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SAMENVAT T I NG

Algemeen wordt verwacht, dat de belangstelling voor onderzoek en advies-

werk op het gebied van humanisering van arbeid de komende jaren toe zal

nemen. Voor TNO qaat het hierbij met name om de volqende twee groeige-

bieden:

a. onderzoek in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet;

b. onderzoek op het qebied technologie - arbeid.

TNO verkeert in een goede uitgangspositie voor onderzoek op deze qebie-

den, gezien de combinatie van technologische, branche-specifieker ergo-

nomische, medische en sociaal-wetenschappelijke deskundigheid die be-

schikbaar is.

Ad a. Onderzoek in het kader van de Arbeidsomstandiqhedenwet

De per 1 januari 19Bi (gedeeltelijk) in werking getreden Arbeids-

omstandighedenwet (Arbo-wet) zal een krachtige stimuÌans vormen

voor werkqevers en werknemers om in gezamenlijk overleg te komen

tot activiteiten qericht op verbeterinq. 0nderzoek en advieswerk

zullen hierbij een onontbeerlijke steun zijn. Ïwee hoofdlijnen

zijn hierbij te onderscheiden:

- Beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van de overheid (l¡i-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Oie de in alge-

mene termen geformuleerde wetsartikelen mede op basis van on-

derzoek een concrete inhoud moet geven, zodaniq dat in een

tijdsbestek van É I jaar de nieuwe wet volLedig zal kunnen zijn
ingevoerd.

- Onderzoek en advieswerk gericht op arbeidsplaatsverbeterinq in
bedrijven (dienstverlenend onderzoek). Dit kan plaatsvinden in
individueLe bedrijven en op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld

doorlichten van bedrijfstakken op bezwarende werkomstandiqhe-

den). Vooral wat dit type onderzoek betreft wordt een sterke

groei verwacht.
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Techno logische ontwikke 1in gen ( mi cro-electronica, automat isering
in de administratieve sector (kantoorautomatiserinq) en in de pro-

duktie bijvoorbeeld robotica en flexibele automatiserinq, CAD/CAM)

Ad b.
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hebben een sterke invloed op bestaande arbeidssituaties en doen

nieuwe arbeidssituaties en -organisaties ontstaan. Werknemers wor-

den op een andere wijze dan voorheen ingeschakeld bij produktie-
processen, wat kan leiden tot twee typen problemen die in onder-
linge samenhang moeten worden aangepakt:

- Problemen j.n het functioneren van werknemers aJ-s gevolg van on-
qunstige veranderingen in de arbeidsinhoud, arbeidsomstandighe-

den en/of de arbeidsorganisatie; een verhoogd ziekteverzuim en

demotivatie kunnen hiervan het gevolq zijn.
In reLatie hiermee: probJ-emen in het functioneren van de pro-
duktie-orqanisatie als gevoJ-g van het verkeerd inschakelen van

mensen in qeautomatiseerde systemen, hetqeen l-eidt tot storin-
gehr produktieverlies en hogere kosten en verminderde produkt-
kwaliteit.

Onderzoek naar de relatie technol-oqie - arbeid is dus van belang,

niet alleen vanuit het oogpunt van verbetering van arbeidsomstan-

digheden, maar zeker ook om een effectief functioneren van produk-

tie-orqanisaties mogelijk te maken. Hoofdlijnen van onderzoek

zijn:
- beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van de overheid qe-

richt op het vaststellen van effecten van technoJ.ogische ont-
wikkelingen (op nationaal niveau en in bepaalde bedrijfstakken)
op arbeid en arbeidsomstandiqheden en op de arbeidsmarkt en het

aangeven van de te verwachten problemen in de toekomst;

- dienstverlenend onderzoek en advieswerk in bedrijven of op be-

drijfstakniveau gericht op het optimaal inschakelen van de men-

- 
selijke factc¡r in qeautomatiseerde produktieprocessen;

zoek gericht op de mogelijkheden die nieuwe technoloqieën bie-
den om te komen tot verbetering van werkomstandigheden, werkme-

thoden (onder andere door toepassing van nieuwe materialen,
processen en systemen) en ergonomische aspecten van arbeidssi-
tuaties (ontwikkeling van rmens-vriendelijke' technol-ogieën).

Proefprojecten gefinancierd uit de beleidsruimte kunnen hier
een bel-angrijke stimulerende rol vervullen.
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0rganisatie van het onderzoek

In deze nota is gesignaleerd dat de huidige maatschappelijke ontwikke-
lingen de noodzaak met zich meebrengen van een versterkte coördinatie en

inhoudelijke integratie van het TN0-onderzoek op het gebied van humani-

sering van arbeid. Zowel- naar het bedrijfsleven toe als naar de overheid
(mede in verband met het doelsubsidie-overleg) is het nodig, dat het

TN0=werk op dit gebied als één samenhangend geheeL kan worden gepresen-

teerd en verder kan worden ontwikkeld. De dwarsverbandcommissie en het
dwarsverbandbureau kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.
Wat betreft de twee genoemde hoofdlijnen van onderzoek is meer specifiek
het volgende van belang:

a. 9l9sr=se!-r!-!et-!sqer-yet-99-lrÞei!:ere!stgr_g!egelte!
Gezien de behoefte, qesignaleerd bij zowel de overheid a1s de so-
ciale partners, aan een versterkte J-andelijke coördinatie van on-

derzoek op het qebied van arbeid en arbeidsomstandigheden, die mo-

gelijk zelfs uit zal monden in de oprichting van een Centraal In-
stituut voor de Arbeidsomstandigheden, dient TNO zich te beraden

over zijn mogelijke ro1 hierin. 0p grond van de omvang en de

breedte van het TN0-onderzoek op dit qebied lijkt het voor de hand

liggen dat TN0 een belangrijke rol speelt bij deze ontwikkeling.
Vanuit TNO kan met name deskundigheid op het gebied van arbeidsom-

standigheden, ergonomie en gezondheidseffecten (arbeidshygiënische

advisering)r alsmede dienstverlenende capaciteit (metingen, labo-
ratoriumbepalingen) op dit gebied worden ingebracht. Ook deskun-

digheid op het gebied technologie - arbeid kan door TNO worden ge-

leverd.
Daarnaast is het van belang dat de toegankelijkheid van TNO voor

de betrr¡kken partijen, met name voor de werknemers(vertegenwoor-

digers) en hun organisaties wordt verbeterd. Voor onderzoeksvraqen

is het bureau Humaniserinq van Arbeid reeds als loket beschikbaar,
de behoefte echter aan een centraal informatie- en documentatie-
punt voor arbeidsomstandigheden wordt momenteel door TNO niet ge-

dekt. Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre TNO kan par-
ticiperen in een gezamenlijke opzet met andere instanties, dan weJ.

zeLf moet overgaan tot oprichting hiervan. Vanuit TNO bezien J.iqt
het voor de hand een koppeJ-ing tot stand te brengen met het bureau
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Humanisering van Arbeid, zodat vanuit het informatie- en documen-

tatiecentrum oP eenvoudige wijze toegang kan worden verkregen tot
de onderzoekscapaciteit van TNO.

b. 9l9sr=ee!-ep_!e!_9gÞre.d-!gg!lelggie-:_erÞ9tg
Ïen einde dit onderzoeksgebied verder tot ontwikkeling te brengen
zaI de samenwerking tussen de hoofdgroepen c.q. instituten waar

teehnologi-seh -en åranche-qeoriënteerd werk wordt verricht enet-
zijds en hoofdgroepen c.q. instituten waar mediseh, ergonomiseh en

sociaaL-wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt anderzijds moeten

worden qeintensiveerd.

Proefprojecten en/of demonstratieprojecten kunnen hier een belang-
rijke vor¡rbeeldfunctie vervuLlen.Ook vanuit dit ooqpunt bezien
zou beleidsruimtefinanciering voor dit soort projecten van beJ-anq

kunnen zijn. De coördinatie van deze samenwerkinqsactiviteiten
zott, zoals dat ook nu aI qebeurt, kunnen plaatsvinden vanuit het
bureau Humanisering van Arbeid.

Financiering

Gezien de overheidsbezuiniginqen valt niet te verwachten dat de overheid
de komende jaren voor beleidsonderbouwend onderzoek veel meer middelen
ter beschikking zal stellen. Wel kunnen ten behoeve van dienstverlenend
onderzoek en advisering, zeker wanneer dit geschiedt in het kader van

het op te richten CentraaL lnstituut voor de Arbeidsomstandiqheden, be-
lanqrijke bijdraqen van de overheid verwacht worden. Ook van het be-
drijfsleven kan vooral een toename van opdrachten op het gebied van

dienstverlenend onderzoek verwacht worden, zower waar het qaat om de

verbetering van arbeidsomstandigheden alsook in het kader van de intro-
ductie van nieuwe produktietechnol-ogieën in bedrijven (technoloqie - ar-
beid).

Hierbij dient het volqende te worden opgemerkt. Ars gevorg van de in de-
ze nota geschetste ontwikkelingen is de laatste jaren het aantal- onder-
zoekers en onderzoeksinstellingen in Nederland dat zich op het terrein
van de humanisering van arbeid beweegt, sterk toegenomen. TNO heeft dan

ook met een toenemende concurrentie te maken van de universiteiten en
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technische -hoqescholen, benevens enkele para-universitaire instituten,
organisatie-adviesbureaus en andere instanties die doorgaans op bepaalde

deelgebieden werkzaam zijn.
l.lil TNO zijn positie op dit gebied behouden c.q. versterken, dan moet

actief ingespeeJ-d worden op de genoemde ontwikkelingen. Hiervoor zijn in
deze nota hoofdlijnen van onderzoek aanqegeven. Bij de verdere uitwer-
king hiervan dient nadrukkelijk te worden uitgegaan van de sterke kanten

die TNO op dit terrein heeft, namelijk:

- de grote omvang en breedte van activiteiten die TNO op dit ter-
rein ontplooit in vergeÌijking met andere onderzoeksinstell-in-

ç¡en;

- de aanwezigheid van technologische en rmens-georiënteerdef des-

kundigheid in één organisatre;

- de toeqang tot verschillende branches via gespecialiseerde in-
stituten;

- een in principe onafhankelijke positie ten opzichte van de be-

trokken partijen;
- de mogelijkheid tot gecoördineerde strategiebepaling en coördi-

natie van activiteiten via respectievelijk het dwarsverband en

het bureau Humaniserinq van Arbeid.
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1. Inleiding

Uitgangspunt bij activiteiten op het gebied van humanisering van arbeid
is de menselijke arbeid meer in overeenstemming te brengen met eisen die
hieraan vanuit het oogpunt van gezondheid, veiligheid en welzijn kunnen

worden gesteld. De doeJ-stelling van het TN0-werk op dit gebied is aan

dit streven een bijdrage te leveren door middel- van onderzoek, advies-
werk en belei-dsondersteuning, dit laatste met name ten behoeve van de

overheid. Deze werkzaamheden vinden pJ-aats op een aantal deelterreinen
in verschillende instituten en hoofdgroepen van TNO.

Ter coördinatie van deze werkzaamheden funetioneert sinds 1979 binnen
TNO de dwarsverbandcommissie Humanisering van Arbeid. Vanuit dit dwars-
verband is de onderhavige beleidsnota opgesteld. Het onderzoeksgebied
humanisering van arbeid is momenteel sterk aan ontwikkeling onderhevig.
Nieuwe wetqeving (de Arbeidsomstandighedenwet), veranderende opstellin-
gen van werkgevers, werknemers en overheid, zich wijzigende arbeidsver-
houdingen binnen bedrijven, technologische ontwikkelingen (automatise-
ring) en de economische recessie met a1s gevolq een toenemende werke-
loosheid vormen een complex van factoren dat hierop van invloed is. TNg

zal hi-er de komende jaren actief op moeten inspel-en ten einde zijn hui-
dige positie op dit terrein te behouden c.q. te versterken. Deze nota
geeft in hoofdlijnen aan, welk beleid op korte en op middellange termijn
hiertoe moet worden gevoerd.

nota is aÌs volgt opgebouwd:

rn hoofdsLuk 2 wordt het huidiqe TN0-werk op het gebied van huma-

nisering van arbeid besproken.

Hoofdstuk 3 gaat nader in op de huidige wijze van programmering,
organisatie en coördinatie van onderzoek.

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de behoefte aan onderzoek bij
de verschillende doelgroepen en de ontwikkelinqen die zich hierin
voordoen.

Hoofdstuk 5 qeeft de richting aan waarin het TN0-programma zich
verder zou moeten ontwikkelen.
Hoofdstuk 6 bespreekt de consequenties hiervan voor de organisatie
en de coördinatie van het onderzoek.

Hoofdstuk 7 is gewijd aan de financieringsmoqerijkheden voor de

voorgestelde hoofdlijnen van onderzoek.
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2. Het huidige onderzoek

2.1 Inleiding

Zoals gezegd zijn activiteiten op het gebied van humanisering van arbeid

erop gericht de menseLijke arbeid meer in overeenstemming te brenqen met

eisen die hieraan vanuit het ooqpunt van gezondheid¡ veiligheid en wel--

zijn kunnen worden gesteld. De overheid treedt hierbij op aLs wet- en

regelgevende instantie, onder andere aan de hand van de per 1 januari

1983 (qedeelteLijk) in werking getreden Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-

wet). Deze wet vormt de neerslag van een gedurende de laatste decennia

voortdurend groeiende belangstelling voor mogelijk negatieve effecten

van ongunstige arbeid en arbeidsomstandigheden op de mens, en een toene-

mend streven naar verbetering hiervan; dit laatste overigens mede met

het oog op een optimaal bedrijfsmatig functioneren van arbeidsorqanisa-

ties.
Verbetering van arbeidsomstandigheden is een taak van de werkgever, die

hierover ingevolge de nieuwe wetqeving moet overleqgen en samenwerken

met de werknemers (On) in het bedrijf. Een ondersteunende ro1 hierbij
spelen de zogenaamde deskundige diensten, veiligheidsdiensten en be-

drijfsgezondheidsdiensten, in de toekomst ook geintegreerde Arbo-dien-

sten.
In het aldus geschetste veld bestaat een groeiende behoefte aan onder-

zoek en advieswerk ten behoeve van de verschiÌlende groeperingen die

zijn onderscheiden: overheid, werkgevers(organisaties), werknemers(orga-

nisaties) en deskundige diensten.

2.2 Het onderzoeksveld

Onderzoeksactiviteiten op dit gebied kunnen globaal als volqt worden in-
gedeeJ-d:

- onderbouwend onderzoek gericht op het leggen van een relatie tus-
sen bepaalde aspecten van arbeid en arbeidsomstandigheden (Ui¡-
voorbeeld Iawaai of toxische stoffen) enerzijds en effecten hier-
van op gezondheid, veiligheid en/of welzijn (bijvoorbeeld gehoor-

schade of toxicologische effecten) anderzijds. Zowel medisch-bio-
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logisch onderzoek als populatie-gericht epidemioloqisch onderzoek

is hier van belang;

toegepast__cn4erzee! gericht op het voorkómen van ongunstige effec-
ten door:

a. verbetering van arbeid en arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld

ergonomische verbeterinqenr technische Iawaaibestrijdinqr ver-

mindering van blootstellinq aan toxische stoffen door verbeter-

de afzuiging of aanpássing van het produktieProcesr en derge-

lijke. De laatste jaren wordt er steeds meer voor gepleit om

produktieprocessen van meet af aan zo te ontwerpen, dat dit
soort (vaak kostbare) aanpassingen achteraf niet meer nodig

zijn. Dit is vooral ook van belanq bij het toepassen van nieuwe

technologieën in arbeidssituaties (bijvoorbeeld automatise-

ring).
b. verbeterde gezondheidsbewaking en -bescherming van de werkende

mens (bijvoorbeel-d in het kader van een gehoorbeschermingspro-

qrâmma waarbij het gebruik van beschermingsmiddelen wordt ge-

combineerd met een systematische control-e op eventuele qehoor-

beschadigingseffecten). Onderzoek naar de vroeq-diagnostiek van

qezondheidsschade is hier van beJ-anq, alsmede onderzoek naar de

bruikbaarheid van beseherminqsmiddelen, methoden ter controle

van de blootstelling aan schadeJ-ijke agentia (bijvoorbeel-d om-

qevingsmetinqen van lawaai en toxisehe stoffenr geluids- en

stralingsdosimetrie, biological monitoring, stress in arbeids-

situatiesr êñ dergelijke), voorlichting en beqeleidinq van

werknemers, etcetera.
dienstverlenende activiteiten op basis van hel- hierboven qenoernde

onderzoek, bijvoorbeeld beteidsadvisering ten behoeve van de over-

heid, voonlichting, metingen en advisering in bedrijven, onder-

steuning en advisering van bedrijfsgezondheidsdiensten en veilig-
heidsdiensten, en dergelijke.

2.3 Het TN0-werk

De onder S Z.Z gehanteerde indelinq in
ning is van toepassing op het TN0-werk

alsook op de verschillende deel-gebieden

typen onderzoek en dienstverle-
op dit gebied in zijn totaliteit
die hierbinnen kunnen worden on-
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derscheiden. Bijna steeds is sprake van een combinatie van onderbouwend

onderzoekr toeqepast onderzoek en dienstverlenende activiteiten. Voor de

presentatie van het TN0-werk wordt uitqeqaan van een indelinq in deelge-
bieden die deels is gebaseerd op verschillende aspecten die aan arbeids-
situaties kunnen worden onderscheiden ( fysische en chemische arbeidsom-

standigheden, ergonomische aspecten, sociaal-organisatorische aspecten)

en deels op twee programmatische invalshoeken waarbinnen een meer geïn-
Lugreerde benaderinq -van -de verschiLlen-de deelaspeeten plaatsvindt (ar-
beidsveiligheid en bedrijfsgezondheidszorq). Dit leidt tot de volgende

indelinq:
1. fysische en chemische arbeidsomstandighe!þn (lawaai, toxische

stoffen, ioniserende straling, klimaat etcetera, en de inwerkinq
van deze agentia op de mens);

2. ergonomie (werkhouding, verlichtinq, ontwerp van meubilair, eisen

te stellen aan beeldschermen, probJ-emen rond het opnemen van in-
formatie uit en het bedienen van complexe mens-machine-systemen,

mens-computer dialoog, en dergelijke) ;

3. arbeidsvei-Liqheid (risico-analyse, gegevensverzamel-ing met betrek-
king tot gevaarlijke stoffen, bedrijfsongevalLen-onderzoek, vei-
ligheidsbeì.eving, en derqelijke);

4. arbeidsqeneeskunde en bedrijfsqezondheidszorg (arbeidsbelasting,

stress, ziekteverzuim, gezondheidsonderzoek gericht op het siqna-
leren van ongezondheid en onwelbevinden in arbeidssituaties, epi-
demiologisch onderzoek, ontwikkelen van systemen vor¡r het verzame-

Len en opslaan van gegevens in de bedrijfsgezondheidszorg, en der-
gelijke);

5. soeiaal--orqanisatorische problematiek in arbeidssituaties (werkor-

qanisatie, kwaliteit van de arbeid, probJ.emen rond de invoering
van nieuwe technologieën in arbeidssituaties, zowel op het niveau

van de arbeidsorganisatie als met het oog op arbeidsmarktaspecten,

kwaliteitskringen, en dergelijke).
Een meer uitgewerkt overzicht is opqenomen in de tabell-en 2.1, 2.2 en

2.J. In deze tabellen is opqenomen het TN0-onderzoek alsmede dienstver-
lenende activiteiten rechtstreeks betrekking hebbend op de problematiek

van arbeidssituaties. Onderbouwend onderzoek met een meer algemeen ka-
rakter dat mede zijn toepassing kan vinden in arbeidssituaties (bijvoor-
beeld toxicologisch onderzoek, stralingsonderzoek) is buiten beschouwing

gebleven.
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HoeweI systematisch cijfermateriaal hierover ontbreekt, kan, op basis

van infc¡rmatie uit de instituten die op dit terrein werkzaam zijnr wot-

den vastgesteld dat de omvang van de I N0-activiteiten op het gebied van

humanisering van arbeid gedurende de laatste jaren sterk gegroeid is.
Toegenomen vraag, zowel van de zijde van de overheid al-s vanuit het be-

drijfsleven, speelt hierbij een belangrijke rot. Het totaal van de acti-
viteiten had in 19BZ een omvanq van 29 miljoen gulden op jaarbasis.

Tabel 2.1 Overzicht TN0-onderzoek Humanisering van Arbeid in kf

jaar 1982
financiering
(r.1000,--)

o

o

o

fysisch-chemische arbeidsomstandiqheden

- lawaai
- gehooronderzoek

- chemische arbeidshygiêne
- bedrijfstoxicologie
- stralj-ngshygrëne

- klimaat
- thermofysiologie

- overige (waaronder mech. trillingen)
- niet nader gespecificeerd

erqonomie

arbei dsveiligheid
arbeidsgeneeskunde en bedrijfs-
qezondheidszorg

sociaal"-organisatorische factoren

1.820
2.515

4. 100
4.900

3,062

875
900

1.150

350

t.490
'l .100

2.900

2.O10

6
9

14
17

10

t
3

4

2

12

4

totaal 29.372

Zoals ook reeds bleek uit de in 1979 vertichte inventarisatie (Ekkers &

Hool-boom, 1979), Iigt het zwaartepunt van het TN0-werk bij het technisch

onderzoek van flysische en chemische arbeidsomstandigheden en hun effee-

ten op de mens (medisch, fysiologisch en toxicologisch onderzoek). Hier-

naast vindt echter ook een aanzienlijke hoeveelheid ergonomisch en qe-

dragswetenschappelijk onderzoek pJ"aats alsnìede onderzoek op het gebied

van de arbeidsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg (vaak met een mul-

tidisciptinair karakter) .

100
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finanej.ering van het TN0-onderzoek Humaniserinq van Arbeid
kf

jaat 19BZ TNol oÁ overheids- o,

opdrachten 'o
derden % totaal

o fysisch-chemische
arbeidsomstandig-
heden

- 
Iawaai ítO t1 625 t6 66, Ji -1:BZO

- gehooronderzoek 1.t5O 53 7O5 28 460 19 2.5j5
- chemische

arbeidshygiëne
- bedrijfs-

toxicologie

- stralingshygiëne
(ioniserende
straling )

- klimaat
- thermofysiologie

- overige (w.o.
mech. trillinqen

- ni-et nader
gespecificeerd

ergonomie

arbeidsveÍIiqheid
arbeidsgeneeskunde
en bedrijfsgezond-
heidszorg

sociaal-organisa-
torische factoren

2.O20

1.175

784

225

2.150

520

1.410

770

110 13
90 10

t40 30

445 50
90 10

60690

320
720

120

50 1.565 37 515 13

24 3.135 64 590 12

73 2 2.205 72

2' 7 100 29

480 14 660 18

t30 28 450 t2

160 6 1.tto 46

t7
BO

10

64

68

40

4. 100

4.900

3.062

87'
900

1.150

350

3.490

1 .100

2.900

2.010

o

o

o

27560

totaal

1 basissubsidie + doelsubsidie, incl. HD0-basissubsidie

Laat men bij deze opstelling het HD0-onderzoek buiten beschouwing omdat

hierbij sprake is van een andere verhouding tussen de verschiLlende fi-
nancierinqsstromen, dan wordt de verdeling als volgt: TNO-basissubsidie
+ doeLsubsidiez 54%i overheidsopdrachten: 34'Å; opdrachten derden¿ iLoÅ.

Deze verdeling staat in een gunstiqe verhouding tot de streefcijfers
voor de komende jaren, zoals die voor de totaLe TN0-organisatie qelden.

28



IabeL 2.3 De verdeling van het TN0-onderzoek Humanisering van Arbeid over de hoofdgroepen kf

jaat 19BZ HVVIPD HDO BI totaal-

o fysisch-chemische arbeidsomstandigheden

- lawaai
- gehooronderzoek

- chemisehe arbeidshygiëne 55O

- bedrijfstoxicologie

- stralingshygrëne

- klimaat
- thermofysiologie

- overige (waaronder mech. triltingen) 100

- niet nader gespecificeerd

o ergonomle

o arbeidsveiligheid

o arbeidsgeneeskunde en bedrijfs-
gezondheidszorg

100 '1.420 100

50

250 325

850

1.215 1.100

1.500
4.900

3.062

100

900

1.820
2.515

4.100
4.900

t.062

875

900

't.150

350

3.49D

1 .100

2.900

I

\l
I

200

1 .000

74O 1.4OO

100

100

50

254

100

2.600 100

o sociaal-organisat<¡rische factoren 25O 100 1.260 400 2.O1O

_--.1------
totaal 1.850 1.900 450 1.745 250 17 .877 4.900 400 29.372
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Het is duideLijk uit tabel 2.3 daL het zwaartepunt van de TNg-activitei-
ten ligt bij de HGO en HD0.

Naast de eigen research-activiteit van de branche- en technologie-geori-
enteerde hoofdgroePen op dit gebied is echter van belang dat technische
en branche-specifieke deskundigheid kan worden ingezet bij arbeidsonder-
zoek in andere hoofdgroepen. Vooral bij arbeidsvraagstukken waarbij de

technologie een belangrijke rol speelt (het onderzoeksgebied technologie
- arbeid) biedt deze mogelijkheid TNO een unieke uitgangspositie; Samen-

werkingsprojecten op het gebied van teehnologie - arbeid worden gecoör-
dineerd door het dwarsverband Humanisering van Arbeid.

Een korte beschrijving van het werk van de verschillende hoofdqroepen
(en eventueeÌ afzonderlijke instituten), inclusief toekomstverwaehtinq,
is opgenomen in bijlage 2.

t. Proqr ammer in organisatie en eoördinatie van onder-
zoek binnen TN0

De programmering van onderzoek vindt praats op de niveaus van de

instituutsdirecties, hoofdgroepdirecties en de Raad van Bestuur TNg,

waarbij een veelheid aan externe impulsen, in meer of mindere mate

geïnstitutionaliseerd door middeL van periodiek overleg,
adviescommissies en dergelijke, een rr:l spelen. Ten behoeve van de

eoördinatie binnen TN0 functioneert het dwarsverband Humanisering van

Arbeid, waarvan het ondersteunend bureau is gehuisvest bij het NIpG te
Leiden. Naar de buitenwereld toe fungeert dit bureau al-s eentraal
informatiepunt van TNO voor vragen op het gebied van gezondheid,
veiJ-iqheid en welzijn in relatie met de arbeid. VeeI aandaeht wordt door
het dwarsverband en het bureau besteed aan het initiëren en beqeleiden
van muLtidisciplinaire projecten met een brede vraagstelling, waarvoor
samenwerking tussen TN0-instituten uit verschil-tende hoofdgroepen nodig
is. Het qaat hier om opdrachten van zower de overheid als het
bedrij fsleven.

Binnen de hoofdgroep Gezondheidsonderzoek functioneert sinds kort een

cr:ördinerend overleg ttBedri.jfsgezondheidszorg en Arbeidshygiënef', dat
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een ç¡ezamen'lijke opstelling van de HG0-instituten (NIPG, IMG en MBL) mo-

qel-ijk maakt met name ten opzichte van de overheid.

Coördinatie van activiteiten op het gebied van de toxicologie binnen TNO

vindt plaats door het dwarsverband Toxicologie (DTOX), terwij-L het tech-
noloqisch veiligheidsr¡nderzoek wordt qecoördineerd door het dwarsverband

Industriële Veiligheid (Bureau Industrië1e Veiliqheid). 0p het qebied

van goì-uid en gehoorondêrzoek functioneert eên coördinerend overleg

tussen het IZF, IMG en TPD (projectqroep Geluidhinder).

Wat betreft adviescommissies kan de Commissie Arbeidsqeneeskundig 0nder-

zoek (CARG0) genoemd worden, die de HGO adviseert en door zijn samen-

steì.linq (naast vertegenwoordigers van TN0-instituten ook representanten

uit de wereld van de bedrijfsgezondheidszorg, niet-TN0-onderzoeksinsti-

tuten, de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties) ook een co-

ordinerende rol kan vervuLlen met betrekking tot onderzoek dat buiten

TNO plaatsvindt. De CARG0 heeft. een aantal subcommissies, waarvan met

name de Werkgroep Industrieel Toxicologisch 0nderzoek (l4ltO), ¿e werk-

groep Lawaai-invl.oeden en de werkgroep Arbeidshyqiëne genoemd kunnen

worden. Het bureau van de CARGO is administratief gekoppeld aan het bu-

reau Humaniserinq van Arbeid, waardoor informatie-uitwisseling wordt

verqemakkeli.jkt.

4. Huidiqe en toekomstiqe behoefte aan onderzoek

Algemeen wordt verwacht dat de belangsteJ.ling voor onderzoek en dienst-
verlenende activiteiten op het qebied van humanisering van arbeid de ko-

mende jaren toe zal- nemen. Voor TNO zijn met name de volgende twee ont-
wikkelingen van belang:

a. Anbqùdsonstandighedenuet

De per 1 januari 198t (gedeeltefijk) in werking getreden Arbeidsomstan-

dighedenwet (Arbo-wet) zal een krachtige stimulans vormen voor werkge-

vers en werknemers om in gezamenlijk overleg te komen tot activiteiten
gericht op verbetering van arbeidsomstandiqheden. 0nderzoek en advies-

werk zaI hierbij een onontbeerlijke steun zijn. Twee hoofdLijnen zijn
hierbij te onderscheiden:
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- beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van de overheid (Ui-
nisterie van Sociale Zaken en WerkgelegenheicJ) die de in alqe-
mene termen geformuleerde wetsartikel_en mede op basis van on-
derzoek een concrete inhoud moeL qeven, zodanig dat in een

tijdsbestek van t B jaar de nieuwe wet volÌediq zal kunnen zijn
ingevoerd;

- onderzoek en advieswerk gericht op arbeidsplaatsverbeterinq in
bedrijven (dienstverl'enend onderzoek): Dit kan plaatsvinden in
individuele bedrijven of op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld
doorlichten van bedrijfstakken op bezwarende werkomstandighe-

den). Vooral- wat dit type onderzoek betreft wordt een sterke
groei verwacht.

b. Teehnologísehe onttùkkeldngen

Technr.rlogische ontwikkelingen (micro-electronica, automatiserinq in de

administratieve sector (kantoorautomatisering) en in de produktie, bij-
voorbeeld rr¡botica en flexibele automatiserinq, CAD/CAM) hebben een

sterke invloed op bestaande arbeidssituaties en doen nieuwe arbeidssitu-
aties en -organisaties ontstaan. Werknemers worden op ande¡e wijze dan

voc¡rheen ingeschakeld bij produktieprocessen, wat kan leiden tot twee

typen problemen die in onderlinqe samenhang moeten worden aangepakt:

- problemen in het functioneren van werknemers a1s gevolg van on-
gunstige veranderingen ì-n de arbeidsinhoud, arbeidsomstandighe-

den en/of arbeidsorganisatie; een verhoogd ziekteverzuim en de-

motivatie kunnen hiervan het gevolg zijn ¡

- in relatie hiermee: problemen in het functioneren van de pro-
duktie-organisatie als gevolg van het verkeerd inschakelen van

mensen in qeautomatiseerde systemen, hetqeen Ieidt tot storin-
genr produktieverlies, hogere kosten en verminderde produktkwa-

liteit.
Onderzoek naar de relatie technologie - arbeid is dus van belang, niet
al1een vanuit het oogpunt van verbetering van arbeidsomstandigheden,

maar zeker ook om een effectief functioneren van produktie-orqanisaties
mogelijk te maken. TNO verkeert in een qoede uitgangspositie voor dit
soort onderzc¡ek, gezien de combinatie van technoì.oqische, branche-speci-
fieke en ergonomische, medische en sociaal-wetenschappelijke deskundiq-
heid. Hoofdlijnen van onderzoek zijn:
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- beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van de overheid en

het bedrijfsleven gericht op het vaststeLLen van effecten van

technologische ontwikkelingen (op nationaal niveau en in be-

paalde bedrijfstakken) op arbeid en arbeidsomstandigheden en op

de arbeidsmarkt en het aangeven van te verwachten problemen in
de toekomst;

- dienstverlenend onderzoek en advieswerk in bedrijven of op be-

- -driJfstakniveau 
-gericht op het optimaal inschakelen van -de-men-

selijke factor in geautomatiseerde produktieprocessen;

zoek gericht op de mogelijkheden die de nieuwe technologieën

bieden om te komen tot verbetering van werkomstandighedent

werkmethoden (onder andere door toepassinq van nieuwe materia-

len, processen en systemen) en ergonomische aspecten van ar-
beidssituaties (ontwikkeling van rmens-vriendeJ.ijker technolo-
gieën, zowe.l- wat betreft hardware al-s software).

4-1 ?gelg:geegl

Tegen de achtergrond van de hierboven algemene ontwikkelingen en hoofd-

Iijnen van onderzoek worden nu kort de onderzoeksbehoeften van de ver-

schillende doelgroepen vermeld, mede in relatie met financieringsmoge-

lij kheden.

a. 1terheid
Zoal-s uit tabel 2.2 op bladzijde 6 blijkt, bestaat l0% van het lopende

onderzoek uit opdrachten van de overheid. De belanqrijkste overheidsin-

stantie is hier het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministe-

rie van Sociale Zaken en Werkgeleqenheid. Veel onderzoek vindt plaats in
het kader van J.anger lopende onderzoeksprogrammars, onder andere op het

gebied van de toxicologie, de chemische arbeidshygiêne en lawaai op de

arbeidsplaats.

In het kader van het doelsubsidie-overleg zijn door het Ministerie de

voJ.gende vier onderzoeksgebieden aangeduid:

- fysische factoren (lawaai, trillingen, niet-ioniserende
straling, beeldschermen en dergelijke) ;
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- toxicologie en chemische arbeidshygiëne;

- industriële stress, dat wir zegqen effecten van psychische en

sociale spanningen j-n de arbeid;

- kwaLiteit van de arbeid, vooral in relatie met technoloqische
ontwikkeLingen ( technol-ogie-arbeid ) .

Over deze onderwerpen vindt momenteel overleg plaats ten einde te komen

tot invullinq voor de komende jaren. Hiernaast vindt op deze onderwerpen

onderzclek in overdraeht plaats, het.geen zieh naar verwachting gedurende

de komende jaren zal voortzetten. Opdrachten worden rechtstreeks ver-
strekt aan afzonderli,jke instituten aLsook via het Bureau Humaniserinq

van Arbeid" In het laatste qeval gaat het doorgaans om opdrachten die
een meer geïnteqreerde benaderinq (in tegensteJ-Iing tot een meer op af-
zonderlijke aspecten gerichte benadering) vereisen en die vaak in de

vorm van samenwerkingsprojecten tussen instituten worden uitgevoerd.
Voorbeelden zijn doorlichting van bedrijfstakken op bezwarende werkom-

standigheden ter voorbereiding van kaderregelingen met betrekking tot
arbeidsplaatsverbetering (bijvoorbeetd in het scheepsonderhoud) en be-
leidsonderbc¡uwend onderzoek qericht op de problematiek rond bepaalde ty-
Pen arbeid (bijvoorbeeld kort-cyclische arbeid en beeldschermwerk). De

verwachting is dat mede in het kader van de invoering van de Arbeidsom-

standiqhedenwet de vraag naar dit soort breed opqezette onderzoekinqen
zaL toenemen.

Van belang voor TNO is dat men bij de overheid de oprichting voorbereiclt
van een een landelijke Centraal Instituut vor¡r de Arbeidsomstandigheden
dat tot taak heeft het verschaffen van voorlichting en informatie en het
verrichten van onderzoek met betrekking tot veiliqheid, gezondheid en

welzijn in verband met de arbeid. Bij het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid wordt ervan uitgegaan dat een dergelijk instiLuut qe-

realiseerd kan worden door het oprichten van een samenwerkinqsverband

tussen e.q. door een samenvoeging van bestaande instituten werkzaam op

deelgebieden. 0ver deze zaak is een adviesaanvraag ingediend bij de Ar-
boraad, de instantie die de overheid adviseert bij de wijze van uitvoe-
ring en verdere invuJ.ling van de Arbeidsomstandiqhedenwet. Ten behoeve

van deze adviesaanvraag heeft de Arboraad, die is samengesteld uit ver-
tegenwoordiqers van werkgevers, werknemers en overheid, een werkgroep

opgericht die in de loop van 1981 een advies zal opsteJ.Ien.
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Wat betreflt het Ministerie van Economische Zaken zou in het kader van

het technologiebeleid ook onderzoek naar de relatie technoloqie - arbeid

geplaatst kunnen worden. Derqelijk onderzoek zou goed passen in innova-

tieprogrammats van EZ, zeker ook omdat bekend is dat een belangrijke re-
den voor het mislukken van innovatieprojecten in bedrijven gelegen is in
problemen met betrekking tot de onderlinqe afstemming van technologische

en arbeidsaspecten. Ook in verschillende regerinqsrapporten (onder ande-

re raþþort Rathenau) wordt gepleit voor ónderzoek op dit gebied. Het on;
derzoeksbeleid dienaangaande is echter noçl grotendeels oningevuld. TN0

kan hierop inspelen door naast de technologische deskundiqheid ook de

arbeidskundige know-how aan te bieden in stimulerinqsprogrammars van

nieuwe technologieën. Ook dienstverlenend onderzoek in bedrijven en op

bedrijfstakniveau naar adequate inpassing van nieuwe produktietechnoLo-

gieën in arbeidsorganisaties zou hierbÍj een plaats kunnen hebben.

Een derde grote doelgroep binnen de overheid wordt door het Ministerie
van Defensie gevormd, dat met name geïnteresseerd is in problemen van

arbeidsbelasting van militairen. Deze belastinq verschilt in wezen niet
principieeÌ van die van burqerwerknemers, maar wel zu-l-len de faalproble-
men bij overbelastinq ernstiger kunnen zijn. Door de inbouw van de

Hoofdqroep Defensie Onderzoek in lN0 is een uitwisselinq in onderzoeks-

ervaring met de eivie.Le wereld goed gewaarborgd.

b. Werknemers

In relatie met de nieuwe wetgeving stellen de werknemersorqani-saties

zich in toenemende mate actief op op het terrein van arbeid en arbeids-
omstandigheden. Ook het onderzoek op dit qebied krijgt hierbij aandacht.

In de FNV-nota rrBeter Werk'r (1980) en de Industriebond-FNV-nota rrNaar

volwaardiq werk in de industrien (1982) wordt aangedrongen op meer sy-

stematisch onderzoek op dit gebied en wordt geklaaqd over de slechte

toegankelijkheid van TN0 (en andere onderzoeksinstanties) voor de vakbe-

weging, voornamelijk als gevolg van financiële barrières. Momenteel is
men vaak aanqewezen op hulp van wetenschapswinkels en de Stichting Ar-

beid en Gezondheid te Utrecht die deels op vrijwilLigersbasis onderzoek

doen. Met name de vakbeweqing heeft daarom belang bij de spoedige reali-
satie van het reeds qenoemde CentraaÌ Instituut voor de Arbeidsomstan-

digheden waar men van werknemerszijde terecht kan met onderzoeksvraqen.

In dit instituut zou moeten zijn opgenomen een centraal informatie- en
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documentatiecentrum (databank) met betrekkinq tot arbeidsomstandigheden,

dat dienstverlenend is ten behoeve van de vakbeweging en werknemers(ver-

tegenwoordigers) in bedrijven. De behoefte hieraan wordt sterker ge-

voeld, nu aLs gevolg van de Arbeidsomstandiqhedenwet binnen bedrijven
systematisch overleg op gang komt tussen de werkgevers en werknemers

over de probl-ematiek van de qezondheid, veiligheid en welzijn in verband

met de arbeid. Van werknemerszijde kan dit overl-eg alleen effectief, ge-

voerd worden wanneer teruggevallen kan worden op een informatie- en do-

eumentatiecentrum.

Het centrale instituut zou ook de mogelijkheid moeten bieden van dienst-
verl-enend onderzoek ter ondersteuning van het Arbo-overleg en ter onder-

steuning van te nemen maatreqelen binnen onderneminqen. Financiering van

derqeli.jk onderzoek zotJ ten l-aste komen van de werkgever. Hiervoor is
een centrale inqang nodig. Van belanq is vast te stellen dat aan deze

laatste behoefte momenteel vanuit TNO reeds wordt voldaan via het dwars-

verbandbureau Humaniserinq van Arbeid.

Ten slotte zou in het centrale instituut, althans volgens de FNV-visie,

ook een service-Laboratorium voor routinebepalingen en faciliteiten ter
ondersteuning van onderwijs en voorlichting (bijvoorbeeld leerplanont-
wikkeling op Arbo-gebied) moeten zijn opgenomen. Wat betreft de finan-
ciering van dit geheel kan worden vermeld dat voor de eerste opzet van

het instituut in 1982 een bedraq van vier miljoen gulden was gereser-

veerd (paragraaf Arbeidsomstandigheden in Werkgelegenheidsplan van het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Naast het dienstverlenend onderzoek, waar het centrale instituut zich
met name op zou moeten richten, wil de vakbeweging ook meer invLoed uit-
oefenen op de programmering van het onderbouwend onderzoek, zoals dat

bij de verschillende onderzoeksinstellingen in Nederland plaatsvindt. In
haar nota rrNaar volwaardig werk in de industrie" (lgAZ) stelt de Indu-
striebond FNV voor zo spoediq mogelijk te beginnen met een onderzoeks-

programma dat.

rrzich richt op het systematiseren van kennis van de kwaliteit van

de arbeid in de industrie met als belangrijk onderdeeL onderzoek

naar de gevaren van chemische stoffen op de werkplek. Vooral ook

zaL onderzoek naar de gevolgen van lanqduriqe blootstelling aan

lage concentraties van qevaarì.ijke stoffen en naar funkties met

uitdrukkelijke meervoudige belasting (bijvoorbeeld lassers) qesti-
muleerd moeten wordenrr.
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Voor de financiering hiervan zou een overheidsfonds moeten worden inge-

steld. Realisering van een dergelijk fonds is gezien de overheidsbezui-

nigingen op korte termijn niet te verwachten. Wel is via de Arboraad in
toenemende mate invloed te verwachten van de vakbeweqing oP de onder-

zoeksprogrammerinq zoals die vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid plaatsvindt.

e.' Fl'enkgeuers

Ook bij de werkgeversorqanisaties is de laatste jaren een toenemende be-

l-anqstellinq te bespeuren voor verbetering van arbeid en arbeidsomstan-

digheden. Hierbij speelt een rol, de noodzaak om in te spelen op de hoge-

re normen die werknemers hanteren ten aanzien van de kwaliteit van ar-

beid en arbeidsomstandigheden. Daarnaast (bijvoorbeeld NCV'l-notaIs "An-

ders werken I en II") wordt ook gewezen op de economische noodzaak tot
verbetering van de kwatiteit van de arbeid. Verhoging van de motivatie

en verbetering van de arbeidsproduktiviteit zijn in deze visie aan el-
kaar gekoppeld. Iot een op centraal niveau qeformuleerd onderzoekspro-

gramma is het echter nog niet gekomen. Wel vinden op bedrijfs- en be-

drijfstakniveau tal van TN0-onderzoekingen in opdracht plaatsr gericht

op problemen rond arbeidsomstandiqheden, ergonomie, invoerinq van nieuwe

technologie, etcetera. Ook van dit soort activiteiten kan als gevolg van

de invoering van de Arbeidsomstandighedenwet een toename verwacht wor-

den.

5. Toekomstrq TN0-programma

Zoals in het bovenstaande is uiteengezet zaI de belangstelling voor on-

derzoek en advieswerk op het gebied van humanisering van arbeid de ko-

mende jaren toenemen. Voor TNO qaat het hierbij met name om de volqende

twee groeiqebieden die aansluiten op de behoeften zoals die in hoofdstuk

4 zijn gesignaleerd.

Voor all-e duideli.jkheid worden de daar aanç¡eqeven hoofdlijnen hier nog

eens herhaald.

a. 1nderzoek í'n het kadep uot de Arbeùdsonetandíghedenuet

Twee hoofdJ.ijnen zijn hierbij te onderseheiden:
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- beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van de overheid (Mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) die de in alge-
mene termen geformuleerde wetsartikel-en mede op basis van on-

derzoek een eoncrete inhoud moet geven, zodanig dat in een

tijdsbestek van t I jaar de nieuwe wet vo-l_l_ediq zal kunnen zijn
inqevoerd;

onderzoek en advieswerk gericht op arbeidsplaatsverbetering in
bedrijven (dienstverl-enend onderzoek). Dit kan plaatsvinden in
individuele bedrijven of op bedrijfstakniveau (bijvoorbeel-d

doorlichten van bedrijfstakken op bezwarende werkomstandiqhe-

den). Vooral wat dit type onderzoek betreft wordt een sterke
qroei verwacht.

b. 2nderzoek op het gebíed teehnoLogie-azbeùd

HoofdJ-ijnen van onderzoek zijn:
- beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van de overheid ge-

richt op het vastste-l-len van effecten van technoloqische ont-
wikkelinqen (op nationaaÌ niveau en in bepaatde bedrijfstakken)
op arbeid en arbeidsomstandiqheden en op de arbeidsmarkt en het

aanqeven van te verwachten problemen in de toekomst;

- dienstverlenend onderzoek en advieswerk in bedrijven of op be-

drijfstakniveau gericht op het optimaal. inschakelen van de men-

selijke factor in geautomatiseerde produktieprocessen;

- technoloqisch, erqonomisch en sc¡ciaal-wetenschappelijk onder-
zoek gericht op de moqelijkheden die de nieuwe technologieën
bieden om te komen tr¡t verbetering van werkomstandiqheden,

werkmethoden (onder andere door toepassing van nieuwe materia-
len, processen en systemen) en erqonomische aspecten van ar-
beidssituaties (ontwikkeling van rmens-vriendelijker technolo-
qieën ) .

Verdere clntwikkelinq van deze onderzoeksgebieden veronderstelt aLler-
eerst uitbouw van het onderzoek op de verschiLlende deeLgebieden die in
paragraaf 2.3 zíjn onderscheiden en waarop in bijlage 2 nader wordt in-
gegaan. Hiernaast is vooral een uitbouw nodig van de activiteiten qe-

richt op een geïntegreerde beoordelinq en verbetering van arbeidssitua-
ties ten behoeve van de qenoemde doelgroepen. In toenemende mate zulLen

bedrijven en bedrijfstakken inLegraal multidisciplinair worden'doorqe-
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licht' met betrekking tot de kwaliteit van arbeid en arbeidsomstandighe-

den op basis waarvan geïntegreerde of op deelaspecten qerichte verbete-

ringsprojecten kunnen plaatsvinden. Met deze benadering is door het bu-

reau Humanisering van Arbeid qedurende de laatste twee jaar aan de hand

van samenwerkingsprojecten tussen verschillende TN0-instituten reeds de

nodiqe ervaring opgedaan. Deze Iijn zal verder moeten worden ontwikkeld,

hetgeen wat betreft het onder a. genoemde onderzoek grotendeels in de

vorm varr extern gefinancierde projeeten zal kunnen qeschieden. Het onder

b. genoemde terrein, onderzoek op het gebied technologie - arbeid zaÌ

actiever dan tot nu toe het geval is geweest gestimuleerd moeten worden.

Met name voor het dienstverlenend onderzoek en het technologisch, ergo-

nomisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek op dit gebied kunnen uit
de beleidsruimte gefinancierde proefprojecten een belanqrijk stimuleren-
de rol vervullen.
Het kan hier gaan om zowel demonstratieprojecten als om projecten ge-

richt op methodiekontwikkeling. Waar TNO een voortrekkersrol vervult bij
de verdere ontwikkeling en toepassing in het bedrijfsLeven van micro-

electronica, robotica en flexibele automatisering, liqt het voor de hand

de genoemde proefprojecten op deze terreinen te laten plaatsvinden. 0p

deze wijze kan een verbreding plaatsvinden van het pakket dat TNO het

bedrijfsl-even fe bieden heeft bij technologische innovatie.

6, 0rganisatie van het onderzoek

In deze nota is gesignaleerd dat de huidige maatschappelijke ontwikke-

Iingen de noodzaak met zich meebrengen van een versterkte coördinatie en

inhoudelijke integratie van het TN0-onderzoek op het gebied van humani-

sering van arbeid. Zowel naar het bedrijfsleven toe a1s naar de overheid
(mede in verband met het doelsubsidie-overleg) is het nodig dat het TN0-

-werk op dit gebied als één samenhangend geheel- kan worden gepresenteerd

en verder kan worden ontwikkeld. De dwarsverbandcommissie en het dwars-

verbandbureau kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.
Wat betreft de twee genoemde hr¡ofdlijnen van onderzoek is meer specifiek
het volgende van belang.
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Gezien de behoefter gesignaleerd bij zowel de overheid als de sociale
partnersr aan een versterkte landelijke coördinatie van onderzoek op het
gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden, die mogelijk zeì.fs uit zaI
monden in de oprichting van een Centraal Instituut voor de Arbeidsom-

standighedenr dient TNO zich te beraden over zijn mogelijke rol hierin.
0p qrond van de omvanq en breedte van het TNû=onderzoek op dit gebied

rijkt het voor de hand te liqgen dat TNO een bel-angrijke rol speert bij
deze ontwikkeling.
Vanuit TNO kan met name deskundigheid op het gebied van arbeidsomstan-

digheden, erqonomie en qezondheidseffecten (arbeidshygiënische advise-
ring), alsmede dienstverlenende capaciteit (metingenr Laboratoriumbepa-

lingen) op dit gebied worden ingebracht. Ook deskundigheid op het gebied

technologie - arbeid kan door TNO worden qeJ_everd.

Daarnaast is het van belang dat de toegankelijkheid van TNO voor de be-
trokken partijen, met name voor de werknemers(verteqenwoordigers) en hun

organisaties wordt verbeterd. Voor onderzoeksvragen is het bureau Huma-

nisering van Arbeid reeds als loket besehikbaar, de behoefte echter aan

een centraaL informatie- en documentatiepunt voor arbeidsomstandigheden

wordt momenteeÌ door TNO niet gedekt. Het verdient aanbeveling na te
gaan in hoeverre TNO kan participeren in een gezamenlijke opzet met an-

dere instanties, dan wel zelf moet overgaan tot de opriehting hiervan.
Vanuit TNO bezien ligt het voor de hand een koppeling tot stand te bren-
gen met het bureau Humanisering van Arbeid, zodat vanuit het inforrnatie-
en documentatiecentrum op eenvoudige wijze toeqang kan worden verkregen
tot de onderzoekscapaciteit van TN0.

6.2 0nderzoek ep - ! e! - e9Þ ie.d - ! e gU g I g gi : _ : _crÞsr 9

Ten einde dit onderzoeksgebied verder tot ontwikkelinq te brengen, zal
de samenwerking tussen de hoofdgroepen c.q. instituten waar technolo-
gisch en branche-georiënteerd werk wordt verrieht enerzijds en hoofd-
groepen c.q. instituten waar medisch, ergonomisch en sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek plaatsvindt anderzijds moeten worden geïntensiveerd.
Proefprojecten en/of demonstratieprojecten kunnen hier een belangrijke
voorbeel-dfunctie vervullen. Ook vanuit dit oogpunt bezien zou beleids-
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ruimtefinanciering voor dit soort projecten van belang kunnen zi-jn. De

coördinatie van deze samenwerkingsactiviteiten zou, zoal-s dat ook nu al

qebeurt, kunnen plaatsvinden vanuit het bureau Humaniserinq van Arbeid.

7. Financiering

Gezien de overheidsbezuiniqinqen vaLt niet te verwaehten dat de overheid

de komende jaren voor beleidsonderbouwend onderzoek veel meer middelen

ter beschikking zal stel--l-en. Wel kunnen ten behoeve van dienstverlenend

onderzt¡ek en advisering, zeker wanneer dit geschiedt in het kader van

het op te richten CentraaL lnstituut voor de Arbeidsomstandighedenr be-

langrijke bijdragen van de overheid verwacht worden.Ook van het be-

drijfsleven kan vor¡ral een toename van opdrachten op het gebied van

dienstverlenend onderzoek verwacht worden, zowel waar het gaat om de

verbetering van arbeidsomstandigheden alsook in het kader van de intro-
ductie van nieuwe produktietechnologieën in bedrijven (technologie - ar-

beid).

Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt. AIs qevolg van de in de-

ze nota geschetste ontwikkelingen is de laatste jaren het aantal onder-

zr¡ekers en onderzoeksinstellingen in Nederland dat zich np het terrein

van de humanisering van arbeid beweegt, sterk toegenomen. TN0 heeft dan

ook met een toenemende concurrentie te maken van de universiteiten en

technische hogeseholen, benevens enkele para-universitaire instituten,
organisatie-adviesbureaus en andere instanties die doorgaans op bepaalde

deelgebieden werkzaam zijn.
WiI TNO zijn positie op dit gebied behouden c.q. versterken, dan moet

actief inqespeeld worden op de qenoemde ontwikkelingen. Hiervoor zijn in

deze nota hoofdlijnen van onderzoek aangegeven. Bii de verdere uitwer-

king hiervan dient nadrukkelijk te worden uitgegaan van de sterke kanten

die TNO op dit terrein heeft, namelijk:

- de qrote omvang en breedte van activiteiten die TNO op dit ter-
rein ontplooit in vergelijking met andere onderzoeksinstellin-

gen;

- de aanwezigheid van technologische en rmens-georiënteerder des-

kundigheid in één organisatre;

- de toegang tot verschillende branches via qespecialiseerde in-

stituten;
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- een in principe onafhankerijke positie ten opzichte van de be-
trokken partijen;

- de mogeLijkheid tot qecoördineerde strategiebepaling en coördi-
natie van activiteiten via respectieveJ-ijk het dwarsverband en

het bureau Humanisering van Arbeid.
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MAATSCHAPPELIJKE TECHNOLOGIE TNO (MT-TNO)

De activiteiten van MT-TNO betreffen in hoofdzaak de aandachtsgebieden
Milieu, Energie en Veiligheid. Terwijt laatetgenoemd gebied ten dele ook
direkt betrekking heeft op de veiligheid van de arbeidsplaats, hebben
ook andere onderzoeksprojecten raakvlakken met het werkgebied Humar. In
het bijzonder geldt dit vooD projecten die in samenwerkinq met IMG-TNO

en MBL-TNO worden ui.tgevoerd. TensLotte heeft het dienstverlenend onder-
zoek van de afdelingen Analytische Chemie, Biologie en Stromingstechniek
in een aantal gevallen betrekkinq op meti-ngen of onderzoek op of rond de

arbeidsplaats. Voor de toekomst wordt groei van deze activiteiten ver-
wacht.

hnderzoek (naar onderwerpen van het MT-werkprogramma 198l)

'1015 Verontreiniging van binnenlucht.
Doel: adviserinq met betrekking tot verbetering van de arbeidshy-
giëne op de werkplek en in woonruimten (schone teehnologie op de

werkplek), zie ook IMG-TN0-onderwerpen 6A32 en 6O34.
1031 Celbiologische effecten van xenobiotica.

Samenwerkinq met MBL-TNO en CIVO-TN0; onder andere biologische mo-
nitorlng van urinemonsters op matugene effecten en monitoring van
mutagene effecten rn l-ucht op de werkplaats en daarbuiten.

106 Milieuhinder door wind.
Doel-: door windtunnelonderzoek meten van effecten van wind. Het
programma bevat onderzoek over tochthinder, ventilatieproblemen en

windl-awaar (zie ook onderwerp 6061 van IMG-TN0).
1085 Milieukwaliteit; (model)studies en voorLichting.

Een deelbelang voor Humar vormt de registratie van huidige en
nieuwe commercië1e stoffen. (Zie ook werkafspraken met IMG-TNOt

onderwerpen 6085 en 6086).
1O9 Analytisch-chemisch onderzoek.

Een belangrijk aspect van dit onderwerp is het dienstverlenend Ia-
boratoriumonderzoek, waarbij incidenteel metingen op het terrein
van de arbeidshyqiêne worden verricht.

112t Prc¡cestechnologie.
Doel: aanpassing van processen o.a. met als gevolg beperking van
emissies en verhoqing van de arbeidsveiligheid.

1132 Lokale en regionale onverlige situaties.
DoeL: onderzoek over onveilige situaties, o.m. in het kader van de

Hinderwet, de }let op de Luchtverontreiniginq, de Arbeidsomstandiq-
hedenwet, etc. Coördinatie vindt reeds plaats in het dwarsverband
Industriële Veiligheid. Bepaalde aspecten zijn van belang voor
Humar.

113t Veiligheidsrisicors in de samenleving.
Doel: veiJ.igheidsstudies, met inbegrip van het ontwerpen en opera-
tioneel maken van besl-issingsmodel-len. Coördinatie als bii onder-
wetp 1132.

1114 Risico-analyse en ander onderbouwend onderzoek.
Doel: het toepasbaar maken van schade- en effectmodellen. Coördi-
natie a1s bij onderwerp 1152.

11t5 IndustriëJ.e veiJ.igheidsgegevens.
DoeI: verzamelinq van informatie en opslag van de gegevens in een
databank betreffende onqevallen met qevaarlijke stoffen.
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BOUW EN METAAL TNO (BM.TNO)

Metaalinstituut/Centrum voor metaalbewerking

In het kader van het technisch onderzoekswerk van dit instituut wordt
aandacht besteed aan:

veiligheid en gezondheid bij J-assen;
gezondheidseffecten van koel- en snijvJ.oeistoffen (met NIpG en
CIVO);
bedrijfskundiqe en sociaal-orqanisatorische aspecten bij flexibere
automatisering (AEP{ en fumar);
lawaaiproblematiek in de apparatenbouw/scheepsbouw.

(Mens-machine interac-

9irglcter-!rguug
Door II^IECO worden sinds het eind van de zestiger jaren trainingen ver-
zorgd m.b.v. een scheepsbruqsimulator. Sinds 1977 worden daarnaast cur-
sussen verzorgd in het oPsPoren van storingen in een scheepsmachineka-
merinstal-latie en het verhogen van het rendement van een dergelijke in-
stallatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een machinekamersimul-ator.
Door simulatortraininq is de operator beter in staat het proces optimaal-
te l-aten verlopen (terugverdienen hoge investeringskosten) en de proces-
veiligheid voor mens en omgevinq te verhoqen.
Met het gebruik van simulatoren voor training is de behoefte ontstaan
aan inzieht in de effectiviteit van simuÌatortraining. Simulatortrainin-
gen dragen ook bij tot het verwerven van inzicht in het operatorgedrag
tijdens allerlei procesomstandigheden en tot het verwerven van inzicht
in het effect van hulpmiddelen voor de operator. Tevens verschaffen
trainingen informatie voor de verdere simulatorontwikkelinq.
Vooruitzichten: Zowel voor de scheepsbrugsimulator als voor de machine-
kamersimulator mag op korte termijn qeen ç¡roei van het aantal trainingen
worden verwacht, doordat de simulatoren niet meer voLdoen aan de eisen
die de markt stelt en de trainingsvraag in verband met sLechte tanker-
markt en toename van concurrentie verminderd is.
0p de wat langere termijn kan op een groei van het aantar trainingen ge-
rekend worden, doordat internationaal eisen gesteld gaan worden aan op-
leiding en nascholing van personeel i.v.m. de veiligheid. Hiernaast is
economische bedrijfsvoering van groot belang. Voorwaarde hiervoor is wel
dat de bestaande simulatoren worden aangepast aan de eisen die de markt
steLt, of vervangen worden door nieuwe simulatoren.

0nderzoek rrmens-machinetr relaties

Naast het trainen van operators is het van belanq dat mens-machine in-
terfaces optimaal ontworpen worden, d.w.z. dat de mens dle informatie
krijqt, in een vorm die vanuit ergonomisch oogpunt het meest wenselijk
is, die nodig is om de machine optimaaL te bedienen. Hierbij zull-en te-
vens de hem ter beschikking te steLlen controlemiddelen in beschouwing
dienen te worden genomen.



BijJ.aqe 2-5

0p het gebied van zowel het beheersen van scheepvaartverkeer door een

verkeersbegeleider als van de beheersing van het enkele sehip door een

schipper of een navigator wordt thans onderzoek verricht.
Daarna4st is een begin gemaakt met een project, waarbij ook andere TNO-

instituten betrokken zijn (IZF, NIPG en de afd. MT) op het gebied van
operatortaken in de procesindustrie. Verwacht wordt dat deze activitei-
ten in de komende jaren in omvang zullen toenemen.

Iritt-ugglrlÉer
0p het gebied van de trillinqshinder wordt door het IltlEC0 van oudsher
onderzoek verricht. In verband hiermee wordt deelgenomen aan diverse
IS0-commissies op dit gebied.
In samenwerking met de TPD, l{VC, S0ZA en de CARG0 wordt op het ogenblik
een onderzoek verricht naar de trillinqshinder op de arbeidspl-aats.
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INDUSTRIËLE PRODUKTEN EN DIENSTEN TNO ( IPD-TNO)

In verband met de ontwikkeling op het qebied van de micro-electronica en
de CAD/CAM technieken en ten gevolge van de maatschappelijke tendenzen,
zoaLs deze onder andere zijn vãstgeleqd in de Arbo-wei', t<a"n ui¡ de keuze
van werkmethoden niet langer worden volstaan met de beoordeling van vak-
technische en economische aspecten.
Voor de IPD-instituten vanwaaruit traditioneel het midden- en kleinbe-drijf met betrekking tot de keuze van werkmethoden wordt qeadviseerd,
betekent dit dat moet worden ingespeeld op de nieuwe situalie. Hiertoe
zull-en onder andere de medewerkers in de geleqenheid moeten worden ge-
steld zich in te werken in een multidisciplinaire aanpak van de projec-
ten.
Het doel van deze activiteit is te bereiken dat de lPD-instituten ook in
de toekomst, onder andere door een multidisciplinaire aanpak van het ad-vies, qoede partners zijn voor het bedrijfsleven bij het bepalen van de
keuze van de werkmethode en het investerinqsbeJ-eid en bij het opleiden
en (om)scholen van de medewerkers van de bedrijven.

llenkpnognønna 7983

- het voorbereiden, stimuÌeren en uitvoeren van activiteiten op het
gebied van mens en technologie;

- een begin maken met de coördinatie van de werkzaamheden, die in de
verschillende IPD-instituten onder de noemer rrmens en technoloqiel
worden uitgevoerd;

- het entameren en beqeJ.eiden van enkeLe pilot-aetiviteiten waaron-
der:
. het werken met bed¡ijfskringen;
. advies inzake keuze werkmethode;
. indicerend onderzoek naar werkomstandigheden;
. branche-gericht onderwijsproject;

- verdere kennisopbouw m.b.t. het onderwerp met name op het gebied
van de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) ;- samenwerkinq met het dwarsverband Humanisering van Arbeid TNg.
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TECHNISCH.I'IETENSCHAPPELIJKE DIENSTEN TNO (TWD-TNO)

Technisch Phvsische Dienst TN0-TH

Bij de TPD heeft van oudsher het zwaartepunt gelegen bii het ontwerpen
en uitvoeren van voorzieningen tot Ìawaaivermindering, op basis van een

daartoe uitgevoerd onderzoek. Het is de bedoeling deze werkzaamheden

voort te zetlen waarbij enige uitbreiding van de vraag uit het bedrijfs-
Ieven wordt verwacht in verband met het in werking treden van de Arbo-
wet. Wellicht zaI dit in de toekomst de wens tot enige personeelsuit-
breidirrg ten gevolge hebben.
Dit werk wordt rechtstreeks gefinancierd door de desbetreffende bedrij-
ven; er is veel concurrentie van particuliere adviesbureaus.
De portefeuille bevat momenteel enkeLe relatief grote opdrachtprojecten
betreffende beLeidsonderbouwend onderzoek met betrekking tot de Arbo-
wet. Deze werkzaamheden zullen nog wel enige jaren in deze omvang voort-
duren. Deze projecten worden qefinancierd door het Ministerie van Socia-
Ie Zaken en Werkgelegenheid.
Enkele van deze projecten worden in samenwerking met het IMG uitgevoerd;
het accent ligt daarbij op de dosis-effect problematiek.
Er is een accentverschuivinq gaande bij de lawaaibestrijdinqs van cor-
rectieve maatregelen naar maatregeJ.en ter vermindering van de geluidpro-
duktie van machines, in ganqbare termen uitgedrukt als tstille technolo-
giet. Sinds kort is een kfeine groep werkzaam op dit veelbelovende werk-
terrein en er tekent zich een tendens af van vrij snelle groei die wel-
lieht op vrij korte termijn de wens tot personele uitbreidinq met zich
mee zaL brenqen.
Stimulerend ierkt hierbij een zekere externe druk. DGA heeft zich bii
monde van de Staatssecretaris uitgesproken voor een toenemende aandacht
voor de geluidbeperking aan de geluidsbronnen zelf en de bereidheid
hierbij financiëIe steun te verlenen. Door het Ministerie van Economi-
sche Zãken wordt miLieutechnologie gestimuleerd waarij aan de bedrijven
financiële steun is toegezegd. Ook het Ministerie van Welzijnr Volksge-
zondheid en Cultuur stimuleert deze ontwikkeling.
Er is bij de ontwikkelingen op het qebied van stille technologie een
groeiende samenwerking met branche-gerichte instituten uit andere hoofd-
qro"pen (MT, BM, IPD, VV). De financiering geschiedt voor een deel uit
externe bronnen, voor een deel uit de Beleidsruimte, voor een (klein)
deel uit de basissubsidie. Voor de uitbouw van deze activiteit zal een

financieringsmogelijkheid voor basisspeurwerk gevonden moeten worden.
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VOEDING EN VOEDINGSMIDDELEN INO (VV-TNO)

De thans beschikbare outillage en apparatuur voor de produktie van voe-
dingsmiddelen brenqt in een aantaL gevallen mee dat de werkers in hetbedrijf worden bJ-ootgesteld aan arbeidsomstandigheden die als hinder-
Iiikr onwaardig of misschien ook ongezond moeten worden aangemerkt.
Daarnaast worden veeL van de uit te voeren handelingen routinematiq ver-
richt en wordt soms een aanzienrijke krachtinspanning gevraagd.
In deze situatie bij werkomstandigheden die niet altijd optimaal zijn,
zal het steeds moeiJ-ijker worden mensen te vinden die bereid en in stáat
zijn deze werkzaamheden met de vereiste nauwkeurigheid uit te voeren.
Mechanisering en automatisering kunnen hierin een bijdrage leveren in-
dien tevens ergonomische aspeeten van de bediening van automaten hierbij
worden betrokken.
DoelstelLinq van het onderzoek is het zodanig aanpassen van processen en
modificeren van machines in de voedings- en voedinqsmiddelenindustrie,
dat betere arbeidsomstandigheden en grotere veiligheid worden gereali-
seerd.
De begroting voor 198f wordt voor de Hoofdgroep Voeding en Voedinqsmid-
deren TNO qesehat op f.250.000,--. Dit is qeJ-ijk aan het budget van
1982. Het betreft hier financiering uit opdrachten van derden.
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GEZONDHEIDSONDERZOEK TNO (GO-TNO)

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO

In het kader van het hoofdonderwerp Mens en Arbeid wordt onderzoek ge-
daan ten behoeve van de gezondheidsbescherming van de werkende mens. Me-

de als gevolg van de invoering van de Arbeidsomstandiqhedenwet en de

uitbreiding eá verbreding van het werkgebied van de bedrijfsgezondheids-
zorg is er sprake van een toenemende vraag, zowel van overheid en be-
drijfsleven (werkgevers èn werknemers) a.Ls van bedrijfsgezondheidsdien-
steñ, naar toepasbare onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten betref-
fende de relatie arbeid - gezondheid.
gnderzoek bij het NIPG bestrijkt dit hete veld van onderzoek met uitzon-
dering van hãt gespecialiseerd technisch onderzoek naar fyóische en che-
mischõ arbeidsomstandiqheden alsmede het toxicologisch onderzoek, welke
onderzoeksgebieden worden behartigd door andere TN0-instituten.
luiomenteel zijn bij het NIPG/TNO ruim 25 ondetzoek(st)ers werkzaam op het
terrein Mens en Arbeid: artsen, psychologenr sociologen en inqenieurs.
Naast onderzoek op de hierboven aangeduide deelqebieden is het door deze
multidisciplinaire bezettinq ook mogetijk de gecombineerde invloed van

verschillende gezondheidsbedreigende factoren in een arbeidssituatie met

behulp van één geïntegreerde benadering te onderzoeken. In een aantal
qevallen wordt hierbij ook samengewerkt met andere TN0-instituten die
over speeialistische kennis op deelgebieden beschikken.
Naast deze onderzoeksactiviteiten vinden r¡ok meer algemene ondersteunen-
de activiteiten plaats in het veld van de bedrijfsgezondheidszorg. Ge-

noemd kunnen worden de landeJ.ijke NIPG-ziekteverzuimstatistiek, de op-
leidinq tot bedrijfsarts die op het NIPG/TN0 wordt verzorgd, en onder-
steuning van bedrijfsqezondheidsdiensten bij het systematisch registre-
ren van bedrijfsgeneeskundige geqevens ten behoeve van een epidemiolo-
gisch onderzr¡ek.
Éen nadere beschrijving van de verschillende deelonderwerpen volgt hier-
onder:

gggtele-sl!lgre:gli!grrc-yger-e!elK-9egr-!gglleleeie-!ePeelge-elÞgi9::i-
tuaties

Technologische ontwikkelinqen hebben een sterke invloed op bestaande ar-
beidssituaties en doen nieuwe typen arbeidssituaties ontstaan. Het is
van beÌang reeds bij het ontwerp van de arbeidssituatie (het technisch
systeem, de taakinhoud en de orqanisatie) ervoor te zorgen dat geen ge-
zôndheidsbedreigende invLoeden aanwezig zijn en dat er mogelijkheden
zijn voor een door de betrokkenen als zinvol en bevredigend ervaren
taakvervulling.
0nder dit onderwerp valLende projecten kunnen eroP gericht zijn ener-
zijds dergelijke ontwerp-criteria te ontwikke.Len en anderzijds deze cri-
teria in ãe praktijk bij het ontwerp van een arbeidssituatie in te bren-
qen. Afhankelijk van de vraagstelling ligt het accent oP ergonomische
ãspecten in beperkte zin of strekt het zich ook uit tot taak- en organi-
satie-ontwerp.
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De relatie tussen werkbelasting en stress (zowel fysiek als psychr¡soei-
aal) enerzijds en gezondheid anderzijds komt de laatste jaren steeds
meer in de belangstelling. 0p het NIPG/TN0 is de aandacht niet zozeet
gericht op kortdurende extreme condities, doch op gezondheidsschade op
langere termijn als qevolg van min of meer constant aanwezige invloeden.
In dit kader wordt zoweL experimenteel aLs meer veld-georiënteerd onder-
zoek verricht.

YsUig!el9
Veiligheid in verschillende leefsituaties, waaronder de arbeidssituatie,
is een onderwerp dat reeds gedurende een aantal jaren de aandacht geniet
binnen het NIPG/TNO. MomenteeL is het onderzoek vooraL gericht op áe be-
leving van risicors en het veiligheidsgedrag bij verschill-ende groepen
werknemers in diverse industrieën. Daarbij qaat de aandacht uit naar zo-
wel toxisch-fysische risicors als ongevalJ.enrisico's.
Deze onderzoekingen worden aangevuld door epidemiologische studies van
bedrij fsongevallen.

Eet 9 g4 e I g g i : g! 
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Coördinatie en inhoudelijke ondersteuning bij het gestandaardiseerd re-
gistreren van bedrijfsgezondheidskundige gegevens voor epiderniologisch
onderzoek. Implementatie van een spreekuurreqistratiesysteem bij be-
drijfsgeneeskundige diensten. Ontwikkeling van methoden van onderzoek
betreffende qezondheidsrisicors en psychosociare probrematiek.

3l e!! gye r 
=.uit¿ 

- el Þ e i I g gl g gs ghiktheid en dysfunctioneren

Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van methoden van onderzoek
betreffende het dysfunctioneren van werknemers en op de achtergronden
van ziekteverzuim en arbeidsongesehiktheid.

Gehooronderzoek

Blootstelling aan Iawaai kan, afhankelijk van de intensiteit en bloot-
stellingsduur, leiden tot bJ.ijvende gehoorschade. Audiometrisch onder-
zoek is nodiq om bij werknemers de omvang van de gehoorschade te kunnen
vaststellen en te komen tot aanbevelingen voor preventie. Ten behoeve
hiervan wordt gewerkt aan methodenontwikkeling en methodenvergelijking
en vindt advisering en voorlichting pJ-aats met betrekking tot toepassinq
in de praktijk (onder andere cursus bedrijfsaudiometrie). Hiernaasf
vindt longitudinaal epidemiologiseh onderzoek pJ-aats gericht op de ont-
wikkeling van de gehoorscherpte in de tijd bij populaLies, waarbij geen
sprake is van duidelijke blootstellS.ng aan lawaai in arbeidssituaties.
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Instituut voor Milieuhyqiëne en Gezondheidsteehniek TNO

Chemische arbeidshygiëne

DoeLetelLíng

DoeIstel]ing van de onderzoeksactiviteiten in het kader van het hoofdon-
derwerp "Luèhtverontreiniging in ruimtenrr (nr 60f van het IMG-WerkpIan
lg1t volgens TN0-richtlijnen), voor zover dit betrekking heeft op het
gebied van de humanisering van arbeid.
Bedoelde activiteiten richten zich op de beheersing van de opname van
chemische componenten door personen tijdens hun werk.

2nãerzoek

Daar opname op de werkplek vooral door inademinq van gecontamineerde
Iucht geschiedt, ligt de nadruk van het onderzoek op bepalingsmethoden
voor Luchtverontreiniginq en in het bijzonder op:
- verbeterinq van meettechnieken, bijvoorbeel-d:

. automatische herkenning
microscopie;

van asbest met behulp van electronen-

van contami-

persoonlijke
stofmonsterapparatuur ) ;

. invloed van luchtbeweqing en turbulentie op de bepaling van
stofconcentraties .

- meetstrategie:
. onderzoek naar de invLoed van meetplaats, meetduur, meetfrequen-

tie en produktieparameters op de representativiteit van de geme-

ten blootstelling.
- veldonderzoekinqen:

. afbeeJ-ding van ruimtelijke concentratieverdelingen
nanten op de werkplek (rremote sensingt);

. stofmonsterneming en aanzuiging (ontwikkeling van

. indien werksituaties op basis van eerder
werksituaties onbevredigend zijnr worden
verbetering in de situatie te brengen.

- evaluatie van maatregelen:

genoemde technieken op-
aanbevelingen qedaan om

aanvaardbare. medewerking aan de opstelling van richtlijnen om

werksituaties te bereiken.

Klimaatonderzoek

DoeLstelLing

Het kiezen, vooraf vastJ-eqgen of besehrijven en in de praktijk controle-
ren en/of verbeteren van de niveaus van het thermisch binnenklimaat r de

verlichting en de frisheid van de lucht zodanig, dat de mens zich hier-
bij optimaal welbevindt onder diverse woon- en werkomstandiqheden. Ver-
richten van onderzoek voor beteid, methodieken en probleemopì.ossing.
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2ndenzoekpnog?ûma

- beoordeling meetgedraq van meetinstrumenten ten behoeve van ther-
misch klimaat;

- meten, anaJ.yseren en toetsen van fysische binnenmilieufactoren:
geluid, Iicht, thermisch binnenkLimaat, Iuchtbeweging;

- relatie ventilatie en stofverspreiding;
- relatie ventilatie en CO-concentraties in garages;
- beleving energie-zuinige verlichtingssystemen.

Gehooronderzoek

DoelsteLlíttg
Het vaststel-len van grenzen waarboven de gezondheid van de mens nadeì.ig
beinvloed wordt; zower wat betreft geluidshinder als - bij hogere ni:
veaus - gehoorbeschadiqing. Het samen met BGD-en ontwikkelen en introdu-
eeren van gehoorbeschermingsprogrammafs in bedrijven. Beleidsonderbou-
wend onderzoek.

}nderzoekpnog?cnna

- preventie gehoorschade;
- transversaal gehooronderzoek in de bouw;
- beleving en meten van impulsgeluiden en trilLingen;
- invloed van lawaai op de sJ.aap;
- onderzoek ten behoeve van verbodswetqeving voor arbeidsplaatsen

met geluidsniveau hoger dan 95 dB(A).

?oekonstuem'taehtdng

De toenemende beLanEstelling voor arbeidshygiëne, dat wil zeggen het be-
vorderen van gezonde omstandigheden op de werkplek, maakt een integrale
aanpak wenselijk. 0p het terrein van de toetreding van daglicht eñ hetuitzicht naar buiten, de verrichting, de temperatuur en hef krimaat, cle
ruchtverversing, het geluid en het ontstaan en de verspreiding van gas-
sen, dampen, nevers en stof (art. 21 lid 2 van de Arbo-wet)-kunnen de
Afdelingen Geluid-Licht-BinnenkLimaat en Binnenlucht van het Instituut
voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO een gecombineerde inbreng
hebben. Steeds moet worden bezien of een verbeteriig van het binnenmi-rieu kan samengaan met een beperking van het energievãrbruik.
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Medisc[ Bio]ogisch Laboretorium TNO (Bedriifstoxicologie)

DoeLetql,Littg

In veel bedrijven worden de werknemers blootgesteld aan potentieel ge-
vaarlijke stoffen. Het is van groot belang te weten in welke mate deze

stoffen in het lichaam worden opgenomen en wat hiervan de eonsequenties
zijn voor de gezondheid van de betrokkenen.

tlítuoering
Het werkprogramma van het Medisch Biologisch Laboratorium (MBL) is ge-
richt op het ontwikkelen, evalueren en op beperkte schaal toepassen van
specifieke methoden, waarmee bij werknemers blootstelling aan chemische
stoffen kan worden vastgesteld (biologische rnonitoring) of waarmee moge-
Iijke effecten op de gezondheid van werknemers ten gevolge van bloot-
stelling aan chemische stoffen in zorn vroeg moqelijk stadium kunnen
worden gedetecteerd.

De biologische monitoring betreft zowel industrieel toegepaste stoffen
met een hoge giftigheid of mogelijk kankerrisico alsook op zichzelf wei-
nig qevaarJ-ijke stoffen waaraan op grote schaal worden blootgesteld.
Veel nadruk ligt hierbij op stoffen die zich in het Iiehaam ophopen
(bijv. lood, cadmium) en op stoffen die via de ademhaling of de huid
worden opgenomen (bijv. oplosmiddelen). Metingen worden uitgevoerd in
bloed, urine, uitademinqslucht en speeksel.

Het onderzoek naar rvroeger qezondheidseffecten betreft het vaststellen
van schadelijke effecten oP:

- het zeñuwstelsel (meting van neurotoxische effecten bij de mens);

- het genetisch materiaal (detectie van blootstelling aan careinoge-
ne stoffen);

- de huid en de slijmvliezen (meting van huidpenetratie en huidbe-
schadiqing);

- het immuunapparaat (detectie van veranderingen in de

weerstand tegen infecties);
- bloedcellen en bloedeiwitten.

Bedrijfstoxicoloqisch ondezr¡ek wordt uitgevoerd op verzoek van bedrijfs-
artsen en bedrijfsgeneeskundige diensten.0p verzoek van de overheid
(Directoraat Genáraál van de Arbeid, Ministerie van Sociale Taken) wordt
gezondheidsonderzoek uitgevoerd in bedrijven en bedrijfstakken (health
ãurveys). Daarnaast adviseert het MBL bedrijfsartsen en de overheid bij
ad-hoc-problemen betreffende blootstelling aan chemische stoffen.

afweer en de
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Radiologische Dienst (Stralingshygiëne)

Ilotiuering
Onze maatschappij brengt de mens (hetzij in het werk, hetzij in het da-
gelijks Levenr of beide) frequent in aanrakinq met ioniserende stralinq.
Voorbeelden zijn:
a. de toepassinq van straling in de geneeskunde (röntgendiaqnostiek,

stralingstherapie, nucleaire geneeskunde) en wetenschappelijk on-
derzoek;

b. röntgenonderzoek van technisehe constructies en materiaren;
c. gebruik van technieken die straling a1s onvermijdelijk bijprodukt

met zich meebrengen (zoals kernenergie, electronisch lassen en
dergelijke ) .

Ter bescherming van de mens tegen (de schadelijke invloed van) straling
is voortdurende begeleiding en controle noodzakeJ.ijk.

DoeL

1. Vaststellen van door personen ontvangen stralingsdoses door middel
van persoonlijke dosiscontrolemiddelen (voor circa 18.000 radiolo-
gische werkers) en het registreren en melden van de meetresul-ta-
ten. De markt blijft een liehte groei vertonen.

2. Meting en evaLuatie van inwendige besmetting met radioactieve
stoffen. De markt is stabiel.

3. Calibreren van radiologische meetapparatuur voor derden. Indien
daarvoor wettelijke bepalingen komen, kan de markt aanzienlijk
toenemen.

4. Vaststellen van stralingsvelden waaraan personen (kunnen) worden
blootqesteJ.d en het geven van adviezen ter verbeterinq van de
stralingsvei lighei d.

llenkpnognama 7983

nr NABS

6t81 031t Individuele Stralings-Controle (ISC) voor radiologische
werkers wordt voortgezet. Een nieuwe meetmethode (fDL 

=
ThermoLuminescentiedosimetrie) zal worden ingevoerd. Do-
ses zullen op naam worden geregistreerd. De dosisregi-
stratie wordt voorbereid op een nationaLe funct,ie.
Dienstverlening met betrekking tot de praktische stra-
lingsbescherming. Belanqrijkste onderwerpen: meting in-
wendige besmetting van personen, calibreren van stra-
J.ingsmeetapparatuur, ijken therapeutisehe bestralings-
bronnen en veiligheidsonderzoeken,/adviezen.

6182 0t13



DEFENSIE ONDERZOEK TNO (DO-TNO)

Instituut voor Zintuiofysiologie TNO

Gehc¡oronderzoek

Doel,stelling

aanzien van toeLaatbaar
op de arbeidsplek ten
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het bijzonder

gehoorverlies.
gevolge van ge-

a.

b.
c.

Bepaling schadelijk niveau van impuì.sgeluidr in
schietlawaai.
Evaluatie van criteria ten
Evaluatie van de handicap
hoorverlies.

}ndenzoekpnogtcnnna

a. EvaLuatie van dosis-effeet relaties voor schietlawaai en ander im-
pulsgeluid, daarbij inbegrepen effect van gehoorbescherming.

b. Bepaling van het spraakverstaan in relatie tot toonaudiogram bij
L awaaislechthorendheid.

c. Evaluatie van de eisen die aan het qehoor in een bepaalde arbeids-
situatie moeten worden gesteld en confrontatie van deze eisen met
gehoorverÌiezen (die vaak op de arbeidsplek werden opgelopen).
Keuringseisen.

Mankteituatie
a. Defensie, NAVO; continue beJ.angstelling.
b. Defensie, Ministerie van Sociale Zaken, EEG; veel belangstelling.
c. Defensie, Minieterie van Sociale Zaken, EEG; veel belangstelling

wordt verwacht.

Toekometûem'taehtíng

Gezien de voortschrijdende ontwikkeling in wapensystemen met
voortdurend toenemende geluidsniveaus zal er steeds belanqstelling
voor de schadelijkheid van schietlawaai blijven bestaan.
Acuut probleem in komende 5 jaar, normgeving, wetgeving.
Onderzoek wordt binnenkort gestart, looptijd naar verwachtinq ze-
ker 5 jaar.

-Er 
ggr g$ g-ye!- ge-!et!ele!-te!-Þe!lg!!ilg- let -ee!e!s!iee!i!9

Doelstellíng
a. Het rationaliseren van bedrijfsvoering door meer taken aan automa-

ten en minder aan mensen toe te wijzen (produktiviteitscriterium).
b. Het bepalen van de effecten van automatisering op de veiliqheid

van de taakverrichter en zijn omgevtng.
c. Het ontwikkelen van criteria en normen voor het toetsen van de

effecten van automatisering op de qezondheid van de werkende mens.

a.

b.
c.
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and.enzoekprogzømn,

1. (a+b) Evaluatie van computer-gestuurde informatie op beeldschermen
ter bewaking en regeling van machine-installaties. 0mvang 10 ac-
mals.

2. (a+b) 0nderzoek naar de effecten van automatisering (in het bij-
zonder de integratie van informatie) op de veiligheid van het va-
ren van schepen. 0mvang 10 acmars.

tlatkteituatie
1. Defensie heeft steeds belangsteì-Iing. Bedrijfsleven aarzelend

i.v.m. economische recessie.
2. Defensie heeft belangstelling. Stichtinq Coördinatie Maritiem 0n-

derzoek heeft 1e fase onderzoek verleend, 2e fase stagneert i.v.m.
economie en ad-hoc beleid. Bedrijfsleven is geinteresseerd. Minis-
terie van EZ is geïnteresseerd. Directoraat-GeneraaI voor de
Scheepvaart toont wel belangsteJ-1ing, maar voert geen beleid op
dit punt.

T o el<one t Ð ea'taeht ing
a. Voor rationaLiseren bestaat belanqstelling. Verhoging van produc-

tiviteit per arbeidsplaats kan door het toepassen van ergonomie op
relatief goedkope wijze gerealiseerd worden. Ten onreehte wordt
rrational-iserent vaak alLeen gezien al-s rwegautomatiserenr van
mensen.

b. Door voortgaande automatiserinq zal belangstelling voor de veilig-
heid van het mens/machine systeem blijven bestaan. 0orzaken van
ongeJ.ukken in transportsystemen of in de industrie worden voor ca.
80% toegeschreven aan menselijk falen. Na rampen zoaLs bij Har-
risburg of met de Torrey Canyon laait de publieke belangstellinq
voor de veiliqheid en het milieu op. De overheid stimuleert echter
te weiniq het toepassen van ergonomie op de veiligheid van mens/
maehine systemen.

c. Dit aspect wordt primair door het NIPG behandeld.

!gI!rcre:9r-99!9!r-9

DoeLeteLlíng

OptimaJ.iseren van informatie-overdracht

2nd.enzoekpnog"qmø

a. Onderzoek qebruiksvriendelijkheid software-programmatuur.
b. Data-presentatie in tabel- of qrafiekvorm.
c. Zinvol gebruik van kLeur- en helderheidcodering op beeldschermen.

Ilatkt s lituat í e en t o ekonn to em't acht íng

Dit onderzoekgebied is nog in ontwikkeling. Een grote behoefte, zoweJ.
bij het bedrijfsleven als bij de overheid, wordt voorzien.
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Visuele ergonomle

DoeleteLling

a. Optimaliseren van visuele vermogens.
b. OptÍmaliseren van verlichting.
e. 0pstellen van eisen aan gezichtsvermogens en verlichtinq.

1nãenzoekprogrczma

a. Studies van visuele belasting, instrumentee.L zien, brilkwaliteit.
b. Studies van de kwaliteit van werkplekverlichtingr inrichtinq werk-

ruimten met bee-Ldschermen, kwaliteit van weg- en tunnelverlich-
ting.

c. Het opstellen van eisen voor rijvaardigheidr van verlichtingsnor-
men, van toelaatbare niveaus voor optische straling (Iasers o.a. ).

Mapkteítuatíe

a. Defensier DGA.

b. Defensie, Rijkswaterstaat' DGA.

c. Rijkswaterstaat, Gezondheidsraad, Defensie.

ToekomstÐemtachting

Vrij permanente belangstelling, voornamelijk van overheidszijde.

Ihguelv:ielegrg
DoelatelLíng

a. Ontwikkeling thermisch model van de mens.
b. Verbeterinq draagcomfort beschermende kì-eding.
c. Evaluatie biofysische testmethoden voor k1eding.

1ndenzoekprcgzcnnna

a. Ontwikkeling van een fysiologisch model voor metabole en omqe-
vingswarmtebelasting, uitgesplitst naar sexe, leeftijd en fitness.

b. Ontwikkeling en evaluatie van nieuwe constructies en materialen
voor (reqen)beschermende kleding, in samenwerking met Vezelinsti-
tuut en Ten Cate Over-All Fabrrcs.

c. Vergelijking van warmtemetinqen aan kleding met proefpersonen en

met een zogenaamde rthermal manikinr.

Manktsítuatíe
Bewezen belanqstelling van Defensie, Sociale Zaken, diverse indu-
strieën, en diensten die beschermende kleding dragen.
Gesubsidieerd door EEG; kleding industrie.
Defensie, kledingprodueenten.

a.

b.
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BELEIDSSTUDIES EN INFORMATIE TNO (BI-TNO)

Studiecentrum voor Technoloqie en Beleid (werkgebied Technologie en Ar-
beid)

Uitqanqspunt is de wissel-werking tussen technologische ontwikkelingen en

tffiãFnq-en in de arbeid, zoweL in kwantitatieve a1s kwalitatieve zin.

Doeletelling
Het uitvoeren van beleidsgerichte studjes en onderzoeken gericht op het
verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van arbeid in relatie tot
technoloqische ontwikkelingen.

fuogronna

a. gnderzoek gericht op de effecten van technologische ontwikkelingen
op arbeid.

b. Onderzoek naar de moqelijkheden en wijzen van terugkoppeling
vanuit bovengenoemde effecten, naar technologische en

organisatorischã ontwerp- en ontwikkelingsprocessen op de volgende
nlveaus 3

- bedrijven
- sectoren
- ontwerPbureaus
- fabrikanten van aPParatuur
- basisontwikkeLingen (bijv. micro-electronica).

c. Het onderzoeken van andere dan gangbare normen van arbeid met

daarvoor relevante technoJ-ogische ontwikkelingen:
- herverdeling van arbeid
- arbeid en kleinschalige produktie
- arbeid in informele economie

d. Samenwerkingsvormen bedrijven.

ùlankt

Er Lijkt zich een duidelijke markt te ontwikkelen met betrekking tot
onderioek op sectorniveau waarbij ondersteuning van de besl-uitvorming
met betrekking tot nieuwe technieken in bedrijven noodzakelijk is.
Er is een duidelijke interesse bii departementen (87, SoZa) en

semi-overheidsinstellingen (NEHEM en COB/SER).
gok bij vakbonden is de belangstelling hiervoor groeiende, _mede door
discussies over produktie- en arbeidsorganisatie in relatie tot
automatisering (met name flexibele automatisering) en door introductie
Arbo-wet.

I o el<one þ o en't acht ing

Naarmate het besef doordringt dat kwaliteit van arbeid bii de huidige
trend in technologische ontwikkelingen ook een economisch goed is en dat
dus innovatie niet slechts een kwestie van het ontwikkelen van nieuwe
technologieën is, fijkt de markt voor (sector-gerichte) beleidsstudies
en onderzoeken op dit terrein te zullen gaan groeien, mede door het
streven naar een (project)minister voor technologiebeleid en de

omvangrijke bedragen van de overheid voor innovatiebevordering.
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DWARSVERBAND HUMANISERING VAN ARBEID TNO (HumaT)

?uerzíeht oan ín 7982 doot flunæ geeoöndineende pnoje&en
Door het dwarsver.band is veel aandacht qeschonken aan het initiëren en
begeleiden van samenwerkingsprojecten, vaak met een multidisciplinair
karakter. Het betróf hier opdrachten van zowel de overheid als het be-
drijfsleven. Het gaat hier doorqaans om samenwerkingsprojecten van een
type waarmêe binnen TNO noq betrekkelijk weinig ervarinq bestaat. 0m die
reden speelde het dwarsverbandbureau een belangrijke rol bij het formu-
Ieren van de vraagsteLling in overleg met de opdrachtgever en de verdere
coördinatie en begeleiding van de projeeten. De dwarsverbandcommissie
vervulde hierbij een adviserende en controlerende functie.
Hieronder wordt nu van deze projecten de doelstelling, projectbeschrij-
vingr uitvoerende instituten, stand van zaken aan het eind van 1982 en
mogelijke follow-up aangegeven.

o 9r.¿gr=gg!-!gr!:gyglirg!e_etÞgi9
Het Directoraat-GeneraaL van de Arbeid (DGA) van het Ministerie van So-
ciale Zaken heeft beqin 19BO aan Humar een opdracht verLeend tot het
uitvoeren van een eerste fase van een onderzoek naar lopende band- c.q.
kort-cyclisch- e.q. machineqebonden werk. De volgende vragen stonden
hierbij centraal:

1. Wat wordt verstaan onder lopende band- c.q. kort-cyclisch- c.q.
machinegebonden werk?

2. In welke omvang komt dit verschijnseL in Nederland voor en hoe
is deze omvang te reqistreren in de toekomst?

3. werke maatregelen zijn van beLang voor terugdringing of verbe-
tering van de daarbij voorkomende arbeidsomstandigheden?

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een samenwerkingsproject tus-
sen het Neder-Lands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg en het
Studiecentrum voor Technologie en Beleid. Het eindrapport (rapport fase
1) is in december 1981 in de zogenaamde Soza-reeks van het Ministerie
gepubliceerd. Het DGA beraadt zich momenteel over een vervolgonderzoek,
waarin een omvangsbepaling van het verschijnset (de tweede vraaq) en het
uitvoeren van oP specifieke deelqebieden gerichte onderzoekingen om tot
bepaalde pakketten maatregelen te kunnen komen (de derde vraag) centraal
staan.

o 0nderzoek walradarketen WesterscheLde

0p verzoek van het Directoraat-Generaa1 Scheepvaart en Maritieme Zaken
(DGSM) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft TNO ergono-
misch en sociaaÌ-orqanisatorisch advieswerk verricht ten behoeve van de
uitgebreide walradarketen lanqs de Westerschelde. Het onderzoek was op-
gebouwd uit een vijftal deeLonderzoekingen die betrekking hebben op een
analyse van de taken van de radaroperateurs, de inrichting en vormgevinq
van de werkplekken, een analyse van het informatieverwerkend systeem,
een analyse van het communicatiesysteem en ten slotte advisering met be-
trekking tot werk-rusttijden en personele bezetting. Gedurende 1981 zijn
de eerste vier deelrapporten door de onderzoekende instituten, het Ne-
derlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg en het Instituut
voor Zintuigfysiologie, afqerond. Het laatste deelrapport is in lgBZ ge-
reedgekomen. Het bureau zal- de gevoJ.gde aanpak en de resuLtaten van de
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verschillende deelonderzoekingen bundelen tot een kernrapport dat een

voorbeeldfunctie van een dergelijke onderzoeksbenadering voor andere
projecten kan hebben.

o årÞer9:elgclsverÞg!gtilg-egleeP:e!9gr!ev9
Het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkqelegenheid heeft Ín de loop van 1981 opdracht gegeven om

het door Humar ingediende onderzoeksvoorstel- uit te voeren.
De werkgevers in het seheeps- en industrieel onderhoud hebben de wens
geuit om de subsidieregeling arbeidsplaatsverbeterinq ook voor haar
branche van toepassing te laten zijn, gezien de sleehte omstandigheden
die men in die branche aantreft. Het voorgestelde onderzoek heeft tot
doel aan te geven welke werkzaamheden van het classificeerswerk voor on-
middellijke verbetering in aanmerking komen, dan weL welk onderzoek
noodzakeLijk is om tot uitvoerbare verbeteringsprojecten te komen. Met
de uitvoering van het onderzoek is in 1981 door het Verfinstituut een

begin gemaakt. Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheids-
zorg heeft daarop aansluitend de bezwarende arbeidsomstandigheden in
kaart gebracht en oplossingen aangeqeven om deze problemen te voorkomen.
Een aantal van deze oplossingen zijn in de vorm van een concreet uit te
voeren proefproject geformuleerd. De concept-eindrapportage was eind
1982 qeteed, zodat het definitieve rapport beqin 198f aan de opdrachtqe-
ver kan worden aangeboden.

o 9r9g t= ge! 
- trÞe:9eerelet gi glg9el-:lve 

-a 

geere

Door de Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst voor de Bouwnijverheid (BG-

Bouw) werd in september 1981 aan Humar opdracht gegeven een onderzoek in
te stellen near de fysieke gezondheidsschade, samenhangend met werk en
werkomstandigheden van stucadoors. Deze studie maakt onderdeel uit van
een omvangrijk BGBouw-project met betrekking tot arbeid en arbeidsom-
standigheden van stucadoors. De Stichting Arbeidstechnisch 0nderzoek
Bouwnijverheid heeft in dit kader een analyse van de ergonomische asPec-
ten van het werk en de werkplek uitgevoerd, terwijl een bij de BGBouw

aanqesloten bedrijfsgezondheidsdienst een beperkte analyse van bedrijfs-
geneeskundige gegevens heeft verricht.
Door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg werd een
protocol voor lichamelijk onderzoek en klachteninventarisatie samenqe-
steld, en in een vooronderzoek uitgetest. In september 1982 werd het af-
sluitende rapport van deze voorstudie aan de opdrachtgever aangeboden.
De verwachting is dat begin 1983 de opdracht voor het hoofdonderzoek zal
worden verstrekt.

o 9r9gr=gg!-lcsl-!Ieg!!el-vr-Þgsl9:g!:ulgt!:t:
In oktober 1980 verzocht het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Humar een voorstel op te
steLlen voor een onderzoek met als doel een beter inzicht te verkrijgen
in omvang en lokatie van mogelijke problemen met betrekkinq tot het
werken met beeldschermen. In samenwerking met het Instituut voor Zin-
tuigfysiologie en het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezond-
heidszorg werd een onderzoeksvoorstel opgesteld en in maart 1981 aange-
boden aan het DGA. Het betrof hier een gefaseerd onderzoek, bestaande
uit een voorstudie gevolgd door één of meerdere veldstudies in verschil-
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lende toepassingsgebieden van beeldschermen. Na overLeg met het DGA werd
dit voorstel op haar verzoek aangepast en uitgebreid, en met een nieuwe
begroting in.juni 1981 aan de opdrachtqever aangeboden. Eind 1982 werd
de opdracht tot uitvoering van het onderzoek (voorstudie en veldonder-
zoekingen) verLeend. Begin 1983 zal met de daadwerkelijke uitvoering
worden begonnen.

o Erg 9199199! 9 -!9 r ! e I e ! g r c I y 99 - 9 ! 9r i9 e! e - 
r-!.dl: ! r i g

Eind 1981 werd Humar door een chemische industrie benaderd met het ver-
zoek een onderzoeksvoorsteL op te stellen dat zich richt op het wegnemen
van ergonomische knelpunten in de produktie-afdelingen. In overleg met
de opdrachtgever werd voorqesteld het onderzoek uit te voeren in de vorm
van een technisch-erqonomische analyse van een 24-LaI werkpJ.ekken in de
produktie-afdelingen en aangrenzende afdelingen. De opdracht werd in
april 1982 ver-Leend. Het onderzoek richt zich op de arbeidsbelasting, de
mens - proces intenactie en de fysieke werkomstandigheden. De uitvoering
is in handen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheids-
zorg in samenwerking met de hoofdgroep Maatschappelijke Technologie. Het
afsluitend rapport zaI begin 1987 aan de opdraehtgever worden aangebo-
den.

o E!99!eri g g!e- e.dyiserlg-li :yl_ !el! 99r99Þ9y!
Eind 1981 werd Humar benaderd door een uitgeversmaatschappij met het
verzoek om in samenwerki.ng met de Werkgroep Ergonomie van de Technische
Hoqeschool Twente erqonomische advisering te verLenen bij de inrichting
van een nieuw te betrekken kantoorgebouw. ALs onderwerpen van onderzoek
werden door de opdrachtgever aanqegeven de werkplekverliehting, de in-
richting van beeldschermwerkpJ.ekken, de indeling/inrichting van verga-
derruimtes e.d., en de gedragspsychologische aspecten van de verhuisbe-
geleiding. De opdracht voor het onderzoek werd medio 1982 verJ.eend,
waarbij een samenwerkinqsverband tussen het Instituut voor Zintuigfysio-
loqie TNO en de Werkgroep Ergonomie van de Technische Hoqeschool Twente
werd overeenqekomen. De verschillende deeLonderzoekingen werden in de
tweede helft van 1982 afqerond.

" lrÞsi9:ptellerqll:!-lsrler:-?lit!!g!grlsr9ugÞggrriI
Eind 1981 werd Humar door het Drinkwaterleidingbedrijf van de gemeente
Rotterdam verzocht een onderzoeksvoorstel op ù" stetlen dat zich zou
richten op het analyseren van de arbeidsproblematiek bij grondwerkers en
fitters. Daarnaast dienden verbeterinqsmogelijkheden in het onderzoek
betrokken te worden. Nader overJ.eg met de opdraehtgever heeft geleid tot
een onderzoeksvoorstel waarbij het accent op een technisch-ergonomische
analyse van de arbeidssituatie is komen te ligqen. Het Nederlands Insti-
tuut voor Praeventieve Gezondheidszorg heeft medio 1982 de opdracht ge-
kreqen het onderzoek uit te voeren. Begin 19Bl wordt de rapportage ver-
wacht.

o I r g.d g ! ! i g : - 
q I - 

gr Þ e r.d s g æ ! _a l.d i g ! g g g I _ i I _ 9e - te s Þ e I i I g 
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In de tweede helft van 1982 werd Human benaderd door de Stichting Sec-
torbeleid MeubeLindustrie met het verzoek een onderzoeksvoorsteL op te
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stellen gericht op de mogelijkheden tot verbeterinq van de produktie- en

arbeidsomstandigheden in de meubeLindustrie. Humar stelde voor een voor-
studie van beperkte omvang uit te voeren ter voorbereiding van een om-

vangrijker en diepgaander hoofdonderzoek. Begin november 1982 werd de

opdiacñt tot uitvoering van de voorstudie verLeend. Deze werd uitgevoerd
door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg in sa-
menwerking met de hr:ofdgroep IndustriëIe Producten en Diensten. Het con-
cept-eindrapport was rond de jaarwisseling gereed en zal begin 1981 in
de definitieve vorm aan de opdrachtgever worden aangeboden. Dan wordt
ook de uitvoering van het hoofdonderzoek verder voorbereid, waarbij se-
lectie en prioriteitstelling van proefprojecten ter verbetering van de

arbeidsomstandigheden zulLen worden bepaald op basis van een kosten/ba-
ten-analyse.




