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onderzoek te laten verrichten naar
de relatie tussen het werken op af-
wijkende tijdstippen en het ziekte-
verzuim van werknemers. Mede met
het oog op de vernieuwing van de ar-
beiclstij dÀnwetgeving in Nederland2
levert dit onderzoek, uitgevoerd door
het Nederlands Instituut voor Ar-
beidsomstandigheden NIA, waarde-
volle informatie op voor de maat-
schappelijke discussie over flexibili-
sering van de werktijden.

Gekozen is voor een gtootschalig en
langlopend (longitudinaal) onder-
zoek. Doel van dit onderzoek: het ge-

ven van een algemeen overzicht van
de gevolgen van het werken met af-
wijkende werktijdregelingen in Ne-
derland. Met andere woorden: de
vraag moest beantwoord worden hoe
nadelig het is voor werknemers om
met afwijkende werktijdregelingen
te werken en welke regelingen dan
precies nadelig zijn.
Begin 1991 ging het onderzoek van
start met het benaderen van bedrij-
ven en instellingen voor deelname
aan het onderzoek, eind 1991 wer-
den de werknemers voor het eerst
telefonisch gernterviewd.

In totaal werden ruim 3000 werkne-
mers ondervraagd. Ongeveer 1800
van hen werkten met 17 verschillen-
de soorten van afwijkende werktijcl-
regelingen. De gegevens van deze
werknemers werden vergeleken met
de gegevens van ongeveer 1200 werk-
nemers die in dagdienst werken. Het
onderzoek duurde driejaar en was
opgedeeld in drie perioden.
Aan het begin van ieder onderzoeks-
jaar werden alle werknemers telefo-
nisch geïnterviewd, aan het einde
van ieder onderzoeksjaar werden de
ziekteverzuimgegevens van alle
werknemers bij de werkgever opge-
waagd. Vanzelfsprekend gebeurde
dit alles alleen als de werknemers
daarvoor uitdrukkelijk hun toestem-
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ming gegeven hadden. De verzamel-
de gegevens zijn alleen voor onder-
zoek gebruikt.
De 17 onderzochte werktijdregelin-
gen zijn in vijfhoofdgroepen onder-
verdeeld. Daarmee wordt een breed
overzicht gegeven van afwijkende
werktijdregelingen die vaak in Ne-
derland voorkomen (frguur 1).

Hiervoor werd reeds gezegd dat het
onderzoek zich richtte op het vast-
stellen van de gevolgen van het wer-
ken met afwijkende werktijdregelin-
gen. Deze gevolgen werden naar vier
kenmerken of factoren onderschei-
den: ziekteverztrim, gezondheidstoe-
stand, beperking van de vrije tijd en
ongevallen (zowel op het werk als
privé-ongevallen).
Deze kenmerken worden over het al-
gemeen gezien als belangrijke indi-
catoren van problemen die door het

werken met afwijkende werktijden
kunnen ontstaan.

Geen problemen
Het onderzoek leverde een aantal
interessante resultaten en gezichts-
punten op, die weliswaar niet echt
afwijken van wat uit de internatio-
nale onderzoeksliteratuur bekend is,
maar zonder het onderzoek ook niet
zorr'aar aangenomen hadden mogen
worden. In de eerste plaats bleek
dat afwijkende werktijdregelingen
problemen op kunnen leveren als er
sprake is van nachtwerk. Dat is al
lang door internationaal onderzoek
vastgesteld, maar interessant is ook
dat bij sommige nachtdiensten juist
geen problemen optreden.
Dat blijkt vooral te gebeuren bij de
ploegen- en continudiensten die al
een groot aantal jaren operationeel
zijn.
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Figuur 1. Onderzochte werktijdregelingen
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werknemers met afwijkende werk-
tijdregelingen. Dat is vooral interes-
sant, omdat de onderzochte regelin-
gen, die toch vaak in Nederland
\¡/orden toegepast, dus niet op korte
termijn gezondheidsproblematiek en
een hoger ziekteverzuim veroorza-
ken. Dit gegeven is des te relevanter
omdat bekend is dat ongeveer de
helft van de Nederlandse beroepsbe-
volking op andere tijden werkt dan
op de gebruikelijke werkdagen tus-
sen 07.00 en 18.00 uur.3 Werken op
afwijkende tijdstippen is dus geen
reden tot ongerustheid, te meer ook
omdat veel werknemers gebaat zijn
bij het werken op andere tijden dan
de traditionele.

Gezin
Een vierde belangrijk gezichtspunt
dat uit het onderzoek naar voren
kwam, was dat veel werknemers
met afwijkende werktijdregelingen
(telkens meer dan de werknemers in
de vergelijkbare dagdienstgroepen)
problemen aangeven over het niet
kunnen deelnemen aan vrije tijdsac-
tiviteiten en activiteiten in het gezin
of met de partner. Ook bleek de on-
tevredenheid over het werken met
de afwijkende werktijden nogal
groot te zijn. Klaarblijkelijk is het
dus niet zo dat werknemers er zon-
der meer voor kiezen om op andere
tijden te gaan werken. Afwijkende
werktijdregelingen moeten gunstige
nevenvoordelen met zich brengen,
zoals bijvoorbeeld een hoger netto-
inkomen, het kunnen combineren
van de werktijden met verzorgende
taken, het kunnen combineren van
de werktijden met studie, de kans
op een baan ofextra werkgelegen-
heid.

Voor iedere werknemer zal die laat-
ste afweging anders uitvallen. Als er
één ding de afgelopen jaren in Ne-
derland in het werknemersbestand
is veranderd, dan is dat wel de enor-
me toename van diversiteit aan
werknemerstypen. Bijna een derde
van de werknemers werkt inmiddels
in een deeltijd-baan. Maar ook een
derde van de beroepsbevolking be-
hoort tot de zogenaamde één-per-
soonshuishoudens. De variëteit aan
voor het gedrag bepalende achter-
gronden bij de Nederlandse beroeps-
bevolking is bijna oneindig en gaat
van één- naar tweeverdieners, van
alleenstaande ouders naar grote ge-
zinnen, etc. Al die werknemers heb-
ben hun eigen wensen en verlangens
over hun tijdsbesteding, zowel in de
betaalde als de onbetaalde sfeer.

Een grote verscheidenheid aan
werktijdregelingen maakt het beter
mogelijk dat al die werknemers een

hoofdgroep type regeling

Dat werken in de nacht gepaard
gaat met problemen bij de werkne-
mers is niet verwonderlijk. Werken
in de nacht is nu eenmaal vermoei-
ender dan werken overdag en dat ef-
fect wordt nog eens versterkt door-
dat men overdag minder efficiënt
slaapt. Onderzoek naar het biologi-
sche dag-nachtritme van de mens
toont daarnaast aan dat de ver-
moeidheid toeneemt naarmate men
meer nachten achter elkaar werkt.
De volgende vraag is dan hoe het
komt dat werknemers nachtwerk zo
lang kunnen volhouden. Het ant-
woord is eenvoudig: alleen fysiek
sterke en gezonde werknemers kun-
nen gedurende lange tijd achtereen
in nachtdiensten werken. In de on-
derzochte groepen van werknemers
blijkt dat ook het geval te zijn. Er
zijn zelfs vrij veel werknemers, die
al 20 tot 30 jaar in de nacht werken
en daar nog steeds geen problemen
mee hebben. Bij geen van de onder-
zochte werktijdregelingen met
nachtdiensten is dan ook sprake van
een hoger ziektev er zrim.
Bij sommige groepen met nachtdien-
sten is wel sprake van meer gezond-
heidsklachten (en soms ook meer on-
gevallen), maar dan blijkt dat de
werknemers doorgaans nog niet zo
lang met de betreffende werktijdre-
geling werken. Toch is er ook bij de-
ze Taatste groepen geen sprake van
een echt dramatisch groot aantal ge-
zondheidsklachten, maar waar-
schijnlijk zTjn ze wel voldoende om
werknemers op termijn te laten be-
sluiten naar ander werk uit te kij-
ken.
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Acceptabel
Een tweede interessant resultaat
van het onderzoek is dat er een opti-
maal aantal uren is waarbij werkne-
mers effrciënt kunnen werken. Dat
kan overigens iedereen bedenken,
want geen mens is in staat continu
24 un per dag achter elkaar te wer-
ken. Het interessante gegeven is ech-
ter dat het breekpunt van effrciënt
naar minder efflrciënt werken ligt bij
ongeveer 10 uur per dag aaneenge-
sloten werken. Uit de onderzoekslite-
ratuur blijkt dat werknemers daarna
minder gaan presteren, meer fouten
gaan maken, minder aandacht voor
hun werk hebben, enzovoorts. Ook
uit het onderzoek naar'Arbeidstij den
en ziekteverzuim' blijkt dat werkne-
mers met een permanent lange werk-
dag (structureel overwerk) meer ge-
zondheidsproblemen hebben. Dit ge-
beurde overigens niet aan het begin
van het onderzoek,maar aan het ein-
de, wat aangeeft dat werknemers pas
na langere tij d gezondheidsklachten
krijgen door permanent lange werk-
dagen. Bij een nieuwe werktijdvorm
als de 4 x 9L/2 wige werkweek tra-
den geen extra gezondheids- en ver-
moeidheidsproblemen op, wat aan-
geeft dat deze vorm van intensiever
werken klaarblijkelijk acceptabel is
en geen problemen met de gezond-
heid veroorzaakt.

Geen ongerusthe¡d
Een derde interessante uitkomst is
dat er tijdens het onderzoek nauwe-
lijks sprake was van een stijging
van het aantal gezondheidsklachten
en van het ziekteverzuim bij de

Arbeidsomstandigheden 71 (1995) nr 4



op hun individuele situatie toege-
sneden arbeidstij dpatroon kunnen
vinden. Als dat patroon ook nog ge-

durende hun arbeidsleven aange-
past kan worden aan veranderingen
in hun eigen situatie of huishouden,
kunnen eventuele nadelen van som-
mige werktijdregelingen worden in-
geruild voor voordelen van andere
werktijdregelingen.

Maatschappeliike context
Van groot belang is hier de wijziging
die minister Melkert van szw heeft
aangebracht in het wetsvoorstel Ar-
beidstijdenwet4, die onlangs in de
Tweede Kamer behandeld is. De mi-
nister heeft de doelstelling van het
wetsvoorstel niet langer uitsluitend
gericht op de veiligheid, de gezond-
heid en het welzijn van werknemers
bij de arbeid, r;;'aar daaraan de com-
bineerbaarheid van arbeid en zotg-
taken en andere verantwoordelijk-
heden buiten de arbeid toegevoegd.
Daarmee wordt het onderwerp ar-
beids- en rusttijden in een duidelijke
maatschappelijke context geplaatst,
waarbij invulling gegeven kan wor-
den aan de hiervoor geschetste di-
versiteit vart onze samenleving. Van
de werkgever wordt in de toekomst
verwacht dat hij de persoonlijke om-
standig'heden van zijn werknemers
mee laat wegen in de besluitvorming
over werktij dregelingen. Dat bete-
kent aandacht voor zorgtaken, zowel
in het huishouden als naar familie-
leden, aandacht voor maatschaPPe-
lijke taken in gemeenteraadswerk,
vrijwilligerswerk, cultuur en spott,
aandacht voor de zelfontplooiing van
de werknemer via studie, etcetera.
Het voorgestelde nieuwe systeem
van een standaard- en een overleg-
regeling in het wetsvoorstel Arbeids-
tijdenwet staat er garant voor, dat
de werknemers daarbij via hun vak-
bond of medezeggenschapsorgaan

i:ï.t""U" 
invloed kunnen uitoefe-

Ook andere resultaten van het on-
derzoek naar'Arbeidstijden en ziek-
teverzuim' zijn terug te vinden in
het wetsvoorstel Arbeidstijdenwet.
Nachtarbeid wordt door het wets-
voorstel Arbeidstijdenwet aan scher-
pe randvoorwaarden verbonden.s
Het wetsvoorstel beperkt zowel het
aantal diensten dat's nachts ge-

Het onderzoek'Arbeitlstijden en ziek-
teverzuirnlT is verschenen in de zoge-

naamde sz\ry-reeks van vuoe Uitgeverij
en kan aldaar rechtstreeks besteld
worden (order nr. 1540.5.063, tel. 070-
3305233; tsutl-nunmer 90-5250-938-7,
verkoopprijs f 59).

werkt mag worden als het aantal
uren dat per nachtdienst gewerkt
mag worden, schrijft na het verrich-
ten van arbeid in nachtdienst een
Iangere rust voor en geeft regels
voor het geval er meerdere nacht-
diensten achter elkaar worden ge-

werkt. Ook aan overwerk stelt het
wetsvoorstel Arbeidstijdenwet gren-
,"n.u Op korte termijn biedt het
wetsvoorstel weliswaar ruimte voor
het maken van extra arbeidsuren,
maar op langere termijn moeten die
worden gecompenseerd. Waar het
wetsvoorstel Arbeidstijdenwet de
grenzen aangeeft waarbinnen werk-
gevers en werknemers gezamenlijk
de werktijden moeten organiseren,
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