
Nieuwe theorie over opbouw
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De overheid wil bedrijven motiveren
te investeren in de kwaliteit van de
arbeid in het algemeen en in veilige
en gezonde arbeidsomstandigheden
in het bijzonder. ZIj wil dit onder
meer realiseren door het inbouwen
van financiële prikkels in het stelsel
van sociale zekerheid, zoals een pre-
miedifferentiatie van de Ziektewet
en een bonus malus systeem voor de
weo. Voor het succes van deze
marktconforme instrumenten is
meer kennis nodig van het complex
van factoren dat invloed heeft op be-
slissingen over preventieve maatre-
gelen in ondernemingen. Meer ken-
nis van en inzicht in deze factoren
kunnen bijdragen tot het ontwikke-
len van effectieve en effrciënte be-
leidsinstrumenten.
Dit artikel is gebaseerd op een on-
derzoek dat is uitgevoerd in op-
dracht van de Directie Veiligheid
van het Directoraat-Generaal van de
Arbeid. (1) In genoemd onderzoek
zijn onder meer op basis van litera-
tuuronderzoek hypothesen geformu-
leerd over het werkingsmechanisme
van beleidsinstrumenten in relatie
tot het veiligheidsbeleid van onder-
nemingen. In dit artikel zal een be-
knopte uiteenzetting worden gege-
ven van de ontwikkelde theorie. On-
derzoek dat deze theorie al dan niet
kan bevestigen moet nog plaatsvin-
den.
Hierna zal allereerst worden inge-
gaan op de relatie tussen bedrijfs-
specieke factoren, bedrijfscuÌtuur en
bedrijfsomgeving enerzijds en de tot-
standkoming van een arbobeleid in
ondernemingen anderzijds. Vervol-
gens is op basis van dit theoretische
gedeelte een aanzet gedaan tot het
onderscheiden van bedrijfsstijlen
voor kleine en grote ondernemingen.
Ten slotte wordt bediscussieerd hoe
kennis van bedrijfsstijlen kan bij-
dragen tot het implementeren van
effectieve instrumenten die bedrij-
ven stimuleren tot het ontwikkelen
van een arbobeleid.
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Bedrijfskarakteristieke factoren
In het belang van de continuïteit
van ondernemingen dienen onderne-
mers voortdurend keuzen te maken
op een veelheid van beleidsterrei-
nen, zoals produktie, personeel, in-
vesteringen, innovatie en milieu.
Naast deze beleidsterreinen vragen
ook de arbeidsomstandigheden
steeds meer aandacht. In een onder-
neming concurreren deze beleidster-
reinen met elkaar om de beschikba-
re middelen ofresources van de on-
derneming. Voor de totstandkoming
van een arbobeleid in ondernemin-
gen onderscheidt Hale de volgende
resources: geld, tijd, technische
hulpmiddelen, informatie, mensen
met de noodzakelijke kennis en een
duidelijke (organisatie) structuur
om de risico's te managen. (2)
De resources geld en tijd kunnen
worden beschouwd als de primaire
resources van de onderneming. Met
deze primaire resources kan worden

Een deel van de bedrijven zal niet
gestimuleerd worden te ¡nvesteren
in kwaliteit van de arbeidsomstan-
digheden. Foto: Chris Pennarts

voorzien in secundaire resources, zo-
als technische voorzieningen, infor-
mal,ie, deskundigheid en organisa-
tie(structuur). Investeringen in
technische maatregelen is vooral
een kwestie van het beschikbaar
stellen van financiële middelen, ter-
wijl aandacht voor planning en orga-
nisatie(structuur) met name een
kwestie is van l,ijd. Het voorzien in
informatie en deskundigheid vraagt
zowel om tijd als geld. In essentie
kan dus een onderscheid worden ge-
maakt in geld- en tijdeisende maat-
regelen voor verbetering van de
kwaliteit van de arbeidsomstandig-
heden. Daarnaast geldt dat de be-
schikbaarheid van primaire resour-
ces invloed heeft op de mate waarin
de onderneming kan voorzien in se-
cundaire resources. Voorts is de be-
schikbaarheid van primaire en se-
cundaire resources bepalend voor de
oplossingsrichtingsmogeÌij khe den
van een onderneming om de kwali-

Bedrijfsstijlen en arbobeleid in ondernem¡ngen

Bedrijfskarakter¡stieke factoren, zoals bedrijfsgrootte, ren-
dement, aanwez¡ge deskundigheid en t¡¡d, alsmede de be-
drijfscultuur en bedrijfsomgev¡ng spelen een belangrijke rol
bij de besluitvorm¡ng over arbeidsomstandigheden in onder-
nem¡ngen. Op basis van deze factoren kunnen bedrijfsstijlen
worden onderscheiden voor de wijze waarop in ondernem¡n-
gen wordt omgegaan met arbe¡dsomstandigheden.



teit van de arbeidsomstandigheden
te verbeteren. Hierop wordt straks
verder ingegaan.
Uit diverse studies blijkt dat kleine
ondernemingen doorgaans over min-
der van de bovengenoemde resour-
ces beschikken dan grote onderne-
mingen. (3,4,5) Dit geldt met name
voor de resources geld, informatie,
aanwezige deskundigheid en een or-
ganisatiestructuur om de risico's te
managen. Op grond hiervan kan in
het algemeen worden gesteld dat in
een groot bedrijf gunstiger voor-
waarden aanwezig zijn voor het voe-
ren'./reaÌiseren van een arbobeleid
dan in een kleine onderneming.
Dit wordt onder meer ook bevestigd
door onderzoek naar de relatie tus-
sen de hoogte van het ziekteverzuim
en de wijze waarop bedrijven zich
daartegen verzekeren. Er blijkt een
directe relatie te bestaan tussen de
(gekozen) verzekeringsvorm (om-
sÌaglid, eigen risicodrager) en de
hoogte van het ziekteverzuim in een
onderneming. Diverse studies laten
zien dat grote bedrijven meer moge-
lijkheden hebben om de verzuimkos-
ten te beheersen door het voeren
van een verztirn- en arbobeleid dan
kleine ondernemingen. (6,7) Het
verzekeringsbelang van onderne-
mingen neemt af naarmate onderne-
mingen grotet zijn, omdat grote on-
dernemingen in staat zíjn zeer
nauwkeurig te berekenen welk ver-
zuim- en ongevalspercentage jaar-
lijks kan optreden. Dit kan voor gro-
te ondernemingen aanleiding zijn
om eigen risicodrager te worden,
omdat het doorbetalen van de sala-
rissen van zieke werknemers goed-
koper is dan het betalen van pre-
mies. Kleine ondernemingen hebben
in principe een groter belang bij af-
wenteling van de kosten van onge-
vallen en ziekte via een verzekering,
omdat bij hen de onzekerheid over
de hoogte van het aantal ongevallen
en het ziekteverzuim veeÌ groter is.
Niet aÌle grote bedrijven zijn echter
eigen risicodrager. In de bouw is dit
op grond van cAo-afspraken niet mo-
gelijk. Dit heeft onder meer te ma-
ken met de bijzondere situatie in de
bouw, waarin vooral buiten wordt
gewerkt. Hierdoor zijn bouwbedrij-
ven genoodzaakt zich te verzekeren
tegen ongunstige weersomstandig-
heden. Bij vorst wordt immers niet
gewerkt in de bouw.
De hoeveelheid tijd die een onderne-
ming beschikbaar heeft om maatre-
gelen te nemen ter verbetering van
de arbeidsomstandigheden hangt
niet noodzakelijkerwijs direct samen
met de bedrijfsgrootte. Het vrijma-
ken van werknemers voor het uit-
voeren van taken in het kader van
een arbobeleid is, naast de aanwe-
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zigheid van een duidelijke motiva-
tie, veel meer afhankelijk van de
wijze waarop de produktie wordt ge-
pland en georganiseerd. Een onvoÌ-
doende planning ofeventueeÌ de af-
wezigheid daarvan kan een belem-
mering zijn voor het organiseren
van arbozorg in een onderneming.
Het kan zelfs leiden tot extra werk,
waardoor tijd en aandacht voor ar-
bozorg in de knel kan komen. Over-
werk en stress kunnen weer Ìeiden
tot verhoging van het ziektever-
zuim, waardoor een bedrijf steeds
verder verwijdert raakt van een goe-

de kwaliteit van de arbeidsomstan-
digheden.
Ook is er niet noodzakelijkerwijs
een directe relatie tussen de hoogte
van het rendement en de bedrijfs-
grootte. Kleine en middelgrote on-
dernemingen kunnen ook een hoog
rendement hebben, omdat ze minder
grote overheadkosten of investe-
ringslasten hebben. Naarmate het
rendement groter is, heeft een be-
drijf meer mogelijkheden om inves-
teringen in arbeidsomstandigheden
met eigen middelen te flrnancieren.
Hiermee is overigens niet gezegd

dat een groot rendement ook daad-
werkeÌijk zal leiden tot investerin-
gen in arbeidsomstandigheden.
Hiervoor kunnen ook andere over-
wegingen een rol spelen, zoals inves-
teringen in nieuwe machines en ge-

bouwen, onderzoek, innovatie, recla-
me en public relations.
Samengevat kan worden geconclu-
deerd dat een samenhangend com-
plex van bedrijfsspecieke factoren
kan worden onderscheiden, zoals be-
drijfsgrootte, rendement, tijd en
aanwezige deskundigheid, die bepa-
lend is voor de mogelijkheden van
een onderneming om iets aan arbo-
beÌeid te doen.

Bedrijfscultuur
Naast bedrijfskarakteristieke facto-
ren is ook de bedrijfscultuur bepa-
Ìend voor wat een onderneming doet
en kan doen om de arbeidsomstan-
digheden te verbeteren. Over wat de

bedrijfscuttuur exact inhoudt be-
staan verschillende interpretaties.
Schein die onderzoek heeft gedaan
naar de ontwikkeling van de (be-

drijfs)cultuur in organisaties, be-
schouwt cultuur in organisaties als
een patroon van basale veronder-
stellingen en uitgangspunten die
door een groep is ontwikkeld terwijl
het heeft leren omgaan met proble-
men van externe aanpassing en in-
terne integratie. (8) Dit patroon van
basale veronderstelÌingen en daar-
mee samenhangend specifrek gedrag
heeft voor de betreffende groep goed
genoeg gefunctioneerd om betrouw-
baar te worden geacht. In deze zin

bezien kan een bedrijfscultuur ook
worden beschouwd als een overle-
vingsstrategie: voor de continuïteit
van de onderneming is het van be-
lang dat op een adequate wijze
wordt gereageerd op ontwikkelingen
in de bedrijfsomgeving. Dit heeft on-
der meer ook consequenties voor de

interne organisatiestructuur: een
platte versus hierarchische organi-
satiestructuur. Op grond hiervan is
voor de bedrijfscultuur onder meer
een onderscheid gemaakt in de vol-
gende typen overlevingsstrategieën:
een grote nadruk wordt gelegd op

het belang van een hoge omzet; van-
wege een stabiele markt wordt de

nadruk gelegd op kostenbesparing
(verhogìng rendement); de nadruk
ligt meer op aandacht voor kwali-
teit, zowel wat betreft produkten als
personeelsbeleid.
Een belangrijke veronderstelling is
vervolgens dat de keuze voor een be-
paald type overlevingsstrategie ge-

volgen heeft voor de beschikbaar-
heid van resources om iets aan ar-
beidsomstandigheden te doen.
In tabel 1 is weergegeven wat het ef-
fect is van de keuze voor een speci-
fieke ondernemingsstrategie op de

aan- ofafwezigheid van resources
voor een arbobeleid. Daarbij is ver-
ondersteld dat de keuze voor een be-
paaÌde strategie een rationele keuze
is. Dit is vaak niet het geval. Deze
beschouwing kan echter bijdragen
om na te denken over bedrijfsstrate-
gie en kwaliteit van de arbeidsom-
standigheden. Verder dient de kant-
tekening te worden gemaakt dat de

bedrijfscultuur doorgaans zal, be-
staan uit een mix van de drie onder-
scheiden strategieiln, maar dat het
accent vaak ligt op één van de drie.
Tevens is verondersteld dat de keu-
zevoor een bepaalde strategie voor
een belangrijk deel wordt bepaald
door de bedrijfsomgeving. Hierop
wordt straks verder ingegaan.
Tabel 1 Iaat zien dat een onderne-
ming waarin de nadruk wordt ge-

legd op het realiseren van een ster-
ke groei van de omzet de factor'geld'
over het algemeen niet een limite-
rende factor hoeft te zijn. Tijd is
vaak wel een beperkende factor, om-
dat de aandac}rt zich concentreert op

het reaÌiseren van een hoge produk-
tiviteit. Geld en iijd zijn voor een on-
derneming echter complementaire
resources. Een onderneming met
voldoende frnanciële middelen en ge-

brek aan tijd kan deskundigheid in-
huren om taken uit te voeren op het
terrein van arbeidsomstandigheden.
Uiteraard bepaalt de hoogte van de

omzet en het rendement van de on-
derneming of deskundigheid kan
worden aangetrokken, dan wel dat
extern advies wordt gevraagd. Grote
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Strategíe

Bedrijfsgrootte
Resources

Omzet

hl. gr.

Kostenbesparing

hl. gr.

Kwaliteít

hl. gr.

Tabel 1- Ondernemingsstrategie ên tecources voor arbobele¡d
van sociale zekerheid, worden be-
schouwd als behorend tot de be-
drijfsomgeving.
Verondersteld wordt dat onderne-
mingen die rationeel handelen een
strategie zullen ontwikkelen die het
beste bijdraagt tot het voortbestaan
van de onderneming. De bedrijfsom-
geving (tabel 2) is daarbij te catego-
riseren van eenvoudig tot complex
en van stabiel tot dynamisch. (9)
Met een eenvoudige tot complexe be-
drijfsomgeving wordt respectievelijk
bedoeld een bedrijfsomgeving die
voor de onderneming makkelijk ken-
baar is tot een bedrijfsomgeving die
ondoorzichtig is. Met een stabiele tot
dynamische bedrijfsomgeving wordt
respectievelijk bedoeld een weinig
wisselende tot sterk veranderende
bedrijfsomgeving. In tabel 2 is ge-
tracht om deze indeÌing van de be-
drijfsomgeving te operationaliseren.
Dit is gedaan aan de hand van de
volgende criteria,/aspecten: aantal
concurrenten of vaste opdrachtge-
vers, conjunctuurgevoeligheid van
de markt, innovatie en flexibiliteit
van produkten en diensten.

Bedrijfsstijlen
In het voorgaande is in grote lijnen
uiteengezet welke bedrijfskarakte-
ristieke factoren invloed hebben op
het arbobeleid in de onderneming en
hoe deze met elkaar samenhangen.
Daarnaast is uiteengezet welke as-
pecten van de bedrijfscultuur en de
bedrijfsomgeving van belang zijn.
Hieruit komt reeds een beeld naar
voren dat bedrijfskarakteristieke
factoren, bedrijfscultuur en bedrijfs-
omgeving een complex geheel vor-
men van samenhangende relaties.
Hierna is een aanzet gedaan om
voor kleine en grote ondernemingen
typen bedrijfsstijlen te beschrijven.
In kleine ondernemingen met een
bedrijfscultuur die wordt geken-
merkt door het realiseren van een
hoge omzet zal weinig aandacht zijn
voor preventieve maatregelen die
geld en tijd kosten. Deze bedrijfscul-
tuur wordt versterkt door een klein
aantal vaste opdrachtgevers en/of
een sterk conjunctuurgevoelige af-
zetmarkt. In dergeÌijke ondernemin-
gen zal tijd een grotere limiterende
factor kunnen zijn dan geld. Preven-
tieve maatregelen die tijd, aandacht,
kennis of kwaliteit van het manage-
ment vragen zijn dan moeilijk te re-
aliseren. Dit kan op grote weerstan-
den stuiten. Marktconforme instru-
menten die hun aangrijpingspunt
hebben bij het frnanciële bedrijfsre-
sultaat kunnen dan niet het gewens-
te effect sorteten, omdat de bedrijfs-
strategie niet gericht is op kostenbe-
sparing. Door geringere overhead-
kosten in kleine bedrijven kunnen
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3. Technische hulpmiddelen
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5. Deskundigheid
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XX
++ ++
xx
++x
++x
++x

++
x
++
x
++
x

>r/++
x
xl++
x
xl++
x

x/++ x
xx
x/++ x
XX
++x
XX

ondernemingen hebben over het al-
gemeen een groter rendement,
waardoor zij deskundigheid kunnen
aantrekken. Daarnaast geldt dat het
aantrekken van deskundigheid door
kleine ondernemingen doorgaans
minder rendabel is, omdat er onvol-
doende uitvoeringstaken zijn voor
een arbodeskundige. Er dreigt dan
overcapaciteit.
De aanwezigheid van voldoende fr-
nanciêle middelen leidt vaak tot het
kiezen voor investeren in technische
opÌossingen van arbo-knelpunten.
Een onderneming die wordt gecon-
fronteerd met geringe mogelijkhe-
den voor verhoging van de omzet zal
proberen een goed rendement te re-
aÌiseren door kostenbesparing. In
een dergelijke onderneming zijn fr-
nanciële middelen voor investerin-
gen in arbeidsomstandigheden
meestal aan een limiet gebonden. In
kleine ondernemingen zullen door-
gaans minder middelen beschikbaar
zij n voor arbeidsomstandigheden
dan in grote ondernemingen. In klei-
ne ondernemingen kan dit mogelijk
worden opgevangen door meer aan-
dacht voor planning, organisatie en
informatie om het aantal ongevallen
en ziekteverzuim te beheersen. In
grote ondernemingen zijn, afhanke-
lijk van de hoogte van het rende-
ment, meer mogelijkheden voor in-
vesteringen in technische voorzie-
ningen en deskundigheid.
In het geval een ondernemìng kiest
voor een strategie die is gebaseerd

Tabel 2. Typologieën van de bedriifsomgeving.

op het leveren van kwalitatief hoog-
waardige produkten, zalhel belang
van kwaliteit zich ook uitstrekken
naar andere beleidsterreinen binnen
de onderneming, zoaÌs personeelsbe-
leid (human resources manage-
ment), kwaliteit van het manage-
ment en kwaliteit van de arbeidsom-
standigheden. In een dergelijke on-
derneming is de motivatie groter om
geld en tijd te investeren in de kwa-
liteit van de arbeidsomstandighe-
den. Het verschil tussen kleine en
grote ondernemingen is, dat kleine
ondernemingen doorgaans over min-
der frnanciële middelen beschikken
en er dus minder mogelijkheden zijn
voor investeringen in technische
voorzieningen.
Verondersteld is dat de keuze voor
een specifreke strategie beÏnvloed
wordt door de aard van de bedrijfs-
omgevlng.

Bedrijfsomgeving
Ondernemingen dienen uit oogpunt
van de continuïteit van de onderne-
ming rekening te houden met ont-
wikkelingen in de bedrijfsomgeving.
De bedrijfsomgeving is te def,rniëren
in termen van afzetmarkt, arbeids-
markt, opdrachtgevers, leveranciers
en aantal concurrenten. Het onvoÌ-
doende rekening houden met deze
ontwikkelingen kan invloed hebben
op de concurrentiepositie van bedrij-
ven. Verder kunnen ook overheids-
maatregelen, zoals het inbouwen
van financiële prikkels in het stelsel

Bedrijfsomgeoing Eenuoudig Complet

Stabiel

Dynamisch

weinig concunenten
stabiele afzetmarkt
smal en stabiel
produktassortiment

weinig maar wisselende
concun'enten
conjunctuurgevoelige
markt
veel nadnrk op
flexibiliteit

veel concurrenten
stabiele afzetmarkt
breed produktassortiment
markt waagt om innovatie

veel en wisselende
concurenten
continu verandering markt
veel nadruk op innovatie
en flexibiliteit van
produkten en diensten
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preventieve maatregelen die uitslui-
tend geld kosten mogelijk op minder
weerstand stuiten. Kortom, overheid
en branche-organisaties dienen bij
het ontwikkelen van beleidsmaatre-
gelen rekening te houden met het
'kritiek' zijn van geld- en tijdeisende
preventieve maatregelen in onder-
nemrngen.
In grote bedrijven met een stabiele
bedrijfsomgeving, gekenmerkt door
een grote en vaste kern van op-
drachtgevers en/ofeen stabiele aÊ
zetmarkt biedt meer mogelijkheden
voor planning en innovatie. Tevens
is minder tijd nodig voor tijdrovende
acquisitie. In samenhang met een
bedrijfscultuur die wordt geken-
merkt door kostenbesparing, bieden
preventieve maatregelen die tijd,
aandacht, planning en verbetering
van de kwaliteit van het manage-
ment vragen meer mogelijkheden
dan grote investeringen in bijvoor-
beeld geluidbeperkende maatrege-
len. Grote bedrijven hebben door-
gaans meer overheadkosten (staf,
personeelsafdeling), waardoor geld
een limiterende factor kan zijn.
Daar staat tegenover dat een grote
onderneming, vanwege de wet van
de grote aantallen, meer revenuen
kan genereren door het beperken
van het verzuim dan kleine onder-
nemingen, ervan uitgaande dat er
een premiedifferentiatie is van de

Ziektewet. Door de aanwezigheid
van een ondernemingsraad en een
personeelsafdeling is er een infra-
structuur voor overleg en deskun-
digheid. Dit kan bijdragen tot meer
interne impulsen voor aandacht
voor arbeidsomstandigheden.
Anderzins geldt dat in grote bedrij-
ven de vertaalslag van een arbeids-
omstandighedenbeleid naar de

werkvloer een extra handicap kan
zijn. IIet betreft hier het creëren van
een draagvlak voor een arbeidsom-
standighedenbeleid. Het toekennen
van die verantwoordelijkheid aan
een veiligheidskundige ofeen be-
drijfsgezondheids- en veiligheids-
dienst kan door het gevaar van in-
stitutionalisering dit probleem nog
eens extra bemoeilijken.

Discussie
Bedrijfsspecifreke factoren, bedrijfs-
cultuur en bedrijfsomgeving vormen
een complex geheel van samenhan-
gende relaties, dat kan worden be-
schreven als een type bedrijfsstijl.
Op basis van de analyse over typen
van bedrijfsstijlen is te verwachten
dat een deel van de bedrijven niet
zal worden gestimuleerd om te in-
vesteren in de kwaliteit van de ar-
beidsomstandig'heden. Met name
geldt dit voor kleine en middeÌgrote
ondernemingen, waar de bedrijfs-
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strategie is gericht op omzet en kos-
tenbewaking. Dit blijkt onder meer
uit het volgende.
Doorgaans hebben marktconforme
instrumenten hun aangrijpingspunt
bij het flrnancitjle bedrijfsresultaat,
zoals premiedifferentiatie en bonus
malus systeem. In ondernemingen
met een bedrijfscultuur die wordt
gedomineerd door het realiseren van
een zo hoog mogelijke omzet hebben
marktconforme instrumenten niet
het gewenste effect, omdat de be-
drijfscultuur niet is gericht op kos-
tenbesparing. Verder geldt dat grote
ondernemingen door het beperken
van het ziekteverzuim in totaaÌ veel
meer kunnen besparen op sociale ze-
kerheidspremies, in het geval er een
premiedifferentiatie bestaat van de

Ziektewet, omdat er nu eenmaal
veel meer werknemers zijn (wet van
de grote aantallen). Ongevallen en
ziekteverzuim beïnvloeden echter
ook in afwezigheid van marktconfor-
me instrumenten het frnanciële be-
drijfsresultaat, onder meer door ver-
lies van produktie(kwaliteit) en ar-
beidstijd. Meer bekendheid bij on-
dernemingen over de hoogte van de-
ze kosten kan bijdragen tot een gro-
ter kostenbesefen daardoor tot het
nemen van beslissingen over pre-
ventieve maatregelen. Veel ongeval-
len en ongezonde werkomstandighe-
den kunnen bovendien leiden tot
een hoog personeelsverloop en een
slecht imago. Dit resulteert onder
meer in hogere kosten voor werving
en selectie van personeel.
Bedrijven kunnen een commercieel
belang hebben bij een goede kwali-
teit van de arbeid (imago). Een goed
imago kan van belang zijn voor rela-
ties met opdrachtgevers, leveran-
ciers en klanten en ook werknemers.
Verwacht wordt dat informatie over
de kosten van ongevallen en ver-
zuim mogelijk stimulerend kan wer-
ken bij ondernemingen die gericht
zljn op kostenbesparing. Deze be-
drijven zijn meer naar binnen ge-
richt. Een arbokeurmerk voor be-
drijven met een goede arbozorg zaI
daarentegen vooral goed werken bij
bedrijven die gefocust zljn op het re-
aliseren van een zo hoog mogelijke
omzet. Deze bedrijven zijn erg op de
bedrijfsomgeving gericht. Informa-
tievoorziening over kosten van onge-
vallen en ziekteverzuim en het in-
troduceren van een arbokeurmerk
(certifrcering van bedrijven) kunnen
om die reden ook worden beschouwd
als marktconforme instrumenten.
Het voorgaande laat zien dat meer
kennis van bedrijfsstijlen kan bij-
dragen tot het ontwikkelen van ef-
fectieve (marktconforme) instrumen-
ten.
Om meer zicht te krijgen op typen

bedrijfsstijlen en hun invloed op de

besluitvorming over preventieve
maatregelen ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden is een voor-
lopige vragenlijst ontworpen, gericht
op het aspect veiligheid. Voor het
ontwikkelen van een defrnitieve,
arbobrede vragenlijst, die per bran-
che kan worden aangepast, is een
bundeling van kennis nodig die aan-
wezig is bij het Instituut voor Mi-
lieu- en Energietechnologie (indus-
triêle veiligheid), het NIpc-rNo en
het scruo-ruo. Met een dergelijk in-
strument kan voor een specifieke
branche in kaart worden gebracht
welke bevorderende en belemmeren-
de factoren een rol spelen bij de tot-
standkoming van een arbobeleid in
ondernemingen. Branche-organisa-
ties kunnen met deze informatie een
strategisch beleid ontwikkelen. Te-
vens kan met deze vragenlijst de po-
tentie worden nagegaan van diverse
marktconforme instrumenten.
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