toxiech-fysische risico's.
BiJ de samenstellLng van een checkrist dient er $rer voor te r^rorden
gezorgd dat het te observ.eren gedrag eenduidig kan nrcrden vastge,-
legd. over het algemeen zal een bedrijf met een veilighelds- of
ARBo-dienst hrer e:rvaring hebben met dit tlpe checkrist.



Tabel 1 Observatielijst Rikante ged.ragingen

Observatie periode
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2.3 Positieve Gedragingen (positive Sampling; Komaki e.a.,
1978)

rn principe komt Komaki's observatie van positieve gedragingen
neer op precies het tegengesterde van wat petersen doet: niet dat-
gene noteren dat ars negatief beoordeerd moet worden, maar het
observeren van normale, d..w.z. juiste handerswijzen in verband met
de taak. Berangrijke voordelen: door het juiste gedrag op de voor-
grond te stellen (in dit geval rveilig gedrag, ) heeft men niet
alIeen een maat voor de veirigheidsprestatie, maar de gegevens
kunnen voor een positieve reinforcement (bekrachtiging) dienen op

met juiste gedrag te proberen te bevorderen door middel van nega-
tieve informatie. Bij hantering van de onder 2.2 geschetste
"riskante gedragingen"-observaties heeft het weinig zin tege-
lijkertijd deze techniek te hanteren. víeI heeft het zin aandacht
te besteden aan 'extra veirig gedrag'. rn dit verband kan genoemd

worden:

- het, op eigen initiatief gebruiken van niet door het bedrijf
verplicht gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen;

- het opruimen van materiaal of rommel van andereni
- het waarschuwen van anderen voor onveirige situaties of riskant

gedrag.

Dit onderdeel van de techniek is algemeen toepasbaar en hoeft niet
biigesterd te worden afhankelijk van taaksituaties of beroep.
Hieronder worde een observatieformulier voor dit type observaties
gegeven.



Tabel 2 Observatielijst positieve gedragingen

observatie periode

GEBRUIK NIET-
VERPLICHTE PBM 1

2 3 4 5, 7 B' 9', 10 l1 12'. 1J 14',
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2.4

1) Het hieronder genoemde betreft slechts voorbeelden.

Taakanalyse (tíinsemius, 1969)

Eveneens argemeen toepasbaar (geen bijsterring afhankelijk van

taak of taakomstandigheden) is het onderdeel ontleend aan het werk

van Ííinsemius, die grote aantallen van ongevallen anaryseerde
(víinsemius , L969). Drie taakelementen staan in deze techniek cen-
traal: "overbruggingen" r ttcatachresen" en "afkortingenr.



Ooenbntgqíngen

Bij veel taken moeten wisselend diverse instrumenten worden ge-

bruikt. De Winter (1969) geeft a1s voorbeeld een taak waarbij een

gat moet rdorden geboord en vervolgens een schroef in het gat moet

!{orden gedraaid. Boren en schroeven wisselen elkaar af. Tijdens

het boren kan met de schroevedraaier niet vasthouden maar men zal

deze in de buurt houden in anticipatie op het schroeven (eerstvol-

gende taakfase). Dit "bij de hand houdenil noemen \^7e rreen overbrug-

ging". Een dergelijke overbrugging kan "sterk" zijn (dicht bij de

hand houden) of "zralak" (verder weg leggen) .

Bij veel ongevallen ziet Winsemius een samengaan van een gestoord

taakverloop, een improvisatorische poging tot herstel en (minder

geslaagde) overbruggingen. Een voorbeeld: "een lasser is flenzen

aan een pijp aan het lassen. Na één flens te hebben gelast bikt

hij de slak weg met de bikhamer die hij vervolgens op zijn lasta-

fel vlak voor zicht legt. Bij het keren van de pijp om de volgende

flens te lassen stoot hij de bikhamer van de tafel, probeert deze

op te vangen en vetsÍondt zich daarbij aan de punt van de vallende

bikhamer". Een zwakke veilige overbrugging (bikhamer in de gereed-

schapskist) had dit ongeval kunnen voorkomen. Echter niet elke

sterke overbrugging hoeft risico's in zich te houden en niet elke

zwakke overbrugging is vrij van risico's. Daarom is door ons een

onderscheid gemaakt tussen stechte, matige en goede, zwakke en

sterke overbruggingen waarbij - om een duidelijk criterium te heb-

ben - "goed,, is gedefinieerd als: "het betreffende gereedschap/-

instrument wordt gedeponeerd op de daarvoor bedoelde c.q. gecon-

strueerde plek (een klem, een kist, een kast, een speciaal tafel--

tje, etc.)".
Matige en slechte overbruggingen zijn minder scherp te definiëren.

In schema 1 zijn enkele voorbeelden ge§leven:

l-0



Schema 1 Voorbeeld van overbruggingen.

sterke overbrugging:

- goed : - gereedschap in rek hangen of in gereedschapskist,

direct onder handbereik;

- duimstok in speciale zak van de overalli
- matig : - gereedschap op het randje van de werkbank

- poetslappen met oplosmiddelen op de werkbank laten
liggen;

- slecht : - brandende snijbrander op een hoek van de lastafel
hangen;

- schroevedraaier tussen de tanden houden;

zwakke overbrugging

- goed : - gereedschap wegleggen in kast e.d.;
- matig :

- slecht :

- gereedschap op bankje of stoel;
- gereedschappen op de grond.

Het observeren van overbruggingen is daarom zo belangrijk omdat

het aantal overbruggingen een goede maat lijkt te zi1n voor de

blootstelling aan risico's: het geeft een indicatie van heÈ aantar
handelingen per tijdseenheid.
Naarmate het aantal handelingen dat iemand moet verrichten toe-
neemt, blijkt ook het aantal risicoverhogende handelingen toe Èe

nemen (Grittinger, l-985) .1)
Overbruggingen doen zich overigens bij de meeste taken zeer fre-
quent voor en de observaties ervan vragen een hoge concentratie
van de observator. VeeI incidenteler zijn:

1)'Dit gegeven maakt het b.v. noellljk om, wat 1n de veiligheÍdspraktlJk nog al
eens gebeurt, personen of afdellngen te vergellJken op hun veillgheidsprestatles:
cle exposltie ls heel verschlllend. Wll nen toch dlt soort vergelljkingen trekken
(waar overlgens t{el wat andere nadelen aan kleven) dan zal men noeten corrigeren
voor expositteverschllleu (= het totaal aantal overbrugglngen per tljdseenheid).

1l-



)neígenlíjk gebruík uan hulpmíddelen ( Cataehresen)

De term "catachresen" door líinsemius ontleend aan de taalweten-
schap, staat voor een improvisatorisch herstel van een gestoord

taakverloop dat men kan omschrijven als: het oneigenlijk gebruik

van gereedschap. Het gebruik maken van b.v. een mes om een schroef

in te draaien, is daar een bekend voorbeeld van. Naarmate het in-
strument minder geëigend is voor de taak is de catachrese sterker.
Hoewel men een onderscheid kan maken in "zr,rrakkett, ttmatige" en

"sterke" catachrese zijn objectieve indicatoren voor de catach-

rese-sterkte moeilijk te geven. Dit lijkt niet zo belangrijk.
Slechts wanneer men behoefte heeft aan l«irantificering van de ob-

servaties is dat noodzakelijk. Catachresen zijn echter zeer j-nci-

denteel en meer geschikt om lcrralitatieve informatie aan te ontle-
nen (aIs men ziet dat iemand herhaaLdetijk op een stoel gaat staan

om ergens bij te l«rnnen komen, kan men zích afvragen waarom er
geen trapje wordt gebruikt: is het er niet, is het kapot, etc.).

AÍkottingen
Bij "afkortingen" gaat het om niet volfedig afmaken van taken. Het

niet uit- of afzetten van een machine na gebruik is daarvan een

voorbeeld. Veel geobserveerde afkortingen zíjr.: het wegleggen van

slijp- en handcirkelzaagrmachines die weliswaar zijn afgezet maar

waarvan de steen c.q. het zaagblad nog niet is uitgedraaid.

In tabel 3 wordt een voorbeeLd van een observatie-formulier gege-

ven-

12



Tabel 3 Observatielijst taakanrly".l)

1) D. uoorbeelden zljn niet ultputtend!

Observatle perlode
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2.5 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pBM)

rn de checklist van Petersen zijn ook observatiecategorieën opge-
nomen om het niet-gebruiken van pBM te kunnen scoren.
Om twee redenen werd het (niet) gebruik van (verplichte) persoon-
rijke beschermingsmidderen ars een apart aspect van de gedragsob-
servaties onderscheiden :

- om praktische redenen: het aantar onderscheiden potentieer ris-
kante gedragingen in de checkrist van petersen is al zeer
groot. Een beperking daarvan voorkomt een te zwar.e berasting
van observatoren;

- een meer principiëIe reden: persoonrijke beschermingsmiddelen
zijn meest bedoerd ars "secundaire preventiemiddelenr': ze die-
nen de drager te beschermen tegen de gevorgen van orrger.1ren.3)

')o, u.r" regel zlJn natuurlljk
de sfeer van de preventte tegen

uttzonclerlngen, dle overigens ovenregend liggen in
toxlsche en fysische rlslcors.

L4



Hieronder wordt het observatieschema gegeven.

Tabe1 4 Observatielijst PBl{-gebruik

2.6 Afstand tot bron

rn arbeidssituaties waarbij sprake is van het omgaan met, of het
vrijkomen van toxische stoffen kan het van belang zijn te weten of
men krachtens taakkenmerken, dan wel op grond van persoonrijke
gewoonden, een bepaalde werkhouding aanneemt c.q. heeft. Daarom is
ook het aspect,afstand tot bronrt, d.w.z. de afstand van het hoofd
tot de bron van toxische verontreiniging, in het observatie-in-
strumentarium opgenomen. Deze afstand tussen bron en hoofd wordt
geschat in centimeters (zie tabel 5).
uiteraard heeft dit tlpe alleen zin bij taken waarbij het vrijko-
men van toxische stoffen een ro1 speelt.

Observatle perlode
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Tabel 5 observatielijst Afstand tot bron.

Observatie

Het totale observatie-instrumentarium bestaat dus uit de volgende

onderdelen:

- riskante gedragingen: checkl-ist met risicoverhogende handefin-

gent

- positieve gedragingen: observaties van extra positieve gedra-

gingen;

- taakanalyse: observaties van essentiële aspecten - overbrug-

gingen, oneigenlijk gebruik van hulpmiddelen, afkortingen - van

taakgedrag;

- PBM-gebruik: observaties van het gebruik van veryIicht gestel-

de persoonlijke beschermingsmiddelen;

- afstand tot bron: observaties van de afstand "hoofd-bron" bij

het werken met toxische stoffen.
In het volgende hoofdstuk wordt het gebruik van de technieken ten

behoeve van gedragstraining beschreven.

L6

perlode



GEDRÀGSTRAINING

3.L Inleiding

Een taak en de taakomgeving zijn optimaal ontvrorpen als juist ge-

drag daar logisch uit voortvloeit; dat wil zeggen als die hande-

lingen die in de in het vorige hoofdstuk genoemde en behandelde

observatieschema's in feite onlogisch zouden zj-jn (m.u.v. positive

sampling) .

Extreem gesteld: bij goede taken, uitgevoerd in een juiste omge-

ving is gedragstraining (of andere vormen van gedragsbeinvloeding)

overbodig.

Echter taken zí1n zelden optimaal ontvrorpen of er kunnen zich
(bijvoorbeeld financiëIe) belemmeringen voordoen, waardoor taken

niet geoptimaliseerd kunnen worden.

Daarnaast kunnen mensen uit routine bepaalde gedragingen (gewoon-

ten) vertonen die vanuit het oogpunt van veiligheid weinig geluk-

kig zijn.
Gedragsbeinvloeding kan in dat geval bijdragen Èot het verminderen

van riskante gedragingen.

De basis voor veilig gedrag is kennis: het weten hoe een taak het

best en zo veilig mogelijk kan worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is in ieder geval

de theoretische kennis - onder meer door de ruime aandacht die aan

veilig werken in de opleidingen wordt besteed - meestal weI aanwe-

zig, zo blijkt ook uit eigen ervaring (Van der Víeygert &

Grlttinger, L987). Daarnaast speelt de motivatie tot veilig werken

een ro1. ook met die motivatie is het minder slecht gesteld dan

men veel-al denkt of beweert (G0ttinger, 1985). Voor wat betreft,
vanuit veiligheidsoogpunt, minder gewenst gedrag, ligt het groot-
ste probleem in het feit dat men zich niet bewust is van dat
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gedrag. De basis voor een succesvolle
liggen in het bewustmaken van mensen

taak uitvoeren.
Dit bewustmaken

confrontatie met

gedragsverandering lijkt te
van de wijze waarop zij hun

van het eigen gedrag kan gebeuren door middel van
het eigen gedrag.

3-2 Gedragsobservaties

Mensen zijn in hun gedrag uniek, maar ook weer niet zo uniek dat
ze in het gedrag van anderen niet hun eigen gedrag zouden herken-
nen.

Als we hierboven hebben gesproken over confrontatie met het eigen
gedrag als basis voor gedragsverandering hoeft dat niet letterlijk
het eigen gedrag te zLjn, maar het kan ook het gedrag zí1n van
iemand die eenzelfde taak uitvoert. Door dat gedrag (dus öf let-
terlijk het eigen gedrag, öf dat van iemand die eenzerfde taak
heeft) te observeren (her)ontdekt men hoe taken feitelijk verlopen
en welke riskante gedragingen zich voordoen.

Hoe

!{at

Het letterrijk observeren van het eigen gedrag kan arreen
aan de hand van video-opnamen.

Het observeren van de uitvoering van de (eigen) taak door
een andere kan direct of aan de hand van video-opnamen
gebeuren. (voor een aantar representatieve werkzaamheden
in de neubelindustrie is een videotape beschikbaar).

wat wordt geobserveerd: de feitelijke taakuitvoering zo.
als die in de praktijk gaat.
Bij deze methode gaat het er dus niet ornr om van een
klein taakonderdeeltje te laten zien hoe het niet en hoe
het wel moet, maar het is de bedoering dat een hele taak-
cyclus van het begin tot eind wordt geobserveerd. Niet

18



3.3

[,Iie

fntro-
ductie

Video-

opnemen

geënsceneerd, maar zoals het werkelijk in de praktijk
graat.

Praktische uitvoerÍng

Veiligheid is een onderwerp daÈ vaak als bedreigend wordt
ervaren.

Het initiatief en de leiding voor een dergelijk project
moet liggen bij iemand die vertrouwen geniet bij de be-
trokken medewerkers. Te denken valt aan iemand van de OR,

VGW- of ARBO-commissie (bij grote bedrijven uiteraard een

veiligheids- of ARBO-functionaris) .

Bij de introductie van het onderzoek moet duidelijk ge-

maakt worden waar het om gaat: het bekijken van het ver-
loop van taken om na te gaan of er zich knelpunten op het
gebied van veiligheid voordoen. Benadruk dat het gaat om

het verkrijgen van inzicht in het verloop van de eigen

taak. Veiligheidsaspecten zijn daar een logisch onderdeeL

van. Het gaat dus niet om contr6le van medewerkers!

Laat medewerking aan het project berusten op vrijwillige
deelname. Bij een goede introductie van het project zal
dat in het algemeen niet op bezwaren stuiten.

Ilet maken van eigen video-opnamen heeft voordelen boven

het gebruik van de verkrijgbare standaard video-tape:

- de eigen situatie is anders dan die op de standaaard

tape;

- de opname zijn up-to-date.
Kies in eerste instantie voor het maken van video-opnamen

van veel voorkomende werkzaamheden, of werkzaamheden die
door veel mensen worden uitgevoerd.
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Beoor-

delen

Benadruk bij degene (n) die bereid is (zijn) medewerking
te verrenen dat zo normaal mogrelijk gewerkt moet worden.
Het gaat niet om het vastleggen van goed of fout werken
maar om een representatief beeld van het ver100p van het
werk.

Het bekijken van de video-opnamen kan het beste gebeuren

in groepjes van maximaal 5 personen. Beperk de groepjes
tot die mensen die met de op de video getoond.e werkzaam-
heden iets te maken hebben.

zorg voor schrijfmateriaal en scoringsformurieren (zie
hfst. 2). Het bekijken van de video-opnamen gebeurt in
twee fasen:

"vrijett ronde

Toon de video-opnamen in deren van maximaar 15 minuten.
Vraag de medewerkers op te schrijven wat hen opvalt.
Bespreek de resurtaten. Het brijkÈ dat na deze ronde er
aI veel ideeën naar voren komen:

m.b.t. de taak zelf: hoe het anders en/of beter kan;
m.b.t. het eigren gedrag.

systematische observatie
Hierbij worden de opnamen aan de hand van de in hoofdstuk
2 beschreven onderder-en van de observatietechniek nog-
maals bekeken.

Gebruik steeds één onderdeel van de techniek tegerijk
(bijvoorbeeld "riskante gedragingen',) .

Geef eerst een introductie in het te gebruiken onderdeel
van de techniek; laat vervolgens de opnamen scoren,. be-
spreek de resultaten en ga vervolgens over naar een twee-
de onderdeel van de techniek.
Op de observatieformulieren wordt bij:
riskante gedragingen aangegeven in welke minuut sprake
was van welke handeling. Sommige handelingen kunnen

a)

b)
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meerdere minuten bestrijken. Bij bijzonderheden kunnen

b.v. de vermoede aanleiding tot bepaalde handelingen

\,Íorden omschreven ("in de weg Iopen". Toelichting: ruimte
te vol);
positieve gedragingen: aangegeven wordt welk persoonlijk
beschermingsmiddel wordt gebruikt en in welke minuut
(meestal meerdere minuten achtereen) alsmede in welke
minuut en hoeveel minuten iemand wordt geholpen of ge-

waarschuwd;

taakanaLyse: elke overbrugging wordt genoteerd (vaak

meerdere per minuut) en aangegeven wordt of die overbrug-
ging goed (+), matig (t) of sfecht (-) was. Door aIle
overbruggingen te noteren wordÈ een indruk verkregen van

het aantal- taakhandelingen. Daarnaast wordt grenoteerd in
welke minuut een afkorting of een oneigenlijk gebruik van

gereedschap wordt waargenomen (bij "bijzonderheden": de

vermoede aanleiding);
PBM-gebruik: aangegeven wordt welk verplicht persoonlijk
beschermingsmiddel niet werd gebruikt.

N.B. Het laten scoren van "afstand tot bronl heeft bij
het beoordelen van video-opnamen, door beeldvertekening,
geen zin.

Spits de bespreking toe op:

- mogelijke veranderingen van de taak, ter vermijding
van riskant gedrag;

- het mogelijk treffen van voorzieningen of verande-
ring/aanpassing van de omgeving, ter vermijding van

riskant gedrag;

- eigen ger^roonten die vanuit het oogpunt van veilig-
heid ninder geslaagd zijn.
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Voer voorgestelde wijzigingen,/aanpassingen van de taak
en/of omgeving uit voor zover dit haalbaar is en bespreek

dit met de betrokkenen.
vervorg- Herhaal eventueer het beoordelen van de video-opnamen na
activi- verloop van tijd (bijvoorbeeld na een halfjaar. Na tvree

teiten maanden blijken de effecten van de training nog duidelijk
aanwezig (zie ook bijlage II).

3.4 Slotopmerking

Het voorgaande geeft de gang van zaken weer bij de uitvoering van
dit soort projecten door TNo. Een belangrijk verschir met de uit-
voering van een dergelijke training door heÈ bedrijf zeLf is gele-
gen in de ervaring met de gedragsobservaties.

De projectleider moet zeLf vertrouwd zi.)n met het systematisch
observeren van arbeidssituaties met behulp van de techniek zoars
beschreven. Deze ervaring is slechts op te doen door in de prak-
tijk te kijken bij het verroop van werkzaamheden en - zo nodig -
het bekijken van de standaard video-opnamen van taken in de meu-

belindustrie.
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baarheid en geldigheid

BULAGE ].

Enkele technische a cten van het observatie-instrument: betrouw-

Bij de ontwikkeling van een observatie-instrument,
voor het gedrag ten aanzien van risico's, doet zich
naar de betrouwbaarheid van het instrument en naar
ervan.

Hoewel deze vragen en de antwoorden daarop voorar van berang zLTn
in verband met het gebruik van het observatie-instmmentarium bij
het opsporen van fouten in taakontwerp en omgeving en het gebruik
ervan ter evaluatie van veiligheidsmaatregelen, wilren we toch in
het kort hierop ingaan.

Ten aanzien van de betrouwbaarheid kunnen r^re t$ree vormen van be-
trouwbaarheid onderscheiden :

a. De ínterbeoordelaarsbetrouubaarheíd: beoordelen verschillende
observatoren eenzelfde situatie (of eenzelfde prestatie, het-
zelfde gedrag) hetzelfde? Terugvertaald in meer testpsychoro-
gische termen gaat het bij de vraag naar de interbeoord.elaars-
betrouwbaarheid om de parallelbetrouwbaarheid.

b. De íntrabeoordelaarsbetrotarlbaarheíd: beoordeelt dezelfde obser-
vator dezelfde situatie (prestatie, gedrag) bij herhaalde aan-
bieding hetzerfde? Het gaat hierbij om de stabiliteit van de

observator als instrument.

ad a). De interbeoorderaarsbetrouwbaarheid van het beschreven ob-
servatie-instrument is niet getoetst. Een test van deze vorm van
betrouwbaarheid in de praktijk zal niet zo eenvoudig zijn, omdat
het laten observeren van taakuitvoerders door meerdere observato-
ren tegelijkertijd nogar bezwarend kan zíjn voor de betreffende
taakuitvoerders.
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ad b). Vosr de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn wel indica-
ties. In een aantal onderzoekingen (Giittingerr 1985; Van der
Weygert en Gtttinger, 1987) zijn werknemers zowel 's ochtends als
's middags met het beschreven instrumentarium geobserveerd. Door

middel van correlaties'/ is het verband tussen ochtend- en middag-

observaties voor de verschillende gedragsindicatoren bepaald. Dit
kan worden opgevat als een vorm van "test-hertestbetrouwbaarheid".

1)
Het berekenen van correlatles ls een manler om het

varlabelen vast te steIlen. De correlatles worden uÍtgedrukt
r = L. = max. posltief verband
r = -1 = mtx. negatlef verband
r=0 =geenverband

verband tussen
Ín een r-raarde:

twee
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Correl-aties ochtend- mtddagobservaties

on{lerzoetrl onderzoetr 2a1) onöerzoek 2b1)
n={6 n=8 D=8

posltleve gedraglugen

ntet-geDrullren PBll

uegatteve sterlre overbrugglngen

negatleve zrakke overDnrggÍnEen

negatleve overbrugglngen totaal

totaal der overbnrggÍnEen

taakafkortlngen

catachresen

toxisch-fyslsche gedraglngen2

ongevallen rlskante gedragtngen2

afstand tot bron

**
.86

**
.42

**
.49

**
.48

*
.49

**
.5{

*
.29

.01

**
.8?

**
.47

**
.80

*
.70

**
.96

**
.93

.30

**
.88

**
1.

.51

.55

*
.69

*
.70

1)

2l

*

**

onderzoelr 2a : v66r geCragstralulng
2b : aa gedragstralulng

ln de onderzoekeo ïerd bU rrrlskante gedraglngeno eeu onderscheld geuaakt
tussen gedrag t.a.v. toxlsch-fyslsche rlslcors eD gedrag t.a.v.
ongenalleni

p í.oS.: De kans dat het grevondleu veràand q toeval benrst ts kletner of
ge[Jk aan 5t

p S.01 : De kans d,at bet gevonden veràanal og» toeval benrs ls klelner of gellJk
aan lt
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Enkere correraties zí1n niet al te hoog. Dit wijst echter niet
noodzakelijk op instabiliteit van de observator: het gedrag van de

geobserveerden kan erg instabier zijn op bepaalde punten. voor wat
betreft de hoge correlaties is het onwaarschijnlijk dat instabiel
gedrag van de geobserveerden door slechte (instabiele) observa-
ties, a1s stabiel uit de bus komt.

Bovenstaande resultaten werden bereikt met een observator die
weriswaar veel ervaring heeft met gedragsobservaties maar op zich
ongetraind was in het hantering van het beschreven instrument.

l'Iat betreft de geldigheid rijst de vraagt: meet het instrument hrat

het bedoert te meten? Anders gezegd: betreft het in de technieken
beschreven gedrag, gedrag dat een voorwaarde in zich houdt voor
het gebeuren van ongevallen?

Het meest simpere antwoord is: hre \ireten het niet en r,ire zulren het
waarschijnrijk nooit weten! Zerfs afs we de opvatting aanhingen
dat het menserijk gedrag de oorzaak zou zijn van ongevallen (een

opvatting die, hetzij nogmaars vermeldt, absoruut niet de onze is)
en het derhalve zín zou hebben het gedrag in verband te brengen
met ongevallen, komen we nog niet uit het geldigheidsprobleem: dat
vraagt om perfekte ongevalren- en brootstelringsgegevens en die
zijn eenvoudig niet voorhanden. vooralsnog rijkt het niet mogerijk
de geldigheid van het gehanteerde observatie-instrumentarium aan
te tonen en moeten volstaan met een zekere ,'face varidity" onder-
steunt door het gegeven dat het instrument is geënt op het werk
van gerenornrneerde onderzoekers op het gebied van de veiligheid
(expert validity).
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BIJLAGE II

Samenvatting van een trainingsproject in de meubelindustrie

Eén vErn de doelstellingen van het projekt "Veilig werken in de

meubelindustrie", een onderdeel van het demonstratieproject in het

kader van arbeidsplaatsverbetering in deze bedrijfstak was "het

bewust maken van werknemers van hun gedrag ten aanzien van risi-
co's (gedragstraining)" door middel van het gebruik van de in dit
rapport beschreven observatietechnieken.

In dit onderzoek werden acht werknemers uit twee bedrijven vóór en

na gedragstraining geobserveerd. Zoals beschreven in dit rapport,

bestond de gedragstraining uit tl^Iee ronden: het tonen van de

video-opnamen van de eigen werkzaamheden, zonder specifieke in-
structie en vervolgens de meer gerichte training waarbij de werk-

nemers met behulp van de observatietechnieken hun eigen gedrag

moesten scoren.

De training heeft duidelijk het gewenste positieve effect gehad:

vergelijking van de gedragsobservaties vóór de training en t$Iee

maanden daarna toont dat het aantal onnodige handelingen is ge-

reduceerd en het aantal minder veilige handelingen is afgenomen.

Ook, vanuit het oogpunt van veiligheid gewenst gedrag, waaraan in
de training bewust geen aandacht was besteed, namelijk het gebruik

van niet-verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen, vras toege-

nomen. Dit, tezamen met het feit dat het qedrag na de training
stabiel.er, consequenter, \^Ias geworden, wijst er op dat met deze

vorm van training de doelstelling - het bewuster worden van het

eigen handelen ten aanzien van risicors in het werk - kan worden

bereikt en zo het veilig werken in de meubelindustrie kan worden

bevorderd.
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1'5

Flguur 1 Genlddeld aantal overbruggÍngen per mÍnuut per machlne,/actlvitelt
tiJdens voor- en nanetlng

Flguur

l4

t2

TAFELFREES HOLITBEt,J. CIRKELZAAG BOVENFREES VLAKBANK

2 Gemlddelde ongevals- en toxlsch-fysische score tijdens voor- en nametlng

10

8

6

4

2

0

ONGEVALSCORE IC}X I SCH.
FYSI SCHE

SCORE
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Flguur 3 Het gemtddeldl aantal gebruÍkte, nlet- verpllchtel persoonllJke bescher-
mingsmlttdelen per 15 nln., uitgesplltst naar typer tUdens voor- en na-
metlng.
De numprs van de typen beschermlngsmltltlelen corresponderen net dte van

tabel 4.

1= gehoorbescbermlng
2= stofmasker
3= handschoenen
4= overall
5= velllgheldsschoenen
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Flgmur 4 GemÍddelcle afstancl hoofd-bron ln centlmeters, tljdens ochtend en mlildag,
bU voor- en nametlng.
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