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VOORVgOORD

De Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst voor de Bouwnijverheid (BGBouw)

behartigt de bedrijfsgezondheidszorg van alle werknemers in de bouw en

in de nevenbedrijven. De dienstverlening in de vorm van bedrijfsgenees-

kundige begeleiding wordt verzorgd door de ruim 40 aangesloten regionale

bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD-en) . Daarnaast vindt praktisch gericht

wetenschappelijk onderzoek plaats, dat tot doel heeft de arbeidsomstan-

digheden in de bouw te analyseren en -hraar nodig- wegen tot verbetering

aan te geven.

In dit kader is een onderzoek uitgevoerd naar taak, gezondheid en welbe-

vinden van uitvoerders in de bouw. Hiertoe werd door het Nederlands In-
stituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG-TNO) in eerste instantie
een vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van de daarmee verkregen kennis

en ervaring is de definitieve onderzoeksopzet bepaald.

uitvoering van het onderzoek is begeleid door een werkgroep, \^Taarvan

samenstelling a1s volgt was:

DE

cte

Íí. van Hof

J. van Braam

dr. W.J. Diepeveen

drs. D. Draaisma

H. Hoolboom, bedrijfsarts
drs . R. Ví. M. Grrindemann

dr. A.E. Leuftink

H. van der ttteiden

B. Zoethout

direkteur-bedrijfsarts BGBouw, voorzitter
namens NVOB

direkteur Stichting Bouwresearch

NIPG-TNO

NIPG-TNO

NTPG-TNO

voorheen direkteur-bedrijfsarts BGD Oostelijk
Gelderland

hoofd Externe Betrekkingen BGBouh,

namens Bouw- en Houtbond FNV

Deze verkorte rapportage is opgesteld ten behoeve van een verspreiding
in brede kring van de resultaten van het onderzoek.

BGBouw.
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DOELSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

doelstelling van het onderzoek bestond uit twee delen:

a, Een oergeLi.jkdng uan u1:tuoevders met middenkadez' in de industz'ie,

op geLijke uijze aLs i,n het uerkennend ondev'zoek, met het oog

op de Draag of uituoerders in oengeLiiking met de genoemde kate-

gorie een risdkogtoep Dor'men. (de uitkomsten van deze vergelij-
king zijn te vinden in hoofdstuk 4,)

b. Het opsporen'la,n faktoren bij uituoez'dez's, in hun taak en taak-

omgeuing, die samengaan met (on)gezondheid en (on)uelbeodnden,

met het doeL uast te stelLen tn uteLke typen bef iiuen, boutt-

projekten en uitooerders risikokategordeën uan ui.ttsoerders

ooov,komen. (De uitkomsten van deze vergelijking zijn te vinden

in hoofdstuk 6.)

Ook zouden de resultaten van heÈ onderzoek, zo mogelijk, aanwijzingen

dienen te bevatten voor verbeteringen in de bedrijfsgeneeskundige ver-

zorginq van de uitvoerders.

De gegevens voor het onderzoek werden verzameld door middel van een vra-
genlijst, die de uitvoerders werd toegestuurd en door het raadplegen van

hun dossiers bij de BGD-en en van hun verzuimgegevens bij het SFB.

Voor dit dossieronderzoek is de uitvoerders toestemming gevraagd.

rn hoofd,stuk 2 wordt de vragenrijst besproken en in hoofdstuk 3 hoe de

uitvoerders voor het onderzoek zí1n uitgezocht en in welke mate zij heb-
ben deelgenomen.
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2. DE VRÀGENLIJST

In het vooronderzoek werden gesprekken gevoerd met 20 uitvoerders en een

aantal deskundigen uit de bouwwereld.

Daarnaast werd uit de onderzoeksliteratuur over taak en gezondheid van

leidinggevenden geput. Het bleek dat onderzoek speciaal op uitvoerders

gericht niet bestond.

De aktiviteiten mondden uit in een lijst met onderwerpen, die voor het

hoofdonderzoek werd omgewerkt tot een schriftelijke vragenlijst. Daarbij

werden de onderzoekers gesteund door de werkgroep uitvoerders.

Als proef werd een ontwerp van de vragenlijst tenslotte door een vijftal

uitvoerders ingewuld en daarna uitgebreid met de onderzoekers doorgespro-

ken.

De vragenlijst omvatte 11 onderdelen. Bij de opsomming hieronder is van

elk onderdeel bij wijze van voorbeeld één of twee van de vragen genoemd

(in de bijlage zijn de onderwerpen uit aIle vragen opgenomen) :

- ACHTERGRONDGEGEVENS VAN DE UIWOERDER

_ TAAK

Heeft u voor uw taken genoeg scholing?

- FYSIEKE WERKOMSTANDIGHEDEN

Heeft u in het werk veel hinder van wisseling van temperatuur?

- LEIDTNG, I(OLLEGA'S, ONDERGESCHIKTEN

Wordt het werk doorgaans billijk verdeeld tussen u en de anderen?

Komt het regelmatig voor dat een voorman of een ploeg het werk
anders wil- doen dan is voorgeschreven?

_ ORGANISATIE

Heeft u regelmatig te weinig mensen op het werk?

Kunt u voldoende overleggen over uw werk?

- VEILTGHEÏD

Ííordt veilig werken door de leiding van uw bedrijf daadwerkelijk
gestimuleerd?
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- VíERK _ PRTVE

ZLln er omstandigheden in uw werk die een ongunstige invloed
hebben op uw privé1even?

- INSPANNING

' Is uw werk lichamelijk erg inspannend?

- GEZONDHEID (INSLUSIEF TOESTEMMING INZAGE DOSSIERS)

Heeft u de Iaatste tijd gezondheidsklachten?

Bent u nu onder behandeling van een arts (of andere therapeuÈen) ?

- WELBEVINDEN

Vindt u uw beloning in overeenstemming met het werk daÈ u doet?

_ SLOTOORDEEL

AI met aI, vindt u nu zelf dat u goed, redelijk, matig of niet
goed zit met uw werk?

Eén van de vragen was de volgende:

Vindt u het goed dat een arts van ons instituut (NIPG/TNO) inzage
krijgt in uw bedrijfsgeneeskundige geEevens (indien u ooit kontakt
hebt gehad met een BGD) bij uw BGD en uw verzekeringrsgeneeskundige
(verzuim) gegevens bij het Sociaal Fonds Bouwnnijverheid?
(Hiermee blijven de gegevens wel medisch geheim.)

Hoe hierop is gereageerd, wordt vermeld in hoofdstuk 3.
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DE STEEKPROEF VAN UTTVOERDERS EN HUN DEELNAME

De uitvoerders voor het onderzoek werden gekozen door als eerste stap

bij de bedrijven na te gaan welke uitvoerders zij in dienst hadden.

Daartoe werd aan 893 bedrijven (uit de administratie van het SFB) in de

sektoren B & U (Burgelijke en Utiliteitsbouw) en GWW (Grond-, Víater- en

Iríegenbouw) een enqu6te toegestuurd, waarin over de uitvoerders hun leef-
tijd en opleidingsniveau werd gevraagd en de objekten vlaarop zij werkten.

In totaal reageerden op deze bedrijfsenquëte 463 bedrijven; dit is 528.

Daarna werden hieruit 538 uitvoerders gekozen voor het eigenlijke onder-

zoek. Hiervan stuurden tenslotte 434 man de lijst ingevuld terug, dit is
818 .

Uit de bedrijven die niet op de bedrijfsenquëte hadden gereageerd, werden

via de SFB-administratie nog eens 138 uitvoerders benaderd. Van hen rea-
geerden er 94, dat wil zeggen 68?.

In totaal kwamen dus 528 van de 676 uitgezette lijsten binnen, dat wil
zeggen 78"<.

Voor een dergelijk onderzoek is dit een hoog percentage. Blijkbaar leeft
de problematiek duidelijk onder de uitvoerders.

I4ede naar aanleiding van hun antwoorden, werden de uitvoerders in de vol-
gende kategorieën ingedeeld:

- BEDRTJFSGROOTTE:

21 - 50 manjaren
51 en meer

266
262

9t
64

16t
36
93

B3

192
213
123

343
181

4

OBJE}OiGTEGORIE:

woningbouw
utiliteitsbouw
woning + utiliteitsbouw
wegenJcouw
grondwerk + wegenicouw
onbekend en andere
kombinaties

LEEFTTJD:

-34)r
35-49 )r
50 en ouder

ZELFSTANDIGHEID: I

- wel-zelfstandig
- niet-zelfstandig
- orÈekend
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- OPLEIDING:2

- Iaag 2OO

- hoog 319
- onbekend 9

I ZelfsÈandige uitvoerders zijn uitvoerders die (vrijwel) volledig ver-
antwoordelijk zijn voor de hen toegehrezen taken en de beslissingsbe-
voegdheid voor de voortgangskontrole dragen. Hieronder vallen hoofd-
uitvoerders en afhankelijk van de bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden ook andere uitvoerders, waaronder deeluitvoerders.

2 Hoogopgeleide uitvoerders hebben öf minstens een voltooide MTS-oplei-
ding èf één of meer voltooide uitvoerders- of aannemerskursussen.

Op de vraag om gebruik te mogen maken van hun dossiers bij de BGD en

het SFB werd door 454 van de 528 uitvoerders toesternrning gegeven. Dit is
868. Van hen bestond in 202 gevaLlen een BGD-dossier = 444.

Hieruit werden door een bedrijfsarts van het NIPG aanvullende gegevens

over aandoeningen nu en in het verleden verzameld.

Van het SFB werden de verzuimgegevens verkregen.
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4. OPZET VAN DE VERGELIJKING VAN UITVOERDERS MET LEIDING-
GEVENDEN BUITEN DE BOUVí

Voor de vergelijking waren gegevens voorhanden uit 7 bedrijven die sinds
1978 door het NfPG zijn onderzocht in het kad.er van onderzoek naar het
funktioneren van de werknemers in hun arbeidssituatie en hun gezondheid.

In ondersÈaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bedrijven d.ie

in deze vergelijking zijn betrokken, waarbij tevens enkele kenmerken

zijn vermeld.

Tabel- 1. De
de

bedrijven waaruit het prod.uktiekader wordt vergeleken met
uitvoerders

aard bedrijf jaar van
onderzoek

aantal
leiding-
gevenden
in de

produktie

Ieiding-
gevenden
totaal

totaal
aantal

medewerkers

L. drukkerij
2. scheepswerf

3. drukkerij
4. stadsreiniging
5. openbaar vervoer
6. metaal-verwerking

7. drinkwaterleiding

t978

1979

1979

r979

1 980-82

1982

1982

58s

t451

664

786

2419

1i1

93

60

62

28

68

t76

t6

15

t5

157

69

90

222

20

15

totaal 425 648 57 69

Duideli-jk is dat het om sterk uiteenlopende bedrijven gaat waarvan in
sommige het werk van de leidinggevenden op dat van de uitvoerders lijkt
en in andere minder.

Voor de vergelijking zijn alleen de leidinggevenden uit de produktie ge-

nomen; hun funkties liggen voor het overgrote deel op het niveau van

bazen, ploegchefs en afdelingschefs.
De vergelijking brengt verder nog een aantal problemen met zich mee, waar-

van in deze samenvattende tekst all-een nog het verschil en de overeenkomst

tussen de uitvoerders en het produktiekader in de hen voorgelegde vragen

besproken worden.

De onderdeJ-en funktie, inspanning, fysieke werkomstandigheden, gezond.hei-d

en welbevinden van de vragenlijst overlappen elkaar voor het overgrote deel.
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Dit geldt niet voor het onderdeel leiding, kollega's en ondergeschikten,

en het onderdeel organisatie.
Vele vragen die met deze aspekten van het bouwbedrijf te maken hebben,

zijn toegespitst op de bijzondere situatie in de bouw om de vergelijking
tussen uitvoerders onderl-ing zo scherp mogelijk te maken. Dit is ten
koste gegaan van een ruim aantal vragen die de vergelijking tussen pro-
duktiekader en uitvoerders vollediger zouden hebben gemaakt. De vergelij-
king op deze ond.erdelen is dus onvoll-edisr Inèèr voldoend.e bruÍkbaar.

In de tabel hieronder is per onderdeel van de vragenlijst aangegeven hoe

groot d.e over1ap is.

Tabe1 2. Overzicht van de overlap
ders in vergelijking met

vragen bij de vragenlijst uitvoer-
Iijst van het produktiekader

in
de

item
aantal vragen
gesteld aan
uitvoerders

overlap met vragen
aan produktiekader

funktie
inspanning

fysieke werkomstandigheden

gezondheidsklachten

zi-ektegedrag

leiding, kollega's en ondergeschikten

organisatie van het werk

veiligheid + werk-privé + werkkring

13

10

5

18

30

42

18

I
B

5

t4

4

I
5

10

toÈaaI t40

Bij de beoordeling van de verschilten tusseri de uitvoerders en het pro-
duktiekader buiten de bouw werden beide groepen in drie leeftijdsgroepen
ingedeeld:

- l/* 34-jarigen;
- 35- E/m A9-Tarigen;

- 50-jarigen en ouder.

Verschillen in leeftijd tussen beide groepen konden de vergelijking daar-
door niet verstoren.
De vergelijking is zeer voorzichtig opgezet, om uit te sluiten dat de

uitvoerders ten onrechte negatief uit de bus zouden komen.

62
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5. DE UITKOMSTEN VAN DE VERGEL]JKING TUSSEN UITVOERDERS EN

PRODUKTTEKADER BUITEN DE BOUW

Uitvoerders werken gemiddeld ongeveer 45 uren per week en het produktie-

kader waarmee vergeleken Ls 42r5 uur (inclusj-ef overwerk en thuiswerk en

exclusief het reizen tussen woning en werk). Daarnaast is er een tendens

gekonstateerd dat uitvoerders geregeld onder tijdsdruk werken.

Wat betreft de nerveuze en de vage lichamelijke klachten scoren de uit-
voerders zeker niet minder hoog dan het produktiekader. Er is zelfs een

tendens dat de middelste en oudste leeftijdsgroep van uitvoerders meer

nerveuze klachten heeft. Verschil in geestelijke inspanning is echter

niet gevonden. Víel is de lichamelijke inspanninS bij uitvoerders groter.
Daarbij hebben uitvoerders vaker aandoeningen aan het bewegingsapparaat
(rug, spieren en qewrichten), terwijl andere aandoeningen te zamen met

minder medicijnengebruik alleen in de middelste leeftijdsgroep minder

voorkomen.

Een konklusie is dus dat de funktie van uitvoerder riskanter is wat be-

treft de kans op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De grotere li-
chamelijke inspanning is hiervan mogelijk de oorzaak. De kans op nerveu-

ze klachten lijkt iets groter. Dit kan voortkomen uit een grotere tijds-
druk, maar een samenhang met meer andersoortige aandoeningen is niet
gekonstateerd.

Voor het overige Iijkt het erop dat de grotere inspanning gekompenseerd

wordt door een gunstiqer werksituatie wat betreft organisatie van het
werk en wat betreft de omgang met leiding, kollega's en ondergeschikten.
Deze konklusie is getrokken ondanks het feit dat de vergelijkingsmogelijk-
heden op deze punten beperkt waren. Ook het welbevinden is op de meeste

aspekten in het voordeel van de uitvoerders, alleen de onzekerheid over
de toekomst lijkt bij hen qroter. MogeJ-ijk is dit echter aan de slechtere
konjunktuur tijdens dit onderzoek toe te schrijven.
Uitvoerders hebben een lage frekwentie van korte verzuimen (met een duur

van 1 t/m L4 dagen). De frekwentie van hun langdurig verzuim (duur langer
d.an 14 dagen) verschilt niet, maar deze verzuimen duren wel- korter.
Gegevens over lVAO-intrede van uitvoerders werden in dit onderzoek zelf
niet verzameld. De beschikbare giegevens wijzen op een twee maal zo hoge

líAO-intrede bij uitvoerders: 2,2* per jaar bij uitvoerders en I 1% bij
Ieidinggevenden in de industrÍe.
Voor zover dit mogelijk was, is nagegaan of het groter aantal_ ru9-, spier-
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en gewrichtsaandoeningen voorkomt uit eerdere niet-leidinggevende funk-
ties of door het uiÈvoerderswerk.

Bij uitvoerders die tirnmerman zijn geweest (dit is t 608 van het totaal),
bleek noch d.uidelijk het ene, noch duidelijk het andere het geval te zijn.
Met andere woorden beide oorzaken spelen hoogst waarschj-jnlijk een ro1.
Het beeld voor de drie leeftijdsgroepen uitvoerders sluit in grote lijnen
op elkaar aan. Toch is er een belangrijk verschil. Namelijk, de middelste
leeftijdskategiorie uitvoerders, vergieleken met ander produktiekader, is
duidelijk minder vaak onder behandeling voor andere aandoeningen dan rug,
spieren en gewrichten en gebruikt minder medicijnen. DiÈ geldt niet voor

de oudste kategorie.
De vraag rijst of dit het resultaat is van het zogenaamde "healthy worker

effect". Dit zou betekenen, dat de middelste leeftijdsgroep uitvoer-
ders door gezondheidsproblemen sneller uitvallen dan and.er produktÍekader.

Daardoor zou de overblijvende groep gemiddeld "gÍezonder" zijn. In de ou-

dere leeftijdskategorie zouden de verschillen vreer rechtgetrokken zijn
door de mogelijk grotere arbeidsbelasting van uitvoerders of de hogere

eisen die door het uitvoeringsr^rerk gesteld worden.

Met nadruk moet gezegd worden, dat hiermee slechts een veronderstelling
geuit is. !íeI is het zo, daL de hogere !íAo-intrede van uitvoerders dit
beeld ondersteunt.
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DE VERGELIJKING TUSSEN KATEGORIEËN U ITVOERDERS

Bij de onderlinge vergelijking
gorieën onderscheiden:

- objektkategorie

- bedri-jfsqrootte

- Ieeftijd

- opleiding

- zelfstandigheid

van uitvoerders zijn de volgende kate-

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- kombinatie van woning- en utiliteits-

bouw
- wegenbouw
- kombinatie van qrondwerk en wegen-

bouw

- kleine bedrijven (21 tot 50 manjaren)
- grote bedrijven (meer dan 50 man-

j aren)

- jonger dan 35 jaar
- 35 tot 49 jaar
- 50 jaar en ouder

- laag opgeleiden
- hoog opgeleiden

- niet-zelfstandigen
- zelfstandigen

Op de volgende pagina's worden de uitkomsten voor elke kategorie uit-
voerders besproken. Op de linkerpagina staat sÈeeds een schematisch

overzicht van aspekten waarover de kategorie uitvoerders meer en min-

der klachten opgegeven heeft dan de andere kategorie (ën) . Op de rech-

terpagina worden de belangrijkste uitkomsten in woorden samengevat.

De uitkomsten zijn in de schema's steeds in twee hoofdonderdelen ge-

splitst:
- aspekten van de taakuÍtoefening (dit betreft onder andere

de onderdelen taak, fysieke werkomgeving, leiding, kollega's

en ondergeschikten; organisatie van het werk en veiligheid
uit de vragenlijst ) ;

- aspekten van inspanning, gezondheid en welbevinden. Dit omvat

ook de gegeven uit de BGD-dossiers en de verzuimgegevens.

In de bijlage is van e1k aspekt het gemiddelde percentage klachten

vermeld- Daaraan is te zien in welke mate de verschillende klachten

over het geheel genomen voorkwamen.
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Uitvoerders die in de woningbouw werken

meer klachten minder klachÈen

-3:p9E!er-ygl-ge_!33Eer!eel:l]!s 3:peElel-y3t_99_!33blt!eeI9!lts

- onuoldoende steun udn ondez,- - hinder van wisseling van tempera-
aannemeTs tuur, droge lucht, lawaai, stank

- een belangrijk deel van de etc'
mensen werkt meestal in pro- - onvoldoende steun chef
jektgebonden díenstverband - teleeL bemoeienis oan opdracht-

- wrijvingen leveranciers, orr- geuers
deraannemers en opzichters - chef wijst meer op fouten dan

dat hij goede dingen prijst

- tijdigheid projektinformatie

- wijzigingen in bestek en werk-
Èekeningen

- stiïïulans uan Leidtng om ueilig
te aev,ken

inspanning, gezondheid, welbe- inspanning, gezond.heid, welbe-
vinden vinden

- moeíte met onthouden in het
uerk

- gezondheidsklachten de Laatste
L. t,J Í)

- Dage LichameLijke klaehten

- onder behandeli.ng uoor. hoge
bLoeddtuk

- hoge bloeddruk (vlgs. bgd)

- medicijngebrwdk

- frekwentie verzuim (t992)

- ontsoldoende waarderi-ng Leiding

- vooruitzichten toekomst

- uer.kt uakey ondey niueau de Laat-
ste tijd

- over ander werk d.enken de laatste
!iid

- algemeen eindoordeel
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Uitvoerders die in de woningbouw werken

Uitvoerders die uitsluitend in de woningbouw werken waarderen, in verge-

fijking met hun kollega's in de andere objektkategorieën, hun werksitua-

tie in het algemeen het meest positief. Op geen enkel aspekt van inspan-

ning, gezondheid en welbevinden hebben zij meer dan een gemiddeld aantal

klachten. Op enkele punten ervaren z!1 zeLfs duidelijk minder problemen.

Met name over de toekomstmogetijkheden zijn zij duidelijk optimistischer.
Zij taxeren hun vooruitzichten positiever en denken er ook minder over om

ander werk te zoeken.

Slechtss op enkele aspekten van de taakuitoefening geven zij duidelijk meer

klachten aan. Het gaat hier om wrijvingen met leveranciers, onderaannemers

en opzichters, en het feit dat meestal een belangrijk deel van hun mensen

in projektgebonden dienstverband werkt.

Voor het overzicht op pagina 12

en aIIe volgende overzichten op

de even pagina's geldt dat de

cursief gedrukte aspekten een

tendens tot meer of minder klach-
ten aangeven; de niet-cursief ge-

drukte aspekten wijzen op duide-

tijke verschillen.
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Uitvoerders die in de utiliteitsbouw werken

meer klachten minder klachten

3:peElet-y3!-99-!33Eer!eeIe1lls 3:peE!g!-y3!-93-!33!:1!99I91}!s

- hinder van wisseling van tem- - uev,kt otser het aLgemeen níet met
peratuur, droge lucht, Iawaai, (een) uaste uitooerdev,(s)
stank etc' - veiligheidsvoorschriften kunnen

- onvoldoende steun chef praktisch gesproken niet goed

- werkt over het argemeen niet worden nagereefd

met vaste opdrachtgevers

- werkt over het algemeen niet
met vaste opzichters

- een belangrijk deel van de men-
sen werkt meestal in projekt-
gebonden dienstverband

- tijdigheid projektinformatie

- wijzigingen in bestek en
werktekeningen

- wrijvingen leveranciers, onder-
aannemers en opzichters

- onvoldoende opvang van het
werk bij plotselinge ziekte

- onuoldoende sti-mulans uart
Lei,díng on uei,Ldg te uerken

inspanning, gezondheid, welbe- inspanning, gezondheid., welbe-
vinden vinden

- in werk geregeLd gehínderd - l)age LiehameLijke klaehten
doov, niet in o,de uoeLen _ nerveuze krachten

- frekwentie verzuim (1982) 
- hoge bLoeddruk (uLgs. bgd)

- voorui-tzichten toekomst

- uaker uerken onder niueau
de Laatste tt,jd

- over ander werk denken de
Iaatste tijd

- algemeen eindoordeel
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Uitvoerders die in de utilitei-tsbouw werken

De groep uitvoerders dLe uitsluitend in de utiliteiÈ,sbouw werkt, is over

het algemeen het minst te spreken over zijn werksituatie. Naast meer

klaehten op aspekÈen van de taakuitoefenip.gr (onder andere onvol-doeude

Éteun chefr, proJektinformatie doorgaans niet op tijd beschikbaar en on-

voldoende opvang van het werk bij plotsel-inge ziekte), blijken zij zich
ook meeï zorgen te maken over hun toe,koustmogieLijkheden. Dit qaat ech-

ter niet samen met een groter aantal inspannings- en gezondheidsklach-

ten.
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Uitvoerders die in een cornbinatie van woning- en utiliteitsbouw werken

meer klachten minder klachÈen

3:E9I! 9t-Y33-ge-!13Esr!e9I93lts

- onvoldoende steun chef

- onuoLdoende steun onderaan-
nemeTs

- chef wijst meer op fouten dan
dat hij goede d.ingen prijst

- werkt over het algemeen niet
met vaste opdrachtgevers

- werkt over het algemeen niet
met vaste opzichters

- te veel dingen schriftelijk
vastleggen op heÈ werk

- tijdigheid projektinformatie

- wrijvingen leveranciersr orr-
deraannemers en opzichters

- onooldoende stdrmtlans uan Led-
ding om oeiLig te uerken

3:EgE!9r -Y3r -ge -!3eIyrlge! :lrlg
- veiligheidsvoorschriften kunnen

praktisch gesproken niet goed
worden nageleefd

inspanning, gezondheid, welbe-
vinden

- moeite met onthouden ín het
uerk

- gezondhei-dskLachten de Laat-
ste tijd

- 'Dage Licharnelijke klachten

- hoge bloeddruk (vIgis. bSd)

- frekwentie verzuim (t982)

- onuoldoende uaarderi.ng Le'L-
ding

inspanning, gezondheid., welbe-
vinden

- onder behandeling voor hoge
bloeddruk
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Uitvoerders die in een combinatie van woning- en utiliteitsbouw
werken

UiÈvoerders die zowel in de woning- als de utiliteitsbouw werken erva-

ren nogal wat problemen op aspekten van de taakuiÈoefening. Zo hebben

zij onder andere duidelijk meer klachten over de steun van de chef, de

steun van onderaannemers en het ontbreken van een daadwerkelijke stimu-
Ians van de leiding om veilig te werken. Het beeld op het gebied van in-
spanning, gezondheid en welbevinden is minder duidelijk. De uitvoerders
die in een kombinatie van woning- en utiliteitsbouw werken verzuimden in
1982 frekwenter en hadden volgens deBGD ook vaker hogere bloeddruk. ZeLf

gaven zij echter op minder vaak onder behandeling te zijn voor hoge bloed-

druk.



.18-

Uitvoerders die in de wegenbouw werken

meer klachten minder klachten

3:peE!9!-v3t-99-!13Estleglslrlg 3:peE!e!-y3t-99-!335erleege!l!g

- hínder uan uisseLíng uan ternpe- - onvoldoende steun chef
ratuul," dtoge Lucht, Lcuaai,
stank etc. - orusoLdpend.e steun onderaanneners

- chef wíjst mee" op fouten dfiL dat
hij goede dingen prijst- te teeL bemoeíenis opdtaeht-

geDeTs

worden nageleefd

werkt over het algemeen niet met- vel_rr_gnerqsvoorscnrl_rEen Kunnen
praktisch gesproken niet goed vaste opd'rachtgevers

- werkt over het algeoeen niet met
vaste opzichters

- uerkt ouer het algemeen niet met
(een) uaste uituoerdey( s )

- een belangrijk deel van de mensen
werkt meestal in projektgebonden
dienstverband

- te veel dingen schriftelijk vast-
leggen op het werk

- uijzigingen in bestek en uerkte-
keníngen

- wrijvingen leveranciers, onderaan-
nemers en opzichters

- onvoldoende opvang van het werx bij
plotselinge ziekte

- onuoldoende stimuLans uan Leidina
om ueiLig te uerken

inspanning, gezondheid, welbe- inspanning, gezondheid, welbe-
vinden vinden

- moeite net onthouden ín het uerk

- gezondheidsklachten de laatsÈe tijd
- geregeLd i.n het uerk gehinderd door

zich niet in oz'de uoelen

- Dage Lt cVnmelijke kLachten

- nerveuze klachten

- u ermo eídheidskLachten

- onder behandeling voor hoge bloed-
druk

- hoge bloeddruk (vlgs bgd)

- nedictjngebz,ui<

- frekwentie verzuim (1992)

- onuoldoende waatderdng Leíding
- oaker ueyken onder niuo de Laat-

oue uLJu

- denken ooer anCey uez,k d.e Laatste
u uJu
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uitvoerders die .:l_qg_IggglEggg_IglEg!

Wegenbouwuitvoerders ervarén, vergeleken met uitvoerders die in andere

objektkategorieën werken, over het algemeen weinig knelpunten in hun werk.

AIIeen het na kunnen leven van veiligheidsvoorschriften Ievert bij hen

duidetijk meer problemen op. op de andere aspekten van de taakuitoefening
en ook op het gebied van inspanning, gezondheid en welbevinden hebben zij
een gemiddeld of lager aantal klachten. Opvallend is echter dat hun alge-
meen eindoordeel op een geniddeld nivo ligt en niet positiever is.
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UÍtvoerders die in de combinatie van grondwerk en wegenbouw werken

meer klachten minder klachten

3:peE!91-y3!-ge-!3eEurlgeleltlg 3ePeE!gr-y3!-q9-!33E91!e9Ee!l!s

- te ueeL bemoedenis opdtachtge' - hinder van wisseling van tempera-
Ders tuur, droge lucht, lawaai, stank

- onuoLd.oend.e opuang oan werk bii etc '
plotselirrye ziekte - orusoLdpende steun onderaannemer

- veiligheidsvoorschriften kunnen - werkt over het algemeen niet met
praktisch gesproken niet goed vaste opdrachtgevers
worden nageleefd - werkt over het algemeen niet met

- onuoLdoende stirm,tLarLs oan Lei- vaste opzichters
ding om ueiLig te ueyken - een belangrijk deel van de mensen

werkt meestal in projektgebonden
dienstverband

- te veel dingen schriftelijk vast-
Ieggen op het werk

- tijdigheid projektinformatie

- wijzigingen in bestek en werkÈeke-
ningen

- wrijvingren leveranciers, onderaan-
nemers en opzichters

inspanning, gezondheid, welbe- inspanning, gezondheid, welbe-
vinden vinden

- gezondheddsklaehten de Laat- - frekuentie oerzuim (1982)
ste tijd

- Dage LichameLt)jke kLaehten

- nerveuze klachten

- o ermo e'ídhe i.dskLachten

- onder behandeling voor hoge
bloeddruk

- hoge bloeddruk (vol-gs eCP)

- medieijngeb!,u1:k
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Uitvoerders die zowel in het grondwerk als in d.e wegenbouw werkzaam zijn,
hebben over het algemeen minder klachten op aspekten van de taakuitoefe-
ning. Zij hebben o.a. duidelijk minder hinder van wisseling van tempera-

tuur, droge lucht, Iawaai, stank etc. en van het feiÈ dat de projekt-
informatie niet op tijd beschikbaar is, of dat er tijdens een projekt
nog wijzigingen in bestek en werktekeningen plaatsvinden.
Op enkele aspekten van gezondheid geven zij echter meer problemen aan.

Duidelijk vaker dan uitvoerders in andere objektkategorieën hebben zij
nerveuEe klachten en zijn zij onder behandeling voor hoge bloeddruk. Ook

op het periodiek geneeskundig onderzoek op de BGD wordt vaker hoge bloed-
druk bij hen gekonstateerd.
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Uitvoerders die bij kleine bedrijven werken

meer klachten minder klachten

sepsL!et-y1!-93-lleEgrlgelglrlg 3:p9E!93_y3t_93-!33Eslt9eIsrlls

- te veel bemoeienis direktie - - te veel nieÈ toezichthoudende akti-
- ploeg of uoorrnan uil aerk y,e- viteiten

geLmati-g anders doen dan uoorz- - werk doorgaans niet birrijk ver-
deeldgeschz.euen

- werk dooz'gaans ndet goed ge- - onuoLdoende aandaeht wensen en ea-
organiseerd pacitedten

- onvoldoende steun stafafdelingen

- onuoLdoend.e steun opdrachtgeoer,
opzichter

- uerkt ouez. het aLgemeen niet met:
uast opzichters
Das te onderaartnemer. s
uaste ploegen eigen mensen
een uaste hoofdut-tuoerder
(een) vaste uitvoerder(s)
vaste voorlieden
oast maehínepersoneeL

- z,egelmat'Lg te ueiníg mensen op
het werk

- te veel dingen schriftelijk vast-
gelegd op het werk

- klachten oPdrachtgevers

- verantwoordelijkheid voor de mensen

inspanning, gezondheid, welbe- inspanning, gezondheid, welbe-
vinden vinden

- hart- en vaataandoeningen - gezondheidskLachten de Laatste
(vlss. BGD) tijd

- vaker werken onder nivo de - geen redelijke vergoeding in tijd
Iaatste tijd of geld voor overwerk

- beloning níet 'Ln ouereenstermning
met uey'k
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9rlyeerges:-gre-p: LElerl g-!e9rlrvel víerken

Uitvoerders die in kleine bedrijven werken hebben vaker te ma]<en met

vaste samenwerkinqsverbanden (b,v. uitvoerders en voorlieden) maar heb-

ben meer klachten ovèr de bemoeienis van de direktie van hr:n bedrijf.
Bovendien voeten zij (de laatste ttjd) vaker werk uit daÈ eigenlijk
onder hun nivo ligt. BGD'en konstateren vaker hart- en vaataandoeningen

bij hen.
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UiÈvoerders die bij grote bedrijven werken

meer klachten minder klachten

3:p9!let-ye!-gg-!ee5sllgglslrlg e:ps5!s!-ves-ge-leeEgrlgs!glrlg

- te veel niet toeziehthoudende akti- - te veel bemoeienis d.irektie -
viteiten - ploeg of tsoorman uiL uetk ye-

- werk doorgaans niet billijk ver- geLmatíg anders doen dan uoor-
deeld gesc?u,euen

- ontsoLd.oende aandaeht wensen en ea- - uerk d.oorgaans niet goed ge-
paeiteiten organiseerd

- onvoldoende steun stafafdelingen

- orutoldoend.e steun opdtachtgeuer,
opziehter

- wenkt ouer het algemeen niet met:
uast opziehters
Das te ond.eyaartneme? s
oaste ploegen eigen mensen
een oaste ?nofdwítt:oerder.
(een) vaste uitvoerder(s)
vaste voorlieden
oast machinepersoneeL

- regeLmatíg te weínig mensen op
het werk

- te veel dingen schriftelijk vast-
gelegd op het werk

' - klachten oPràrachtgevers

- verantwoordelijkheid voor de mensen

- gezondheidskLaehten de Laatste - hart- en vaataandoeningen
tíjd (vlgs. BGD)

- geen redelijke vergoeding in tijd - vaker werken onder nivo de

inspanning, gezondheid, welbe-
vinden

of geld voor overwerk

- beloning niet in ooereenstentnLng
met uerk

inspanning, gezondheid, welbe-
vlrgsr---

Iaatste tijd
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Uitvoerders die bij grote bedrijven werken hehben minder vaak te maken

met vaste saoerrrerkingsverbanden" Zij vinden vaker dat ziJ Èe veel tiJd
Eoèten bestedèn,aan fliet-toezichthoudende aktivitÈiten, dat te veel

dingen sehriftelijk vastgelegd r,'rorden op het werk, dat het werk dg-or-

gaans raiet, bllliJk verdeeJ.d rarordt en dat zij te veel o,f Le ueinig ver-
antwoordelijkheid hebben voor de menaen die onder hen werken. Boven*ien

hehben .ziJ neer klachten over de vurgoe&ing ln tÍJd of geld \raor ov'er-

werk.
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Uitvoerders jonger dan 35 jaar

meer klachten minder klachten

aspekten van de taakuitoefening aspekten van de taakuitoefening

ongeregelde afspraken verg,en te
veel tijd
voor taken niet genoeg ervaring
onvoldoende steun chef

onvoldoende mogelijkheden voor
het volgen van cursussen

onvoldoende aandacht voor lrensen
en kapaclÈeiÈen

onvoldoende steun stafafdelingen
chef wijst meer op fouten dan dat
hij goede dingen prijst
ploeg of voorman wil werk regel-
matig anders doen dan voorge-
schreven

te weÍnig dingen schriftelijk
vastgelegd op het werk

ti jdigheid pro jektinformatie
onvol-doende opvang van het werk
bij plotselinge ziekte
plotselinge hinder in het werk

onvoldoende stimulans van leid.ing
om veilig te werken

hinder van !{isseli-ng van tempera-
tuur, drog,e lucht, Iawaai, stank
etc.
vaak moeilijk verenigbare opdrachten
of instrukties
werkt over het algemeen niet met
(een) vaste uitvoeder(s)
werkt over het algemeen niet met
(een) vaste hulp-uitvoerder (s)

een belangrijL deel van de mensen
werkt meestal in projektgebonden
dienstverband

inspannÍng, gezondheid, welbe-
vinden

- geregeld werken onder tijdsdruk

moeite met concentratie in het
werk

laatste zes maanden weleens
thuis gebleven weqens ziekte
of ongeval

frekwent.ie kort verzuin (1982)

frekuentie totaal uerzul:m
( 1981-L982 )

onvoldoende waardering leiding
beloning niet in overeenstemming
met $rerk

over ander werk denken de laat-
sre Èijd

inspanningr gezondheid, welbe-
vinden

gezondheidsklachÈen de laatste
rijd
g e z ondheidskL acht en to e g e s chr eu en
aan het uerk

onder behandeling voor:
hoge bloeddruk, andere hart- en
vaataandoeningen, huidaandoeningen,
rugaandoeningen, andere spier- en
gewr ichtsaandoeningen

volgens BGD:
hoge bloedlzwk, andere stoornissen
aan hart en vaten, stoorttíssen aan
de rug, stoornissen aan andere
spieren en gewrichten, Iawaaislecht-
horendheid

medicijngebruik

verzuimpercentage (1981)

uerzuirnpercentage ( L 9 I 2 )

gemiddelde verzuimduur (1981)

ongunstige invloed van werk op privé
reistijd bezwaarlijk
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UiÈvoerders ionoer dan 35 iaar
!--! ------ - ---1---

De jongste kategorie uitvoerders heeft op aspekten van de taakuitoefe-
ning duidelijk meer problemen dan de uitvoerders in de twee andere leef-
tijdskategorieën. Zo vinden zL1 o.a. vaker dat zij voor hun taken niet
genoeg ervaring hebben, dat hun chef hun onvoldoende steunt, dat zij
onvoldoende aandacht ervaren voor hun wensen en kapaciteiten en dat de

ploeg of voorman het werk anders wil doen d.an voorgeschreven. Hoewel zij
over het algemeen minder gezondheidsproblemen ervaren, hebben zij op en-

kele aspekten van inspanning en welbevinden wel duidelijk meer klachten.

Jonge uitvoerders hebben b.v. meer hinder van heÈ geregeld werken onder

tijdsd.ruk en zijn minder tevreden over hun beloning in verhouding tot het

werk. Zij verschillen echter niet van oudere uitvoerders op het algemeen

eindoordeel.
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Uitvoerders tussen 35 en 50 jaar

meer klachten minder klachten

31p9E!=-y31-99-!33bst!vgg=i"g 3:p9E!9!-ye!-99-!3eEgr-!eelel}lg
- ongeregelde afspraken vergen te- - voor taken niet genoeg erva-

veel tijd ring
- Door taken niet genoeg sehoLing

- vaak moeilijk verenigbare op-
drachten of instn:kties

- werkt over het algemeen niet met
(een) vaste uitvoerder(s)

- tijdigheid projektinformatie

- onvoldoende opvang van werk bij
plotselinge ziekte

lsspellll9r -9929!ÈIerËr-geIEgyrlgg! r1:Pertltgr g93919!9t9rE9llgyrl gel

- werkt geregeld onder tijdsdn:k -gezondheidsklachten de laatste
- drankgebruik tijd

- ongunstige invloed werk op privé -Dage Ldchuneliike kLaehten

- onvordoende waardering reiding - :l*t 
behandering voor:

hart- of vaataandoeningen
Longaandoeningen
huidaandoeningen
overgevoeligheid
rugaandoeningen
andere spier- of gewrichtsaan-
doeningen

- volgens BGD:
stoornissen aan hart en vaten
Iawaai s lechthorendhe id

- medicijngebruik

- Iaatste zes maanden weleens
thuis gebleven wegens ziekte
of ongeval

- freTarcntie uerzuim (198L en
leB2)

- gemiddelde duur verzuim (1981)

- verzuimpercentagre ( 1981)
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De middelste leeftijd,skategorie uitvoerders heefÈ biJ het nerendeel van

de aspekten een gem5-ddeld aantal- klachËen.. AIIeen op het gebied van de

Erezondheid en met nalrre o\rer aandoeningen waarvoo,r men onder behand.elingr

van een arts of therapeut is, heeft deze grroep uitvoerders duidelijk
minder klaghten. Wel ervaree zij vaker een on{iunstige invloed van het
werk op het privé-Ieven, hinder van het wërken onàer tiJdsdruk ën on-

voldoend.e waardering van de leiding.
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Uitvoerders van 50 jaar en ouder

meer klachten minder klachÈen

lEpeE!el-y3!-g:-!11!et!e9!9!lts 3:pgE!e!_y3e_ge_E3Eet!e=!ellss

- hinder van wisselingT van telDPera- - ongeregelde afspraken vergen te
tuur, droge lucht, lawaai, stank veel tijd

- uoor taken níet genoeg scholing
- werkt over het algemeen niet met +5LÀ- -i^+ _(een) vaste (uitvoerder(s) - voor taken niet genoeg ervaring

- werkt over heÈ algemeen niet met - onvoldoende steun chef
(een) vaste hulp-uitvoerder(s) - onvold.oende nogelijkheden voor het

- een berangrijk deel van de men- volqen van cursussen
sen werkt meestal in projektge- - onvoldoende aandacht voor wensen
bonden dienstverband en kapacitej-ten

- onvoldoende steun stafafdelingen
- chef vrijst Ineer op fouten dan dat

hij goede dingren prijst
- ploeg of voorman wiI werk regrel-

maÈig anders doen dan voorgeschreven
- te weinig dingen schriftelijk vast-

gelegd op het werk

- tijdigheid projektS-nforxoatie
. onvoldoende opvang van het werk

bij plotselinge ziekte
plotselinge hinder in het werk

- onvoldoende stimulans leidi-ng on
veilig te vrerken

i-nspanning, gezondheid, welbe- inspanning, gezondheid, welbe-
vinden vinden

- gezondheidsklachten de laaÈste - geregeld werken onder tijdsdruk
tijd 

- Doeite met koncentratie in het werk
- gezon &teidsklachten toeg escLwe-

isen aan het uerk drankgebruik

- tage LiehaneLijke klachten - frekwentie kort verzuim (1982)

- onder bebandeling voor: - frekUentie totaal Oerzuim (198L en

hoge bloeddruk, andere hart- en L982)

vaataandoen.ingen, Lorryaandoe- ongunstige j-nvloed werk op privé
ningen, huidaandoeningen, overge-
voerigheid, rugaandoeninqen, - onvordoende waardering leiding
andere spier- en gewrichtsaandoe- - beloning niet in overeenstemjng
ningen met \^rerk

- volgens BGD:
hogé bloeddtuk, andere hart- en - over ander werk denken de raatste
vaatstoornissen, stoomissen tijd
aan de rug, andere spier- en
qewrÍchtsstoornissen, Iawaai-
slechthorendheid

- medicijngebruik

- laatste zes maanden weleens
thuisgebleven wegens ziekte
of ongeval

- verzuimpercentage (1981)

- uet,zuirnpereentage ( 1 98 2 )

- gemiddelde duux verzuim (1981)

- z.eístij d bezwaotlijk
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Uitvoerders van 50 iaar en ouder

De oudste kategorie uitvoerders heeft in het. algeneen de minste proble-
men met aspekten van de taakuitoefening. Ook op het gebied van inspan-

ning en welbevinden hebben zij veelal een gemiddeld of lager aantaL

klachten. DuÍdelijk anders ligt dit echter op het gebied van de gezond-

heid. oudere uitvoerders ervaren vaker gezond.heidsklachten, zijn vaker

onder behandeling bij een arts of, therapeut voor een bepaalde aandoe-

ning en gebruiken ook vaker medicijnen. Ook BGD'en konstateren tijdens
hun geneeskundig onderzoek vaker stoornissen bij hen. IIet gaat hierbij
o.a. om stoornissen aan het harÈ en de bloedvaten en om stoornissen
aan spieren en gewrichten.
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Hoog opgeleide uitvoerders

meer klachten minder klachten

3SpeL!91-y3l_ge_!315etleeletrts 3:pg!!e!_y3!_99_!33!el!9eIgl}ls

- ongeregelde afspraken vergen Èe - voor taken onvoldoende scholing
veel tijd - te tseeL bemoeíenis ond.eraannemers

- voor taken onvoldoende ervaring - te veel dingen schriftelijk vast-
- onvoldoende steun opdrachtgever, gelegrd op het werk

opzichter

- werkt over het algemeen niet met
vaste onderaannemers

- duidelijkheid bestek en werkte-
keningen

- meestaL ndet ooLdoerd.e goed
mateyieeL

- sfeer in 'ploeg' veilig werken
overdreven

inspanninq, gezondheid, welbe- inspanning, gezondheid, welbe-
vinden vinden

- Iawaaislechthorendheid (v1gs - werk lichamelijk erg inspannend.
BGD) - overbelasting door hoeveelheid werk

- ongunstíge irusLoed uev'k op pt'iué 
- moeite met concentratie in het werk

- geen rederijke vergoed'ing in tijd - gezondheidskrachten de laatste tijdof geld voor overwerk
- geregeld in werk gehinderd door zich

niet in orde voelen

- gezondheidsklachten toegeschreven
aan het werk

- vage Iichamelijke klachten

- nerveuze klachten

- vermoeidheidsklachten

- laatste zes maanden bij arts geweest
met klacht

- onder behandeling voor:
rugaandoeningen, and.ere aand.oendngen

- laatste zes maanden weleens Èhuis
gebleven wegens ziekte of ongeval

- frekuentie koyt Derzuim (L982)

- frekuentie Lang uerzuím (1981)

- frekwentie lang verzuim (1982)

- frel«,tentíe tobaaL uerzut)m (1-98L)

- frekwentie totaal verzuim (t982)

- verzuimpercentage (1982)
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Hoos opqeleide uitvoerders
---r__-_4_

Hoog opgeleide uitvoerders hebben slechts op enkele aspekten meer klach-
ten. Zij hebben o.a. meer klachten over het feit dat, zij te veel tijd
Boeten besteden aan ongeregelde afspraken, dat zij voor hun taken onvol-
doende ervaring hebben en dat de projektinformaLie niet op tijd beschik-

baar is. Bovendien ervaren zij vaker een ongnr.nstige invloed van het $rerk

op het prlvé-Ieven.

Op het gebied van inspanning en grezondheid hebben zij veelal minder klach-
ten.
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Laag opgeleide uitvoerders

meer klachten minder klachten

3:P:\!e!-y33-99-!338e1leeIgl-ilg 3:PeE!g!-Y3l-Èe-!3eEslleelelllg

- voor taken onvold.oende scholing - ongeregelde afspraken vergen te

- te oeeL bemoeienis ond.eraaruneme?s veer Èijd

- te veer dingen schrifterijk vast- - voor taken onvoldoende ervaring

gelegd op het werk - onvoldoende steun opdrachtgever,
opzichter

- werkt over het algemeen niet met
vaste onderaannemers

- duidelijkheid bestek en werkte-
keningen

- meestal niet uoldoende goed
materieeL

- sfeer in tPloegr veilig werken
overdreven

inspanning, gezondheid, welbe-
vinden

inspanninq, qezondheid, welbe-
vinden

- werk lichamelijk erg inspannend - Iawaaislechthorendheid (vlg:s

- overberasÈing door hoeveelheid werk BGD)

- moeite met concentratie in het werk - ongunstige inuLoed uerk op pt'it;é

- sezondheidskrachren de raarsre rijd - ?:'i^ï:u-'-11]u:-,::.Ï::ut"n 
in tijd

- ot geld voor overwerr<
- geregeld in werk gehinderd door zich

niet in orde voelen

- gezondheidsklachten toegeschreven
aan het werk

- vage licharoelijke klachten 
i

- nerveuze klachten i

- vermoeidheidsklachten

- Iaatste zes maanden bij arts geweest
met klacht

- onder behandeling voor:
ruqaandoeningen, and.ere aartd.oeningen

- laatste zes maanden weleens thuis
gebleven $/eqens ziekte of ongeval

- fr.ekuentde koyt oerzu'im (L982)

- frek;aentie Lang uerzu'Lm (L98L)

- frekwentie lang verzuim (1982)

- frekuentie totaal uerzuim (198L)

- frekwentie totaal verzuim (1982)

- verzuimpercentaqe (19821
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!3es -gPss IerÈe-srlvgs=Éer:

Laag opgeleide uitvoerders ervaren met name op heÈ gebied van inspanning

en gezondheid meer klachÈen dan hun hoger opgeleide kollegars. Zij vin-
den bijvoorbeeld hun werk vaker lichamelijk erg inspannend en hebben

meer moeite met de belasting door de hoeveelheid werk. Zij hebben in het

algemeen meer gezondheidsklachten, geven vaker aan in het werk geregeld

gehinderd te worden doordat ze zLch niet in orde voelen, en ervaren ook

meer gezondheidsklachten als gevolg van het werk. Laag opgeleide uitvoer-
ders verzuimen ook vaker en hebben een hoger verzuimpercentage.

op aspekten van de taakuitoefening hebben zij in het algemeen een ge-

middelde score. Zij hebben minder problemen met de voor hun taken beno-

digde ervaring maar meer problernen met de voor hun taken benodigde scho-

Iing.
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Zelfstandige uitvoerders

meer klachten minder klachten

1:pgE!9!-v3!-99-!33Eerleeletr!9 3ep=E!e!_ye!-99_!3eEgr!eelelrlg
-tè veel niet-Èoezichthoudende - voor taken onvoldoende ervaring

aktiviteiten - hinder t)an wLsseLing uan tenrpez,a-
- ongeregeLde afspraken oergen tuttt, droge Lueht, Lartaai, stank,

teueeL tijd etcetera
- kan geen beroep doen op kolle- -te veel bemoej-enis voorlieden

ga's - werkt over het algemeen niet met
- onvoldoende opvang van het werk een vaste hoofduitvoerder

bij protselinge ziekte - geregeLd. ouem,tey,k tegen het eind.
Dan een projekt

- regelmatig te weinÍg mensen op
het werk

- ueyk doorgaans niet goed geo?go-
níseey,d

- tijdigheid projektinformatie

- orusoldoende kmts díngen zo goed
te d.oen aLs zou wíLLen

- onveiligheid in het werk

1!9p3111!9r-9939!9!er9r-vglpCvrlgel l1:933rr!9r-9939!9l9r9r-vsllevrl9gl
- werk geestelijk erg inspannend - werk LichameLijk erg inspannend

- medíeijngebruik - geen goede eetlust
- frekwentie lang verzuim (1981) - hoge bloeddruk (vlgs. BGD)

- vooruitzichten toekomst

- denken oqer andez, uerk de Laatste
tl t, aJ QL
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?er-Ie!3tgise uitvoerdèrs

Zelfstandige uitvoerders hebben slechts op een gering aantaL aspekten

duideliJk meer klachten.
Zo vinden zij bijvoorbeeld vaker dan niet-zelfstandÍge uitvoerders dat

zij te veel niet-toezichthoudende aktiviteiten hebben, dat zij geen be-

roep kunnen doen op kollega's en dat hun werk onvoldoende wordt opge-

vËrngen r,íanneer zij ziek zijn. Ook hebben zL) meer hinder van de geeste-

Iijke insBanning doèr het werk.
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Niet-zelf standige uitvoerders

meer klachten minder klachten

3:P9E!91-Y3! -ge -leeEerlee !:lteg
- voor taken onvoldoende ervaring

- hínder oan uísseLing oan tempera-
tuur, droge Ltrcht, Lauaai, stank,
etcetera

- te,.veel bemoeienis voorlieden

- werkt over het algemeen niet met
een vaste hoofduitvoerder

- geregeLd ooem,terk tegen het eind
Dan een proiekt

- regelmatig te weinig mensen oP
het werk

- uev,k doorgaans niet goed geo?ga-
niseerd

- tijdigheid projektinfomatie

- ont:oldpende ksrts dingen zo goed
te doen aLs zou uYíLLen

- onveiligheid in het werk

3:peL!9r-y3r-ge -!3eEsr!9eIel]ts
- te veel niet-toezichthoudende

aktiviteiten
- onge"egeLde afspy,aken oergen

teueel tijd
- kan geen beroep doen op ko1le-

gats

- onvoldoende opvang van het werk
bij plotselinge ziekte

inspanning, gezondheid, welbevinden
---------- =L-3-----

- uerk T,iehanelíjk eng ínsprnnend

- geen goede eetlust
- hoge bloeddruk (vlgs. BGD)

- vooruitzichten toekomst

- denken ooer ande! uerk de Laatste
tiid

1!:*!!r!9r-993939lstgr-y9lpgyrtqgl
- werk geestelijk erg inspannend

- nedícíjngebntík

- frekwentie lang verzuim (1981)
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IIe!:selIE!3lgrse-slËYesIgeI:

Ook niet-zelfstandige ui.tvoerders hebben slechts op een beperkt aantal-

aspekten meer klachten. Zij vinden onder andere vaker dat zij voor hun

taken nieÈ voldoende ervaring hebben, dat voorlleden zich te veel bemoei-

en met hun werk en dat het werk onvol-doende veilig is. Zij hebben meer

klachten over hun eetlust en maken zich meer zorgen over hun toekomst.

Bovendien konstateren BGD'en vaker hoge bJ-oeddruk bij hen.
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7. UITKOMSTEN IN GROTE LTJNEN EN KONKLUSIES

Op grond van de vergelijking van kategorieën uitvoerders naar (de erva-
ring van) aspekten van de taakinhoud, inspanning, gezondheid en welbevin-
den kunnen de volgende konklusies worden getrokken:

0bjektkategoyíe
Relatief gunstig is het beeld van de uitvoerders in de woning- en de uj-t-
voerders in de wegenbouw. Slechts op enkele aspekten van d.e taakuitoefe-
ning ervaren deze uitvoerders duidelijk meer klachten. Op het gebied van

inspanning, gezondheid en welbevinden hebben zij een gemiddeld of lager
aantal kl-achten. Het is echter opvallend dat het positieve beeld bij de

wegenbouwuitvoerders, in tegenstelling tot de woningbouwuitvoerders niet
samen gaat met een positj-ever eindoordeel.
Uitvoerders die in de utiliteitsbouw werken en in mindere mate de uit-
voerders die zowel in de woning- a1s in de utiliteitsbouw werken, hebben

relatief gezien het meest aantal klachten op gebied van de taakuitoefe-
ning. Dit gaat echter niet duidelijk samen met een groteï aantal inspan-
nings- en gezondheÍdsklachten, hetgeen men wel- zou verwachten. Op het
gebied van welbevinden bestaan er we1 enkele tendenzen tot meer klachten.
Uitvoerders die in de utiliteitsbouw werken geven hier ook duidelj-jk aan

zich meer zorgen over hun toekomst te maken, hetgeen een aanwilzíng zou

kunnen zijn dat men in de utiliteitsbouw op het moment meer nadelige ef-
fekten van de konjunktuur ervaart.
Uitvoerders die zowel in het grondwerk als in de wegenbouw werken geven

met name een positief beeld van hun ervaring van aspekten van de taakuit-
oefening. Het is echter vooralsnog niet duidelijk hraarom zij vaker onder
behandeling zijn voor hoge bloeddruk en ook meer nerveuse klachten opge-
ven.

Het is moeilijk om, wat betreft objektkategorieën risikogroepen van uit-
voerders aan te duiden. In het algemeen is het beeld van de uitvoerders
j-n de zuÍvere utiliteitsbouw en in de kombinatie van woning- en utili-
teitsbouw wat minder positief. Er bestaan echÈer aanwijzingen dat de

huidÍge konjunktuur met name zijn stempel drukt op de utiliteitsbouw.
In hoeverre d.it van invloed is op de gekonstateerde verschil-Ien is niet
duldelijk.
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Befu,ijfsgz.ootte

Verschillen in bedrijfsgrootte hangen met name samen met verschillen in
de organisatie van het werk en de verhouding met leiding en ondergeschik-

ten. In grotere bedrijven hebben uitvoerders minder te maken met vaste

samenwerkingsverbanden en meer met niet-toezichthoudende aktiviteiten.
In kleine bedrijven bemoeit de direktie van het bedrijf zich meer met

het werk van de uitvoerd.er.
Kl-achten op het gebied van inspanning, gezondheid en welbevinden lopen

weinig ui-teen en zijn bovendien nogal divers.
Er is vooralsnog geen aanleiding om uitvoerders die in grote of uj-tvoer-
ders die in kleine bedrijven werken a1s risikogroep aan te duiden.

Leeftr,jd
Jongere uitvoerders hebben vooral meer klachten over de uitoefening van

de taak. VeeI van deze klachten wijzen op een gebrek aan ervaring en op

onzekerheid. Dat deze jongste qroep uitvoerders op geen enkel aspekt va-
ker gezondheidsklachten heeft, was te verwachten. Het is echter opvallend
dat zij meer hinder ervaren van het werken onder tijdsdruk en meer rnoeite

hebben met koncentreren in het werk.

De middelsÈe leeftijdsgroep komt er in het algemeen het positiefst uit.
Een positiever eindoordeel ontbreekt echter, terwijl een hoger aantal
klachten over de ongunstige invloed van heÈ werk op privé te denken geeft.
Ook de oudste leeftijdskategorie geeft, met uitzondering van de kfachten
op het gebied van de gezondheid een positief beeld. Dat oudere uitvoerd.ers
meer gezondheidsklachten hebben is op zich niet verrassend.

OpLeiding

Verschj-Ilen tussen laag- en hoogopgeleide uitvoerders blijken vooral- tot
uitdrukking te komen op de gebieden inspanning en gezondheid. Het blijken
dan met name de laag opgel-eide uitvoerders te zijn die meer klachten er-
varen. Deze uitvoerders hebben meer hinder van de lichamelijke belasting
van het werk en ervaren vaker een overbelasting door de hoeveelheid werk.

Bovendien geven zL1 op vrijwel alle aspekten van gezondheid duidelijk
meer klachten aan en verzuimen zij ook vaker.
Hoog opgeleide uitvoerd.ers hebben sl-echts op enkele aspekten meer klachten.
Gezien het grote aantaf aspekten van inspanning en gezondheid waarop laag
opgeleide uitvoerders hoger scoren (ondanks het feiÈ dat er onder andere

met leeftijd rekening gehouden is) moet deze groep als risikogroep beschouwd

worden.
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ZeLfstandigheíd

Het al dan niet zelfstandig zijn van de uj-tvoerd.er blijkt slechts in be-

perkte mate van invloed te zijn op de ervaring van aspekten van de taak-
uitoefening en op klachten met betrekking tot inspanning, gezondheid en

wel-bevinden.

Zelfstandige uitvoerders vinden vaker dat zij teveel (administratief)
organisatorisch bezig moeten zijn en dat zij te weinig steun van hun

collegars kunnen krijgen. Bovend.ien ervaren zij meer hinder van de gees-

telijke inspanning van het werk. De klachten van niet-zelfstandige uit-
voerders betreffen een voor de taken onvoldoende ervaring en ontevreden-

heid over ekele aspekten van de werksituatie (o.a. veiligheid). Ook ma-

ken zij zich meer zorqen over hun toekomst.

Een en ander gaat echter niet duidelijk samen met specifieke gezondheids-

klachten. Weliswaar komt een verhoogde bloeddruk volgens de BGD-dossiers

vaker voor bij niet-zelfstandige uitvoerders, maar dit wordt niet beves-

tigd door de betrokkenen zeLf. Er is op deze gronden vooralsnog geen

aanleid.ing zelfstandige of niet-zelfstandige uitvoerders als risikogroep
aan te duiden.
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8. AANBEVEL TNGEN

In dit hoofdstuk worden een aantal aanbevelingen gedaan naar aanleiding
van beide vergelijkingen.

a. de uergeLíjking Dan de uituoerders met pz,oduktiekader buiten de bouu

De vergelijking tussen uitvoerders en ander produktiekader heeft duide-
Iijk gemaakt dat de uitvoerders wat betreft enkele aspekten van inspan-
ning en gezondheid als risikogroep beschouwd moeten worden.

Dit ondanks het feit dat de uitvoerders de organisatie van het werk en

de omgang met leiding, kollega's en ondergeschikten positiever ervaren.
Hun algemeen slotoordeel over de eigen werksituatie waarbij alle aspek-

ten tegen elkaar afgewogen worden, is dan ook niet verschillend van el-
kaar. Al-s risiko's op het gebied van inspanning en gezondheid komen de

volgende punten naar voren.

In de eerste plaats ervaren de uitvoerders een grotere lichamelijke in-
spanning en een tendens tot meer tijdsdruk.
Bij uitvoerders boven de 35 jaar u5-t zich dit in een tendens tot meer

nerveuze klachÈen dan het produktiekader buiten de bouw. Verder hebben

uitvoerders vaker aandoeningen aan het beweginqsapparaat (rug, spieren
en gewrichten), terwijl andere aandoeningen alleen minder voorkomen in
de middelste l-eeftijdsgroep gepaard gaande met minder medicijngebruik.
De aandoeningen van het bewegingsapparaat lijken zowel uit eerder niet-
leidinggevende funkties als uit het uitvoerd.erswerk voort te komen.

voov' de bedrijfsgeneeskundi.ge praktijk betekent dit dat btj ut-tuoerdev,s

speeiale aondaeht besteed zou moeten uorden aan Lichamelijke beLasting
doov' het uerk, het werken onder tijdsdm,tk, nerue?tze klachten en aandoe-
níngen aan het beuegingsapparaat.

HeÈ verzui-mpatroon van uitvoerders, in vergelijking met het produktie-
kader, kenmerkt zich door een 1age frekwentie van het kort-verzuim (maxi-

maal 14 kalenderdagen durend). Verder is het verzui-mpercentage dermate

Iaag dat de duur van het lang-verzuim waarschijnlijk ook kort is.
Gezj-en de meerdere inspanningrs- en gezondheidsklachten zou eerder het
tegendeel verwacht mogen worden.

Als daarbij nog bedacht wordt dat uitvoerders een ongeveer twee keer zo

hoog wAo-intredepercentage hebben, rijkt het erop dat de uitvoerders
langer doorwerken wanneer zi) zich niet in orde voelen en ook voordat zil
volledig hersteld zijn het werk weer hervatten.
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Op grond hiewtan Lijkt het zinnig te ouemsegen de termijn uan 73 weken

oerzuim aLs moment ooon oproep door de BGD uoor uitooerders aanmerkeLijk

te uerDroegen.

Zoals hj-erboven al is aangegeven is de middelste leeftijdskategorie uit-
voerders duidelijk minder vaak onder behandeling voor andere aandoeningen

dan aan het bewegingsapparaat en ligt het medicijngebruik bij hen ook

duidelijk lager. De oudste kategorie uitvoerders is echter in gelijke
mate onder behandeling voor deze aandoeningen a1s het andere produktie-

kader en heeft ook een vergelijkbaar medicijngebruik.
Deze gegevens doen vermoeden dat er bij de uiÈvoerders sprake is van een

"healthy worker effect", dat wiI zeggen dat de vergelijking verstoord

wordt door een grotere uitval van uitvoerders in de middelste leeftijds-
kategorie om gezondheidsredenen. Dit vermoeden wordt ondersteund door de

hogere VíAo-cijfers bij de uitvoerders.
Het is daarom uan beLang het onderzoek onder dezelfde groep uituoerders
te hez,halen om na te gaan of deze uerondersteLLing juist t s.

b. de uergeLr,ix'Lng tussen kat,egorieën uituoerdez,s

ZoaLs was te verwachten kwam leeftijd als een duidelijke risikofaktor
uiÈ de analyse naar voren. uitvoerders ouder dan 50 jaar hebben duidelijk
meer gezondheidsklachten dan hun jongere kollegars. Het gaat hierbij zo-
wel- om algemene gezondheidsklachten als om specifieke aandoeningen.

Eet beleid uan de BG boua om oudere uituoerders periodiek mediseh te
onderzoeken uordt dooy, het onderzoek ondez,sehre»en.

Tussen de twee andere leeftijdskategorieën zijn op heÈ gebied van de ge-

zondheid vrijwel geen verschillen gekonstateerd. Met andere woord.en,

de uitvoerders jonger dan 35 jaar zijn even gezond of ongezond als hun

kollega's tussen de 35 en 50 jaar.
Aangezten dt-t geen argumenten opleuert uoot, de momenteel gehonteerde

Leeftt,jdsgrlens uan 35 jaar om ut tuoeydeys uooï. het periodiek onderzoek

op te roepen en gezien het uooz,gaande zou uey,Lagtng uan deze grens ouer-
uogen moeten uorden.

Een andere kategorie uitvoerders die al-s risikogroep beschouwd kan worden

betreft de laag opgeleiden. Op een groot aantal aspekten van gezondheid
(onder andere vage lichamelijke klachten, nerveuze kfachten en vermoeid-
heidsklachten) ervaren zij duidelijk meer problemen dan de hoger opgelei-
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den. Bovendien hebben zij meer hinder van de lichamelijke inspanning van

het werk en de overbelasting door de hoeveelheid werk. Ook is bij deze

kategorie uitvoerders de frekwentie van het lange verzre.im (Ianger dan

14 dagen) duidelijk hoger. De resultaten van het onderzoek wijzen duide-
lijk op een verhoogd.e kans op gezondheisklachten bij laag opgeleide
uitvoerders.

Bedrijfsgeneeskundige díensten zouden bij hun periodiek geneeskLmdíg on-
derzoek e*tra aandacht moeten besteden aayl Laag opgeleide uituoeydez,s

en hen euentueel per.íodiek Dersneld oproepen.

!{at betreft objektkategorie is gekonstateerd dat uitvoerders in de uti-
liteitsbouw in het algenaeen minder tevreden zijn over hun werk, meer

klachten ervaren op aspekten van de taakuitoefening en zich meer zorgen

maken over hun toekomst. Opvallend is echter daÈ dit (nog) niet duidelijk
sEutren gaat met een groter aantal inspannings- en gezondheidsklachten.

Twee faktoren spelen hierbij nogelijk een ro1.

In de eerste plaats is het mogelijk dat de gekompliceerdheid van de

taak in de utiliteitsbouw groter is dan elders, hetgeen zou kunnen bij-
dragen aan dit beeld. Hierover is op dit moment geen stellige uitspraak
Èe doen.

In de tweede plaats is de grote konjunkturele verslechtering een moge-

Iijke oorzaak. Ook hierover bestaat geen zekerheid.
0ï1dat beíde faktoren niet.uit te sludten zijn, Lijkt estTa attentie op

gezondheids- en insparmingskLaehten bij uituoerders ín de utiliteits-
bowr: geuenst.

Een andere kategorie uitvoerders die vanuit bedrijfsgezondheidskundig

oogpunt van belang is, betreft degenen die zowel in het grondwerk als de

wegenbouw werkzaa.m zijn. Uitvoerders die in deze objektkategorie werken

rnelden in het algemeen een positieve ervaring van aspekten van de taak-
uitoefening. Op het gebied van àe gezondheid hebben zí) echter relatief
veel klachten. Duidelijk.vaker dan uitvoerders in andere objektkatego-

rieën hebben zij hinder van nerveuze klachten en zijn zij onder behan-

deling voor hoge bloeddruk (ook de BGD-en konstateren bij deze kategorie
uitvoerders vaker hoge bloeddruk). Bovendien bestaan er tendenzen tot
meer vage lichamelijke klachten, Beer vermoeidheidsklachten en een hoger

medieijngebruik.
Gezien de et-nst uarl de klachten en het feit dat inzícht in de oorzaken

ontbreekt ie nader onde?zoek bij uituoerders &íe zouel in het gronö,terk

als in de uegenbown ue?ken gedenst.
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Gemiddelden per kl,acht :

aspekt
totaal

%

n=528
aspekt

totaal
I

n=528

FUNK.?IE:

- t eo e eL -nie t -to e ziehthoudende
aktipiteiten

- ongeregelde afspraken oergen
teueel tijd

- heeft uoo? taken niet genoeg schoLing

- heeft oooy taken niet genoeg el"oaring

- onDoldoende zeLfstandigheid

- gebrek aan pleziey ín het uerk

FY S TEKE WRKOMS?ANDT Gí{EDEN :

- hinder oan uvLsseling oan tetÍperatuu"
d.roge Lucht, Lcwaai, stank eteetez,a

LËTDTNG, NOLLEGAI S EN ONDERGESCÍíTKTEN

- onderlinge sfeer meestal níet goed

- ergevt zich uaak oan anderen op het
uerk

- onDoldoende steun chef

- krijgt onttoLdoende mogeLijkheden oooy
het i;olgen Dan kursussen

- uerk aordt doorgaans niet bdllijk
'oerdeeLd

- onuoldoende aandacht densen en kapa-
eiteíten

- oaak noeiT-íjk oerenigba?e opdrachten of
insttaktíes

-kan geen beroep doen op kollegats
- te oeel banoeienís ttot dírektie
- te tseeL bqnoeienis Ltoofdttia:oerder/uit-

ooezder

- te oeel banoeienis ooorlíeden

- te ueel bernoeienis orlderaannemere

- te tteel benoeíenis stafafdelíngen

- te oeeL banoeíenis opdtachtgeoe! of
architect

- te ueel bentoeieni,s opzichter

- onooLdoende steun Dan direktie
- ont; oldoende steun hoo fduito oerder /

uítooerder
- onuoldoende steun oootLieden

- onooldpende steun onderaannemers

-on»oldoende steun stafafdeling
- onooLdoende steun opdt aehtgeoer,

opziehter
-ehef uíjst meer op fouten dan dat hij

goede dingen prijst
-uituoerder u"iist neet, op fouten dan
öa; hi; goede díngen ptijst

- ploeg of ooonnan uiL aerk z,egel-
matíg anders doen. dan »oorgesehreoen

- kan op mensen niet rekenen uoor
ooevuevk

- ontsoldoende steun personeel

- oaak stmtbbelingen oDe? oersehiLlen
in Loon of »ergoedíngen

ORGANISATIE VAII HET WRK:

- uerkt otset, het aLgemeen niet met
uaste opdraehtgeoers

- uerkt oz:er het aLgemeen niet net
oaste opzichters

- utetkt otsev het algemeen niet met
oaste Lerseraneíers

- uerkt ooer het algemeen niet met
oaste onderaannemers

- aerkt ooer het aLgemeen niet net
oaste ploeg eigen mensen

- aerkt ooer het aLgemeen niet net
een oaste hoofduitrsoerder

- uerkt ooer het algemeen niet met
( een) oaste uítooerder( s )

- uerkt ooer het aLgemeen niet met
(een) oaste hulp- of assístent-
uítooeyder ( s )

- uerkt ooer het algemeen niet met
oaste oootLieden

- uerkt ouer het algemeen niet met
oast machinepersoneel

- een belangrijk deel oan de mensen
oev,kt meestaL in projektgebonden
dienst»erband

- mensen hebben niet ooldoende tdjd
om níeuue kollegats ín te uerken

- tegen het eind oan een projekt ge-
regeLd ooeruerk

- regelnatig te ueinig mensen op het
uetk

- uerk doorgaans niet goed georgani-
seef'd

1a <

Z tó

19 2

48 ,7

EO 7

14 ,8

a1 Q

1Q O

<o

ao <

9D ?

10 1

6 r4

zL'rö

- te peeL dingen sehrifteLijk oastgelegd E I
op het uerk otr

- te aeinig dingen sehrifteliik oastge-
Legd op het uerk

- kan ontsoLdoende ooerleggen ooer het
ueTk

- projektínfotmatie niet op tijd be-
schiktbaar

- onduídelijkheid bestek en werkteke-
ningen

34 ,8

óré

1, 1

2n <

o?

lörö

10

0rB

?o

atö

6r7

20 ,5

11 
'

Br0

ou rz
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aspekt
toÈaa1

*
n=528

asPekt
totaal

t
n=528

- uijzígingen in bestek en ue?kteke-

- ur.ijDingen T.euetancier, onde?aanne-
mers en opzichters

- kLachten opdraehtgeuers

- uítblijoen uaayde"ing opdyaehtgeoe?s

- in uerk niet steeds duideli.jk genoeg
tiaaroooy uel en niet oerantdootdelz:jk

- te oeeLof te ueiníg oeranbuootdelijk-
heid ucot, mensen

- krdjgt onDoldoende kans díngen zo
gaeC te doen als hij zou wLLLen

- uer.k niet uoldoende opgeoangen bij
plotseLinge ziekte

- plotseLinge hínder in het uetk

- kart ín aerk meestaL níet beschikken
oz;er uoldoende goed materieel

WILTGHETD:

- ue iligheídsooorsehríften kunnen
praktiseh gesproken niet goed uorden
nageLeefd

- ueLeens het ídee dat er teoeel aandacht
Dordt besteed aan oeiligheid

- l:eiding stitÍuleert oeilig uerken niet
. daadaerkelíjk

- sfeev in de ploeg toeilig »erken is
oDe?dne0enl

- onoeiligheíd in het uerk

hERK_PRÏW:

- p?ioé ongunstige inoloed op het ue"k

TNSPANNTNG:

- uerk LíchameLíjk etg inspannend

- tnerk geesteLíjk evg inËpannend

- uerkt geregeld onder tijdsdtuk
- ote"belasting door hoeoeelheid uerk

- in het uerk moeite net concentreren

- ")n het uerk moeite met onthouden

GEZO]íDHEID:

- Laatste tijd gezondheídskLachten

- írL uerk geregeld gehínderd door níet
ín ot'de ooelen

- gezon&teídsklaehten toegeschre'»en aan
het uerk

- Dage Líchanelijke klaehten

- ner»euze kLachten

- uaak moedeloos

- ë enrLo e i dhe idsklacht en

- geen goede eetLust

ond.ez" behandeling uoot :

- hoge bLoedfuuk

- andere hart- of Daata.andoeningen

- Longaandoeningen

- aandoeningen oan inutendige organen

- huidaandoeningen

- ooergeooelighedd (allergie)
- rugaandoeníngen

- andete spier,- of gewr,íehtsaandoe-
ningen

- ooe"ige aandoeníngen

stoormissen olgs bgil\
- hoge bloeddtak 75,3

- Vwtinfat et 0 ,5
- andere Tnrt- of oaatdoeningen 5,9

- Longaandoeningen 2,5

- aandoeningen oan inaendige oÍ.ganen 5,9

- Vruidaandoeningen 3,0

- ooergeroeligheid (aLlergie) 2,0

- rugaandoeningen 2L,3

- ander"e spier- of gew,íchtsaandoe-
níngen

- ouerspanning

- Lauaaislechthorendheíd

- otte?ige aandoeníngen

- drankgebtuík

- 
"oken

- Laat.ste zes maanden net. klaeht
naar ants

49 ,4

4r0

1L,7

32 ,8

24 1

éö. o

0r8

órZ

na

8r5

ZQ

37,2
1n Q

B9,6

11 0

33 ,7

23 ,1

38,6

92

66 ,3
63,4

43 ,6
a2

,t 7

aJré

Br7

9A A

3r4

37,6

/ rt

,? 1

10,6

,1 
'

2' 2

30,7

,7 0

45,1

43,8
,E

- Laatste zes maan.den uel eens thuis- ,l
gebleoen uegens zíekte of ongeoal z2'9

- ge"egeLd medieijngebtwík 9,3

WELBEVTNDEN:

- Dindt ooennevken onganstíg

- reizen huis-aerk bezuaarlijk
- uerk ongunstige ínoloed op pyíDé

- l<an ín aerk niet aan eigen eisen
ooLdoen

- onooldoende uaarde?ing Leíding

- beloning niet in ooereenstetuníng
ue?k

- geen redeLijke Devgoeding ín tíjd
of geld ooor ottem':erk

- toekomstonzekerheid

- de Laatste tijd »aker uerk ondey
nioeau

- denkt de Laatste tijd ooer ander
ueyk

aLgemeen sLotoordeeL:

- goed

- redeliik

- niet goed

I - - cno
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verzuimgegevens
totaal

t
n= 454

freknentíe kort\ oerzuím (L98L)

frekuentie kort uerzuim (1982)

fretanentie Lang2 oez'zuim (19S1)

fz,ekuentie Lang perzu'im (1982)

frekuentie totaaL Derzuim (L981-)

frekuentie totaaL oeYzuim (1982)

oer.ntinrpercentage ( 1 I B 1- )

oez,zuimpereentage ( 19 I 2 )

genrLddelde uez'zuimdtntr pe? geua.L

genríddeLde aerzuimduur par gettaL

( 1e8L)

( le82 )

0 ,55
0 ,61.

0,L6

0 r20
0r7L

0rB0

3 ,70
4 ,00

52, I
66,0

I

2

kort uerzudm:

Lang uerzuim:

manimaaL L4 kaLend,erda,gen

Lmtger dan 14 kaLenderdagen


