
du- of functiegroep gestructureerd te
zijn. De gegevens over gezondheid,
veiligheid en maatschappelijke situa-
tie rond de factor arbeid dienen aller-
eerst geaggregeerd en daarnaast per
organisatie-onderdeel gestructureerd
te zijn. Alleen aldus verz_amelde
gegevens in een arbo-informatiesys-
teem maken het de arbodienst moge-
lijk zijn beleidsadvisering zinvol te
vervulÌen.

Beheer
Het beheer van de arbo-informatie en
het arbo-informatiesysteem moet bij
voorkeur bij de arbodienst zelf liggen.
Een arbodienst kan de eerder ge-
noemde taakstellingen als advisering
van het bestuur, afstemming met de
p&o-diensten, begeleiding van het
lijnmanagement, rapportage en con-
trole en de individuele begeleiding,
alleen waarmaken als hij zelf kan
instaan voor de integriteit en de
kwaliteit van de gegevens.
Andere redenen om het beheer bij de
arbodienst te leggen zijn:
een belangrijk gedeelte van de voe-
ding van het systeem kan alleen door
de arbodienst zelve uit organisatie-
screening, werkplekonderzoek en
individuele begeleiding van de arbo-
dienst komen; de voeding, het beheer
en de interpretatie vraagt de experti-
se van de arbodienst; het beheer en
de interpretatie van de arbogegevens
vraagt de onafhankelijkheid van de
arbodeskundigen.
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Noten
1 Voor de uitgangspunten van het holistische
denlanodel A Angyal: 'A logic of systems,, in
Systems Thinking, edited by F.E. Emery, Har-
mondsworth, 7972, p 17-30
2. In veel orgmisaties bestaat er (nog) geen
arbodienst Veelal is er een eigenstandige bedrijfs-
geneeskundige dienst, is het bedrijfsmaatschap-
pelijk werk onderdeeÌ van de personeelsdienst en is
veiligheids- en milieudeskundigheid ondergebracht
in de technische of facilitaire dienst.
InvulÌing van de hierboven beschreven taken van
de arbodeskundigen kan ook vanuit zo,n organisa-
torische inbedding. Dat vrââgt veel mæ¡ af-
steming dan wameer die taken en functies in
een afzonderlijke æbodienst zijn ondergebracht.

De toekomst van arbeid, gezondheid en welzijn

ln Nederland meer dan
oo¡t sprake van elite-
beroepsbevolk¡ng
P.G.W. Smulders, A. Bloemhoff, e.a.

Door de'uitstoot'van minder sterken en gezonden r¡ch_
ting wno en ww is in Nederrand retterrijk sprake van een
'geselecteerd gezelschap van werkenden,, of van een ,el¡_

te-beroepsbevolking'. Een dergelijke beroepsbevolking
drukt haar stempel op de toekomst van de arbeid en daar-
mee samenhangend de gezondheid en het welzijn.
Een verkenn¡ng door het ('arbeids,)verleden, mét als
vraag waar de geschiedenis in de komende decennia toe
zal leiden.

Deze zomer zijn de resultaten van de
scena¡iostudie'Arbeid, gezondheid en
welzijn in de toekomst' gepresenteerd
tijdens een gelijknamige symposium in
Den Haag. Dit onderzoek is in opdracht
van de Stuurgroep Toekomstscenario's
Gezondheidszorg (src) uitgevoerd door
het Nrec/rNo in samenwerking met een
zogenaamde begeleidingscommissie (zie
Smulders en Bloemhoff, 1991).
In dit artikel p¿rssieren de ¡esultaten met
betrekking tot het heden en ¡ecente
verleden rond a¡beid, gezondheid en
welzijn de revue. Het tweede, later te
plaatsen, artikel zal ingaan op de moge-
lijke loekomstige ontwikkelingen naar
de inschatting van een grote groep
deskundigen en volgens dive¡se be¡eke-
mngen.

Veel van onze gedachten over de
toekomst worden bepaald door de
waan vân de dag. De Engelse dichter
en politicus Lord Byron waarschuwde
al meer dan anderhalve eeuw geleden
met de uitspraak dat 'de beste pro-
feet voor de toekomst, het verleden
is'. Bij de uitvoering van de toe-
komstscenariostudie is deze aan-
maning ter harte genomen. Voordat
de toekomst van arbeid, gezondheid
en welzijn werd verkend, is daarom
eerst een uitgebreid overzicht ge-
maakt van de situatie in het heden en
recente verleden. Hierbij stond de
vraag centraal welke specifieke ont-
wikkelingen zich de laatste 10 tot 20
jaar voorgedaan hebben op het ge-
bied van de kwaliteit van de arbeid
en welke de effecten zijn geweest op
de gezondheid van de werkenden.
Nog even voor de duidetijkheid: het

onderzoek betrof de arbeid van de
ofrcieel (dus betaald) werkende be-
volking. Onbetaald werkenden vielen
buiten de onderzoeksopdracht van de
src en van het Ministerie van szw
als mede-subsidiënt. Ook de positie
van de werklozen en arbeidsonge-
schikten viel buiten de opdracht.

Veranderingen in arbeid en bedrijf
Het is zinvol eerst een aantal 'macro-
ontwikkelingen' te schetsen, die van
belang zijn (geweest) voor arbeid,
gezondheid en welzijn in Nederland.
In deze eeuw zijn namelijk een aantal
opvallende veranderingen waar te
nemen in de wereld van arbeid en
bedrijf.
In figuur 1 zien we dat de bedrijfstak
dienstverlening van 1899 tot heden in
omvang is toegenomen van zo'n 40
procent van de beroepsbevolking tot
een kleine 70 procent; 7 op de 10
mensen werken thans in de dien-
stensector. Ook zien we dat de werk-
gelegenheid in de landbouw en visse-
rij sinds de eeuwwisseling haast is
weggevaagd; een daling van circa 30
procent tot zo'n 5 procent. Iìet za|
duidelijk zijn dat deze ontwikkelin-
gen consequenties moeten hebben
(gehad) voor de kwaliteit van de
arbeid en de lichameiijke en geestelij-
ke gezondheid van de NederÌandse
beroepsbevoÌking van 90 jaar geleden
en van thans.
In het zeer leerzame boekwerkje van
het ces met als titel 'Negentig jaren
statistiek in tijdreeksen' zijn ook nog
een paar andere eÌementaire gegevens
gevonden, bijvoorbeeÌd over het
aantal uren dat volwassen werk-
nemers in de industrie rond de eeuw-
wisseling werkten en het aantal va-
kantiedagen dat men toen had. De >
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percentage van de totale beroepsbevolking
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Figuur 1: Ontwikkelingen beroepsbevolking in Nederland 1899-1987 (CBS)
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Figuur 2: Werk dat n¡et aanslu¡t bij opleiding en/of ervaring, 1980-1986 (CBS)

antwoorden

Figuur 3: ln een hoog tempo werken, 1977-1986 (CBS)
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wekelijkse arbeidsduur van 1910 tot
heden is teruggelopen van 60 uur tot
40 uur per week, het aantaì vakantie-
en overige vrije dagen is in dezelfde
tijd opgelopen van 8 tot 44 dagen per
jaar, een vervijfvoudiging. De on-
ontkoombare conclusie lijkt zich hier
op te dringen, dat de huidige Neder-
landse werknemer een stuk minder
Iichamelijk beÌast wordt en meer
herstel gegund wordt dan die van 80

à 90 jaar geleden.
Het is goed te realiseren - als we in
de tijd terugkijken naar ontwikkelin-
gen in de arbeid- dat er (minstens)
drie beìangrijke'aanjaag-motoren'
zijn geweest, die deze sterk mede
hebben bepaald. Dit zijn de economi-
sche, technologische en demografische
veranderingen in de Nederlandse
beroepsbevolking.
Veel van wat er de laatste l0 à 20
jaar is gebeurd in het bedrijfsleven,
heeft uiteraard te maken met econo-
mische ontwikkelingen, want ûnan-
ciäle armsiag van bedrijven en instel-
Iingen is niet alleen een voorwaarde
voor investeringen in mensen en
machines, maar ook een voorwaarde
voor investeringen in goede arbeids-
situaties. De technologische ont-
wikkelingen hebben behalve op de
kwantiteit van de arbeid (werk-
gelegenheid), ook grote invloed gehad
op de kwaliteit van de arbeid in
bedrijven en kantoren.
Bij de demografische ontwikkelingen
in de beroepsbevolking zijn de tref-
woorden feminisering (meer vrou-
wen), ontgroening (minder jongeren),
vetgttjzing (niet in het verleden,
maar wel in de komende 20 jaar) en

ten slotte educatie (hogere opÌei-
dingen).
Traditiegetrouw hebben in Nederland
altijd weinig vrouwen aan het betaal-
de arbeidsproces deelgenomen, maar
dat is aan het veranderen. Het per-
centage vrouwen in de beroepsbevol-
king lag rond de eeuwwisseling op 23
procent, is thans zo'n 36 procent en
zal, volgens het Centraal Planbureau,
over 20 jaar op 41 procent liggen.
Bedrijven en kantoren zullen dus
meer en meer mee rekening moeten
gaan houden dat de vraag naar lich-
ter werk, met flexibele werkuren,
kinderopvang, etc. steeds sterker zal
worden.
Een tweede belangrijke demografi-
sche ontwikkeling voor het bedrijfs-
leven, betreft de verandering van de
leeftijdsopbouw van de Nederlandse
beroepsbevolking. Want ouderen
stellen andere, vaak uitgesprokener
eisen aan hun arbeidscondities dan

Jongeren.
Het aandeel van werknemers jonger
dan 25 jaar in de beroepsbevoÌking is

sinds het begin van deze eeuw, door
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Figuur 4: Zich niet gezond voelen (werkenden), 1977-1936 (CBS)
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Figuur 5: Het ziekteverzuimpercentage in Nederland, 1952-19g0 (voornamelijk in
de industrie (NIPG/TNO)
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Figuur 6: Aantal WAO-toetreders per laar per 1000 verzekerden, 1969-1989
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het steeds langer volgen van school-
opleidingen, met enige regelmaat
afgenomen en wel van 34 procent tot
aan de huidige 20 procent. Het Cen-
traal Planbureau verwacht dat dit
percentage jongeren de komende 20
jaar nog verder zal afnemen tot aan
13 procent in 2010.
In tegenstelling tot wat velen denken
zalh'et percentage van 50-plussers in
de beroepsbevolking in de komende
20 jaar niet meer verder afnemen,
zoals dat de afgelopen 30 jaar het
geval was, maar weeÍ toenemen. Per
saldo betekent dit dat de 40 tot 50
jarigen een steeds overheersender rol
zullen gaan spelen in het bedrijfs-
leven. Bovendien is bekend, dat de
opleiding van de beroepsbevolking,
vooral in de jaren 70 en 80, steeds
maar verbeterd is. Volgens onderwijs-
deskundigen zijn dat zeer substantiij-
le opleidingsverbeteringen geweest.
Wat kan hieruit geconcludeerd wor-
den? De huidige beroepsbevolking is
gemiddeld ouder en wijzer dan eerde-
re generaties en stelt meer eisen aan
werk, werkomstandigheden, gezond-
heid en welzijn. Meer dan ooit is er
dus sprake van een 'elite-beroeps-
bevolking'.

Ontwikkelingen
Hoe heeft de kwaliteit van de arbeid
zich sinds het begin van de jaren
zeventig ontwikkeld?
Het onderzoek is veelal gebaseerd op
materiaal van het cBS, dat de periode
197 4-1986 beslaat. Goed bruikbare
recentere gegevens bleken helaas niet
beschikbaar. Een aantal pregnante
ontwikkelingen zullen nu de revue
passeren. Eerst een voorbeeld van een
positieve ontwikkeling.
Yanaf I974 is, om de drie jaar, aan
een representatieve steekproef van
circa 2000 Nederlandse werkenden
van 18 tot 65 jaar oud, gevraagd of
men al dan niet in een lawaaierige
omgeving werkt. In 1974 was dit
percentage 26 procent en in het laat-
ste jaar \Maar gegevens over beschik-
baar zijn (1986), was dit percentage
(statistisch signiflcant) teruggelopen
tot 22 procent. Deze meningen van
werknemers worden overigens beves-
tigd door lawaai-deskundigen, die in
dezelfde periode metingen deden in
het bedrijfsleven en ook gunstige
veranderingen hebben waar genomen.
Blijkbaar heeft lawaai- bestrijding en
ontwikkeling en aanschaf van ge-
luidsarme machines gunstige resulta-
ten opgeleverd.
Verdere gunstige ontwikkelingen
waren: het gevaarlijk werk vermin-
derde, trillingen en schokken in werk-
situaties namen, evenals vuil werk en
werken in stank, af. Voorts zijn er
een aantal aanwijzingen dat de ar-

percentage

toetreders per 1 000 verzekerden in loondienst
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beidsverhoudingen in Nederland de
laatste twee decennia verbeterd zijn;
men denke hierbij aan zaken als
inspraak, delegatie van verantwoor-
delijkheden en democratische ver-
houdingen.
Nu twee opvallend ongunstige ont-
wikkelingen in werk en werkom-
standigheden.
Zoals gezegd zijn de opleidingsni-
veaus in Nederland de laatste twintig
jaar spectaculair gestegen. Dat heeft
zijn sporen zeker achtergelaten!. In
fi.guur 2 is te zien dat in 1986 méér
werkenden van mening waren, dat
hun werk niet aansloot bij hun oplei-
ding en ervaring, dan dat in 1980 het
geval was. De stijging liep van 28
naar 34 procent.
Misschien wel de meest saillante
bevinding over de afgelopen periode
heeft betrekking op het werktempo in
Nederlandse fabrieken en kantoren
(figuur 3). In Ì977 vond 38 procent
van de werkenden dat ze in een hoog
tempo moesten werken; in 1986 was
dit percentage opgeÌopen tot 47 pro-
cent! De veronderstelling, dat stress-
effecten en mentale belasting het
gevolg zullen zijn,Iigt voor het op-
rapen. Ook maakt deze toename van
werktempo begrijpelijk dat er tegen-
woordig zoveel symposia, congressen
en cursussen aan stress, stresshante-
ring en stressbestendigheid worden
besteed. Tegen beleidsmakers zou
dan ook gezegd kunnen worden: ofu
nou adviseert in te grijpen in de
lonen of de sociale zekerheidsvoor-
waarden, de arbeidsparticipatie in
Nederland zaI altijd achterblijven bij
een dergeÌijke tempodruk en tijds-
druk die alleen door de sterkste en
gezondste werknemers te dragen valt.
Opschroeven van tempo en tijdsdruk

íålnametijk 
uitstoot blijven bevorde-

Gezondheid
Waar heeft dit alles toe geleid als
men kijkt naar de gezondheid van de
werkende bevolking?
Indien ontwikkelingen in de gezond-
heid van de werkende bevolking in
ogenschouw worden genomen, moet
vooral niet vergeten worden dat het
dan de meest gezonde groepering
betreft, die in Nederland te vinden is.
Van de werkenden zegt 12 procent
zich niet gezond te voelen, van de
huisvrouwen en -mannen 30 procent,
van de werklozen 22 procent en ten
slotte van de arbeidsongeschikten 77
procent. (Voor de politici die geroe-
pen hebben dat arbeidsongeschikten
niet ziek zijn, lijken dit behartens-
waardige gegevens.) Duidelijk is dat
werkenden een relatief zeer gezondè
bevolkingsgroep vormen.
Hoe heeft die gezondheid zich de
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afgelopen 10 à 20 jaar ontwikkeÌd? In
figuur 4 is te zien dat de beoordeling
van de eigen gezondheid van 1977 tot
1986 nog verbeterd is. In 1977 vond
namelijk 16 procent van de beroeps-
bevolking de eigen gezondheid niet
goed, terwijl dat percentage in 1986

teruggelopen was tot 12 procent.
Deze meer subjectieve gezondheids-
gegevens worden bevestigd door
andere, meer objectieve trend-gege-
vens.
Allereerst het ziekteverzuim in ons
land. In figuur 5 gaat het om gege-

vens van het Nrpc-verzuim-regi-
stratie-systeem, waar al een jaar of
veertig zo'n 200 bedrijven met circa
200 000 werknemers aan mee doen;
het zijn voornamelijk de iets grotere
industriële bedrijven, maar verzuim-
gegevens uit andere bronnen (zoals
die van de Sociale Verzekeringsraad)
bevestigen de hier gepresenteerde
trend. Te zien is, dat het verzuim in
ons land vanaf het begin van de jaren
vijftig langzaam en gestaag is op-
gelopen van 4 procent tot 10 procent.
In 1978/1979 kwam de ommekeer.
Vanaf die jaren is het verzuim, ge-

middeld althans, gedaald van 10
procent naar de huidige 7 procent,
waarop het al weer een paar jaar
stabiel is. Conclusie: ook het ziekte-
verzuim-percentage geeft aan dat de
Nederlandse beroepsbevolking in de
periode van medio 70 tot medio 80
per saldo gezonder moet zijn gewor-
den.
De wao-cijfers in figuur 6 wijzen in
dezelfde richting. Het gaat in deze
cijfers, niet om het wao-åesland, waat
zo veel over te doen is, maàr om de
jaarlijkse w^o-instroon'L en wel per
1000 verzekerden. De term'per 1000
verzekerden'is van belang, want in
de publieke discussie wordt vaak over
het hoofd gezien dat de bestandsom-
vang sterk afhankelijk is van de
omvang en groei van de beroeps-
bevolking. En die nam de afgelopen
10 jaar al met zo'n klein miljoen toe!
Alleen al daarom zal de omvang van
het wao-bestand (onder overigens
gelijkblijvende omstandigheden)
blijven groeien. De instroom per 1000
verzekerden is dus het zuiverste
cijfer. Duidelijk uit deze figuur is, dat
de w¡o-instroom eind jaren 70 en
begin jaren 80 veel groter was, dan
nu. Tien jaar geleden traden jaarlijks
23 à 25 van elke 1000 verzekerden toe
tot de wao. Inmiddels beperkt die
toetreding zich tot 15 van elke 1000
verzekerden. Waarom horen we toch
zo weinig van dit soort geluiden?

Gezonde elite-beroepsbevolking
Drie conclusies over het verleden:
Ten eerste: in de jaren 70 en 80 zijn
vooral een aantal typische incon-

veniënten in het werk (zoaìs lawaai,
vuil en gevaarÌijk werk) verbeterd;
ook is het gemiddeld aantal werk-
uren, en daarmee de gemiddelde
arbeidsbelasting, verminderd;
Ten tweede: daarentegen is de men-
tale/psychische belasting in dezelfde
periode vergroot (denk aan werk-
tempo en andere stressoren);
Ten derde: toch is de gezondheid van
de werkenden in bedoelde jaren ge-

middeld verbeterd.
Voor dit laatste zijn een aantal ver-
klaringen mogelijk. Maar de meest
plausibele uitleg is dat de beroeps-
bevolking, door de'uitstoot' van de
minder sterken en van de minder
gezonden, richting arbeidsongeschikt-
heid en werkloosheid per saldo ster-
ker en gezonder is geworden. De hoge
wAo- en ww-cijfers uit het eind van
de jaren 70 en het begin van de jaren
80 getuigen van die grote uitstoot.
We kunnen naar ons idee gerust
stelÌen dat we op dit moment letter-
Iijk met een 'geselecteerd gezelschap
van werkenden' van doen hebben. De
eerder genoemde'elite-beroepsbevol-
king'is dus de laatste jaren niet
alleen ouder en wijzer geworden,
maar ook gezonder. En er worden
ook hogere eisen aan gesteÌd, hetgeen
zich in vergelijking met het buiten-
land uit in een zeer hoge arbeids-
produktiviteit.
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