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vooRwooRD

ln de beeldvorming van de universiteiten valt een kentering waar te nemen. De
universiteiten oriënteren zich in toenemende mate op de opleidingsbehoefte van
specifieke groepen. Nieuwe opleidingen met een duidelijk beroepsgericht pro-
fielworden geschapen.

De universiteit is naar haaraard veelvormig. De Universiteit van Amsterdam, met
zijn veelheid aan studierichtingen, instituten, gebouwen en mensen demon-
streert dat. Zo is de prahijk altijd verbonden geweest met de universiteit, denk
slechts aan de rechtsprahijk en de geneeskunst. De prahijk is vaak bron van in-
spiratie èn toetssteen voor nieuwe theorieën en inzichten.

Geen nieuw thema dus, maar wel een nieuwe vorm: postdoctorale beroepsop
leidingen als de opleiding Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in de Arbeid, zijn
van recente datum. De ontwikkeling van deze opleidingen is direct terug te voè
ren op drie ontwikkelingen: de verkorting van de studieduur, de sneltoenemen-
de specialisatie van het facultaire onderwijs en ondezoek en de behoefte aan
een duidelijker oriëntatie op de samenleving. Deze ontwikkelingen nopen tot be-
houd van contact met de, vaak weerbarstige en niet vanuit één discipline te be-
schrijven, praktijk.

De postdoctorale beroepsopleiding Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in de Ar-
beid biedt een veelheid aan inzichten, visies en technieken, die aan de prakijk
ziin getoetst, maar nog niet tot de standaarduitrusting van de practicus beho-
ren. Verbreding en verdieping zijn de sleutelbegripppen. Uiteraard is een wissel-
werking tussen theorie en praktijk niet goed denkbaar zonder inbreng van do-
centen uit de praktijk. U zult kunnen constateren dat de opleiding zeer vele
contacten met het veld onderhoudt. Alleen zo is een goede, op de praktijk geën-
te opleiding mogelijk.

Gaarne spreek ik de hoop uit dat de bijdragen in deze bundel de discussie over
l<waliteit van zowel arbeid als onderwijs zullen stimuleren.

Drs. J.K.M. Gevers,
voorzitter van het College van Bestuur
van de Universiteit van Amsterdam.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

M.A.J. Kompier en M.J.B.A. Thunnissen

De aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeid als belangrijk
beleidsterrein groeit. Deze ontnvikkeling, gestimuleerd door de komst van de Ar'
bowet leidt tot een groeiende behoefte aan deskundigen voor kaderfuncties bil
de sociale partners en de (semi-)overheid. Om in deze toenemende behoefte te
voozien vond in januari 1988 de ofÍiciële opening plaats van de Postdoc-torale
Beroepsopleiding Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in de Arbeid.
Deze opleiding die verzorgd wordt door de Universiteit van Amsterdam biedt een
interdisciplinaire en praktijkgerichte opleid ing voor Arbodeskundigen.

ln dit boek zijn de voordrachten opgenomen die gehouden zijn in het kader van
de ofÍiciële opening en introductiedagen van de opleiding in januari 1988.

Opbouw van het boek
Deel Í

HooÍdstuk 2 geeft de integrale tekst weer die ter gelegenheid van de ofÍiciële
opening van de opleiding is uitgesproken door Drs.R. Laterveer, ten tijde van de
voordracht Directeur Sociaal Arbeidsbeleid van het Directoraat Generaalvan de
Arbeid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Laterveer gaat in op het belang van deskundigheid op het gebied van arbekJq-
omstandigheden en kwaliteit van de arbeid. De nadruk wordt daarbij gelegd op
de rol van het hoger onderuijs -en in het bijzonder de PDO-VGWA- bi| het op-
bouwen van die deskundigheid.
Laterveer stelt dat de zorg voor de arbeidsomstandigheden in de bedrijven nog
betrekkeliik gei'soleerd plaats vindt en nog onvoldoende geihtegreerd wordt in
de algemene beleidsvoering. Om dit isolement te doorbreken dienen niet alleen
de arbodeskundigen zelf, maar eigenlijk alle echelons in de bedrijven oog te heF
ben voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeid. Dit stelt natuurlijk eigen
aan het onderuijs in deze vakgebieden. Aan een systematische aandacht voor
de arbeidsomstandigheden schort echter nog het een en ander, zo stelt l,-ater-
veer. Hij karaheriseert de PDO-VGWA dan ook als een bilscholingsaanbod op



hoog niveau; daarbij denkt Laterveer aan medewerkers van deskundige dien-
sten en beleidsmedewerkers van sociale verzekeringsinstanties, over-
heidsinstellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. De opleiding, zo
besluit Laterveer, kenmerkt zich door kwaliteit in de breedte en in de diepte van
het programma en vooral door de kwaliteit van het docentencorps.

Dee! 2

Deel 2 omvat vier voordrachten welke een inhoudelijk ovezicht bieden van be-
langrijke thema's en ontwikkelingen op het terrein van Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn in de arbeid.
Deze voordrachten zijn van de hand van aan de opleiding verbonden deskundi-
gen op dit terrein: Prof.Dr. F.J.H. van Dijk, Drs. T.F. Meijman, Prof.Dr. A.R. Hale
en Dr. W.H.C. Kerkhoff.
ln het onderstaande wordt nader op deze vier voordrachten ingegaan.

Van Dijk geeft in hoofdstuk 3 een beschouwing over de stand van zaken op het
gebied van de bedrijfsgezondheidszorg. Door middelvan deze beschouwing le-
vert de auteur een bijdrage aan de discussie over de toekomst van de bedrijÍs-
gezondheidszorg.
Allereerst schetst hij een beeld van taken en de positie van de bedrijÍsgezond-
heidszorg: de eerste hoofdtaak is de preventie van door arbeid, arbeidsomstan-
digheden en ontoereikend sociaal beleid veroorzaakte klachten op het terrein
van gezondheid en welbevinden, beroepsziekten, ziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid. Daarop aansluitend noemt hil het bevorderen van de gezondheid
van werkenden. Een tweede hoofdtaak is het bevorderen van de reihtegratie van
ziek geworden werknemers.
Vervolgens beschrijft Van Dijk de groei, en de stagnatie daarin, van de bedrijfs-
gezondheidszorg.
De grootste waarde van de voordracht van Van Dijk is gelegen in een bespre-
king en beoordeling van een aantal belangrijke knelpunten in de bedrijfsgezond-
heidszorg. ln de eerste plaats noemt Van Dijk de "kritiek op het produkt". ln de
tweede plaats onderscheidt Van Diik de kritiek geuit op "de organisatie en werk-
wijze van de bedrijfsgezondheidsdiensten" (BGD'en). ln de derde plaats is er kri-
tiek op de landelijke organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg.
Na een zorgvuldige en originele bespreking van deze kritiekpunten concludeert
de auteur dat uitgangspunten nodig zijn als leidraad om uit de "huidige verwar-
ring te komen". Van Dijk Íormuleert daartoe zeven uitgangspunten.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan het thema werkstress, een onderwerp waarover vol-
gens de auteur, Meijman, "inmiddels een middelgrote handbibliotheek gevuld
kan worden met vakliteratuur en andere publicaties terzake".
ln Nederland is bilna één vijfde deel van de beroepsbevolking iaarlijks afwezig
op het werk, hetzij tijdelijk wegens ziekte, hetzij permanent wegens arbeidson-
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geschiktheid. Ruim 2ío/ovan de werknemers die in de jaren 1982 tot 1987 in ons
land zijn afgekeurd is afgekeurd op grond van psychische problematiek. Psychi-
sche aandoeningen -de belangrijkste zijn neuroticisme, overspanning en de-
pressie- vormen daarmee na de aandoeningen van het bewegingsapparaat de
belangrijkste afkeuringsgrond in ons land. Het betreft hier cijfers die betrekking
hebben op het bedrijfsleven. Voor arnbtenaren vormen de psychische aandoe-
ningen zelfs de belangrijkste afkeuringsreden. BecijÍerd is dat er jaarlijks meer
dan 30 miljard gulden wordt uitgegeven aan betalingen in het kader van de so-
ciale voozieningen wegens ziekte en arbeidsongeschihheid. Op grond van dit
soort statistieken schat Meijman dat er in ons land jaarlijks zo'n vier miljard gul-
den gemoeid is met gezondheidsproblematiek van mentale (over)belasting en
werkstress. Preventie van werkstress dient dus zowel een arbeidsge-
zondheid kund ig als een maatschappel ij k belang.
Meijman besteedt aandacht aan oorzaken, gevolgen en preventie van stress op
de werkplek. Allereerst wordt ingegaan op de psychotysiologische processen,
die onderdeel uitmaken van de stressreactie en op hun relatie met welbevinden
en gezondheid. Om psychofysiologische reactiepatronen te relateren aan ge-
zondheidsschade is een procestheorie nodig; in deze theorie moet, zo bena-
druh Meijman, een centrale plaats zijn weggelegd voor het begrip herstel.
De belangrijkste determinanten van werkstress, zo stelt Meijman, zijn het niveau
van de werklast en de mate van autonomie. De eerste dimensie heeft betrekking
op de hoeveelheid werk en de werkdruk. De tweede dimensie heeft betrekking
op de mate van controle en de beslissingsruimte in een taak(situatie). Elke di-
mensieafzonderlijk heeft een relatie met stressreacties. Van groot belang is ech-
ter dat de twee dimensies elkaars effecten versterken.

ln Hoofdstuk 5 wordt door Hale stil gestaan bij ontwikkelingen in de veiligheids-
kunde zelf en in de maatschappij welke een bepalende rol spelen in de aard van
het werk van de veiligheidskundige en de samenwerkingsrelaties die deze moet
onderhouden en ontwikkelen met andere deskundigen als arbeidshygiënisten,
bedrijfsartsen, ergonomen, milieudeskundigen e.d.
Hale beklemtoont dat het vakgebied en de discipline Veiligheidskunde sterk in
beweging zijn. Traditioneelwas de Veiligheidskunde vooral een technisch vak;
een vak waarin weinig sprake was van prioriteitenstelling, van een analytísche
methodologie en van een beleidsmatige aanpak. Oplossingen werden dan ook
primair gezocht in de techniek en niet zozeer in organisatorische en "menselij-
ke" oplossingen.
Na een definiëring van relevante begrippen uit de veiligheidskunde concludeert
Hale dat er een overlap "en dus soms een conflict" bestaat tussen arbodeskun-
digen als veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, psychologen,
ergonomen etc. Als determinanten van ontwikkelingen in de veiligheidskunde en
van de veiligheidszorg in bedrijven noemt Hale veranderingen in de aard van de
risico's, veranderingen in de perceptie van risico's, veranderingen in de struc-
tuurvan het bedrijfsleven en tenslofte veranderingen in de wetgeving op het ge-
bied van de zorg voor de arbeidsomstandigheden (Arbowet) en de opstelling
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van de overheid. Hale concludeert dat dergelijke veranderingen om een veran-
derde veiligheidskunde vragen, een veiligheidskunde die op een hoger niveau

staat dan de traditionele veiligheidskunde. De veiligheidskundige moet comple-
xe vragen beantwoorden op het gebied van prioriteitsstelling, evaluatie en kos-
ten en batenverhoudingen. Het zelfde geldt ook voor vraagstukken op het ge-

bied van de bedriifsgezondheidszorg en de arbeidshygiëne.
Hale besluit dan ook met een pleidooivoor meer methodologisch en conceptu-
eel denken in "Arboland".

ln hoofdstuk 6 analyseert Kerkhoff ontwikkelingen in de aandacht voor sociaal
beleid gedurende de afgelopen decennia. Wezenlijke veranderingen in het per-

soneelsbeleid hebben zich voorgedaan. De investeringen van sociale aard na-

men begin jaren zeventig af, terwijl tegelijkertijd steeds grotere bedragen be-

steed werden op het gebied van technologie en automatisering. Onder invloed
van de economische crisis werd de bijdrage van de bedriifssociale wetenschap-
pen aan het ondernemingsbeleid van geringer belang.
Het sociale potentieel, zo stelt Kerkhoff, raakte door een gebrek aan oefening
haar vitaliteit kwijt, zoals bij een langdurig niet geoefende spier; Kerkhoff karak-
teriseert het sociaal beleid dan ook als een geatrofieerd managementdomein.
Daar tegenover stelt de auteur dat "de sociale kant van organisaties veel zwaar-
der weegt dan men gewend is geraakt te veronderstellen", zeker ook bii de in-

voering en ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Het is, aldus KerkhofÍ, daarom niet onwaarschijnliik dat op afzienbare termijn
een geihtensiveerd beroep zal worden gedaan op de sociale wetenschappen
om een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van nieuwe proble-

men. Kerkhoff waarschuwt de bedrijfssociale wetenschappen dat deze op dat
moment een geschih instrumentarium tot hun beschikking moeten hebben.

Deel 3

Deel 3 presenteert de lezingen die uitgesproken zijn op het, in het kader van de
opening en introductiedagen georganiseerde, symposium "Kwaliteit van de ar-

beid: werkgevers-, werknemers-, en overheidsbeleid. Deze lezingen ziin ver-
zorgd door Van de Veerdonk (Algemene Werkgevers Vereniging, hoofdstuk 7),

Vreeman (Vervoersbond FNV, hoofdstuk 8) en Blott, (DGA, hoofdstuk 9).

Van deVeerdonk karakteriseert de Arbowet als een raamwet die werkgevers en

werknemers verplicht gezamenlijk een bedrijfsbeleid op het gebied van veilig-
heid, gezondheid en welzijn te voeren en hij waarschuwt tegen het misverstand
dat werkgevers zich pas sedert de invoering van de Arbowet zouden bekomme-
ren om de zorg voor de arbeidsomstandigheden.
Optermijn moeten allewerkenden toegang krijgen tot bedriifsgezondheidszorg,
zo stelt Van de Veerdonk. lnvoering zou echter gefaseerd moeten verlopen op
grond van risicocriteria en niet op grond van een getalscriterium. Als risicocrite-
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ria noemt hij: direct gezondheidsbedreigende factoren als stoÍ, lawaai en giftige
stoffen, en secundaire indicatoren zoals hoge ziektevezuimcijfers, hoge WAO-
toetredingscijfers, hogeverloopcijfers, hoge ongevallencijfers en de omvang van
beroepsziekten.
Als sectoren waarin in dit kader onderzoek gewenst is worden genoemd: de g+
zondheidszorg, bouwnijverheid, chemische industrie, vervoer, land- en tuin-
bouw en het ondenrvijs.
Bij het invoeren van bedrijfsgezondheidszorg dienen ook bedrijfseconomische
argumenten een rol te spelen; een verantwoorde kosten/baten analyse is ook
voor BGZ een "must". Van de Veerdonk verzet zich tegen het aanbieden van een
standaardpakket door de BGD; hij streeft naar een gedifferentieerd pakket en
naar betaling op grond van een verrichtingentarief. Van bedrijfsartsen verwacht
Van de Veerdonk voorts een actievere opstelling in geval van ziekteverzuim.
De bedrilfsveiligheidszorg begint volgens Van de Veerdonk in de directiekamers
waar de bedrijÍsveiligheidszorg even vaak ter tafel zou moeten komen als pro-
duktiecijÍers en winstverwachtingen. Van de Veerdonk ziet de veiligheidszorg als
een lijnverantwoordelijkheid : werknemers, dienen te worden aangesproken op
hun verantwoordelijkheid en in sancties dient te worden voorzien. Analoog aan
zijn opvattingen met betrekking tot de uitbreiding van de bedrijfsgezondheids-
zorg stelt de auteur dat ook uitbreiding van de bedrijfsveiligheidszorg -in enkel-
voudige diensten- zou moeten plaats vinden op grond van risicocriteria en niet
op grond van een getalscriterium.

ln zijn bifdrage vraagt Vreeman zich af: "Wat weten we eigenlijk van de dageliik-
se arbeidsomstandigheden van veel werknemers?" Als voorbeeld kiest de au-
teur de arbeidsomstandigheden in de havens en in het beroepsgoederenver-
voer. ln de havens is, aldus Vreeman, vrijwel geen sprake van een systematisch
en duurzaam beleid gericht op de verbetering van de gezondheid en de veilig-
heid van de werknemers. Een belangrijke oorzaak daarvan is volgens hem het
ontbreken van een behoorlijke infrastructuur op dat gebied in de bedrijven, zo
stelt Vreeman. Daarbij steekt de Vervoersbond FNV ook de hand in eigen boe-
zem.
Vervolgens brengt Vreeman de belastende factoren in de chaufÍeursfunctie in
kaan. Van belang daarbij is dat de Arbowet nog niet van toepassing is in de ver-
voerssector en dat er evenmin sprake is van een vorm van bedrijÍsgezondheids-
zorg.
Daarna wordt door Vreeman de wijze besproken waarop structurele g{zond-
heidsbevorderende maatregelen in deze bedrijfstak genomen kunnen worden.
ln de eerste plaats zal op brede schaal met chauffeurs gediscussieerd moeten
worden over vraagstukken van gezondheid en over de praktijk van het afkopen
van bezwarende arbeidsomstandigheden. ln de tweede plaats dienen heldere
normen ontwikkeld te worden. ln de derde plaats moeten instrumenten ontwik-
keld worden om de normering ingang te doen vinden en te controleren: de CAO,
de wetgeving, controlerende overheidsinstanties, de bedrijfsgezondheidszorg
en het technisch ontwerp bi.i producenten.



Vreeman bespreekt de grote problemen die in de prakijk gerezen zijn bij reali-
sering van dit derde punt en uit kritiek op de opstelling van werkgevers, produ-
centen en overheid.
Tenslotte stelt Vreeman dat de Vervoersbond FNV, eventueel tegen de stroom
in, doorzal moeten gaan met hetformuleren van een actief beleid op het gebied
van veiligheid en gezondheid in de bedrijven.

ln zijn bijdrage signaleert 8/otl allereerst dat de aanvankelijk zo hoge verwach-
tingen ten aanzien van de invoering van de Arbowet, verwachtingen die met
name bij werknemers en arbodeskundigen te vernemen waren, onder invloed
van een kenterend economisch getij inmiddels sterk getemperd zijn.
Vervolgens schetst hij het maatschappelijk kader waarbinnen overheidsbeleid
met betrekking tot de arbeidsomstandigheden geformuleerd moet worden. ln
de eerste plaats zijn daar de bepalingen waarin de medezeggenschap van werk-
nemers geregeld is (Wet op de Ondernemingsraden en Wet medezeggenschap
in kleinere ondernemingen). ln de tweede plaats zijn erveranderingen op het ni-

veau van de bedrijfstakken: onderhandelingen tussen werkgevers en werkne-
mers over de arbeidsvoorwaarden zijn zich veel meer op decentraal niveau, dat
wilzeggen per bedrijfstak, gaan afspelen. ln de derde plaats noemt Blott de in-
stelling van de Arboraad, een tripartite en paritair samengesteld advies- en over-
legorgaan ten behoeve van de minister van Sociale Zaken.
Wat kan en mag nu, gegeven dit maatschappelijk kader, verwacht worden van
een overheidsbeleid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden? De over-
heid kan gebruik maken van regelgeving en kan voorwaarden voor beleid schep-
pen. Regelgeving is in de huidige politieke constellatie niet populair en is dan
ook volgens Blott met name van belang "als sluitstuk van beleid". Voorwaarde
scheppen betekentvolgens Blott: gegevensverzameling, onderzoek en voorlich-
ting op het terrein van de kwaliteit van de arbeid. Aan de hand van het thema ge-

zondheid, en meer in het bijzonder van de organisatie van de bedrijÍsgezond-
heidszorg, maakt Blott vervolgens duidelijk wat DGA concreet "voorwaarden
voor beleid scheppend en regelgevend" aan activiteiten ontplooit.

Wij zijn van mening dat dit boek een actuele bijdrage levert aan de discussie over
de inhoud en vorm van het in ons land gevoerde en gewenste beleid op het ge-
bied van veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeid.
Als opleidingscoördinatoren van deze opleiding spreken wij tevens de hoop en
verwachting uit dat deze postdoctorale beroepsopleiding een wezenlijke bijdra-
ge kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een goed arbeidsomstandighe-
denbeleid.
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HOOFDSTUK 2

AANDACHT VOOR VEI LIGH EID, GEZONDHEID
EN WEIZIJN IN HET HOGER ONDERWIJS

R. laterveer

If mag vandaag de aftrap verrichten van deze nieuwe postdoctorale beroeps-
opleiding Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in de Arbeid. lk wil bij de start van
deze opleiding ingaan op het belang van deskundigheid op het gebied van ar-
beidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid. Daarbij leg ik uiteraard de na-
druk op de rol van het hoger onderwijs bij het opbouwen van die deskundigheid
en de betekenis van deze nieuwe opleiding.
lk doe dat omdat mijns inziens het belang van inhoudelijke deskundigheid wat
naar de achtergrond geschoven is in de discussies over arbeidsomstandighe-
den. Met name de laatste jaren is daarbil de nadruk vooral gelegd op wetgeving
- of juist het beperken daaruan - en beleidsontwikkeling op macroniveau.

2.1. VGW-beleid in ondernemingen en deskundigheid
Hoe komt verbetering van de kwaliteit van de arbeid en arbeidsomstandigheden
tot stand? Dat is op de allereerste plaats afhankelijk van de inspanning van de
werkgevers en de werknemers in bedrijven zelf.
Naar uw mening trap ik daarmee wellicht een open deur in. Dat risico neem ik
dan maar voor lief. Deze bewering heeft namelijk niet onbelangrijke implicaties
voor de spreiding van arbokennis. Het betekent dat deskundigheid niet alleen
aanwezig moet zijn bij deskundige diensten en bij ondersteunende instellingen
. bij wat in het jargon intermediaire instituties heet -; deskundigheid op het ge-
bied van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid moet dan ook aan-
wezig zijn bijwerknemers, werknemersvertegenwoordigers en bij het manage-
ment.
- Ook de hoger opgeleide functionaris moet werkzaamheden veilig en gezond

kunnen verrichten;
- de vertegenwoordigers van de werknemers moeten in het overleg een zin-

volle bijdrage aan de arbobeleidsvoering kunnen geven;
- het management en andere Íunctionarissen die beslissingen nemen die de

arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de arbeid van hun collega's
beihMoeden, moeten in staat zijn deze elementen mee te wegen en te inte-
greren in hun werk.



De resultaten van onderzoek dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid heeft laten doen naar het effect van de invoering van de eerste Íase van
de Arbowet in de bedrijven ondersteunt mijns inziens deze visie. Uit dit onder-
zoek dat door het lnstituut voor Toegepaste Sociologie uit Nijmegen werd uit-
gevoerd en dat medio februarigepubliceerd wordt - ik moet mij dus nog wat be-
perken bij het naar buiten brengen van de resultaten - blijk dat door de Arbowet
in bedrijven structuren zijn ontwikkeld om aan arbeidsomstandigheden en kwa-

liteit van de arbeid aandacht te geven.
Uit het ondezoek blijh dat veel directies taken delegeren aan stafaÍdelingen.
Ook de OR-en maken meestal gebruik van de mogelijkheid om hun taken op het
gebied van arbeidsomstandigheden te delegeren aan een commissie voor vei-
ligheid, gezondheid en welzijn. Je zou kunnen zeggen dat directies en onderne-
mingsraden het onderwerp arbeidsomstandigheden 'van zich af organiseren'.
De constatering van de onderzoekers dat directies en management veelal geen
prioriteit leggen bij arbeidsomstandigheden en dat OR-en er nauwelijks in sla-
gen zelÍ initiatieven te nemen is dan ook geen echte verrassing.
Dit onderzoek signaleert enerzijds een groeiende deskundigheid in bedriiven op
het gebied van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid en ziet posi-
tieve ontwikkelingen met betrekking tot de arbobeleidsvoering. Anderzijds laat
dit onderzoek ook zien dat de deskundigheid en de arbobeleidsvoering in een
betrekkelijk isolement plaats vindt en nog onvoldoende wordt geÏntegreerd in de
algemene beleidsvoering.
Daarom wil ik bij het bespreken van de bijdrage die het hoger onderwijs kan le-
veren aan het verbeteren van de deskundigheid in bedrijven op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeid de blik richten op die mensen in

de organisatie die niet als specialist op arbogebied werkzaam ziin, maar op al

die anderen die daar ook zo'n grote invloed op hebben.

2.2. De rolvan hoger onderwiis bii deskundigheidsbevords
ring

Het hoger onderwijs moet mijns inziens bij het verbeteren van de deskundigheid
in bedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de ar-
beid op drie zaken letten.
Op de eerste plaats moet een afgestudeerde van het hoger onderwijs voldoen-
de deskundig zijn om de beroepsarbeid veilig en gezond te kunnen verrichten.
De chemicus moet weten hoe hij op een gezonde manier proeven in het labora-
torium kan uitvoeren. De werktuigbouwkundige zal op een veilige wijze een
proefopstelling van een veranderde machine moeten kunnen uitproberen.
Op de tweede plaats moet een afgestudeerde uit het hoger onderwijs de des-
kundigheid hebben om bij beslissingen die hij of zij neemt over biivoorbeeld het
produktiepakket, of nieuwe produktieprocessen oÍ de invoering van nieuwe tech-
nologieën, de gevolgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werkne-
merste kunnen zien. Een architect moet bij zijn ontwerp al rekening kunnen hou-
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den met de consequenties voor de werknemers die het gebouw zullen bouwen.
De chemisch technoloog moet bil de ombouw van een installatie al rekening
houden met de gevolgen voor de operators die de installatie moeten bedienen
en onderhouden. De elektrotechnicus die werkt aan het ontwerpen van compu-
tergestuurde machines neemt allerlei beslissingen waarbij rekening moet wor-
den gehouden met veiligheid, gezondheid en welzijn van de mensen die ermee
gaan werken. Hij moet zich daarvan bewust zijn en ernaar handelen.

r Op de derde plaats is het voor het beschikbaar hebben van voldoende deskun-
digheid in bedrilven wenselijk dat er voldoende echte, dat wil zeggen gespecia-
liseerde arbodeskundigen (bijvoorbeeld bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, er-
gonomen) afstuderen die de taken van de deskundige diensten op het gebied
van arbeidsomstandigheden kunnen uituoeren.
Hoe staat het nu met de aandacht in het hoger onderwijs voor veiligheid, ge-
zondheid en welzijn?
l-aat ik beginnen met de aandacht voor veiligheid. Momenteel doet de vakgroep
Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft onder leiding van proÍ.
Hale onderzoek naar de mate waarin veiligheid aandacht krilgt in een aantal in-
genieursopleidingen aan HTS-en en universiteiten zoals werktuigbouw, chemi-
sche technologie, technische natuurkunde, civiele techniek en bouwkunde. De
eerste resultaten zijn niet onverdeeld gunstig:
- slechts zelden is veiligheid expliciet opgenomen in het curriculum;
- indien het als keuzevak wordt aangeboden kiezen slechts weinig studenten

dit vak;
- indien veiligheid geïhtegreerd in andere vakken aandacht krijgt, beperkt de

aandacht zich veelal tot veiligheidstechnische deelaspecten en krijgen vei-
ligheidskundige principes geen aandacht;

- tussen universiteiten onderling en tussen HTS-en onderling loopt bij dezelf-
de studierichting de aandacht voor veiligheid sterk uiteen.

Als gevolg van de verkorting van de studieduur is de bestaande aandacht voor
veiligheid in curricula bij een aantal studierichtingen onder druk komen te staan.
Er bestaat onderling ook nauwelijks discussie over de plaats die veiligheid in
deze opleidingen moet innemen.
Er wordt in het hoger onderwils nog weinig systematisch nagedacht over de
mate waarin en de wijze waarop veiligheid in technische opleidingen aandacht
moet hebben. Er is geen consensus over vragen als welke aspecten van veilig-
heid in bepaalde opleidingen aan de orde moeten komen, oÍ het geihtegreerd oÍ
expliciet aandacht moet krijgen of het tot de examenstof moet behoren of niet.
Het liikt wenselijk dat het hoger onderwijs in contact met relevante beroepsor-
ganisties (in dit gevalde Nederlandse lngenieursvereniging NIRIA en het Konink-
lijk lnstituut van lngenieurs) zich nadrukkelijker met dit onderwerp gaat bezig
houden.

Hoe staat het met de opleiding van deskundigen voor veiligheidsdiensten van
bedrijven? De inkt waarmee het KB werd geschreven waarin het artikel uit de Ar-
bowet over veiligheidsdienst van kracht werd, is nog nauwelijks droog. De in-



voeringsdatum ligt pas achter ons. Op deze ontwikkeling anticiperend heeft een
drietal HTS-en en het Nederlands lnstituut voor Arbeidsomstandigheden de
Stichting Post HTO veiligheidskunde opgericht. lnmiddels is met medewerking
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een studieprogram-
ma uitgewerkt. Hiermee vooziet het hoger onderwijs in een opleidingsweg die
voor het reatiseren van voldoende deskundigheid voorveiligheidsdiensten in be-
drijven van groot belang is.

Bijde studies, waarvan afgestudeerden op beslisÍuncties komen waarin hun be-

slissingen de gezondheidssituaties voorwerknemers beihvloeden - bijvoorbeeld
bij biologie, psychologie en chemie - moet men zich ook aturagen of studenten
voldoende deskundigheid opdoen om veilig en gezond te kunnen werken en om
de consequenties van hun beslissingen voor de gezondheid van werknemers te
zien en mee te wegen. ln een inventariserend onderzoek dat de Stichting ter Ber

vorderingvan Opleidingen inde BedrijÍsgezondheidszorg in lgS4verrichttewerd
hieraan enige aandacht besteed. De aandacht voor gezondheid in opleidingen
als personeelswerk, psychologie, en ergonomie bleek bijdezelÍde studierichting
tussen verschillende instellingen van hoger onderwijs sterk uiteen te lopen. Het
lijh ook nauwelijks een discussiepunt tussen de instellingen te ziin.

Bij studies waarvan afgestudeerden veelal de welzijnsaspecten van het werk
beihvloeden (bijvoorbeeld arbeidssociologie oÍ personeelswerk) kan men zich
ook afuragen in welke mate in deze opleidingen aandacht wordt gegeven aan

de efÍecten op de arbeidsinhoud van werknemers die uitgaan van hun beslissin-
gen. De aandacht die beginnend personeelsfunctionarissen momenteel bij de
uitoefening van hun beroep aan arbeidsomstandigheden geven blilkt vrii be-
scheiden (ongeveer 3olo Vàh de werktijd). Dat blijh uit het eerste deel van een

onderzoek dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samen-
werking met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid heeft laten uit-
voeren en waarvan naar verwachting binnenkort verslag wordt gedaan in het

blad Personeelsbeleid van de NVP.
Naar verwachting zullen P en O-functionarissen in de negentiger jaren sterker
worden aangesproken op hun deskundigheid met betrekking tot arbeidsinhoud.
Ze zullen dan sterker behoefte hebben aan kennis van ergonomie, arbeids- en

bedrijfskunde.
Bij de invoering van de Arbowetbepalingen ten aanzien van deskundige onder-
steuning en advisering over welzijn wordt ervan uitgegaan dat een bedrijf zelÍ
bepaalt wie het meest aangewezen is om deze ondersteuning te verlenen. ln zo-
ver taken op het gebied van welzijn nu al worden uitgevoerd, gebeurt dit door
personeelsfunctionarissen, organisatieadviseurs, bedrijÍsmaatschappelijk wer-
kers, of ergonomen.
De dereguleringsdiscussie heeft geleid tot een afgrenzing en concretisering van
de betekenis van het begrip welzijn in de Arbowet.
Wetteliik verplichte adviestaken en ondersteuning zullen betrekking hebben op
zaken als autonomie in de arbeid, aanpassingen aan het individu, sociale con-
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tacten, behoud van vakbekwaamheid, en zicht op doel en functie van de pro-
dukie. Dit betekent dat het hoger onderwijs - ten minste indien men voor de af-
gestudeerden op dit gebied een rol beoogt - hiermee rekening zal moeten hou-
den bij het opstellen van de curricula van opleidingen zoals personeelswerk,
bedrilÍspsychologie of arbeidssocicilogie.

2.3. Postdoctorale beroepsopleiding Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn in de Arbeid

Mijn pleidooi voor meer systematische aandacht voor arbeidsomstandigheden
en de kwaliteit van de arbeid in de onderwijsprogramma's van het hoger onder-
wiis is geen kritiek op de initiatieven vanuit het hoger onderwijs die tot doel heb-
ben specialisten op het gebied van arbeidsomstandigheden op te leiden. Het is
wel een oproep aan het hoger onderwijs hiermee niet te volstaan.
De Universiteit van Amsterdam is erin geslaagd om voordeze postacademische
opleiding medewerking te krijgen van een keur van deskundigen op het gebied
van kwaliteit van de arbeid. Milns inziens is met deze opleiding op de eerste
plaats een bijscholingsaanbod tot stand gekomen op hoog niveau voor mede-
werkers van deskundige diensten en beleidsmedewerkers van sociale verzeke-
ringsinstanties, overheidsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties,
die zich met arbeidsomstandigheden bezighouden.
De modulaire opbouw biedt ieder de mogelijkheid om zich op die terreinen bij
te scholen waar in de praktijk een kennistekort ervaren wordt. Deze bijscholings-
mogelijkheid kan op termiln ook interessant zijn voor die functionarissen, die op
het gebied van welzijn ondersteunende en adviserende taken gaan uitvoeren.
De opleiding als geheel heeft een zeer brede benadering van de arbeidsomstan-
dighedenproblematiek. De leidinggevenden van deskundige diensten behoren
tot de doelgroep waartoe de Universiteit van Amsterdam zich met deze oplei-
ding expliciet wil richten. Voor de duidelijkheid wil ik nog wel gezegd hebben dat
ik niet verwacht dat de overheid deze opleiding of soortgelijke opleidingen ooit
zal gaan eisen van leidinggevenden binnen de deskundige diensten. Biide groei
van de omvang van deskundige diensten zal wel meer behoefie ontstaan aan
managerskwaliteiten en zullen met name binnen gezamenlijke BGD-en en Vei-
ligheidsdiensten ook meer deskundigen nodig zijn die een bredere of andere op-
leiding hebben dan respectievelijk bedrijfsarts of veiligheidskundige. ln hoever-
re daarbil deze opleiding gekozen zal worden of dat men daarvoor andere
opleidingen kiest, zal de markt uiteindelijk dicteren. Datzelfde geldt voor de waar-
de die deze brede opleiding voor de medewerkers van geihtegreerde Arbodien-
sten zou kunnen hebben. Afgewacht moet worden in hoeverre er dergelijke dien-
sten komen en als ze er komen of men dan deze opleiding kiest.
lk ben daarover niet pessimistisch want wat u te bieden heeft is niet gering: kwa-
liteit in de breedte en in de diepte van het programma en vooral kwaliteit van het
docentencorps.



lk wil de Universiteit van Amsterdam lelicÍteren met dit initiatief. De studenten
wens ik succes met deze opteHing en met hun werk!
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HOOFDSTUK 3

, , BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG:
EEN STAP ACHTERUIT, TWEE STAPPEN VOORUIT ?

F. J. H. van Dijk

ln deze inleiding wordt een beschouwing gegeven over de stand van zaken in
de bedrilfsgezondheidszorg (bgz). Deze beschouwing is bedoeld als bijdrage
aan de discussie over de toekomst van de bgz.
ln de eerste paragraaf is ter inleiding een globaal beeld geschetst van de taken
en de positie van de bgz. ln de tweede paragraaÍ worden de groei en de stag-
natie in de groei beschreven. Kritiek op de bgz en recente ontwikkelingen zijn
beschreven in de derde paragraaf. ln de slotparagraaf worden enkele uitgangs-
punten voor de toekomst gepresenteerd.

3.1. BedrijÍsgezondheidszorg en bedrijÍsgezondheidsbeleid
De ontwikkelingen in de bgz ontlenen hun betekenis aan de centrale rol die de
bgz speelt in de problematiek rond arbeid en gezondheid. Zonder goede bgz is
geen goed bedrijfsgezondheidsbeleid mogelijk. Omgekeerd geldt evenzeer dat
goede bgz onmogelilk is zonder een goed bedrijÍsgezondheidsbeleid.
De bgz heeft tot doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid, waar
sprake is van een relatie tussen mens en werk. Als eerste hooÍdtaak is te onder-
scheiden de preventie van door arbeid, arbeidsomstandigheden en ontoerei-
kend sociaal beleid veroorzaakte klachten op het terrein van gezondheid en wel-
bevinden, beroepsziekten, zieheverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarop
aansluitend is te noemen het bevorderen van de gezondheid van werkenden.
Een tweede hoofdtaak is het bevorderen van de reïntegratie van ziek geworden
werknemers. ln de Arbowet, artikel 18, zijn deze hooÍdtaken en nog een aantal
minder essentiële taken uitgewerkt in 22 aÍzonderlijke taken, zoals aanstellings-
onderzoek, spreekuur houden, werkplekond erzoek, periodiek medisch onder-
zoek en begeleiding van langdurig zieken. De taken zijn deels individu- en deels
groepsgericht. Over het algemeen wordt niet alleen de mens maar ook - en voor-
al - de arbeidssituatie als uitgangspunt voor eventuele maatregelen gekozen.
De helft van de bedrijfsartsen vervult in de praktijk ook verzekeringsgeneeskun-
dige taken. ln een beperhaantal gevallen zijn door bedrijfsgezondheidsdiensten
(BGD'en) ook taken aanvaard op het veiligheidskundig, bedrijfspsychologisch
of bed rijf smaatschappel ij k-werk terrein.



Het Íeitelijk functioneren van de bgz is alleen zinvol te beschrijven tegen de ach-
tergrond van het gezondheidsbeleid (arbobeleid en sociaal beleid) van de be-
drijven en instellingen waaraan zij haar diensten verleent.
Het bedrijÍsgezondheidsbeleid omvat onder meer scholing en training van werk-
nemers en kader, verbetering van arbeidsomstandigheden in brede zin, oftewel
van de kwaliteit van de arbeid, organisatie van bedrijÍsgezondheidskundige be-
waking van risicogroepen en van sociaal-medische begeleiding van langdurig
zieken. De BGD neemt daarbij de positie in van interne adviseur en neemt een

aantal coördinerende en uitvoerende taken voor haar rekening. De BGD werkt
daarbij vaak samen met andere deskundigen of stafafdelingen.
Met de bedrijfsleiding en de werknemersvertegenwoordiging hoort frequent
overlegd te worden over het te voeren beleid. Dit overleg is voor een deel ge-
structureerd in de vorm van sociaal-medische teams, arbeidsomstandigheden-
commissies, e.d.

3.2. Groeien stagnatie
De eerste BGD werd in 1928 opgericht bij Philips. De ontwikkeling was echter
niet voorspoedig. De economische crisis in de dertiger jaren betekende zelfs bij-
na het einde van de bgz. Pas in 1959 ontstond een wetteliike basis, onder meer
door de verplichtstelling voor bedrijven met fabrieks- en stuwadoorsarbeid, met
meer dan 750 werknemers. De laatste decennia is het aantal verzorgde werkne
mers fors toegenomen. Deze toename is onder meer te verklaren uit de collec-
tieve aansluiting van de bouwsector en de groeivan het aantal gemeenten met
een afdeling bgz en van het aantal aangesloten niet-verplichte bedrijven. Het in
werking treden van de Arbowet heeft op de achtergrond een belangrijke rol ge'
speeld. ln 1985 waren 188 BGD'en verantwoordelijk voor de bgz voor 1,7 mil-
joen werknemers. Dit komt overeen met ongeveer 4Oo/o van de werkende be-

roepsbevolking. De laatste jaren is de groei echter tot stilstand gekomen (Íiguur

3.1).

Oozaak van deze stilstand is in de eerste plaats het door faillissementen en in-

krimpingen veroorzaakte afnemende aantal werknemers in de industrie, waar de
bgz haar traditionele basis heeft. Daarnaast is van betekenis dat niet-industriële
Sectoren aarzelen om zich aan te sluiten bij een BGD vanwege de economische
crisis in delen van het bedrijfsleven en vanwege de budgettaire problemen in de
collectieve Sector, zoals in de ziekenhuizen. Het uitgangspunt van de meeste
BGD'en dat de BGD een coherent dienstenpakket, een basispakket, moet bie-

den en geen deelpakketten, heeft mogeliik eveneens bijgedragen aan de stag-
natie in de groei. Aparte vermelding verdient de opkomst van commerciële or-
ganisaties die één oÍ meer lucratieve onderdelen van de bgz met fraaie folders

aan de man brengen. Prahische problemen doen zich voor bil het leveren van
diensten aan kleine bedrijven. Het dienstenpakket is voorts nog onvoldoende
toegesneden op niet-industriële bedrijven, zoals de bouw- en de dienstensec-
tor.
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aantal weÍknemers
vezorgd dmr bga

Figuur 3.1. Aantalwerknemersvezorgd doorbdriifsgezondheidsdiensten
\ían 1973-ï985 (naar Jonl«ers en Urdeman-Clocquet 1986).
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3.3. Crisis in de bedrijÍsgezondheidszorg?
De laatste laren is in verschillende bewoordingen, veel geschreven en gediscus-
sieerd over'de crisis in de bedrijfsgezondheidszorg'. Een groot aantal BGD'en
verkeert echter helemaal niet in een crisis. lntegendeel, er wordt hard en enthou-
siast gewerkt, arbeidshygiënische en andere kennis wordt geihtegreerd, het
dienstenpakket wordt verder ontwikkeld en de klanten zijn erbij betrokken en te-
vreden. Vaak groeit het aantalte verzorgen werknemers nog gestaag. Zij bepa-
len echter niet het hele beeld. ln delen van de bgz is wel degelijk sprake van ern-
stige problemen. ln deze paragraaÍ worden een aantal belangrijke knelpunten
genoemd, zoals venlroord door verschillende sprekers en auteurs. Deze kritiek
wordt vervolgens van commentaar voorzien, gevolgd door bespreking van re-
cente ontwikkelingen.

3.3.1. Kritiek geuit op het produkt

Gesteld wordt dat de bgz te eenzijdig gericht zou zijn op fysieke inspanning en
ffsische en chemische arbeidsomstandigheden en te weinig op bijvoorbeeld
slressverschijnselen. De bgz zou voorts te weinig gericht zijn op de gevolgen
van automatisering en van flexibilisering van de arbeid.

Fysiek zware arbeid neemt af als gevolg van mechanisering. De eisen die aan
de mentale belastbaarheid gesteld worden, nemen toe als gevolg o.a. van auto-
matisering, van personeelsinkrimpingen en van spanningen door veranderende
arbeidsinhoud en -omstandigheden bij bijvoorbeeld onderwijs, gezondheids-
zorg en openbaar vervoer. ln een aantal van de genoemde sectoren is het
ziekteverzuim stijgend. Psychische problematiek is zowel bij hoofd- als bij hand-
arbeid een omvangrijk verschijnsel en vormt de op één na belangrijkste 'oor-
zaak' van arbeidsongeschiktheid.
Er is dus alle reden voor het verleggen van een deel van de aandacht naar deze
problematiek. Er zijn echter argumenten die pleiten tegen een al te radicale
koerswijziging.
Zo worden chemische stoffen tegenwoordig gebruikt in sectoren en beroepen
waar deze vroeger niet voorkwamen. Er zijn veel meer verschillende chemische
stoffen in gebruik dan vroeger. Bepaalde aspecten van de toxicologie hebben
veel grotere aandacht gekregen zoals de reproductietoxicologie, de gedrag-
stoxicologie en de immunotoxicologie. De blootstelling is vaak wisselend en de
bedrijfsbevolking kent een grote flexibiliteit. Dit wijst op de noodzaak van een
breed opgezette en efÍiciënte preventie. De infrastructuur in Nederland voor wat
betreft informatie over samenstelling en toxiciteit van chemische produkten, is
echter uitermate gebrekkig, met als gevolg inefficiënt gebruik van de (te) beperk-
te tijd voor preventie. Het is te verwachten dat dit in de nabije toekomst veel ef-
ficiënter kan. ln de discussie vóor of tegen tijdsbesteding aan risico's samenhan-
gend met blootstelling aan chemische stoffen worden soms verkeerde
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argumenten gebruikt. Het minder voorkomen van klassieke beroepsziekten ze
als ernstige loodvergiftigingen en epileptische insulten als gevolg van blootstel-
ling aan bepaalde bestrildingsmiddelen, is nog geen reden om met de preven-

tie te stoppen.
Ook voor de fysische Íactoren geldt, dat de zorg voorlopig niet mag verslappen.

Slechthorendheid door lawaai is vermoedelijk de meest voorkomende beroeps-
zieke in Nederland en wordt pas sinds kort op grotere schaal aangepakt. Tril-

len en Schokken zijn pas enkele jaren onderwerp van onderzoek en beleidsma-
tige aandacht. Biologische factoren lijken steeds belangrijker te worden
(inÍectierisico's in ziekenhuizen, waaronder hepatitis B en AIDS, risico's in de
veeteelt en bij proeÍdierenverzorging).

De ergonomische problematiek blijft belangrilk. Het gaat daarbij niet alleen om
toepassing van normen en richtlijnen waardoor de 'gemiddelde werknemer',
mannen èn vrouwen, beschermd wordt tegen oververmoeidheid en aantasting
van de gezondheid. Het gaat tevens om een noodzakeliike difÍerentiatie van

arbeidsplaatsen, teneinde voldoende arbeidsplaatsen te reseryeren of te Schep-
pen voor beperkt belastbare werknemers. Daarnaast zal de aandacht in toen+
mende mate gericht moeten worden op individueel ergonomisch maatwerk bij

afwijking van het gemiddelde als gevolg van aanleg en van doorgemaakte on-
gevallen en aandoeningen. Hiermeewordt (re)integratievan langdurig zieken en

gehandicapten in het arbeidsproces mogelijk gemaakt.
Door demografische ontwikkelingen en door de stelselwiiziging sociale zeker-

heid, zullen in de nabije toekomst meer ouderen en medisch beperkt belastba-
ren blijven werken. Een toenemend aantal vrouwen zal betaalde arbeid verrich-

ten. Het is niet onwaarschijnlijk dat de belangstelling voor fysiek inspannende
arbeid daardoor toe zal nemen. Het is voorlopig bovendien niet te verwachten

dat door automatisering taken zullen verdwijnen als het verzorgen van zieken en

bejaarden, schoonmaakwerk en het bestellen van de post.
AÍhankelijk van de concrete situatie is dus nog steeds veel aandacht nodig voor
aanwezige fysieke arbeid en fysische, chemische en biologische arbeidsomstan-
digheden. Dat neemt niet weg dat stressproblematiek relatief meer aandacht
krijgt binnen de bgz, en terecht. Tekenen die daarop wijzen zijn biivoorbeeld een

symposium over bedrilfsartsen en organisatiestress in Amsterdam (1987), het

oprichten van Balintgroepen van bedrijfsartsen bii het bank- en verzekeringswe-
zen en het opnemen van psychologen en maatschappelijk werkers in de expe-
rimentele bgz voor het onderwijs. De belangstelling voor organisatieproblema-
tiek is groeiend. Een daarop gerichte nascholingscursus wordt momenteel in de

bedrijÍsartsenopleidingen geihtegreerd. Psychologen zijn eveneens actief ge-

zien àe zojuist gestarte studierichting Psychologie van arbeid en gezondheid in

Amsterdam.
Een probleem is het gebrek aan kennis en inzicht in de stressproblematiek. De

overheid heeft daarom enkele onderzoeksopdrachten verstrel(. Er is bijvoor-

beeld nauwelilks iets bekend over de oorzaken van arbeidsongeschiKheid op
psychische gionden, terwijl jaarlijks ongeveer 17.000 werknemers op deze



grond worden afgekeurd (ongeveer 25o/o vàn alle WAO-toetredingen). Er wordt
ook weinig ondezoek gedaan naar oorzaken en oplossingen voor psychische
problematiek in de collectieve sector zoals bij het openbaar vervoer, het onder-
wijs, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. ln de media wordt veel aan-
dacht geschonken aan problemen van onderbezetting, onvrede over de slech-
te kwaliteit van diensNerlening in ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen en
onderwijs en aan problemen met het arbeidstempo en de werktijden. Het veel
voorkomen van sociale isolatie en depressies in de industriële sector wordt ver-
moed, maar is in Nederland niet onderzocht.

De bgz zou de controle van werknemers in de ziektewet over moeten nemen
van d e verzekeri ng sgeneeskund i g e n.

Een bijzondere omstandigheid is dat de helft van de bedrijfsartsen reeds verzeke-
ringsgeneeskundige taken uiNoert. De overheid heeft een adviesaanvraag over
de meest wenselijke organisatie van de sociaal-medische begeleiding tijdens de
ziektewet neergelegd bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, waarop
inmiddels advies gegeven is.
Er zijn vele argumenten aan te voeren die pleiten voor de bgz als eerst-verant-
woordelijke instantie voor ziekteverzuimbegeleiding (duideliik te onderscheiden
van ziektevezuimcontrole in het kader van de ziektewet) en voor reihtegratiebe-
leid. ln de bgz bestaat een goed overzicht over de gezondheid van de werkne-
mers, de arbeidsomstandigheden en de structuur en het functioneren van de ar-
beidsorganisatie. De bgz beschikt bovendien over de nodige organisatorische
mogelijkheden. Een recent positieÍ uitgevallen efÍectiviteitsonderzoek in Haar-
lem naar de effecten van ziekteverzuimbegeleiding, kreeg veel aandacht. Onder-
zoek naar de kans op reihtegratie voor langdurig zieken en WAO-ers laat grote
verschillen zien tussen personeelscategorieèn en bedrijven, wijzend op een be-
langrijk arbeidsterrein voor de bgz. De WAGW kan hierbij stimulerend werken.
Bijscholing van bedrijfsartsen is nodig op het terrein van de arbeidsgeschikt-
heidsbeoordeling, het maken van reihtegratieplannen en de wetskennis. Verze-
keringsartsen kunnen functioneren als tweede lijn voor complexe verzeke-
rings(genees)kundige zaken en voor voorzieningen.
Hetvervullen van ziehewetcontroletaken door de bedrijfsarts houdt onder meer
in betaling door de bedrilÍsvereniging of ABP, verplichte opkomst voor de zieke
werknemer en sanctiemogelijkheden naar aanleiding van de arbeidsgeschikt-
heidsbeoordeling door de bedrilfsarts.
Een dergelijke opzet, deels overeenkomend met het Íunctioneren van de bgz bij
vele (semi-)orrerheidsinstanties, is echter niet zonder grote risico's. De toch
reeds zeer kwetsbare vertrouwenspositie van de bedrijfsarts kan ernstig ge-
schaad worden. Zowelde l.L.O. als diverse overheden (België, Duitsland) heb-
ben daarom de combinatie van bedrijfsgezondheidkundige en ziektewetcontro-
letaken als ongewenst verklaard, resp. bij wet verboden. Onvoldoende aandacht
bestaat voor het aspect van de beeldvorming binnen de arbeidsorganisatie. Bij
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uitgebreide ziektewetcontroletaken zullen de meeste werknemers en ook het be-
drilÍskader, de bedrijfsarts eerder zien als ziektewetcontroleur dan als iemand
die bedrilÍs-gezondheidkundige taken heeft. Een derde probleem is dat de
ziektewetactiviteiten door het actuele karakter ervan en door voortdurende aan-
dacht vanuit het bedrijf, veel tijd kosten waardoor het preventieve werk in de
praktijk ernstig is veruaarloosd bij een aantal BGD'en waar de combinatie van
taken aljaren bestaat.
Een mogelijke oplossing is de opzet van proefregio's zoals door het N.l.A. be
pleit, waarbilverschillendewerkwijzenworden onderzocht opalle mogelijke con-
sequenties. Grootschalige invoering van één van de mogelilke vormen van taak-
verdeling en samenwerking van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en
huisartsen, zonder een grondige evaluatie van proefregio's en van reeds be-
staande oplossingen, is vanwege de ingrijpende consequenties, niet verant-
woord. Een andere oplossing is het in dienst nemen van verzekeringsgenees-
kundigen in BGD'en.

GesÍe/d wordt dat de bgz deelpakketten op de markt zou moeten aanbieden
i.p.v. een öasr'spakket Anderen pleiten voor difÍerentiatie binnen het basispak-
ket. Voor kleinere bedriiven zou een aparte aanpak gerealiseerd moeten wor-
den.

Tot het basispakket van de bedrijfsgezondheidszorg moeten worden gerekend
aanstellingskeuringen, periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek van
werknemers, gericht periodiek onderzoek, werkplekonderzoek, spreekuur, ziek-
teverzuimbegeleiding (geen controle) en advisering van werknemers en bedrijfs-
leiding, inclusief gezondheidsvoorlichting en training. Het leveren van slechts
een deel van het basispakket, oftewel het leveren van zgn. deelpakketten, an-
ders dan als incidentele dienstverlening oÍ als tijdelijke 'kennismaking' is niet aan
te bevelen. Over het algemeen zijn periodiek geneeskundig onderzoek, ziekte-
verzuimbegeleiding en aanstellingskeuringen'populair' bijwerkgevers. Werkple-
konderzoek en voorlichting aan werknemers worden niet altijd op prijs gesteld,
omdat men (over het algemeen ten onrechte) van mening is dat dit kan leiden
tot onrust en hoge kosten. Het leveren van deelpakketten komt neer op het le-
veren van een deÍiciënt pakket en is daarom niet als 'bedriifsgezondheidszorg'
te beschouwen. De bgz heeft de verschillende onderdelen van het basispakket
nodig om voldoende inÍormatie te verzamelen en om adequaat te kunnen optre-
den en adviseren. Anders gezegd; integrale bgz kan alleen geleverd worden door
het parallel uitvoeren van onderling samenhangende en elkaar aanvullende ac-
tiviteiten. Deelpakketten kunnen bovendien de integriteit van de BGD als onaf-
hankelijke en zelfstandige instantie bedreigen, vanwege een eenzijdige oriënta-
tie op werkgeversinzichten en -prioriteiten.
Differentiatie binnen het basispakket al naar gelang de problematiek in een be-
drijfssector of bij een beroepsgroep is daarentegen wel aan te bevelen. Bii een
grootwinkelbedrijf bestaan nu eenmaal andere knelpunten dan bii een verpleeg-
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tehuis. Het is in de bgz overigens reeds lang gebruik om - op beperkte schaal -
gericht periodiek onderzoek te doen op grond van bijzondere risico's voortko-
mende uit de arbeidsomstandigheden of uit bepaalde groepskenmerken. Een
verdergaande difÍerentiatie binnen het basispakket, dient serieus overwogen te
worden.
De differentiatie dient anderzijds beperkt te blijven vanwege de behoefte aan ver-
gelijkingsgroepen en vanwege het risico van aÍnemende kwaliteit van de zorg
bil een toenemend aantalverschillende werkmethodieken in de BGD'en. Het ver-
dient daarom aanbeveling om een belangrijk deel van het pakket uniform te hou-
den voor de hele bgz waaronder beperkte delen van het arbeidsomstandighe-
denondezoek en omvangrijke delen van het werkbelevingsonderzoek. Het
gezondheidsbelevings- en gezondheidsonderzoek kan vermoedelijk voor een
groot deel uniform blijven.
Pakketdifferentiatie per sector of branche is bijvoorbeeld gerealiseerd in de ex-
perimentele bgz voor het onderwijs. ln de bouw is eerder sprake van een collec-
tief deelpakket. lnvoering van bgz voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het
vervoer, het transport en de land- en tuinbouw zal, vermoedelijk eveneens ge-
paard gaan met een eigen pakket. Onduidelijk is in hoeverre druk zal worden uit-
geoefend om binnen deze sectoren deelpakketten toe te staan voor arbeidsor-
ganisaties die alleen ziekeverzuimbegeleiding en dergelijke wensen. Een nog
verdergaande differentiatie naar bedrijfscategorieën en beroepsgroepen ligt
voor de hand. Omdat een steeds verdergaande difÍerentiatie ook haar keerzijde
heeft, is het aan te bevelen dat een deel van het pakket landelijk uniÍorm zal blij-
ven.
Er zijn 450.000 bedrijven met minder dan 30 werknemers in ons land. Ontwikke-
lingen van aparte werkmethoden voor kleinere bedrijven wordt met name actu-
eelwanneer gehele bedrijfssectoren verplicht zullen worden om zich bii een BGD
aan te sluiten.

3.3.2. Kritiek geuil op de organisatie en de werkwipe nan de BGD'en

Doelstellingen en daaruan afgeleide taakstellingen zouden in de meeste
BGD'en nietduidelijk onderkend, geformuleerd, geoperationaliseerd en geëva-
lueerd worden. BGD' en zouden mede daardoor te weinig probleemgericht wer-
ken.

BGD'en besteden inderdaad weinig tijd aan het overdenken en evalueren van
het nm van bijvoorbeeld algemene periodieke gezondheidskeuringen. Het ont-
breeh vaak aan een visie. ln veel BGD'en worden bijvoorbeeld geen afdelings-
rapporten opgesteld n.a.v. periodiek bedrijÍsgezondheidkundig onderzoek.
Hiermee wordt een kans gemist om bij te dragen aan het signaleren van belas-
tende arbeidsomstandigheden en van arbeidsgebonden gezondheidsklachten
in een bedrijÍ. Aanstellingskeuringen worden vaak zonder expliciete en conse-
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quente bedrijfsgezondheidskundige doelstelling uitgevoerd (het vragen naar se-
ropositiviteitt.o.v. AIDS is bedrijfsgezondheidkundig gezien zelden relevant). Het
nut van werkplekondezoek wordt niet geëvalueerd. lmplementatiestudies wor-
den zelden uitgevoerd.
Het lijk er soms op alsof de aandacht voornamelijk gericht is op commerciële
belangen, mede overigens in het kader van de wens om als BGD te overleven.
De kwaliteit van de bgz lijdt hieronder. Onder invloed van de onderlinge concur-
rentie tussen BGD'en worden doel- en taakstellingen blijkbaar een overbodige
luxe.

Kritiek wordt geuit op het ontbreken van landelijk of sectoraal gestandaardi-
seerdewerkmethden envan methoden om de effectiviteit en de efficiëntie yasÍ
te stellen.

Hoewel al lange tijd getracht wordt om tot een landelijke standaardisatie te ko-
men, is nog steeds geen echte doorbraak te melden. Dit is nadelig voor de kwa-
lheit van de bgz en kost veel energie omdat elke BGD het wiel uit moet vinden.
Effectiviteits- en efÍiciëntiecontrole vooronderstellen een visie, daarvan afgelei-
de doelstellingen, gestandaardiseerde instrumenten en werkmethoden, evalua-
tiecriteria en evaluatiemethoden. Meestal ontbreken meerdere van deze
randvoorwaarden, zdat zelden een evaluatie van het eigen handelen plaats-
vindt.
De ontwikkeling van gestandaardiseerde meet-, registratie-, analyse- en rappor-
tage-instrumenten verloopt traag. Een subsidievoorstel voor de verdere ont-
wikkeling van vragenlijsten gebruikt bij het Periodiek Bedrijfsgezondheidkundig
Ondezoek (PBGO) is onlangs door het Ministerie van Sociale Taken en Werk-
gelegenheid afgewezen. Omvangrijk, en noodzakelijk, onderzoek zalvermoede-
lijk pas een kans krijgen wanneer BGD'en (oÍ bedrijven) zelf bereid zijn hierin ge-
zamenlijk te investeren. Enkele ontwikkelingsonderzoeken lopen nog bij het
NIPG-TNO en aan de Universiteit van Amsterdam.
Standaardisatie van het werkplekonderzoek is in het slop geraakt. Bij het bank-
en verzekeringswezen is daarentegen een uniform kantoor-werkplekonder-
zoeksprotocolaanvaard. Standaardisatie van WAO-toetredings- en reihtegratie-
registratie en -analyse is op korte termijn mogelijk. Een gestandaardiseerd,
goedkoop en kwalitatief goed ziekteverzuimregistratie-instrument is reeds eni-
getijd voorhanden bij het NlA, dochwordt maar beperkttoegepast. Diverse pro
tocollen zijn gereed voor gericht (periodiek) arbeidsomstandighedenonderzoek
(chemische stoffen, tillen, lawaai, etc.) en gezondheidsonderzoek (n.a.v. expo-
sitie aan chemische stofÍen en lawaai). Deze lijst is niet compleet, doch laat een
aantal initiatieven zien. Een coördinatie- en stimuleringspunt worden node ge-
mist.
Er wordt overigens te weinig aandacht besteed aan de noodzaak van voortdu-
rende instructie en procesbewaking. ln het verleden is bij onderzoek gericht op
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hart-vaataandoeningen (COPIH-onderzoek) gebleken dat een intensieve bege-
leiding van BGD'en noodzakelijk is om de kwaliteit te waarborgen.
Er is niet veel bekend over de ontwikkeling van interventiemethodieken. De mede
daarvoor opgezette nascholingscursus'Werken in en aan organisaties' is in de
bedrijfsartsenopleidingen opgenomen. Een onderzoek naararbeidsplaatsverbe-
teringsprocessen in de metaalproduktenindustrie is zojuist afgesloten. Een en-
kele publikatie verschijnt vanuit BGD'en (slagerij Ahold) en vanuit wetenschap-
pelijke instituten (vuilnisophalers).
Kwaliteits-, effectiviteits-, en efÍiciëntiecontrolemethoden ontbreken nog vriiwel
geheel. Ter controle van de medische kwaliteit wordt de invoering van intercol-
legiale toetsing voorgesteld. PBGO-gegevens geaggregeerd op groepsniveau,
kunnen wellicht voor evaluatiedoeleinden gebruikt worden. WAO-, ziektever-
zuim-, reihtegratie-, beroepsziekten-, bedrijfsongevallen- en verloopgegevens
kunnen en moeten gebruikt worden als eerste globale indicatie voor de kwaliteit
van het gezondheidsbeleid van de arbeidsorganisatie waaraan de bgz heeft bij-
gedragen.

BGD'en zouden deskundigheid op een aantal gebieden mtssen en zouden ge-
talsmatig en cultureelgedomineerd worden door artsen, waardoor interdisci-
plinaire samenwerki ng wordt geblokkeerd.

De ontwikkeling van kennis en mogelijkheden maakt een monodisciplinaire uit-
voering van de bgz onmogelijk. Het gebrek aan deskundigheid van de bedrilÍs-
artsen wordt onder meer opgevangen door niet-medici als deskundigen in
dienst te nemen. Aan de werkplekkant betreft dit arbeidshygienisten, ergono-
men en veiligheidskundigen, aan de menskant betreft dit soms psychologen en
toxicologen. BedrijÍsverpleegkundigen opereren als eerste linie op beide terrei-
nen, althans dat zou een na te streven ideaal zijn. Audiometristen, laboratorium-
personeel, doktersassistentes en administratief werkenden ziin al lang werkzaam
in de bgz. Specialisten op het gebied van de inÍormatica, maatschappeliik wer-
kers en sociologen, zijn bil een enkele BGD in dienst.
Veiligheidskundige dienstverlening en bedrijfsgezondheidszorg worden steeds
vaker gecombineerd vanwege de vele raakvlakken, zodat eigenlijk een soort 'Ar-

bodiensten' ontstaan. De voormalige Rijks Geneeskundige Dienst is opgegaan
in de Rijks BedrijÍsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst. Een aantal BGD'en
hebben veiligheidskundigen aangetrokken of vergroten hun expertise op dit ter-
rein op een andere wijze, bijvoorbeeld door arbeidshygienisten de HVK-oplei-
ding te laten volgen.
Er vindt momenteel een heroriënatie plaats op de specieke taak en deskundig-
heid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts van dit moment is nog vaak een manus-
je-van-alles met een gebrek aan eigen identiteit. Ook de opleidingen leveren geen
duidelilk'produkt'. Het is (overdreven gesteld) niet veel meerdan bijscholen van
artsen in het bezit van een beperhe curatieve kennis en ervaring, met wat ken-
nis over arbeidshygiëne, organisatiekunde en wetenschappelijk onderzoek.
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Preventie van beroepsziekten (in brede betekenis) en arbeidsongeschiktheid,
als hoofdtaken voor de bgz, veronderstellen echter op zijn minst meer interes-
se voor en een grondiger kennis van de meest voorkomende beroepsziekten,
de oozaken ervan en hun vroege Íasen, dan op dit moment aanwezig is. Het-
zelÍde geldt voor de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en de kennis van en
ervaring met arbeidsgeschiktheidsbeoordelingen en reihtegratieplanning. Daar-
bil hoort een grondige bezinning op de ethische aspecten van het functioneren
als bedrijfsarts.
De bedrijfsarts is daarbij in de eerste plaats medisch geschoold en is dus eer-
der een mensdeskundige dan een arbeidsdeskundige. Herwaardering van de
sociaal-medische deskundigheid is noodzakelijk, maar moet er niet toe leiden
dat bedrijfsartsen zich weer zullen terugtrekken in de spreek- en onderzoekka-
mers, alwaar alleen individuele curatieve 'hulp' geboden wordt. De tijd van de
huisarts op het bedrijÍ is hopelijk voorgoed voorbij. De bedrijfsarts heeft tot taak
om preventieÍ te werken, waar mogelijk in de betekenis van het voorkómen van
schade, waar nodig in de betekenis van vroegtijdige ontdekking van beginnen-
de gezondheidsefÍecten of preventie van blijvende gebreken. Hierbijzal de aan-
dacht deels op de arbeidssituatie, deels op risicogroepen en deels op individu-
en gericht zijn. Bij de ziekteverzuimbegeleidings- en reihtegratietaak is de
aandacht eveneens zowel op de arbeidssituatie als op de arbeidsorganisatie en
op het individu gericht.
Kennis van arbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie blijft dus es-
sentieelvoor de bedrijfsarts, ook wanneer de expertrol op het terrein van arbeids-
omstandighedenmetingen is overgenomen door anderen.
Het is overigens aÍhankelijk van diverse omstandigheden hoever de uitbreiding
van het aantal deskundigen binnen een BGD kan en moet gaan. De omvang van
de BGD en logistieke overwegingen spelen bijvoorbeeld een rol. Een alternatief
is een methodeontwikkeling in samenwerking met onderzoeksinstituten, waar-
na deze bijvoorbeeld door een bedrijÍsarts, bedrijfsverpleegkundige oÍ arbeids-
hygiënist kan worden toegepast. Bij grote bedrijven is samenwerking tussen ver-
schillende diensten een voor de hand liggende oplossing, al dan niet resulterend
in een integratie in bijvoorbeeld een overkoepelende'Arbeidsomstandigheden-
afdeling'. Bijscholing van aanwezige deskundigen en projectmatig 'inhuren'van
deskundige hulp behoort ook tot de mogelijkheden.
Op dit moment bepalen bedrijfsartsen nog sterk de inhoud en het imago van de
bgz. ln de nabije toekomst zal duidelijk worden in hoeverre BGD'en zullen eva-
lueren naar interdisciplinair werkende organisaties waarin deskundigen op ge-
lijkwaardige basis met elkaar samenwerken. Het lijh daarbij geen uitgemaakte
zaak wie dit teamwerk moet coördineren. De optie van de bedrilfsarts als gene-
ralist, die in alle gevallen coördinerend optreedt naar de andere deskundigen in
de dienst, lijkt niet goed te verdedigen. Waarom moet de bedrijÍsarts optreden
als coördinator bil hetwerkplekonderzoek? Waarom is een gekwalificeerde psy-
choloog geen goede organisator bij de aanpak van stressproblemen? Bij onder-
werpen waarbij kennis van gezondheidsproblemen en ziekte centraal staan, is
het logisch dat de bedrijfsarts als expert en coördinator optreedt. De bedrijÍsarts
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is immers de enige deskundige die de gezondheidkundige betekenis van be-
paalde bevindingen kan beoordelen. Dit geldt zowel voor tal van individuele si-
tuaties waarvoor ondezoek van individuen noodzakelijk is, als voor bevindingen
op groepsniveau.
Wellicht moet een onderscheid gemaakt worden tussen projectcoördinatie (af-
hankelijk van de speciÍieke deskundigheid die vereist is) en coördinatie naar de
afzondedijke bedrilven (bedrijÍsonderdelen) toe. Herstructurering van taken en
verantwoordelijkheden is echter onvermijdbaar wanneer voor een interdiscipli-
naire werkwilze wordt gekozen.

De BGD'en zouden zich onvoldoende bedrijfsgericht opstellen.

Onderscheid moet gemaakt worden tussen een managementsgerichte (dit
wordt meestal bedoeld met 'bedrijfsgericht') en werknemersgerichte aanpak.
Werkgeversorganisaties vinden dat de BGD'en hun aanbevelingen moeten in-
passen in het bedrijfsbeleid. Gesteld wordt dat de BGD meer rekening moet hou-
den met de belangen van de onderneming. Werknemers vinden daarentegen
dat de BGD juist vaak optreedt in het verlengde van het directiebeleid en dat te
weinig activiteilen op de werkvloer worden ondernomen. ln een groot aantal ge-
vallen hebben werknemers nog weinig vertrouwen in de BGD.

Het is voor een BGD geen eenvoudige opgave om tegelijkertijd onafhankelijk te
opereren en zich functioneelte integreren in het bedrijfsbeleid. Een strikt onaf-
hankelijke positie van de bedrijÍsarts (BGD) ontbreekt in vele gevallen zoals bij
enkelvoudige diensten en bij GGD'en. Een onafhankelijke positie is echter een
noodzakelijke, zij het niet voldoende, voorwaarde voor een goed functionerende
BGD. Vanuit deze positie dient de BGD, zonder partijte kiezen voor enige groe-
pering, haar eigen doelstelling centraal te stellen: het beschermen en bevorde-
ren van de gezondheid van de werkenden in relatie tot het werk. Een positieve
bildrage kan geleverd worden door het aanvaarden van een beroepscode voor
de bedrijÍsartsen en voor de andere deskundigen binnen de bgz.
Er bestaat inmiddels aandacht voor de noodzaak om bedrijfsartsen meer ken-
nis en begrip bij te brengen over het Íunctioneren van en de verhoudingen bin-
nen arbeidsorganisaties, waartoe behoort begrip voor werknemers- en manage-
mentsstandpunten. Deze lieÍde kan overigens niet van één kant komen. Een
goede bgz is alleen mogelijk binnen het kader van een goed gezondheidsbeleid
van de arbeidsorganisatie. Werkgevers en werknemers hebben op dit terrein nog
veel werk te vezetten.
De trend op dit ogenblik is dat de bedrijÍsgerichtheid van de BGD'en in de bete-
kenis van gericht zijn op het management, toeneemt, onder meer vanwege eco-
nomisch lijÍsbehoud. OÍ de werknemersgerichtheid tegelijkertijd toeneemt is on-
duidelijk. De Arbowet bevat op dit punt duidelijke voorschriften. ln de praktijk
wordt de wet echter vaak maar halÍ of helemaal niet nageleeÍd zoals bij het toe-
zenden van een jaarverslag per bedrijf door de BGD. Werknemersbestuursleden
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bij gezamenlijke BGD'en zijn zelden of nooit voorzitter, secretaris of penning-
meester van het bestuur. Pariteit van bestuur (50oó werknemers-, 50o/o werkge-
versleden) komt nog maar weinig voor. Bij enkelvoudige diensten hebben werk-
nemers geen enkele Íormele inbreng in de BGD. De werknemersorganisaties
streven naar paritaire invloed van werkgevers- en werknemersvertegenwoordi-
gers (in Zweden overigens al lang gerealiseerd). Het is overigens niet altijd een-
voudig om geihteresseerden van werknemerszijde te vinden. Er ziln initiatieven
genomen ter vergroting van de deskundigheid van bestuursleden van de
BGD'en.

Het management van BGD'en zou te zrak zijn.

ln de eerste plaats is op te merken dat een aantal BGD'en gekenmerkt worden
door hun los-zandstructuur: de individuele bedrijfsarts bepaalt grotendeels de
inhoud van de dienstvedening. De BGD lijkt in zulke gevallen meer op een maat-
schap van collega's dan op een doelgericht, intern coherente organisatie.
De noodzaak van versterking van het management in de BGD'en wordt al lan-
gere tiid onderkend. De laatste jaren treden ook niet-medici op als managers.
Dit heeft naast positieve, ook potentieel negatieve kanten. Versterking van het
management, zonder ontwikkeling van een eigen proÍessionele 'bgz-identiteit',
leidt tot een technocratie oÍ tot een puur commercièle organisatie zonder inhoud.
Managers in de bgz, of zij nu artsen zijn of niet, dienen zowel inhoudelijk als qua
bestuurskunde aan hoge eisen te voldoen. Het risico van uitverkoop van de bgz
is verre van denkbeeldig, wanneer alleen commercieel denkende managers (art-
sen en niet-artsen) het voor het zeggen krijgen. De op zichzelf gewenste grote-
re bedrijÍsgerichtheid (d.w.z. op bedrijÍsleiding èn werknemers) verwordt dan tot
een efficiënt, maar blindelings volgen van de wensen van de klanten. Mede met
het oog op het gebrek aan deskundig kader bij de deskundige diensten, is aan
de Universiteit van Amsterdam een postdoctorale beroepsopleiding Veiligheid,
Gezondheid en Welziln in de Arbeid gestart (1988).

3.3.3. Kritiek geuit op de hndelijke organisatie

De kritiek luidt dat er geen slagvaardige landelijke bgz-organisatie bestaat.

De bgz is verdeeld door het bestaan van verschillende soorten BGD'en met ie-
der een eigen historie en organisatorische inkadering. Er zijn 'enkelvoudige dien-
sten' bii grote bedrijven en instellingen, een vijftigtal 'gezamenlijke diensten', die
regionaal georganiseerd zijn voor de meeste middelgrote bedrijven en BGD'en
bij (semi- of ex-)overheidsdiensten zoals bij het rijk, provincies, gemeenten, PÏÏ
en NS.
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De verschillende sooÍten BGD'en en de autonomie van de aÍzonderlijke diensten
vormen een belangrijke belemmering voor de verdere ontwikkeling van de bgz.
Daaraan kan worden toegevoegd dat de ondergeschikte positie van de BGD'en
bijde overheid en bij de grote bedrijven, alsmede de commerciële afhankelijk-
heid bij de gezamenlijke diensten, het nadeel heeft dat de ontwikkeling van de
bgz in hoge mate afhankelijk is van de klanten (meestal de bedrilÍsleiding). Op
name van de bgz in de basisgezondheidszorg, zoals in het verleden wel geprG
pageerd, met Íinanciering uit algemene middelen of sociale verzekeringsgelden,
zou een andere opstelling en minder versnipperde organisatiestructuur tot ge-
volg kunnen hebben.
De professionele organisaties zijn vrijwel zonder organisatorisch bindend kader,
georganiseerd in aparte verenigingen, waarbij met name genoemd moeten wor-
den de NVAB (bedrijfsartsen), de NWB (bedrijfsverpleegkundigen) en de NVvA
(arbeidshygiënisten). Het spreekt voor zich, dat deze alleen al hierdoor geen
krachtig gezamenlijk bgz-beleid kunnen ontplooien.
Op landelijk niveau zijn echter wel positieve ontwikkelingen te melden. ln 1982

is de Federatie van Gezamenlijke BedrijÍsgezondheidsdiensten opgericht. Deze
was aanvankelijk vooral bezig met onderlinge terreinafbakening en andere or-
ganisatorische kwesties, maar lijkt zich steeds meer op inhoudeliik terrein te be-
geven bij contractafspraken met multiregionale BGD'en. Activiteiten worden ont-
plooid om de kwaliteit te toetsen van de bij haar aangesloten BGD'en. De
Werkgroep Directeuren van Gezamenlijke BGD'en is recent uit de bedrijfsartsen-
vereniging NVAB getreden omdat de diensten multidisciplinair zijn samenge-
steld, waarbij ook niet-medici directeur zijn. Met de Federatie is wellicht een
eerste stap gezet op weg naar een landelijke bgz-organisatie op juridisch-orga-
nisatorisch vlak. Een minder vrijblijvende bundeling van BGD'en is onder meer
hard nodig om verdere ontwikkeling van de bgz mogelijk te maken in de richting
van de ontwikkeling van goede signalerings- en interuentiemethoden, de invoe-
ring van gestandaardiseerde instrumenten en protocollen en van kwaliteits- en
eff ectiviteitsbewakin g.
Daarnaast moet de oprichting in 1986 van het ArboplatÍorm worden genoemd.
Alle beroepsverenigingen van deskundigen werken hierin samen. Voorlopig is
de aandacht gericht op de bevordering van de onderlinge contacten. Een geih-
tegreerde ontwikkeling van het vakgebied zou echter met spoed ter hand geno-
men moeten worden. Gemeenschappelilke doelstellingen, ontwikkeling van
werkmethoden en gemeenschappelijke afspraken over de proÍessionele ethiek,
zijn daarbij belangrijke thema's.
Vanuit de NVAB wordt voorgesteld dat de NVAB niet meer als een vereniging
ten behoeve van de bedrijfsgezondheidszorg gaat functioneren, maar uitsluitend
als vereniging voor bedrilfsartsen. Dit verwijst naar de noodzaak dat op korte ter-
mijn een vereniging voor de bedrilfsgezondheidszorg (NVBGZ ?) wordt opge-
richt, met daar nauw mee verbonden of daarbinnen, per discipline georgani-
seerde verenigingen of secties. De verhouding met de Federatie moet dan nader
uitgewerkt worden.
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Er zou grote behoefte zijn aan een Nederlands lnstituut voor de Bedrijfs§ezond-
heidszorg.

Een Nederlands lnstituut voor de Bedrijfsgezondheidszorg bestaat niet, hoewel
daar al tientallen jaren over wordt gesproken. Het tekent de machteloosheid van
het veld en haar organisatie en de geringe belangstelling van de overheid en de
sociale partners.
Een landelijk opererend interdisciplinair werkend instituut is echter bitter hard
nodig. Ondersteuning van het veld is noodzakelijk, zoals d.m.v. bibliotheek- en
documentatieservice, consultatieve mogelijkheden, ontwikkeling en evaluatie
van werkmethodieken en ondersteuning van onderzoek. Het instituut dient ook
zelf onderzoek te verrichten, onderzoek te coördineren en inhoudelijke contac-
ten o.m. naar het buitenland te verzorgen. Een sectoraal voorbeeld van zo'n in-
stituutwas de Bedrijfsgezondheidsdienst van de Bouw, welke is opgegaan in de
Stichting Arbouw.
ln 1987 is het Nederlands lnstituut voorArbeidsomstandigheden (NlA) opgericht,
voortgekomen uit het Veiligheidsinstituut en de Stichting CCOZ. Het NIA heeft
tot doel om een landelijk Arbocentrum te zijn voor werknemers, werkgevers en
deskundigen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de bgz functioneert als een
van de belangrilkste aandachtsvelden. Een N|A-beleidsplan voor de ontwikke-
ling van de relatie met de bgz (1988) wijst op de mogelijkheid van een voorspoe-
dige ontwikkeling van de oriëntatie van het NIA op de bgz, hetgeen positieÍ be-
oordeeld moet worden. Een groot aantal disciplines is binnen het NIA
vertegenwoordigd. Er bestaan goede contaclen met overheid, werknemers en
werkgevers, o.a. via het bestuur. Het instituut beschikt over publicitaire moge-
lijkheden, bibliotheek en documentatieÍaciliteiten, expertise op advies- en onder-
zoeksterrein en ervaring met opleidingen en andere vormen van kennisover-
dracht. De relatie met de bgz en met bijvoorbeeld TNO en universiteiten zal
uitgewerkt moeten worden. Voldoende inbreng vanuit het veld van de bgz moet
gegarandeerd worden.

3.4. BedrijÍsgezondheidszoÍg: éénstapachteruit,
twee stappen vooruit ?

Het is niet zinvol om de bgz een crisis 'aan te praten'. Op vele plaatsen is de bgz
actiever en veelzijdiger dan ooit aan de slag. Dat neemt niet weg dat over het
geheel genomen sprake is van een situatie van grote onzekerheid waar het met
de bgz naar toe moet. Moeten bedrijfsartsen de ziektewetcontrole er maar bij-
nemen om de concurrerende verzekeringsartsen een slag voor te zijn? Moet de
bgz, onder leiding van echte managers, voorlopig maar doen wat de bedrijfslei-
ding wil? Waarom geen financieel risicocriterium bij de aanstellingskeuring?
Moeten alle medische keuringen aÍgeschaft worden, omdat deze duur zijn en
toch niets opleveren? ls de bedrijfsarts eigenlijk nog wel nodig wanneer er vol-
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doende arbeidshygiënisten en maatschappeliik werkers ziin? Wat is de plaats

en de Íunctie van bedriifsverpleegkundigen?
Het is belangrilk dat uitgangspunten geformuleerd worden waar de meeste wer-
kenden in de bgz achter staan. Uitgangspunten ziin noodzakeliik als leidraad om
uit de huidige venrarring te komen. Dit laatste is nodig om alle energie optimaal
te kunnen benutten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de bgz.

ln de NVAB wordt inmiddels hard gewerkt aan een nota'Bedriifsgezondheids-
zorg in perspectief'. Wellicht dat de discussie mede gestimuleerd wordt door de
hiervolgende aanzet voor een aantal uitgangspunten.

Uitgangspunten voor de toekomst van de bgz:

1. HooÍddoelstellingen van de bgz zijn de preventie van beroepsziekten (in bre-

de betekenis, inclusieÍ arbeidsgebonden ziekten en gezondheidsklachten) en

bevordering van (re-)integratie in het arbeidsproces van mensen die beperkt
belastbaar ziln als gevolg van ziekten en gebreken. Het toenemen van psy-

chische problematiek samenhangend met hetwerk, moet meeraandacht krii-
gen. Risico's voortkomend uit fysiek inspannend werk en uit fysische, chemi-
sche en biologische arbeidsomstandigheden zullen daarnaast de nodige
aandacht blijven opeisen. Ziekteverzuimbegeleiding is bij uitstek een taakvan
de bgz. Ziektewetcontrole vanuit de bgz heeft naast mogelijke voordelen, ook
veel mogelilke nadelen. Grondige evaluatie van bestaande combinatieÍunc-
ties en van experimentele proefregio's is nodig om te kunnen vaststellen oÍ
de nadelen niet uitstijgen boven de voordelen van ziektewetcontrole vanuit
de bgz.

2. De bgz dient op een zelÍstandige wijze te functioneren, werkend vanuit een

eigen professionele identiteit en vanuit een onafhankelilke positie ten opzich-
te van werkgevers en werknemers. ln haar Íunctioneren zal de bgz zich moe-
ten richten op speciÍieke kenmerken en problemen bij de bedrijven, in een

zo nauw mogelijke samenwerking met bedrijÍsleiding, middenkader, werkne-
mers en werknemersvertegenwoord iging.

3. Teneinde de kwaliteit van de bgz te verhogen zal het interdisciplinaire karak-

ter van de bgz verder vorm moeten krilgen door herstructurering van taken
en verantwoordelijkheden. De bedrijfsarts zal zich moeten ontwikkelen tot ex-
pert op het sociaal-medische terrein, met een zekere herwaardering voor de
medische deskundigheid, die daartoe versterkt moet worden. De meetinstru-
menten en de werkmethoden van de bgz moeten kritisch geëvalueerd wor-
den op kwaliteit, efÍectiviteit en efficiëntie, betere instrumenten en methoden
moeten ontwikkeld worden en moeten Sectoraal of landelijk uniform (gestan-

daardiseerd) worden. Waar mogelijk moeten individuele gegevens benut
worden om analyses op groeps-, bedrijfs-, of bedriiÍstakniveau mogelijk te
maken en om als basis te dienen voor grensverleggend wetenschappelijk on-
derzoek.
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4. Deelpakketten zijn een, over het algemeen, ongewenste vorm van diens&er-
lening, welke het predikaat van 'bedrijfsgezondheidszorg' niet mogen dra-
gen. Differentiatie van het basispakket naar bedrijÍstak oÍ beroepsgroep, is
daarentegen gewenst.

5. Verbetering van de kwaliteit van het management van BGD'en is gewenst.
Versterking van het management en met name van de commerciële capaci-
teiten, zonder gelijktijdige versterking van de professionele inhoud van de
BGD, leidt vrijwel onvermijdelijk tot uitverkoop van doelstellingen en is daar-
om zeer riskant.

6. t-andelijk is een sterkere samenbundeling noodzakelijk zowel in organisaties
zoals de Federatie van Gezamenlijke Bedrijfsgezondheidsdiensten als in het
Arboplatform, welke wellicht moet uitgroeien tot een Nederlandse Vereniging
voor de Bedrijfsgezond heidszorg.

7. Een methode-ontwikkelend, coördinerend en serviceverlenend instituut ten
behoeve van de bgz is bitter hard nodig. lnitiatieven vanuit het NIA in deze
richting, geven voor het eerst sinds jaren hoop voor de toekomst en verdie-
nen daarom ondersteuning.

Het verwerven van consensus over uitgangspunten voor de toekomst is essen-
tieel, met name in verband met tendensen in de richting van commercialisering
als doel in zichzelf. Of zoals wel is gesteld: de vraag 'hoe verkoop ik mijn pro-
duh?' is op dit moment voor veel BGD'en actueler en belangrijker dan 'hoe ver-
beter ik de zorg?' De markt zal dan uiteindelijk bepalen wat de BGD levert. Doel-
stellingen, verantwoorde werkmethodieken en beroepsethische vraagstukken
worden van secundair belang. Deelpakketten, ongeremde ziektewetcontrole
door bedrijfsartsen, aanstellingskeuringen à la carte (AlDS, genetische informa-
tie, doorgemaahe ziektes, handicaps, zwangerschapswensen), beperkte in-
Íormatieoverdracht naar overheid (beroepsziektemeldingen) en werknemers,
aÍzien van onrustgevend werkplek-of stressorenonderzoek, selectie van BGD-
personeel op conformisme en eenzildige managementgerichtheid, onderbezet-
ting van de BGD om de prijs te drukken, blijvende acceptatie van een aÍhanke-
lijke positie t.o.v. de bedrijfsleiding en van minimale of zelfs geheel ontbrekende
inbreng van werknemers, overdreven nadruk op P.H. (zonder inhoud), het aan-
stellen van'sterke' managers zonder inhoudelijke kennis en visie, het geven van
hoge prioriteit aan populaire algemene volksgezondheidsvraagstukken (vroeger
tbc en hart- en vaatziekten, nu alcoholproblematiek en bewegingsarmoede) bij
gebrek aan visie op en inzet voor arbeid en gezondheidsvraagstukken, dit alles
is her en der waar te nemen. Het zal voor een belangrijk deel van de bgz zelt aí
hangen welke toekomst verwezenliik zal worden.
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HOOFDSTUK 4

WERKSTRESS:
OORZAKEN, GEVOLGEN EN PREVENTIE

T.F. Meijman

4.1. lnleiding
Deze bijdrage is bedoeld als inleiding op een problematiek, waarover zo veel is
geschreven, dat inmiddels een middelgrote handbibliotheek gevuld kan worden
metvakliteratuur en andere publikaties terzake. Het geven van een volledig over-
zicht over het hele terrein van (werk)stress is daarom onmogelijk. Er worden
slechts enkele aspecten behandeld, die voor een goed begrip van het onder-
werp van belang zijn.
Hoewel er in de vakliteratuur controverses zijn over het antwoord op de vraag
'wat het nu precies is', kunnen we 'stress' het beste omschrijven als een
'(over)spanningsreactie'. Het gaat in principe om de psychische en lichamelij-
ke sensaties die iedereen kent die zich gesteld ziet voor een moeiliike opgave,
bijvoorbeeld een examen of een sollicitatiegesprek, en/of een bedreiging' bij-
voorbeeld een bezoek aan de tandarts. ln dergelijke gevallen is er sprake van
een aversieve gebeurtenis:
- waarbijmen persoonlijk belang heeft;,

- waaraan men zich niet kan onttrekken;
- en waarvan de afloop onzeker is of waarover men op het moment geen con-

trole heeft, dan wel denkt te hebben.
Onder normale omstandigheden gaat zo'n reactie weer over wanneer de stress-
bron niet meer aanwezig is oÍ 'onschadelijk' is gemaakt. Bliift de stressbron ech-
ter bestaan dan kan de reactie chronisch worden en op den duur schadeliik zijn
voor het psychisch welbevinden en de lichamelijke gezondheid.
Aandacht voor het Verschijnsel is om een aantal redenen van belang. Niet alleen

hebben we te maken met een belangrijke gezondheidkundige problematiek. Veel

klachten en aandoeningen kunnen althans voor een belangriik deel aan stress
worden toegeschreven. Te denken valt aan psychische en psychosomatische
klachten enliekten, zoals bijvoorbeeld chronische neerslachtigheid en bepaal-

de maagdarmklachten/ziekten. Ook wordt stress algemeen erkend als een risi-

cofactorvoor hart- en vaatziekten. Uit een enquète onder de nederlandse bevol-
king aan het begin van de tachtiger laren bleek, dat 55o/o van de ondervraagden
spanning ziet als één van de belangrilkste bedreigingen voor de gezondheid (Ek-

kers en Sanders, 1987). Wetenschappelijk is het onderwerp van belang omdat
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daarin twee aspecten van het menselijk Íunctioneren met elkaar worden verbon-
den, die in het verleden toch voora! als gescheiden werden opgevat: het 'lichaam'
en de 'geest'. Het stressondezoek gaat in wezen om de vraag naar de weder-
zijdse beihMoeding van psychische en fysiologische processen. Het is tevens
een belangrijk onderdeel van de psychosomatische geneeskunde, waarin van-
uit een gezondheidkundig perspectief deze samenhang wordt bestudeerd en als
uitgangspunt van het geneeskundig handelen wordt genomen. Kennis van de li-
chamelijke en mentaal/emotionele processen die bij de stressreactie betrokken
zijn is dus onontbeerlijk voor een goed begrip van het verschijnsel. Om deze re-
den besteden we in deze bijdrage allereerst aandacht aan de psychofysiolo-
gische processen, die onderdeel uitmaken van de stressreactie en hun relatie
met welbevinden en gezondheid. Vervolgens gaan we op een aantal aspecten
van werksituaties, die als stressbron kunnen functioneren.

4.2. Belasting en stress
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen belasting en
stress, hoewel beide begrippen vaak in elkaars verlengde gebruikt worden.
Taakeisen en uitvoeringsomstandigheden ziin belastend wanneer er een dis-
crepantie is tussen de eisen die aan de taakuitvoerder gesteld worden en het
vermogen om deze eisen te verwerken tot een prestatie op een kwalitatief en
kwantitatieÍ aanvaardbaar niveau. Een belasting hoeft echter niet noodzakelijk
tot een stresssituatie te leiden. Hil doet dat slechts onder de omstandigheden,
- wanneer er geen of onvoldoende mogelijkheden tot adequate verwerking

beschikbaar zijn (feitelijk oÍ vermeend) en wanneer deze mogelijkheden ook
niet ontwikkeld kunnen worden,

- tenrijl men zich niet aan de belasting kan onttrekken.
Onder stress wordt daarom verstaan: de reactie van het organisme op fysiolo-
gisch-, prestatie- en subjectief/emotioneel niveau, die volgt op de waargenomen
of vermeende onmogelijkheid de eisen, waaraan men zich niet kan onttrekken,
in overeenstemming te brengen met de vermogens van de taakuitvoerder. Stress
impliceert dus altijd een belasting, een belasting daarentegen impliceert niet al-
tijd stress.
Essentieel in de ontwikkeling van werkstress is dan ook de verhouding van de
werklast of de werkdruk en de taakautonomie of controle die de werk(st)er heeft
overziln/haartaakinhoud en werksituatie. Wij komen hierop in een volgende pa-
ragraaÍ terug.

4.3. lnspanning
Om aan de taakeisen te kunnen voldoen zal de taakuitvoerder verwerkings-
mogelijkheden beschikbaar moeten maken. Dit proces van mobilisatie noemen
we inspanning.
Het niveau van de op te brengen inspanning hangt af van:
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a. de strategieën of verwerkingsprocedures die de taakuitvoerder beschikbaar
kan maken;

b. de bereidheid, motivationeelen emotioneel, diedetaakuitvoerderwilopbren-
gen om de benodigde inspanning te leveren en aldus, bij implicatie, de be-
nodigde venrerkingsproced ures beschikbaar te maken.

Beide determinanten zijn aÍhankelijk van modulerende factoren, te weten:
a. persoonsgebonden kenmerken, zoals:

- het kwaliÍicatieniveau van de taakuitvoerder, dat wil zeggen kennis en vaar-
digheden, alsook aft itudes en habituele motivationeel/emotionele gedrags-
tendenties;
- de psychofysiologische toestand, dat wil zeggen de actuele toestand van
handelingsbereid heid en -competentie:'vermoeid heid' ;

b. situatiegebonden kenmerken, dat wil zeggen de ingreepmogelilkheden die
de (taak)situatie toelaat.

Bij een voldoende niveau van vrijheid van handelen oÍ autonomie in de werksi-
tuatie kan de werk(st)er naar eigen inzicht de bovegenoemde determinanten re-
gelen. Hiilzijzal dit vooral doen door actief van strategieën te wisselen, dusda-
nig dat de benodigde inspanning binnen voor hem/haar aanvaardbare grenzen
blilft en nog resulteert in een arbeidsprestatie die voldoet aan de normen van
l<waliteit en kwantiteit (zie o.a. Sperandio, 1972; Hacker, 1978; Schönpflug,
1983). Wanneer deze vrijheid van handelen er niet is, ofwel omdat de taakin-
houd/organisatie en andere situationele factoren dit niet toelaten ofwel omdat
de werk(st)ers ten gevolge van een niet adequaat kwaliÍicatie- en motivatieni-
veau de vereiste veruerkingsprocedures niet beschikbaar kunnen en/oÍ willen
maken danwel beide, kan zich bij een aanhoudende belasting een situatie van
werkstress ontwikkelen (zie o.a. Karasek, 1979; Frànkenhauser, 1981). Eén en
ander onder de omstandigheid dat men zich niet strafÍeloos aan de situatie kan
onttrekken, wat in de meeste werksituaties zo is. De conÍrontatie met een der-
gelijke situatie, danwelde anticipatie daarop, genereert een karakteristiek reac-
tiepatroon met speciíieke fysiologische en emotionele componenten, dat we als
een 'spanningsreactie' kunnen kenschetsen. De herhaaldelijke confrontatie over
langere perioden kan er toe leiden dat deze reactie een chronisch karakter aan-
neemt, in welk geval we van werkstress spreken.

4.4. PsychoÍysiologischekosten
Het leveren van inspanning zal over het algemeen gepaard gaan metpsychofy-
siologische kosten, die tot uitdrukking komen in destabiliseringen van bepaalde
psychofysiologische regelsystemen, die zowel een compenserende als een mo-
biliserende functie hebben. Veel onderzoek wordt gedaan naar de fysiologische
mechanismen, die dit reactiepatroon veroorzaken, en naar de persoonliike en
situationele factoren die daarbij een rol spelen, alsook naar de gezondheid-
kundige betekenis ervan op korte en langere termijn (biivoorbeeld Levine en Ur-
sin, 1980; Sterling en Eyer, 1981; Knardahl en Ursin, 1985). Globaal betreft dit
reactiepatroon een verhoogde activering van het autonoom zenuwstelsel en wel
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het sympatisch systeem. Onder meer heeft deze verhoogde sympatische acti-
viteit de versnelling van de hartslag tot gevolg en komt er noradrenaline vrij in
het bloed, dat als neurotransmitter werkzaam is in de overdracht van signalen in
het (postganglionair) sympatisch systeem. Het hormoon noradrenalinezelf heeft
ook een activerende werking op het hart en beihvloedt onder meer de vaatwan-
den, wat gevolgen heeft voor de bloeddruk (o.a. Majewski en Rand, Í986). Daar-
naast zet deze zenuwactiviteit het bijniermerg aan tot de afscheiding in het bloed
van de hormonen adrenaline en in mindere mate noradrenaline. Deze fysiologi-
sche reactie rust het organisme toe voor de zogenaamde 'vlucht-of-vecht' reac-
tie, die nodig is om een (levens)bedreiging het hoofd te bieden (Cannon, 1914).
Er wordt bijvoorbeeld onder invloed van adrenaline in de lever energie beschik-
baar gemaakt. Er treden veranderingen op in het transportsysteem van het or-
ganisme zoals versnelling van de hartslag en vernauwing van periÍere vaten wat
efÍecten heeft voor de bloeddruk. De verwijding van de luchtblaasjes in de lon-
gen wordt bevorderd met effecten voor de zuurstoÍopname. Er wordt bloed aan
het maagdarmstelsel onttrokken en de urineproduktie wordt geremd. De prik-
kelbaarheid en de signaaloverdrachtmechanismen van zenuwen ondergaan ver-
anderingen met efÍecten voor de reactiesnelheid. De doorbloeding en de prikkel-
baarheid van de spieren in de ledematen wordt verhoogd alsook de
bloedvoorziening naar de hersenen en het hart zelf, en dergelijke. Al deze ver-
schilnselen treden op door de verhoogde activiteit van het sympatisch zenuw-
stelsel zelf danwel onder invloed van de genoemde hormonen. Wanneer deze
zogenaamde'vlucht-of-vecht' reactie succesvol is, in die zin dat de bedreiging
onschadelilk wordt gemaah of vermeden kan worden, neemt dit active-
ringspatroon na verloop van tijd aÍ. Wanneer echter deze 'vlucht-of-vecht' reac-
tie niet succesvol blijh, in die zin dat de bedreiging blijft bestaan, treedt een
fysiologische reactie op die vooral door Selye (1956) is beschreven: de aÍschei-
ding in het bloed van het hormoon cortisol door de bijnierschors onder invloed
van het hormoon ACTH dat onder invloed van hormonale signalering uit de hy-
pothalamus wordt uitgescheiden door de hypofyse. Onder invloed van het hor-
moon cortisol ondergaan onder meer de afweerÍuncties van het organisme
veranderingen die functioneel zijn in de bescherming tegen mogelijke kwetsu-
ren (o.a. Tecoma en Huey, 1985). Van belang is bovendien dat de uitscheiding
van zowel cortisol als (nor)adrenaline niet alleen onder controle van de herse-
nen staat, maar dat zii, op overigens niet geheel duidelijke manier, het Íunctio-
neren van de hersenen zelf ook weer bernvloeden. Zo stimuleert adrenaline,
waarschijnlijk indirect, een systeem in de hersenstam dat de activering van de
hersenen zelf bepaalt (BrUck, 19S3), en zet het de hypofyse aan tot de uitschei-
ding van bepaalde stofÍen (a-MSH en b-endorÍine) die even- eens een rol spe-
len in de activering van hogere hersenfuncties (l'ilders en Berkenbosch, 1986).
Eén en ander stelt het organisme in staat zeer alert te reageren op signalen uit
de omgeving, wat in het gevalvan bedreigingen van (levens)belang kan zijn.
Kunnen we bij de eerder beschreven sympatisch gestuurde reactie op gedrags-
niveau vooral een verhoogde activiteit van het organisme observeren, bij het
laatste reactiepatroon (waarbij cortisol betrokken is) observeren we veeleer een
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afgenomen motorische activiteit en terugtrekgedrag. Deze reactie is onder
voortduring van een bedreiging functioneel, omdat eventuele nieuwe coníron-
taties daardoor vermeden kunnen worden (Henry e.a., 1981). Daarnaast maken
nog andere aÍscheidingen deel uit van het fysiologische reactiepatroon op
stress, hetzij in de hersenen, bijvoorbeeld endoríinen uit de hypofyse, hetzij in
periÍere organen, bijvoorbeeld testosteron uit de geslachtsklieren. Wij beperken
ons echtertot de klassieke'stresshormonen': adrenaline, noradrenaline, en cor-
tisol. ln het humane stressonderzoek is het meeste onderzoek naar deze hor-
monen gedaan. Ze zijn betrekkelijk gemakkelijk te meten, onder meer aan de
hand van hun concentratie in de urine. Voor de stresshormonen van de 'tweede
generatie', zoals vasopressine, endorfinen, en andere neuropeptiden, die in de
hersenen (hypo§se) worden afgescheiden en die behalve een perifere werking,
ook een centrale werking op de hersenen zelf uitoefenen (zie bilvoorbeeld Bo-
hus, 1985) geldt, dat er bij mensen betrekkelijk weinig onderzoek naar is gedaan,
omdat zij slechts in het bloed of soms zelfs alleen ter plekke in de hersenen te
meten ziin.
Er is een oude controverse in de literatuur over de specificiteit van de stressre-
actie bii mensen (O'Hanlon, 1987). De vraag is of dit reactiepatroon altijd op-
treedt, onafhankelijk van de soort bedreiging, of dat verschillende soorten drei-
gingen een specifieke reactie teweegbrengen. Er zijn aanwijzingen, dat er
accentuerschillen zijn in de psychofysiologische reacties aÍhankelijk van de aard
van de stresssituatie en aÍhankelijkvan persoonskenmerken. Zozou het sympati-
sche bijniermergsysteemvooral reageren in situatieswaarinactieve coping ('iets
doen') wordt geëist en waarin de persoon ook in staat is tot actief ingrijpen. Het
hypotyse-bijnierschorssysteem zou in een dergelijke situatie niet of veel minder
geacliveerd worden. Beide systemen worden daarentegen geactiveerd in situa-
ties van onvoorspelbaarheid van de dreiging en/oÍ gebrek aan controle over de
mogelijkheden tot ingrijpen (o.a. Ursin e.a., '1978; Frankenhàuser, 1981). Ook
ten aanzien van de emotionele reacties van mensen in stresssituaties lijk er spra-
ke te zijn van een dissociatie, vooral tussen gevoelens van spanning of angst en
van neerslachtigheid oí depressiviteit, aÍhankelijk van de aard van de stresssi-
tuatie en persoonskenmerken. Wij komen hier later op terug.

4.5. Herstelen'sustainedactivation'
Met betrekking tot het optreden van de bovenbeschreven reactiepatronen on-
der invloed van factoren in werksituaties is het van belang enige aandacht te be-
steden aan de verhouding van belasting en herstel in de arbeid. Belastende fac-
toren in de arbeid kunnen onmiddellijke effecten hebben, zowel subjectief
(bijvoorbeeld pijn oÍ vermoeidheidsgevoelens) of in het gedrag (bilvoorbeeld
kwalitatieve oÍ kwantitatieve prestatievermindering). Meestal geldt dit voor zoge-
naamde piekbelastingen: kortdurende intensieve belastingen. Hoewelde bete-
kenis van dergelijke belastingen niet onderschat moet worden, zijn piekbelastin-
gen voor de ontwikkeling van werkstress toch minder relevant. Daarin gaat het
veeleer om de dagelijksvoorkomende belastingen, die op een bepaald moment



gemeten het minimumniveau van schadelijkheid niet hoeven te overschrijden,
maar die luist omdat zij dagelijks terugkeren op den duur stressreacties kunnen
oproepen. CI dit het geval zal zijn hangt vooral af van de mogelijkheden tot her-
steltussen opeenvolgende perioden van blootstelling. Bij kwantitatief en kwali-
tatief voldoende mogelijkheden tot herstel zullen de tildens het leveren van de
dagelijkse arbeidsinspanning geactiveerde psychofysiologische systemen te-
rugkeren tot een evenwichtsniveau. Wanneer er echter bij onvoldoende herstel,
hetzij omdat de periode kwantitatief hetzij omdat het herstel zelÍ kwalitatief te
kort is geschoten danwel beide, een hernieuwd beroep op deze systemen wordt
gedaan, zal het organisme dat nog in een toestand van onvoldoende herstel ver-
keert ter compensatie van deze niet optimale toestand extra inspanning moeten
leveren. Dit zal tot uitdrukking komen in een toegenomen intensiteit en duur van
de psychofysiologische reacties, die op hun beurt weer kwalitatieÍ en kwantita-
tieÍ hogere eisen stellen aan het herstel. Aldus kan zich een cumulatief proces in
gang zetten dat zich op termijn uit in chronische gevoelens van vermoeidheid,
onwelbevinden, slaapklachten en psychosomatische klachten, en bij ongewij-
zigde omstandigheden op den duur in manifeste gezondheidsschade (zie o.a.
Cameron, 1973; House, Í987). Deze procesgang als gevolg van een langdurige
verstoring van de complementaire relatie tussen (arbeids)belasting en herstel,
als oozaak voor een aanhoudende stressreactie in situaties waarin niet gespro-
ken kan worden van extreme stressoren, staat bekend als de theorie van 'sus-
tained activation'.
Essentieel in de'sustained activation'-theorie is het verschijnsel dat de active-
ring van psychofysiologische systemen in reactie op stresssituaties en/of belas-
tingen niet onmiddellijk na afloop van de blootstelling ophoudt. Dergelijke na-
eÍfecten zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Rissler (19771
constateerde bilvoorbeeld verhoogde adrenaline-uitscheidingsniveau's na aÍ-
loop van een periode van circa vilÍ weken waarin zeer veel overwerk werd ver-
richt (tot 15 uur per week ovenrerk). Verhogingen, tot twee maal het normale
rustniveau, werden tot veertien dagen na de periode van overwerk gemeten. ln
deze periode van veertien dagen verrichtten de onderzochten hun normale werk,
zonder extra belastingen en zonder overwerk. Het bijzondere was bovendien,
dat de verhogingen vooral gedurende de avonden werden gemeten na afloop
van de normale werkdag. ln een veldexperiment met rijexaminatoren zijn verge-
lijkbare efÍecten vastgesteld (Meijman e.a., 1985). ln dit onderzoek werd de werk-
last systematisch geihtensiveerd door binnen de totale werktijd, van 08.00 tot
16.00 uur, het aantal per dag af te nemen rijexamens te laten toenemen van 9
tot 11 met eenzelfde duur per examen. Aan het einde van de geihtensiveerde
'11-examen' werkdagen om 16.00 uur, en 's avonds om 20.00 en 23.00 uur tij-
dens de rusttijd vertoonden de examinatoren verhoogde uitscheidingsniveau's
van adrenaline. Kennelijk blilft het organisme ook na afloop van een periode van
intensieve belasting gedurende enige tijd geactiveerd, ook al wordt het in die
herstelperiode niet aan bijzondere belastingen blootgesteld. Deze toestand van
verhoogde activatie kan ervoor verantwoordelijk gesteld worden, dat de exami-
natoren over de nacht volgend op dergelijke geïntensiveerde werkdagen slaap-
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klachten rapporteren, die vooral betrekking hebben op problemen met het in
slaap komen. De ochtend daarop volgend rapporteren zij bovendien verhoog-
de gevoelens van spanning en geirriteerdheid. Aldus wordt een mechanisme
geillustreerd waarlangs de effecten van voorafgaande intensieve belastingen
kunnen doorwerken tot na de periode van blootstelling.

4.6. Werkstress en gezondheid
De vraag of een verhoogd risico op gezondheidsklachten en psychosomatische
ziekten veroozaakt kan worden door een toename in intensiteit en duur van de
beschreven psychofysiologische reactiepatronen is alleen door middel van lon-
gitudinaal ondezoek over een reeks van jaren te beannroorden. Er zijn hiervoor
wel aanwijzingen uit dieronderzoek, maar het ontbreekt tot op dit moment aan
dergelilk onderzoek met betrekking tot werkstress bij mensen, hoewel de ge-
zondheidkundige betekenis van de verschillende psychofysiologische stresspa-
rameters niet in twijfel wordt getrokken (zie bijvoorbeeld Goldberg e.a., 1980,
Harrell, 1980, Diamond, 1982, voor wat betreft cardiovasculaire parameters;
Goldstein, 19tXI, Knardahl en Ursin, 1985, Majewski en Rand, 1986, voor wat be-
treft neuro-endocriene en cardiovasculaire parameters; Henri e.a., 1981, Bohus
e.a., 1987 voor wat betreft neuroendocriene parameters; Karasek e.a., 1981 , Fre-
se, 1985, Broadbent, 1985, voor wat betreft subjectieve parameters).
ln verschillende veldonderzoekingen onder stadsbuschaufÍeurs kan echter een
illustratie gevonden worden voor de aannemelijkheid van een dergelijk verband
(zie o.a. Mulders e.a., 1982; Meijman e.a., 1984; Kompier e.a., 1985; Mulders et.
al., 1988). De vraagstelling in deze onderzoeken was of mensen met een kenne-
lijk verminderde weerstand reactiever zijn in het eerder beschreven neuro-endo-
criene responspatroon in werksituaties. De verminderde weerstand wordt vast-
gesteld aan de hand van de ziehegeschiedenis in het jaar voorafgaand aan het
onderzoek. Onderscheiden worden chaufÍeurs met een hoge Írequentie van
kortdurende niet-speciÍieke ziehen (HZ-groep), chauffeurs met een middelho-
ge frequentie (MZ-groep) en chauffeurs met een lage frequentie (LZ-groep). De
uitscheidingssnelheden van adrenaline, gemeten in urine, tijdens normale werk-
dagen en tijdens vrije dagen worden tussen deze drie groepen vergeleken. Me-
dische keuringen ten tijde van deze metingen wezen niet op verschillen in de
gezondheidstoestand op dat moment tussen de drie groepen. Tijdens de vrije
dagen worden geen verschillen gevonden tussen de drie groepen in de adrena-
line-uitscheidingssnelheden. Tijdens de werkdagen worden dergelijke'verschil-
len wel gevonden, zoals blijh uit tabel 4.1.

Er worden statistisch signiÍicante verschillen gevonden tijdens de werkdagen in
de reactiviteit van adrenaline, uitgedrukt als de verhoging ten opzichte van base-
line, tussen de drie groepen buschauffeurs die zijn gedifÍerentieerd naar alge-
mene kwetsbaarheid, vastgesteld aan de ziekteverzuimgeschiedenis. De MZ-
groepen en de HZ-groepen blijken reactiever in deze sympathisch gestuurde
respons op werkstress dan de LZ-groep.



Adrenaline-uischeidingssnelheid
(als % t.o.v. base-line) na:

Ondezoek

Í980
í9&)
1984

3,5 uur werken

VMZHZ
129 252
188 1&l 263
138 224 204

7 uur werken

t2 MZ HZ

115 178
114 1€ 133
113 210 137

Tabel 4.1. Adrenaline-uitscheidingssnelheid, als percentage verho-
ging ten opzichte van 'base-line' (vriie dag, zelÍde klok-
tildstip), gedurende een normale werkdag na 3,5 uur en
na 7 uur werken, van drie groepen buschaufÍeurs, geob-
serveerd in drie verschillende studies. (1980: HZ-groep
n:6, lz-groep n:6; 1983: HZ-groep n:9, MZ-groep
n:9, lz-groep n:9; 1984: HZ-groep n:6, MZ-groep
n:6, lZ-groep n:6).
Bron: KompieÍ e.a. (1986)

Nu is ziekteverzuim een gecompliceerde maat, die niet zonder meer als indica-
tor van algemene gezondheidstoestand kan worden gebruik.
ln een nieuwe studie is daarom het verband onderzocht tussen het niveau van
algemene gezondheidsklachten, bepaald volgens een standaard vragenlilst (de
VOEG), en de reactiviteit van adrenaline onder werkstress (Van Dormolen e.a.,
1988). Het blijh, dat de reactiviteit van adrenaline goed te voorspellen is uit
gezondheidsklachten, die tenminste een half jaar vóór de adrenalinemetingen
zijn vastgesteld. ln vergelijking met ziekteverzuim blijken gezondheidsklachten
bovendien de betere voorspeller. Het ziet erdus naar uit, dat mensen in een min-
der optimale gezondheidstoestand in de adrenalinerespons meer gepronon-
ceerd reageren op werkstress. ln het licht van de eerder behandelde theorie van
'sustained activation' is dit een belangrijke bevinding, omdat hij ons op het spoor
kan brengen van een mechanisme dat aan de ontvvikkeling van gezondheids-
aandoeningen vanuit werkstress ten grondslag kan liggen.

,x



4.7. Stressdimensis in de werksituatie: werkdruk en autono-
mie

ln de literatuur zijn zo'n75 verschillende psychosociale en organisationele va-
riabelen in werksituaties geihventariseerd als mogelijke determinanten van werk-
stress (Beehr en Newman, 1978). Een.behandeling van al deze variabelen afzon-
derlijk is ondoenlijk. Men heeft dan ook gezocht naar algemene dimensies,
waarop werksituaties onderscheiden kunnen worden naar de mate waarin zij als
potentiële stressbron kunnen fungeren. De twee belangrijkste dimensies zijn: het
niveau van de werklast en de mate van autonomie (Karasek, 1979). De eerste di-
mensie heeft betrekking op de hoeveelheid werk en de werkdruk. De tweede di-
mensie heeft betrekking op de mate van controle en de beslissingsruimte in een
taak(situatie). Van belang in de laatste dimensie zijn vooral ook de zogenaam-
de organisationele aspecten van arbeidstaken, zoals de duidelijkheid van de
taakopdracht zelÍ en de gezagsverhoudingen (zie bijvoorbeeld Winnubst, 1986).
Tezamen bepalen de dimensies de intensiteit van een arbeidstaak.
Elke dimensie afzonderlilk heeft een relatie met stressreacties. Van groter belang
is echter dat de twee dimensies elkaars effecten versterken. Een hoge werklast
en een lage taakvrijheid hebben beide afzonderlijk bijvoorbeeld een relatie met
gevoelens van oververmoeidheid. De combinatie van de twee dimensies echter
heeft het sterkste effect. ln verschillende grootschalige onderzoeken, in de Ver-
enigde Staten en in Zweden, hebben Karasek en zijn medewerkers dit ver-
schijnsel gevonden: met betrekking tot psychische klachten, oververmoeid-
heidsklachten, ziektegedrag en geneesmiddelengebruik, en met betrekking tot
cardiovasculaire aandoeningen. Dit laatste is geconstateerd in een longitudinaal
onderzoek over een periode van 6 jaar (Karasek e.a., 1981). De parallel met de
klassieke rattenexperimenten van Weiss (19721 is te zeer in het oog springend
om onvermeld te laten: zowel het gebrek aan controle en de geringe beslissings-
ruimte, alsook een hoge werkdruk bleken in die experimenten van belang bij de
ontwikkeling van maagzweren door de rat. Een Zweeds onderzoek onder arbei-
ders in een houtzagerij (Johansson e.a., 1978) illustreert het effect van de
combinatie van deze twee dimensies op het uitscheidingsniveau van adrenali-
ne, gemeten in urine. De groep arbeiders in een werksituatie met een hoog, door
de machine opgelegd werktempo en met weinig eigen beslissingsruimte in het
werk blijh vooral gedurende de nrveede helft van de werkdag twee maal zoveel
adrenaline uit te scheiden in vergelijking met de controlegroep van arbeiders met
een minder hoge werklast en met meer beslissingsruimte. Onder rustcondities
wordt een dergetijk verschil niet gevonden.

4.8. Fysieke belasting en psychosociale stressbronnen
Naast deze twee taakdimensies zijn ook andere aspecten van het werk van be-
lang. Het betreft allereerst de belasting in werksituaties vanuit de fysieke facto-
ren van de arbeid en de arbeidsomstandigheden, en de relaties daarvarr met
psychosociale stressbronnen. ln het vooral sociaal-wetenschappelijk georiën-
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teerd stressonderzoek wordt aan fysieke factoren in de arbeid betrekkeliik wei-

nig aandacht besteed, naar onze mening ten onrechte (zie ook Frese, 1985;

Kómpier, 1988). Met name in de industrie ziln de percentages klachten over de

fysieke aspecten van de arbeid echter hoog (zie o.a. Diikstra e.a., 1981; Van der
Éelm en Meijman, 1981). Fysieke Íactoren hebben speciÍieke lichameliike ef-

fecten die enigszins buiten het psychosociale 'stressdomein'vallen en die meer

tot het terrein van de arbeidsgeneeskunde behoren. Zii dragen daarnaast ech-

ter bij aan het ontstaan van andere, vaak psychische klachten. Lawaai biivoor-
beeld veroorzaal<l op den duur gehoorschade, bij blootstellingsniveau's boven

80 dB(A). Het tast echter eveneens het concentratievermogen aan. Daarbii komt

dat onder lawaaicondities een extra beroep wordt gedaan op andere zintuigen

om signalen uit de arbeidsomgeving op te vangen. Lawaai beihvloedt dus ook
het p§chisch Íunctioneren en zal klachten kunnen versterken die voorMoeien
uit het moeten opbrengen van geestelijke inspanning. ln een alwat ouder onder-
zoek (Stemerding-Bartens, 1963) is bovendien gevonden dat onder lawaaicondi-
ties de onderlinge communicatie tussen werknemers beperkt wordt tot de
hoogst noodzakelilke contacten. De informele en sociaal-emotionele commu-

nicaiie valt voor een belangrilk deelweg. Dit gegeven is van belang in het licht
van de betekenis van sociaal-emotionele ondersteuning ('social support') in de
preventie van stressklachten. Zo vindt Broadbent (19S5) in verschillende on-

derzoeken onder handarbeiders in werksituaties met een opgelegd werktempo
(lopende-bandwerk bijvoorbeeld, maar ook caissière- oÍ teleÍonistenwerk) voor-
al depressieve klachten onder die groepen werknemers die weinig tot geen so-

ciaal-emotionele ondersteuning ondervinden, thuis of op hun werk. Dergelijke
klachten worden in veel mindere mate gevonden onder werkers in hetzelfde soort

werk, die echter wel sociaal-emotionele steun ondervinden. Klachten over Span-

ning en angst wOrden vooral gevonden onder werknemers die onder een hoge

weÀdruk werken en die veel waarde aan hun arbeid hechten oÍ er een sterke
betrokkenheid bij hebben. Werknemers in arbeidssituaties met een hoge werk-

druk maar met een instrumentele oriëntatie op hun werk ('ik zit hier voor m'n geld

en voor de rest zoeken ze het maar uit') rapporteren dergelilke klachten veel min'
der.
De onderzoekingen van Broadbent's groep illustreren echter nog een ander

aspect van werkstress, dat van belang is voor de relatie tussen Íysieke en psy-

chosociale íactoren in arbeidssituaties. Verschillende Íysieke belastingen komen

zelden alleen voor, maar meestal in combinatie met elkaar en in combinatie met
psychosociale stressbronnen. Een belangrilke vraag iS dan oÍ de efÍecten van

de verschillende Íactoren elkaar versterken. Er ziln hiervoor aanwijzingen uit ex-

perimenteelonderzoek, met name met betrekking tot prestatievermindering (o.a'

Colquhoun, 1962; Schmidtke, 1965; zie ook Van Dormolen en Hertog, 1988)'

Ook zijn er aanwijzingen dat de negatieve efÍecten van fysiek belastende Íacto-

ren versterh kunnen worden onder invloed van psychosociale stressbronnen uit

de taakinhoud en de werkorganisatie (House e.a., 1979).

3tt



4.9. 'Goping styles'
ln het stressondezoek wordt, zoals uit bovenstaande duidelijk zal zijn, een cen-
trale plaats ingenomen door het onderzoek naar de wilzen waarop mensen met
belastingen (kunnen) omgaan (Fisher, 1986). Het betreft hier het onderzoek naar
momentane en habituele copingstrategieën: hun determinanten en hun effecti-
viteit in verschillende situaties. Vermoedelijk kunnen niet alle vormen van coping
onder dezelfde algemene noemer worden gebracht. Er moet bijvoorbeeld on-
derscheid gemaakt worden tussen actieve en passieve coping (Henry en Ste-
phens, 1977; Obrist, Í981). Beide gedragstijlen hebben verschillende neuro-fy-
siologische en endocriene correlaten. Bij actieve coping zou het sympatisch
bijniermergsysteem vooral geactiveerd zijn, tenrvill bil passieve coping vooral het
hypotyse bijnierschorssysteem geactiveerd is. Op het onderscheid tussen deze
twee systemen en hun gedragsmatige manifestaties hebben we in het voorgaan-
de al gewezen. Er zijn bovendien sterke aanwijzingen, dat de effecten van stress-
bronnen in de arbeid pas optreden of in versterkte mate optreden, wanneer ook
andere meer aan de persoon en ziln levenssituatie verbonden modulerende fac-
toren aanwezig zijn, zoals een persoonlilke betrokkenheid bij het werk of socia-
le steun in de werk- en/oÍ de thuissituatie (Johansson en Gardell, 1988). De em-
pirische relaties die zijn gevonden tussen enerzilds deze beide factoren, die in
essentie kenmerkend zijn voor verschillende 'coping styles', en respectievelijk
angst en depressieve klachten als uitingen van stress, en anderzijds het onder-
scheid tussen het actieve en het passieve copingsyndroom zijn van groot be-
lang in het ondezoek naar de modulatie van werkstressverschijnselen.

4.10. Over de aarcl en de omvang van de problematiek
ln de onnruikkeling van de WAO-instroomcijÍers over de afgelopen tien jaar zien
we een verandering in het patroon van de voornaamste diagnosecategorieën,
dat overigens ook in de diagnoses van de ziektecijÍers is te vinden. Deze ver-
schuiving wordt gekenmerkt door een afname van de diagnosecategorie 'car-
diovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten)' in de WAO-instroom: van
1 80ó in 1 974 naar 11o/o in 1 985; tegenover een sterke toename van de categorie
'psychische klachten': van 17o/oin 1974 naar 28o/o in 1985, en een toename, zij
het minder sterk, van de categorie 'klachten aan het bewegingsapparaat'van
27oAin 1974 naar 32o/oin 1985. Hoewel absoluut gezien de omvang van de be-
roepsbevolking over de periode van tien jaar enigszins is toegenomen zijn de
cilÍers over de twee peiljaren toch goed vergelijkbaar, temeer daar het absolute
aantal 'WAO-instromers' in beide jaren vrijwel gelijk is: tussen 60 en 65 duizend
mensen. Hoewel men op grond van talloze factoren, die niet direct met de werk-
situatiete maken hoevente hebben, gezondheidsklachten en aandoeningen kan
krijgen, moet de bovengeschetste ontwikkeling toch vooral met veranderingen
in de werksituatie in verband worden gebracht. De cijfers wijzen erop, dat het
werk over de genoemde periode andere, en waarschijnlijk hogere, eisen is gaan
stellen aan de mentale en psychisch-emotionele functies van mensen. Ook wijst
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1974 1977 1980 1983 1986

910101211
28 22 30 27 27

26 29 25 25 25
12 13 10 10

1211109
11

21 22 23 26
39 37 45 50

Ploegendienst
Vuilwerk
Lawaai
Stank
Gevaarlijk werk

Eentonig werk

Lichamelijk auaar
Hoog tempo

13 12 12

Tabet 4.2. Beoordelingen van enige aspecten van de arbeid en

de arbeidsomstandigheden, gebaseerd op gegevens
van het Sociaal Cultureel Planbureau.
CijÍers gegeven als percentage van de geënquëteerde
Nederlandse werkne(e) m (ste) ers.

niets erop, dat ondanks de aÍname van het aantal werkplekken met (zwaar) dy-
namische spierarbeid (zoals tillen, sjouwen en dergelijke) het niveau van de li-
chamelijke belasting(en) is afgenomen, al zal de aard ervan eveneens veranderd
zijn. Eén en ander wordt geillustreerd in tabel 4.2. Daarin zijn samengevat de

oordelen over enige aspecten van de arbeidsomstandigheden, zoals die worden
gevonden bij steekproeven uit de Nederlandse werkne(e)m(st)ers. Door het So-

óiaal Cultureel Planbureau wordt periodiek een dergeliik onderzoek gedaan. We

hebben de gegevens samengevat over het tiidsbestek van 1974 tot en met 1986,

met tussenperioden van drie jaar.
Wat opvalt in tabel 4.2 is de spectaculaire stiiging van het klachtenniveau met

betrekking tot het hoge werktempo, en de stijging, zii het minder scherp, van het

klachtenniveau met betrekking tot de lichamelijke zwaarte van het werk. Deze

gegevens ondersteunen de eerder getrokken conclusie.
Éei ziet er naar uit, dat de arbeidsintensiteit in algemene zin gedurende het af-

gelopen decennium is toegenomen. Hierin kan een belangriike verklaring ge-

iocht worden voor de toename van met name de aan stress gerelateerde psychi-

sche klachten in de ziekte- en de aÍkeuringsciifers;
- zowel in oozaketijke zrn: mentale (over)belasting ten gevolge van hoge ar-

beidsintensiteit als oorzaak van psychische klachten/ziekten,
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- alsook in conditionele zin: de geihtensiveerde arbeid stelt dusdanige eisen
aan de menselijke (lichamelijke en mentale) venrerkingscapaciteit dat men
er niet meer aan kan voldoen en 'als ziek of arbeidsongeschikt wordt aan-
gemerkt'.

4.11. Slot
ln Nederland is bijna éénvijfde deel van de beroepsbevolking jaarlijks afwezig
op het werk, hetzij tijdelijk wegens ziekte, hetzij permanent wegens arbeidson-
geschiktheid. ln zo'n 30o/o V?rl de permanente afwezigheidsgevallen moet de
oorzaak gezocht worden in psychische klachten, met als belangrijkste overspan-
ning en depressiviteit (zie o.a. De Klerk e.a., 1983), en in circa 10olo in cardiovas-
culaire klachten en aandoeningen. Deze diagnosecategorieén worden, tenmin-
ste voor een belangrijk deel, in verband gebracht met mentale (over)belasting
en werkstress. Hoewel daarover geen exacte cijÍers bekend zijn, kan worden
aangenomen dat een belangrijk deel van het kortdurend ziekteverzuim zijn oor-
zaak vindt in psychisch onwelbevinden en lichte infectieziekten (griep, verkoud-
heden, e.d.). Van beide wordt verondersteld, dat zij aan mentale (over)belasting
en werkstress gerelateerd kunnen zijn. De eerste soort verschijnselen als'pre-
cursor' voor ernstiger psychische klachten (overspanning, oververmoeidheid,
e.d.), de tweede soort als medegedetermineerd door deÍiciënties van de licha-
melijke aÍweerÍuncties, die onder meer als gevolg van stress kunnen optreden
(zie o.a. McClelland e.a., 1980; Jemmott en Locke, '1984; Endresen e.a., 1987).
Wanneer we weten dat jaarlijks in Nederland circa 30 miljard gulden wordl uit-
gegeven aan betalingen in het kader van de sociale voorzieningen wegens ziek-
te en arbeidsongeschiktheid, en wanneerwil als ondergrens stellen dat zo'n 35o/o

van de genoemde aandoeningen en klachten direct aan het werk gerelateerd
zijn, dan is dus met de gezondheidsproblematiek van mentale (over)belasting
en werkstress bij schatting 4 miljard gulden per jaar gemoeid, nog aÍgezien van
de kosten aan loonderving en het persoonlijk leed waarmee de mensen indivi-
dueel geconfronteerd worden. Met de preventie van mentale (over)belasting en
stress in arbeidssituaties is dus een groot arbeidsgezondheidkundig en maat-
schappelijk belang gemoeid.
Over de mogelijke mechanismen die in deze relatie tussen arbeid(sintensiteit)
en klachten van welbevinden en gezondheid een rol kunnen spelen is vril veel
bekend. Veel hiervan is afkomstig uit cross-sectioneel veldonderzoek en uit ex-
perimenteel onderzoek, waarbij dit laatste soort onderzoek voor wat betreft de
fysiologische parameters sterk is gebaseerd op het 'rattenmodel'. Hoewel deze
onderzoeksvormen van grote waarde zijn, hebben zij toch een aantal metho-
disch/inhoudelijke tekortkomingen, zeker wanneer men zich de vraag stelt naar
de gezondheidkundige betekenis van de betrefÍende parameters bij mensen op
langere termijn. Kennis hierover is van groot belang in het onderzoek van men-
tale belasting en werkstress, waarin we vooralte maken hebben met dagelilks
voorkomende belastingen die op een bepaald moment gemeten het minimum-
niveau van schadelijkheid niet hoeven te overschrijden, maar die juist omdat zij
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dagelijks terugkeren op den duur stressreacties kunnen oproepen. Er is echter
bijzonder weinig prognostisch onderzoek gedaan bij mensen in hun natuurliike
werkomgeving. Een gedetailleerd inzicht in de aard van de relatie tussen arbeid
en stressverschijnselen en in de mechanismen die daarin een rol spelen is alleen
uit longitudinaal veld- en experimenteel onderzoek te verkrijgen.
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HOOFDSTUK 5

VEILIGHEIDSKUNDE VANDAAG EN MORGEN

A.R. Hale

5.1. lnleiding: wriiving in Arboland
Het vakgebied en de discipline van veiligheidskunde zijn behoorlijk in beweging.
Deze beweging heeft zich in de jaren '60 in Scandinavië en Amerika ingezet en
heeft met de hervorming van veel wetten met betrekking tot arbeidsveiligheid in

de jaren '70 in de rest van Europa zijn intrede gedaan. De veranderingen betref-
fen niet alleen de technieken die beschikbaar en toegepast ziin, maar ook de
grenzen van het vak zelÍ. De kern van mijn betoog zal zijn dat er een overlap,
en dus soms een conflict, bestaat tussen mensen die zich veiligheidskundige
noemen en mensen met titels zoals arbeidshygiënist, bedrijfsarts, ergonoom,
milieudeskundige e.d. De wetgeving in Nederland probeert in dit troebele wa-
ter regels te ontwikkelen voor deskundige diensten in bedrilven, een activiteit die
de wrijvingen vaak scherper maakt.

lk wil eerst een aantaltermen rond de veiligheidskunde proberen te definiëren
en standpunten uitleggen. Daarna wil ik naar de toekomst kilken en een beeld
geven van een aantal veranderingen die de rol van veiligheidskundigen, maar
ook andere 'arbodeskundigen' zullen doen wijzigen.
Allereerst geeÍ ik een deÍinitie van veiligheidskunde zoals die door miln vakgroep
wordt gehanteerd in ons onderwijs voor technische Íaculteiten.

DeÍinitie veiligheidskunde

De veiligheidskunde richt zich op:

. Mensbedreigende en milieubedreigende relaties in systemen met technolo-
gische componenten.

. De ontwikkeling van beoordelingswijzen, criteria en normen, welke de aan-
vaardbaarheid betreffen van risico's die voortkomen uit het Íunctioneren van
die systemen.



. Operationalisering en toepassing van verworven kennis en inzichten in (her)
ontwerp, constructie, gebruik(sregelingen) en organisatie van die systemen
en produkten, met als oogmerk de bescherming van mens en milieu, ook
op lange termijn.

Figuur 5.1 geeft een typisch voorbeeld van een veiligheidskundige manier om
naar een probleem te kijken; de preventieve maatregelen zijn gericht op het weg-
nemen oÍ verminderen van öf de bron, öÍ transmissie-elementen.

bron- trillingen
sterkte

ïï
wiel/weg banden
contact

transmissie-
elementen

ïïtt
vering stoel

trillings- effect
dosis

ï
I

rugklachten
aambeien

Figuur 5.1. Voorbeeld van veiligheidskundige optiek

Een tweede veiligheidskundig model is in figuur 5.2 weergegeven. Hier is het
proces van de totstandkoming van een ongeval oÍ gezondheidsschade aÍge-
beeld als een proces van verlies van beheersing, en een aantal klassen van pre-
ventieve maatregelen is gepositioneerd. ln beide Íiguren is geen onderscheid
gemaakt tussen veiligheid (letsel) en gezondheid (lange{ermijn ziekte). De prin-
cipes (en soms de praktijk) van beide kan met dezelfde modellen beschreven
worden. Pas als wij naar de details van het meten van de risico's aÍdalen begin-
nen zich verschillen te vertonen.

De laatste jaren staan in het teken van een groei van een aantal arbovakken (oÍ
protovakken) naar elkaar toe, daar geleidelijk enkele gemeenschappelijke prin-
cipes duidelijk worden. Figuur 5.3 laat deze groei zien.
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TECHNOLOGIE

ARBEIDSHYGIENE
VEIUGHEIDSKUNDE

BEDRIJFSGENEESKUNDE
SOCIALE GENEESKUNDE

MILIEUKUNDE
ERGONOMIE

SAMENLEVINGMENS

Medici
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I

ArbeUshygiënist

"/Veiligheidskundigen

\

Technici

Bedrijfskundigen
Ergonomen

rysiaosen / Ï

Psychologen

Figuur5.3. Schema'Arbovakken'

Een aantalaardachtsgebieden is ontstaan op het moment dat mensen zich rea-
liseerden dat datgene wat fout gaat oÍwel op technisch gebied, ofwel met een
mens, niet volledig verklaard kon worden door gebruik van inzichten en metho-
dieken uit de techndogie oÍ de menswetenschap alleen:
- zuiver technische kennis kan ongevallen niet voorkomen;
- zuiver medische kennis kan het ontstaan van ziekte niet volledig verklaren;
- zuiver psychologische kennis kan stress en arbeidsdissatisfactie niet vermij-

den.
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De beweging in Arboland is de laatste jaren dus groot. Als wij naar de wetge-
ving kijken (en als wij niet vergeten dat het in 1980 nog niet eerder zo geformu-
leerd werd) zien wij dat wederzijdse toenadering is erkend door een nadruk op
samenwerking tussen de BedrijfGezondheidsDienst (BGD) en de Veiligheids-
Dienst (VD), maar dat er toch een onderscheid tussen veiligheid en gezondheid
gemaakt is, met een nogal onduidelilke positie voor de arbeidshygiëne. Ter ad-
structie volgÍt hier een gedeelte van de oorspronkelijke tekst van de Arbowet (ar-
tikel6).

Uittreksel van Arbowet 1980 - oorspronkelijke versie

BGD
(gezond-

heid)

VD

(Veilig-

heid en

hlgiene)

Als taken van de Arbodienst worden in ieder geval aangemerkt:
het doen van aanbevelingen met betrekking tot het algemeen on-
dernemingsbeleid voor zover dit mede gericht is op de veiligheid,
de gezondheid, en het welzijn van de werknemers, en met name
omtrent de produkie- en werkmethoden; het gebruik van werhui-
gen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen bij de arbeid
alsmede van stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de veilig-
heid en de gezondheid van de werknemer; de inrichting van de ar-
beidsplaatsen; de samenstelling, toewijzing en inhoud van de ta-
ken van de werknemers;
het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied
van de best bestaande regelen der techniek, de stand van de ge-
zondheidszorg en de algemeen aanvaarde opvattingen over het
welzijn in verband met de arbeid;
het zich op de hoogte stellen van de ervaringen welke zijn opge-
daan met het op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemer gerichte beleid;
het verlenen van bijstand bij het geven van voorlichting en onder-
richt aan de werknemers in verband met de veiligheid, de gezond-
heid en het welzijn in relatie tot de arbeid;

verrichten van geneeskundig onderzoek bij het in dlenst treden
van de werknemer;
het verrichten van periodiek geneeskundig onderzoek van werkne-
mers, die in verband met de uitoefening van hun werkzaamheden
aan bijzonder gevaar voor hun gezondheid blootstaan;
het doen van aanbevelingen tot het voorkomen van beroepsziek-
ten;
het doen van aanbevelingen tot het voorkomen en het bestrij-

den van ongevallen en het doen van aanbevelingen ter zake;
het medewerken aan revalidatie;
het medewerken aan het weren en bestrijden van schadeliike in-
vloeden, waaraan de werknemer in verband met zijn arbeid kan zijn
blootgesteld, zoals schadelijke dampen, gassen, stof, schadelijk of

c.

e.

f.

BGD

(alle

taken)

VO

(taken

henj)



k.
t.

n.

o.

hinderlilk geluid of andere schadelijke oÍ hinderlilke trillingen, of
schadelilke stralingen ;

het houden van een bedrijfsgeneeskundig spreekuur;
het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en ziekte, het doen van
aanbevelingen tot het organiseren van de EHBO en tot het plaat-
sen van het aan de eerste hul@ienst verbonden personeel.

m. het verrichten van geneeskundig ondezoek van werknemers an-
ders dan onder e en f bedoeld.

medewerken aan het bevorderen van goede arbeidsverhoudin-
gen in het bedrijf of de inrichting;
het medewerken aan het verrichten van arbeidsanalyse;
p.het verrichten van werkzaamheden en het bevorderen van maat-
regelen ter beperking van ziekteverzuim;
q.het optreden als medisch adviseur van sociale fondsen en instel-
lingen;
het melden aan de werkgever van vermoedens omtrent het vóÓrko-
men van beroepsziekten van werknemers oÍ omtrent gevaar in ver-
band met hun arbeid;
het zich op de hoogte houden van de omstandigheden, waaronder
de arbeid wordt verricht, zoals temperatuur, vochtigheid, luchtbe-
weging, stoÍ, verlichting, geluid, ergonomische geschiktheid en zin-
delijkheid;
het zich op de hoogte houden van schadelijke inMoeden, welke de
werknemer door de aard van zijn arbeid, ziin werktiiden, ziin ar-
beidsmilieu oÍ het arbeidstempo kan ondervinden, zoals inMoeden
ten gevolge van ploegenarbeid, stukwerk of het automatiseren van
het produktieproces;
het analyseren van en rapporteren over met beroepsziekten samen-
hangende arbeidsomstand igheden;
het verlenen van bijstand bij het tot stand komen van het laar-
plan en het jaarverslag;

w. het doen van aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstan-
digheden op grond van de stand van de ergonomische weten-
schap, de arbeidskunde, de arbeidsorganisatieleer en de techniek,
een en ander met het oog op de bevordering van het welziin in ver-
band met de arbeid;

f het verlenen van bijstand bii hettotstand komenvanveiligheids-

- rapporten, ongevalsrapportering en ongevalsanalyse.
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De samenwerking tussen de diensten is in het verleden vaak bemoeilijkt door
een ervaren verschil in status zowelwat betreft het opleidingsniveau van de des-
kundigen als de positie van de dienst in de bedrilÍsstructuur. Hier wordt nu door
de invoering van Artikel 19 van de Arbowet iets aan gedaan. Onderstaand treft
u een uittreksel aan van de Arbowet 1980, nl. artikel 19, dat betrekking heeft op
de Veiligheidsdienst en de Veiligheidskundige.

Uittreksel van Arbowet 1980 - oorspronkelijke versie

Veiligheidsdienst, veilig heidskundige
Artikel Í9

1. Aan een bedrijf of een inrichting behorend tot een bijalgemene maatregel
van bestuur aangewezen categorie moet, al naar gelang deze maatregel
zulks bepaalt, een veiligheidsdienst oÍ een veiligheidskundige verbonden zijn,
die voldoet aan het bij oÍ krachtens deze afdeling bepaalde.

3. De taken van de veiligheiddienst onderscheidenlijk de veiligheidskundige
hebben ten doel de bevordering van de veiligheid en de hygiène van het ar-
beidsmilieu. Te dien einde verstrekken zij adviezen en verlenen zij bilstand
aan de werkgever, de werknemers en de ondernemingsraad onderscheiden-
lijk de ter zake bevoegde Commissie.

4. Een veiligheidsdienst moet voldoende zijn uitgerust en zijn bemand met daar-
toe geschik personeel. Hil moet onder leiding staan van een veiligheidskun-
dige.die over de daartoe vereiste geschiktheid, deskundigheid en ervaring
beschih. Deze veiligheidskundige is verantwoordelijk voor de juiste wijze van
taakvervulling van de dienst en moet rechtstreeks toegang kunnen hebben
tot degene die aan het hoofd staat van het bedrijf of de inrichting waaraan de
dienst is verbonden. De in een veiligheidsdienst werkzame veiligheidskundi-
gen oefenen hun taak uit met behoud van hun zelÍstandig oordeel op het ge-
bied van hun deskundigheid en van hun onaíhankelijkheid ten opzichte van
degene die aan het hoofd staat van vorenbedoeld bedrijf oÍ vorenbedoelde
inrichting.

Het is duidelijk dat de onaÍhankelijkheid van de veiligheidsdiensten benadruk
wordt. De veiligheidsdienst moet een zelfstandig oordeel geven op het gebied
van zijn deskundigheid, onafhankelijk ten opzichte van degene die aan het hoofd
staat van een bedrijÍ of inrichting. Deze onafhankelijkheid van deskundigen is al
bekend op het terrein van de bedrijfsgezondheidsdiensten, maar het is voor het
eerst dat de veiligheidskundige dezelfde ondersteuning krijgt voor zijn activitei-
ten. De adviseur moet dus niet alleen voor de directie, maar ook voor de onder-
nemingsraad en werknemers onaÍhankelijke taken kunnen uiNoeren. Hij geniet
ook bescherming van zijn positie en kan dus niet zomaar ontslagen worden als
hij een impopulair advies ('stop met een proces') geeft.
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De opleidings- en ervaringseisen voor de hooíden van VD-en ziin ook dichter bij

het niveau van bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten gebracht.
Samenvattend hebben wijhier met een groep elkaar overlappende gebieden te
maken en in dat overlappende gebied van mens, samenleving en technologie,
hebben wij een aantal groepen Íunctionarissen met verschillende achtergronden
dat claims legt. De disciplines die een rol spelen in het kader van de postdocto-
rale beroepsopleiding Veiligheid, Gezondheid en Welziln in de Arbeid gedoceer-
de module Ergonomie, Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne (EVA), heb ik ge-

schetst (Íiguur 5.3) met de verschillende aanpakken waarmee ze komen: de
ergonomen vanuit een psychologische en vaak fysiologische achtergrond, met
een Íocus op de Íysieke en mentale belasting van de mens; de veilig-
heidskundigen, soms vanuit een technische achtergrond, soms vanuit een

bedrijfskundige achtergrond en dus meer organisatie- en techniekgericht; en de
arbeidshygiënisten vanuit een gezondheidswetenschappeliike of chemische
achtergrond. Zij komen binnen dat centrale gebied soms tot vrij scherpe botsin-
gen. Mijn boodschap is, dat als mensen de aanpak van anderen leren kennen
en daaruit gezamenlijk methoden en technieken ontwikkelen, dat we dan mis-

schien tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Wellicht ben ik te opti-
mistisch; dat zullen we over een aantal jaren zien.

5.2. Probleemoplossing als grondslag
Als laatste begripsbepaling wil ik één van de basisprincipes beschriiven die voor
de drie disciplines geldt, nl. een probleemoplossende aanpak. lk leg dit model
(Íiguur 5.4) ook voor, omdat je het kunt gebruiken om te beschriiven wat alle ta-

ken zijn die binnen een bedrilÍ uitgevoerd moeten worden ten opzichte van de
aanwezige bedreigingen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Je moet eerst herkennen dat er een probleem is; hoe weet je dat? Waar krijg je

de signalen vandaan? ln het verleden kwam de grootste biidrage van medici en

dat is de reden waarom de medische beeldvorming zo'n grote invloed heeft g+
had op de ontwikkeling van de veiligheidskunde. ln de 19e eeuw waren het veel-

al de artsen die signaleerden dat er veiligheidsproblemen waren, omdat veel

mensen ledematen achterlieten op de werkvloer. En omdat de artsen vanuit hun

achtergrond het idee van systematische probleemdiagnose hadden, is dat over-
genomen door veiligheidskundigen. Tegenwoordig proberen wii andere signa-
len te gebruiken voor het herkennen van een (potentieel) probleem; we willen
immers niet wachten tot er letsels en ziekten zijn. Dientengevolge worden medi-
ci in een meer ondersteunende rol geplaatst.
ln de analyseÍase wordt gezocht naar oorzakelijke Íactoren. Soms door middel
van echt onderzoek, maar vaker door middel van het opsporen van de afwijkin-
gen in het systeem, bijvoorbeeld oÍ we teveel van mensen verwacht hebben bii
het uiNoeren van hun taak, oÍ we een produktiesysteem hebben ontwikkeld dat
binnen het vermogen van de mens ligt, niet alleen qua belasting, maar ook qua
denkvermogen, probleemoplossend vermogen, concentratie, en dergelijke.
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probleemherkenning en -beschrijving

I

I
probleemanalyse (oorzakelijke factoren)

I

I
criteria voor probleemoplossing (normbepaling)

I

I
prioriteitenstelling (welk probleem of deelproHeem)

I

I
aandragen van oplossingen (technische, organisatorische,
rnaatschappelijke)

Figuur 5.4.

keuze van oplossing

implementatie

I

I
controleren en evalueren van oplossingen

I

l
plannen maken voor onvooÍziene omstandigheden

Cyclus van probleemoplossing

Een heel belangrijk stadium vormen de criteria voor oplossing. Hoe weet ik of ik
mijn probleem opgelost heb; dat de symptomen weg zijn? Hoe kan ik prioritei-
ten stellen, want ik heb altild veel meer problemen dan de middelen om ze op te
lossen; ik moet dus keuzes maken.
De volgende stap is te inventariseren welke oplossingen ik kan gebruikpn. Daar
bedoel ik heel nadrukkelijk niet alleen de technische kant van de oplossingen
mee.
Er is voor de meeste prohrlemen meer dan één oplossing en het kiezen tussen
die verschillende oplossingen is altijd moeilijk. Er spelen vaak verschillende mo-
tieven een rol. Als je terugkilk naar het model van 'ingrijpen bij de bron' Öf 'geef
iemand een beschermingsmiddel' (figuur 5.1), dan zijn de kapitaalkosten voor
de werkgever door ingrijpen bij de bron meestal veel hoger dan het aanschaÍ-
Íen van beschermingsmiddelen. Vaak kijk de werkgever alleen maar naar de ka-
pitaalkosten, en niet naar de kosten over een langere termijn en de effectiviteit
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die hij voor die kosten krijgt. Als le één keer bij de bron ingrijpt, heb je verder
geen kosten meer, hooguit onderhoudskosten. Als je ingrijpt bijde persoon, ver-
onderstelt dat opleiding en constant toezicht, anders dragen de mensen de be-
schermingsmiddelen niet. VooÍts heb je meestal een lagere efÍectiviteit omdat
de mensen de beschermingsmiddelen niet correct dragen omdat ze niet com-
Íortabelzijn. Met een dergelijke beschouwing is het in kosten-batentermen vaak
niet meer zo duidelijk welke oplossing de beste is.
lmplementatie spreekt voor zichzelf. Het is meer een zaak voor liln- en stafÍunc-
tionarissen dan voor de deskundige diensten.
Controleren en evalueren geven de terugkoppeling: heb ik inderdaad de proble-
men opgelost? Meestalis dat niet zo en moet ik nog meer maatregelen nemen,
dat wil zeggen de cyclus weer doorlopen.
Het maken van plannen voor als het toch Íout gaat roept weer een vraagteken
op. Valt dat onder de veiligheidsdienst of niet? De brandweer, om voorbeeld te
geven, is vaak een apaÍte aÍdeling en er kan verwarring ontstaan over wie ver-
antwoordelijk is voor overlappende gebieden zoals brandpreventie. ls dat een
veiligheidstaak oÍ een brandweertaak? Eén van de plannen voor onvoorziene
omstandigheden betreft de EHBO. Waar valt deze onder en wat is de link tus-
sen de verschillende noodtaken? Tegenwoordig moet dat, soms wetteliik ver-
plicht, in een rampenplan beschreven worden. Wie schrilft en beheert dat?

5.3. Toekomstigetrends
De rest van mijn spreekijd wi! ik besteden aan het bespreken van een aantal
trends. Uitgaande van het taken- en activiteitenmodel, is de vraag: waar ligt de
nadruk voor veiligheidskunde nu en wat valt er in de toekomst te venrvachten?
Traditioneel waren veiligheidskundigen heel nadrukkelijk gericht op technische
oplossingen en op het controleren van regels. Je kunt in de verslagen van de ar-
beidsinspecteurs aan het begin van deze eeuw, en in Engeland ook in de vori-
ge eeuw, lezen dat zij als de enige interessante aspecten beschouwden de on-
geveerl0oó door machines veroorzaakte ongevallen. Zij rekenden het niet tot
hun taak om de rest van de 90o/o ongevallen te voorkomen; dat was een taak van
de slachtofÍers zelí, deze moesten zorgvuldiger werken. Vroeger was vei-
ligheidskunde dus echt een technisch vak; een vak waarin weinig sprake was
van prioriteitenstelling en van analytische methodologie; een vak ook met wei-
nig nadruk op organisatorische en menselijke oplossingen van problemen. ln-
dien wijde toekomstige rolvan de veiligheidskunde willen voorspellen moeten
we ons echter richten op een aantal bepalende factoren, welke de laatste iaren
ook sterk aan verandering onderhevig zijn. Figuur 5.5 geeft deze in vogelvlucht
weer.

Wat zijn de risico's van de arbeid en hoe ontwikkelen deze zich? Maat-
schappelijke opvattingen: hoe kijken mensen tegen de risico's aan, wat vinden
zij belangrijk en wat niet? En als afspiegeling daarvan: wat vindt de wetgeving
daarvan? Meestal volgt de wetgeving van een afstand de risicobeleving van de
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Aard van risico's

/'
a"

Risicobeleving
Ínaatschappeliike
opvatting

\
\

Wetgeving

Figuur 5.5.

Structuur van bedrijfsleven
en bedrijven (+ cultuur)

Schematisch overzicht van factoren die takenpakket van veilig-
heidskundige bepalen

maatschappij. Soms komt hetvrijdichtbij, vooral bij het ontdekkenvan een nieuw
sooÍt risico (bijvoorbeeld lasers, genetische manipulatie). Deze drie Íactoren sa-
men bepalen dan wat de taken ziln die tenrille van veiligheid, gezondheid en wel-
zijn binnen de bedrilven uitgevoerd moeten worden. BedrilÍsorganisatorische
factoren (de structuur en cultuur van het bedrilf) beihvloeden welke taken aan
de veiligheidsdienst en welke aan andere deskundige diensten zijn oÍ worden
toevertrouwd.

De aard van de r§icob

Er is op dit terrein een duidelilke ontwikkeling te constateren nl. afname van de
eenvoudige machine- en handarbeidgebonden risico's. Er zijn veel meer robots
ingevoerd, er is veel meer mechanisering van handarbeid; aldus heeft een ver-
mindering van allerlei z,uare arbeid plaatsgevonden. Wie, als voorbeeld, nu naar
een autoÍabriek gaat, ziet daar maar een kwart van het aantal werknemers dat
daar 15 à20 jaar geleden werkte; handarbeid en machinewerk maken daarom
een veel kleiner deel uit van het aandachtsgebied van veiligheidskundigen. Het
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ziln vooral de grote bedrijven waaruit die traditionele taken zijn verdwenen. ln de
kteine bedrilven blijven ze vaak bestaan. Juist deze sector is qua deskundige
diensten heel moeilijk te organiseren is en heefi vaak werknemers die niet lang
in dienst blijven en dus geen lid van een bond zijn. De arbeidsinspectie heeft in
deze sector soms geen weet van het bestaan van een bepaald bedrilÍ. Dat is ty-
pisch een probleem van de bouwnijverheid. Zware handarbeid en gevaarliik
machinewerk bestaan dus nog steeds en mensen zijn blootgesteld aan risico's,
maar de vraag is: hoe kun je deskundig advies en kennis leveren om de proble-
men op te lossen?
Een aantal taken zijn helemaal uit een land zoals Nederland naar de Derde We-
reldlanden verdwenen, omdat de wetgeving in Nederland (en de rest van Euro-
pa) zo streng is geworden dat het onbetaalbaar is geworden om hier bepaalde
processen uit te voeren. Ook als het proces arbeidsintensieÍ is, kan een onder-
nemer veel goedkoper in een ontwikkelingsland, bilvoorbeeld Korea, terecht.
De risico's die in plaats van deze oude risico's komen, bedreigen het milieu en
de gezondheid. De laatste decennia is men zich hier veel meer van bewust. Dat
hangt samen met het feit dat we nu veel beter zijn in het meten van die proble-
men. Ze waren er dus altijd al, maar we weten dat nu veel eerder. We kunnen
veel kleinere hoeveelheden chemische stof meten. Als biiSandoz in Baseltoxi-
sche stofÍen in de Riln komen, kunnen we dat in het lJsselmeer meten. Een aan-
taljaren geleden was dat helemaal niet mogelilk en misschien hebben we ons
dus veel minder bedreigd gevoeld. Dergelilke problemen worden nu belangrilk
geacht maar de vraag blilft of ze tot het aandachtsgebied van de gezond-
heidsdienst oÍ die van de veiligheidskundigen horen.
De kleine kans/grote gevolgrisico's zijn ook veel belangrijker geworden. Chemi-
sche fabrieken en de energieopwekkende industrie kunnen in één klap een gro-
te hoeveelheid energie loslaten en we moete! dus voor een kleine kans zorgdra-
gen. Die kans ligrt of, t*to-a tot soms 1x10-8 Daartoe worden normen gesteld,
o.a. door het Ministerie van VROM. Het is zeer de vraag oí kansen die zo klein
zijn wel met de nodige nauwkeurigheid te meten zijn. Deze problematiek vormt
een gebied waar één groep veiligheidskundigen veelaandacht aan besteedt. Er
is bijna een nieuw ras veiligheidskundigen ontstaan om dat soort calculaties te
onderbouwen; het zijn mensen die veelai een universitaire chemisch-technole
gische, of soms wiskundige achtergrond hebben.
Door deze veranderingen moeten wij, dat moge duidelijk zijn, het oude beeld
van een veiligheidskundige, waarin hijzorgdraagt voor het houden aan een een-
voudig stel veiligheidsregels van een bulk produktiewerkers (handarbeiders oÍ
machineoperators), loslaten.
De traditionele problemen liggen nu in aanverwante functies, zoals onderhoud.
Als je robots invoert dan zijn het geen operators meer die verpletterd worden;
het ziin nu de monteurs die daar even tussendoor moeten klimmen om iets te
repareren. Bil een probleem zoals asbest, ziln het tegenwoordig veel minder de
asbestproducerende fabrieken waar de problemen ontstaan. Het ziin de gara-
ge- of sloopbedrijven, waar het risico wat meer marginaal is; dus hebben ze er
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niet zoveel geld aan besteed om het op te lossen. Ol ze ziin Uberhaupt te klein

om de oplossing te kunnen betalen.
Een groter bewustzijn speelt ook een rol, bijvoorbeeld in het opkomen van prG
duktaansprakelijkheirl als probleemgebied. Dit zal de komende tien laar veel

meer de aandacht van de veiligheidskundige vragen. Het ggat hierbij vooral om
het voorspellen van de gevaren van een produkt als het in handen van het pu-

bliek oÍ andere bedrijven komt. Veel moeilijker wordt het als een produkt naar

het grote publiek gaat. Gevaarlijke lechnologie wordt verspreid, denk biivoor-
beeld aan hobbygereedschap. Een motorkettingzaag werd 10laar geleden al-
leen maar door beroepsmensen gebruikt. Nu kom je het in veel kleine particu-
liere hobbyshops tegen en iedereen kan er één huren om op een zondagmiddag
zijn arm aÍ te zagen. Wie is daarvoor aansprakelijk (gebruiker of producent), wat
voor taak ligt daar voor de overheid?
Binnenkort treedt de Europese richtlijn over produktaansprakeliikheid in Neder-
land in werking waardoor veel meer aansprakelijkheid bij de ontwerpers zal ko-

men te liggen. Het wordt niet het Amerikaanse systeem, waar de ontwerper aan-

sprakelijk is voor alle ongevallen die door zijn produk worden veroorzaakt, maar
de term is nu 'voorspelbaar misbruik' van produkten; een probleem waarmee de
Íabrikant rekening moet houden.

P er c epti es van risico's

Hierboven heb ik dit thema al geïntroduceerd.
Mensen zijn zich er veel meer van bewust dat een gevaar dat in eén plaats op-
treedt, zijn efÍect op een heel andere plaats kan hebben. De afualproblematiek
en zure regen zijn typische voorbeelden van dit probleem. Men kiik nu niet al-
leen naar een klein deel van een Systeem, maar naar het grote geheel. Recente
wetgeving gaat niet alleen over produkt-, maar ook over milieuaansprakeliikheid.
De verantwoordelijkheid wordt weer tot de bron teruggevoerd; de vervuiler be-

taalt.
lndien uitgangspunt ís dat alle activiteiten risico's met zich meebrengen, krilgit

de prioriteitenstelling van risico's meer aandacht.
Vroeger wachtte een bedrijf tot een probleem gesignaleerd werd, biivoorbeeld
doordat er ongevallen gebeurden. De veiligheidskundige stortte zich meteen op
dat probleem totdat hij een bevredigende oplossing had en wachtte vervolgens
op het volgende probleem. Nu is dat niet meer verantwoord; we weten immers
van tevoren wat er gaat gebeuren. We kunnen dat veel beter meten, we kunnen
dat veel beter voorspellen en dat betekent dat we moeilijke keuzes moeten ma-

ken. Welke problemen gaan we aanpakken? Als ik in mijn bedrilf een lawaaipro
bleem en een mogelijk ontplofÍend drukvat heb, welk probleem pak ik dan aan?
ls de kans van 1 op 1000 dat iemand ernstig gewond raakt door een ontplofÍing
erger dan dat 20 mensen gehoorschade oplopen na een blootstelling van 1 5 jaar

aan dat lawaainiveau. Wat moet ik dan kiezen? Dat is een nieuwe vraagstelling
voor veiligheidskundigen.
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Er is voor veel gevaren ook geen nulpunt. We kunnen niet rustig zeggen 'ik eli-
mineermijn risico'. Je elimineert niets;je kunt alleen maarterugdringen. Devraag
is dus: tot wdk niveau? Dat levert een maatschappeliik probleem op, omdat het
publiek en hun vertegenwoordigers (nog) niet willen accepteren dat een kans
boven een nulrisico aanvaardbaar is. Als er één ongeval gebeurt, is het voor som-
mige mensen per definitie niet aanvaardbaar. Als veiligheidskundige moet ie ech-
ter kunnen zeggen: dat ongeval is gebeurd, ik heb het voorspeld, het komt on-
geveer met de kans die ik voorspeld heb, dus op basis van dat ongeval doe ik
absoluut niets. Maatschappelijk gezien is dat nu een bijna onmogelijke beslis-
sing om te nemen; politiek gezien moet je iets doen.

Stuctuur van het brdrijHeven

Dit jaar wordt door de invoering van art. 19 van de Arbowet het instellen van een
veiligheidsdienstvoor bedrijven met meerdan 500 werknemersverplicht gesteld.
ln Nederland zijn er een 300-tal bedrijven die daarvoor in aanmerking komen.
Als de trends van de laatste jaren zich doorzetten wordt dat echter een dalend
aantal, als de verplichting op basis van het aantal werknemers gedeÍinieerd blilft.
De laatste laren is er een duidelilke trend tot het opsplitsen en het decentralise-
ren van bedrijven. De grote fusies zijn grotendeels verleden tijd. Grote bedrijven
zijn vaak ook slim genoeg om risico's over te dragen; gevaarlijke processen wor-
den uitbesteed aan kleinere ondernemers. Dit betekent dat vaak een negatieve
correlatie bestaat tussen de omvang van veiligheidsproblemen en de bedrijfs-
grootte. Eén van de argumenten dat wel gehanteerd wordt bij het overdragen
van risico's is dat de ondernemer die zo'n gevaarlijk proces aanneemt, zelÍ wel
een deskundige op dat gebied zou zijn. lk heb grote twijÍels of, en in hoeverre,
dat wel waar is. Zo niet dan zou zo'n kleine ondernemer een deskundige in dienst
moeten nemen; is dat echter wel betaalbaar voor een klein bedrilf? Welke bedrij-
ven kunnen een vrij dure deskundige betalen? En, om terug te komen op een
eerder punt, gaat het dan om één persoon oÍ om meerdere? Het lijkt alsof er drie
mensen in dienst moeten komen: een arts, een arbeidshygiènist, een veiligheids-
kundige. ls dat betaalbaar? Neen! Zeker in een middelgroot bedrijÍ is er vraag
naar één multiÍunctioneel persoon die alles dekt; die genoeg weet om de hele
zaak op te lossen. Misschien zullen afgestudeerden van deze postdoctorale be-
roepsopleiding dat worden; dat is maar de vraag.

lk praat dus over het combineren van de veiligheidsÍunctie met een andere Íunc-
tie. Dat gebeurt vaak in bedrijven. Maar kun je dat doen zonder de onafhanke-
lijkheid van de Íunctie aan te tasten? Combinatie met een produktiefunctie is een
enorm probleem. Ook een combinatie met een technische dienst zalconflicten
doen ontstaan tussen onderhouds- en veiligheidsprioriteiten. Het Challenger-on-
geval is daar een zeer goed voorbeeld van. Er was een verstrengeling van be-
langen tussen verschillende groepen van onderaannemers waarin veiligheid het
argument verloren heeft: 'get on with the flight'.
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Wetgeving

Wetgeving weerspiegelt de verschillende aspecten die boven genoemd zijn. Als
een buitenlander naar de Nederlandse situatie kijh is het opvallend dat het hier
zoveel tijd kost om een wet in te voeren. Nederland voert nu een Arbowet in die
de geest van de jaren '60-'70 bevat en die in veel opzichten niet klopt met de
principes en ideeën van de jaren '80. Andere landen zijn aan het terugdringen
wat Nederland aan het invoeren is. Gaandeweg won ook in Nederland het dere
guleringsstreven aan invloed. Welzijnseisen zijn voor een groot deel minder strin-
gent gemaakt. De overheid probeert taken af te stoten naar de industrie. De over-
hekl wil decentraliseren, niet alle beslissingen zelÍ nemen, zelf geen concrete
normen en regels maken, maar probleem oplossen overlaten aan bedrilven.
Maar als je tot hetzelÍde resultaat wil komen, moet daartoe deskundigheid in de
bedrijven aanwezig zijn. Als de overheid zich terugtrekt zonder zich ervan te ver-
zekeren dat daar genoeg deskundigheid aanwezig is, zijn de enige slachtoffers
de mensen die in de bedrijven moeten gaan werken. Dat definieert het span-
ningsveld tussen de rolvan de overheid als toezichthouder en de rol van de be-
drijven zelf. ln de jaren '60 en '70 was het idee van delegeren aan de bedriiven
verkocht op basis van meer vrijheid om eigen beslissingen te nemen. Nu moet
het duidelijk worden voor de bedrijven dat vrijheid om beslissingen te nemen be-
tekent dat je daar tijd in moet stoppen. Veel bedrijven roepen nu dat ze geen tijd
hebben om zelÍ normen en standards op te zetten, d.w.z. dat ze het geld niet wil-
len betalen om deskundigen in dienst te nemen die de beslissingen kunnen ne-
men. Ze willen gewoon dat iemand zegt wat ze moeten doen om veiligheid te
bereiken. ln dit spanningsveld moeten de veiligheidskundigen, van zowel be-
drijven als arbeidsinspecties, elkaar in de toekomst vinden.

5.4. Conclusie
Van de veiligheidskundige wordt door al die veranderingen een hoger niveau
geëist; er zijn minder eenvoudige taken en nieuwe taken zijn ingewikkeld. De vei-
ligheidskundige, maar ook de bedrijÍsarts en de arbeidshygiènist, moet comple-
xe vragen beantwoorden van prioriteit, evaluatie en kosten/baten. ln alle onder-
delen van Arboland moet men meer methodologisch en conceptueel kunnen
denken. Het gebied breidt zich uit met nieuwe kennis en technieken, tegeliiker-
tild echter wordt de gemeenschappelijke basis van de verschillende onderdelen
(veiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne en ergonomie) meer zichtbaar. Er be-
staat een spanningsveld tussen samenvoeging en specialisatie van taken en
diensten. Er is ook een focusverandering. De produktieoperator is niet meer de
enige klant voor de veiligheidskundigen. De optiek is breder en gericht zowel
binnen als buiten de fabriek, naar de klant van het produkt, het grote publiek en
de omwonenden.

Als deze veranderingen hun beslag krilgen wordt het de komende iaren een
spannende, maar ook een boeiende tijd voor ons vakgebied.
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HOOFDSTUK 6

SOCIAAL BELEID:
ATROFIE VAN EEN MANAGEMENTDOMEIN

W.H.C.KerkhoÍí

6.1. lnleiding
ln deze voordracht wordt een beschouwing gegeven over sociaal beleid. Dit the-
ma draagt de softe geur mee van de jaren zestig en lijk bepaald niet te behoren
tot de meest wezenlijke elementen van de huidige, dynamische visie op onder-
nemen.
Tegenwoordig wordt het onderwerp sociaal beleid vooral geassocieerd met aÍ-
vloeiingsregelingen en met specifieke maatregelen voor minder daadkrachtige
groeperingen als vrouwen, invaliden en etnische minderheden. ldeaal is een per-
soneelsbestand, waar zo'n sociaal beleid overbodig is, de populatie dus van de
dertig tot vijÍenveertigjarigen, die haar eigen boontjes kan doppen. ldeaal is dus
een situatie, waarin het sociale beleid in de veilige handen van een Íunctionaris
met een commerciële oÍ technische achtergrond gelegd kan worden.

En inderdaad, het werkterrein onder de titel sociaal beleid was in de loop van de
laren zestig ook werkelijk essentieel anders dan wat men hieromtrent tegenwoor-
dig aantreft. Kon men in die tijd nog getuige zijn van levendige debatten over de
mogelijke inhoud van het begrippenpaar, tegenwoordig is de interesse vergelij-
kendenrijs nihil; het is vermakelijk om eens een tijdle met vertegenwoordigers
van verschillende bedrijven en disciplines over de gedachte inhoud van het be-
grippenpaar sociaal beleid te discussiëren.
Mag ik eens twee voorbeelden geven van ervaringen die naar mijn gevoel het
verschil dat in de tussentijd ontstaan is goed illustreren.

6.2. Tweepraktiikvoorbeelden
ln mijn inmiddels redelijk lange staat van dienst als professional op het gebied
van de bedrijÍssociale wetenschappen, blijft werkstructurering bij Philips een van
de meest indrukwekkende ervaringen. ln de betrokken experimenten heb ik met
eigen ogen kunnen zien, hoe ongeschoolde arbeiders in staat bleken, om werk
van het niveau van een onderbaas te doen. Die ervaring bracht mil er zelfs toe
om te veronderstellen, dat zij, mits in een vruchtbare sfeer benaderd, ook wd in
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staat zouden zijn om het werk van een baas te verrichten (Kerkhoff en Philipoom,
1973).
Helaas liggen sedert het begin van de zeventiger jaren de voorbeelden voor der-
gelijke posilieve sociale efÍecten niet meer voor het oprapen.
Tegenwoordig laat zich in de praktilk vaker het tegendeelzien. lk kwam dat bij-
voorbeeld tegen in een zo stimulerende omgeving als die van het programma-
ontwerp bij de omroepen. Een soort werk dat ik voorheen als uiterst uitdagend
zag.
Miln verbazing begon bij een venrijzing naar de groep programmamakers als
een beroepsgroep, waarvan de creativiteit met het vorderen van de leeftiid leek
te verdwijnen. Ondanks het feit, dat een dergelijke ontwikkeling in een kunstzin-
nig, creatieÍ beroep in de literatuur volstrekt onbekend was (Jansen toont aan,
dat er eerder van het tegendeel sprake is, zie Jansen, 1981), bleek uit een eer-

ste onderzoek toch grond voor deze stereotiepe opvaning te bestaan; nogalwat
programmamakers van middelbare leeftijd maakten een matte, weinig geinspi-
reerde indruk (Kleinendorst en Smits, 1983). Misschien was het mijn eerdere er-
varing met werkstructurering, die er ons van weerhield om dan maar de feiten te
accepteren zoals ze kennelijk lagen. Wij besloten tot verder onderzoek. Dit on-
derzoek leerde, dat de oorzaak van het betrokken verschiinsel in wezen school
in het Íeit, dat de recente commercialisering in de mediawereld ook het vak van
programmamaker sterk beihvloedde; grote druk op de kijkcijÍers leidde tot sterk
geÍormaliseerde voorschriften voor vorm en inhoud van programma's en dit gaf
op zijn beurt weer aanleiding tot routinisering van het werk. En zoals wij eigen-
lijk al zeer lang weten: routinisering is dé dooddoener voor creativiteit!
Zo konden wij rapporteren, dat het verdwijnen van de kostbare menselijke vaar-
digheid niet te wijten was aan het vorderen van de leeftild, maar aan een on-
vruchtbare voedingsbodem voor dit potentieel, oftewel aan de mensonvriende-
lijke organisatie van het betrokken werk.
Helaas verhinderden noodzakeliike bezuinigingen andere oplossingen dan de
ogenschijnlilk voor de hand liggende, nameliik vervanging en voortiidige uittre-
ding van (ouder) omroeppersoneel in plaats van verrijking van de werkinhoud
en -omgeving (Kerkhoff e.a., 1987).

6.3. Historischeanalyse
Velen ziln geneigd om het opvallende verschil in benadering van de factor ar-
beid te verklaren vanuit de veel zakelijker opstelling die men in het huidige per-
soneelsbeleid kan waarnemen; in de tildgeest van het no-nonsense manage-
ment past geen fluweelzachte benadering van werknemers. De tijden zijn hard
voor iedereen!
Maartoch is hettwiifelachtig oÍdit een in zichzelÍ bevredigendeverklaring isvoor
de nogal opvallende beleidsverandering.
Er is een veel wezenlijker verschil tussen de zestiger en tachtiger jaren, dat een
veel natuurlijker verklaringsgrond biedt. Dat verschil betreft primair de situatie
op de arbeidsmarkt.
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ln de zestiger jaren, vooral in de eerste helft, was arbeid relatief schaars en duur,
hetgeen onder meer Heek uit de betaling van zwarte lonen. ln die tild was de
ontwikkeling en invoering van werknemersvriendelijke maatregelen en voorzie-
ningen eenvoudig onontkoombaar. Een werkgever liet het wel uit ziln hooÍd om
kwesties op dit vlak te veronachtzamen; hij zou dat spoedig vertaaÈ zien in on-
welkom verloop. Verklarende titels achter werkstructureringsactiviteiten luidden
dan ook onder meer "Hoe krijgt en hoe behoudt men ongeschoolde werkne-
mers" (Van de Graaff, 1968).
Die situatie veranderde in een relatief snel tempo tegen het einde van de zesti-
ger jaren. Door in omvang en intensiteit sneltoenemende bedrijÍsontwikkelingen
in de sÍeer van saneringen, Íusies en voorar ook door toepassing van automati-
sering ontstond in het begin van de zeventiger jaren enige ruimte op de arbeids-
markt. De oliecrisis van 1973 intensiveerde deze ontwikkeling.
VanaÍ die periode trad een vrij wezenlijke verandering op in het personeelsbe-
leid van arbeidsorganisaties. werd eerder vrijveelaanàacht besteed aan de ont-
wikkeling en het onderhoud van het arbeidspotentieel, geleidelijk concentreer-
den de nieuwe vragen zich steeds meer op de in- en voorat op dó uitstroom van
werknemers; de instroom werd steeds sterker gereguteerd door scherpere nor-
men en soms zelÍs door vacaturestops; rond de uitstroom domineerde aanvan-
kelijk het natuurlijke verloop via de wAo welk proces later sterk verruimd werd
door allerlei regelingen voor voortijdige uittreding (KerkhofÍ, Í 991).
Tenrijl aldus de investeringen van sociale aard ainamen, werden steeds grote-
re bedragen gepompt in de technologie en in de economie. Er trad geleídelijk
een wezenlijke wijziging in werking op het vlak van de arbeidsverhoudingen.

ln.mijn ervaring is iedere produktiemanager zonder een spoor van twiifel over-
tuigd van het belang van een goede kwaliteitscontrole. Dievoorkomt níet alleen
onnodige reparaties achteraÍ, maar die voorziet ook tijdig in signalen over pro-
duktiefouten, zo dat tiidig en preventief in de produktiesiruótuur tin worden inge-
grepen.
op een analoge wijze worden beleidsorganen doorgaans middels bepaalde sig-
nalen geihÍormeerd over efÍecten van hun beleid. Maar in de jaren zeventig maó-
keerden tenminste twee Íactoren een tijdige herkenning van de sociale gevol-
gen van de hiervoor beschreven ontwikkelingen.
De eerste Íactor school in het nederlandse systeem van Sociale Voorzieningen,
dat van een zodanige aard was, dat vrijwel niemand werkelijke bezwaren voel-
de om een arbeidsinkomen te ruilen voor een uitkering; velé sociale functiona-
rissen verdienden hun brood door werknemers ervan te overtuigen dàt een uit-
kering geen gunst, maar een verworyen recht was.
De tweede factor school in de explosieve groei-impuls in de commerciële dienst-
verlening en in de quartaire sector. De banken, de verzekeraars en talloze and+
re commerciële diensNerleners ontdekten de nieuwe markt en pakten de draad
van arbeidsintensieve groei op, daar waar de industrie die had laten liggen. ln
het overheidsapparaat ontstond ongeveer tegelijkertijd een aanzienlijke groei;
zo groeiden biivoorbeeld het ondenrvijs in reactie op de geboortegolf àn aitertei
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toezichts- en uitvoeringsorganen in de sfeer van de Sociale Voozieningen. Daar-

naast begon de overhéid, wellicht als verlate reactie op de zestiger iaren (voor

een overheirJ geen ongewone zaak) ernst te maken met de verschuiving van de

aandacht van welvaart naar welzijn: op sommigen maakt de invoering van de
Arbowet in de zakelijke tachtiger iaren een wat anachronistische indruk.

Hoe het ook zij; het gevolg waq dat het minder gekwaliÍiceerde deel van de ar-

beidsbevolking, vaai'de oudere werknemers, én de iongeren, door kon schui-

ven naar de sociale voozieningen en dat meer ervaren en beter gekwaliÍiceer-

de werknemers konden dOorstromen naar de dienstensectoren. Niets aan de
hand dus en Nederland kon ziin gang gaan. Tot ongeveer de eerste helft van de

iaren tachtig.

Wat voozienbaar was (Kerkhoff, 1981) gebeurde ook, namelijk het stagneren

van de groei in de dienstensector en, daarop volgend, een saneringsproces dat
structureel goed vergelijkbaar was met dat in de industrie van eind zestiger, be'
gin zeventiger jaren. Voor een niet gering gedeelte werd dat saneringsproces

lebi<l door kadededen en managers, die hun eerste succesrijke ervaringen had-

àen opgedaan in de industrie. De reacties waren dan ook ongeveer vergeliik-

baar, Ààmelijk de onhrikkeling en invoering van arbeidsbesparende technologie
(de inÍormatiseringsgolQ en rationalisering en sanering van structuren en voor-
zieningen; op hetlóciate vlak volgden als vanzelÍsprekend uiterste terughou-

OenOfrÉiO bij de aanname van nieuw personeel en accentuering van (al dan niet

voortijdige) uittreding van overtollig personeel.
en pasànt moesteÀ ook enige sociaal-culturele aanpassingen doorgevoerd
worden, bijvoorbeeld rofu opvattingen over arbeid en sociale voorzieningen en

op het vlai van de sociale verhoudingen. Het no-nonsense-achtige karakter van

uit het buitenland overgenomen visiès over Management Nieuwe Stijl (MANS)'

sprak ook spoedig aanin de meer ambteliike sfeer en werd daar met een zeker

enthousiasme omarmd.

Met de voorgaande situatieschets zijn we ongeveer aangeland in onze huidige

tijd. Het is een tild, waarin soms ongebreideld optimisme gepaard gaat aan die
pe gevoelens van angst en onzekeiheid, zowel op het economische als op het

socÉle vlak. Een bij tallozen heersend gevoel is, dat een heleboel zaken wel goed

lijken te gaan, maai dat de zaak, om het maar eens volks uit te drukken, over het

geheel toch niet echt lekker zit. Er is sprake van. grote druk op personen en

órganisaties, het giert op veel plaatsen van de stress en tallozen hebben het ge-

vé|, dat we met de huidige situatie op glad iis zitten, dat ieder moment kan bar-

sten. Zelden was met name op het gebied van politiek en beleidsontwikkeling
goede raad zo duur.

Er is niet veel literatuur beschikbaar, waarin de huidige situatie helder en herken-

baar geanalyseerd wordt. Maar in de spaarzame literatuur op dil punt wordt de

bestaànde toestand wel omschreven als een turbulent veld. Dil begrip en het
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daarmee samenhangende zogenaamde industriële dilemma komen in het so-
ciale deelvan de cursus nog wel aan de orde.
Met het eerste wordt kortheidshalve een situatie bedoeld, die gekarakteriseerd
wordt door merkwaardige tegenstellingen en spanningen tussén wat beleidsor-
ganen willen en de omstandighedep waarmee zij geconfronteerd worden. De
spanning bijvoorbeeld tussen de behoefte aan jong, vitaal personeel en de ver-
glililtg, de spanning tussen de rem op uittreding via VUt en WAO bij een ge-
lijktildig bijna onstuitbare behoefte daaraan en de spanning tussen de niet in te
tomen werkloosheid bij de gelijhijdige, grote druk op het werkgelegenheidsvol-
ume. Men ziet die verschijnselen ook op andere Íronten, bijvoorbeeld de onver-
miidelilke noodzaak om steeds meer en steeds duurdere investeringen te finan-
cieren bij een gelijktijdige afname van het relatieve rendement. Met andere
woorden, het industriële dilemma, het begrip waarmee dat laatste verschijnsel
wordt aangeduid, is op zichzelÍ een indicator van de huidige, turbulente situatie.
ln de cursus zullen wij illustreren, dat het turbulente veb éen situatie karakeri-
seert, waarin oude structuren en procedures vervangen moeten worden door
nieurve inzichten en opties. ln dit verband zullen wij onder meer het thema tran-
s.itioneel management behandelen. wij zullen ook wijzen op de grote spanning
die in dergelijke omstandigheden heerst tussen de weerstand tegón verandering
en druk tot vernieuwing. En tenslotte zullen wij wijzen op de risico's die ontstaan,
wanneer de eerste Íactor zou blijven overheersen.
De achtergrond van deze ontwikkeling schuilt, eenvoudig gesteld, in het Íeit, dat
het operationele veld waarop beleidmakers zich richten structurele veranderin-
gen veÍt@nt; tengevolge daarvan is vaak het in het verleden beproeÍde en suc-
cesrijk gebleken belekl niet altijd meer even optimaal. Een zo'n structurele ont-
wikkeling is bijvoorbeeld, dat de sociale voorzieningen naar de toekomst toe
bepaald niet bodemloos blijken te zijn en een andere de vanuit werkgeversmaat-
slaven nogal bedenkelijke arbeidsmarktstructuur van de toekomst.
ln de cursus zullen om die reden verandering en weerstand tegen verandering
een belangrijke rol spelen.
ln deze inleiding wil ik slechts een voorbeeld aanhalen van een situatie, die tot
het tegendeelvan vernieuwingstendenzen zou kunnen leiden. Dat voorbeeld be-
treft de sociale wetenschappen en dan met name de bedrijfssociale disciplines.

6.4. BedrijÍssociale vraagstukken
Zoals ik al zel zal het sociale deel van de cursus u bepaald niet het meest aan-
lokkelijk toeschijnen. Dat komt wellicht, omdat het sociale en de sociale discipli-
nes weinig indruk maken en ook maar van secundair belang lijken.
Die mening is niet strijdig met de Íeiten. ledereen kent wel vóoibeelden van wei-
nig zakelijk opererende sociale deskundigen en wellicht heeft deze en gene on-
der u in stilte of openbaar ingestemd met de sanering van de sociale sÉf, zoals
die tegenwoordig bij vrijwel elke grote reorganisatie oÍ sanering bijna vanzelÍ-
sprekend aan de orde is. ln elk geval liet de Ministeriële nota over de Gedrags-
en Maatschappijwetenschappen (Ministerie o&w, 19e!) weinig te raden ovér:



vdgens deze notitie zouden deze disciplines niet Samenhangend, inefficiënt, ver-

snif,perd en praktisch weinig waardevol ziin. De ingrijpende saneringen in de be
troiien disciplines geduren-de de daarop volgende iaren tonen aan, dat er in dit

opzicht nog niet veel verbeterd is.

lk kan mijv-oorstellen, dat u nu de neiging bekruipt om snel uw.inschriiving voor

het sociaje deel van de cursus in te trekken, maar toch vraag ik u om daar nog

een moment mee te wachten.
De situatie is immers zo verklaarbaar.
Zoals ik in het voorgaande schetste, stagneerde in het bedrijÍsleven de construc-

tieve sociale vragen ongeveer vanaÍ hei begin van de iaren zeventig. Vanaf dat

moment werd nia net àp niveau houden van arbeidskwaliÍicaties een geringer

probleem, maar vereenvoudigde de manier waarop men dat kon doen aanzien-

ii1X. Ooot het ruimer worden ían de arbeidsmarkt kon men dat in toenemende

mate regelen door een adequate instroom, terwiil de daarmee noodzakeliike uit-

stroom min of meer zonder weerstand zijn weg vond naar de Sociale voozienin-
gen en naar de dienstensectoren. De ontwikkeling van inzichten, methoden en

ióchnieken gericht op de bevordering van bestaande arbeidskwaliÍicaties kon

dus op een zacht pitie gezet worden.
eigeniilX hadden vaóattat moment de bedriifssociale wetenschappen hun be-

stànsiecht op de arbeidsmarkt moeten verliezen; er was immers niet zo biister

veelwerk meer voor hen in de industrie. Dat ze dat niet deden, lag enerzijds aan

de toenemende werkgelegenheid in de verzorgende sÍeer en anderzijds aan het

stelselmatig uitdijendé onàerwilssysteem, dat luist in die periode de geboorte-

golÍ te venrverXen kreeg. Met dóze ontwikkeling kon de zorggeoriënteerde op-

Iie* ran de jaren zestig-onverstoord blijven bestaan en was de steeds nadruk-

keliiker breuk met de ordinaire bedriifspraktiik niet zo slorend'
EcÉte werkgelegenheidsproblemen ontstonden pas zo'n tien tot viiftien laren la-

ter, toen ook de dienstensectoren en de overheid begonnen te saneren. Daarna

taande voor de betrokken beroepsgroepen snel de werkgelegenheid. De maat-

schappelijke kritiek kon losbarsien-, daarbil in niet geringe mate ondersleund

door de moderne, dynamische managementvisies'

lk zou dat op zichzelí zeker niet als een ongezonde ontwikkeling willen zien. Niet

zelden moeten signalen tot aanpassing en verandering een crisisachtig niveau

bereiken vooraleer zij efÍect Sorteren, zeker bil defensieve, conventionele ge-

nootschappen als de sociale wetenschappen. Maar als in de as geen aanzetten

voor die nieuwe ontwikkelingen zichtbaar worden, kan dat vrii dramatisch uit-

pakken.
ik meen dat luist op het bedriiÍssociale vlak dat soort risico's bestaan.

Duidelijk is, dat er in de bedrijÍssociale richting onnoemelijk minder is geïnves-

teerd d'an bijvoorbeeld in technologie en economie. Daarbii heeft de bedriifs-

prahilk weinig, zeg maar geen constructieve vragen ter beanhrvoording voorge-

iegO aan Oe sociaté disciplines; enerziids waren die vragen er niet en anderziids

wàs er sprake van een negatieve afÍiniteit naar de betrokken beroepsgroepen'

Het sociale potentieel raakte, zo zou men het kunnen zeggen, door een gebrek
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aan oeÍening even logasch haar vitaliteit kwijt als dat het geval is bij een zeer lang-
durig niet geoefende spier; het sociale beleid kan men in deze metaÍoor dus na-
drukkelijk zien als een geatrofieerd managementdomein.

Als er in de zichtbare toekomst op ditvlak sprake zou zijn van aÍnemende pro-
Uemen en van meer geschikte beleidsopties, dan zou een sanering als de be
schrevene niet zeer dramatisch zijn en mogelijk zelÍs heilzaam voor de belrok-
ken disciplines. Maar zo is de situatie, vrees ik, helaas niet.
Steeds meer bevindingen duklen erop, dat de sociale kant van organisaties veel
ntaarder weegÍt dan men gewend is geraakt te veronderstellen. ln dit verband
zou men eens het boek Japanese Art oí Management (Pascale en Athos, Í981')
m@ten lezen in plaats van het veel bekendere ln Search of Excellence (Peters
en Waterman, 1984) dat op dat eerste boek reageerde.
Bijde ontwikkeling en invoering van nieuwe technologie blijh hetzelÍde, zo mo-
gelilk in nog sterkere mate (Barkema en Dijkstra, 1984); ook hier ziet het ernaar
uit, dat de sociale dimensies van veel grotere betekenis zijn dan tot nu toe werd
verondersteld.
Ook op andere fronten maniÍesteren zich steeds meer sociale vragen en proble-
men, die men eerder niel kende. Zo wordt men niet alleen steeds dwingender
geconÍronteerd met zaken als de WAGW en beperkingen in het gebruik van voor-
zieningen als WAO en VUT, maar meer en meer blijken werknemers ook niet
meer zo bereid om zonder meer naar de sociale voorzieningen over te stappen.
Verder lijkt de arbeldsmarkt van de toekomst niet meer zo willig te zijn als in het
verleden; met reden moet gevreesd worden, dat er op belangrijke segmenten
van de arbeidsmark schaarste zal ontstaan bij het gelijktildig voorkomen van
structurelewerkloosheid. letsverdervan de bedrijfsmurenvenrijderd, maarvoor
de overheid onvermijdbaar, doemen de problemen op rond de tweede en der-
de generatie etnische minderheden, de arbeidsvraag van vrouwen en ouderen
en de voortschrijdende druk van de vergrijzing. Algemeen en steeds maniÍester
spelen de problemen op het vlak van de solidariteit, het sociale draagMak van
de economische voortbrenging en bijvoorbeeld rond het stelsel van sociale nor-
men en waarden.
Het is dan ook niet voor niets, dat men in kringen van overheid, kabinet en ge-
organiseerde werknemers steeds bezorgder geluiden hoort over een aantal van
dit soort verschijnselen.
De verschilnselen zijn overigens kennelijk nog niet van een zodanige aard, dat
zijdwingen tot andere beleidswegen op het sociale vlak. Sterker nog: de turbu-
lentie manifesteert zich het meest nadrukkelijk bij een overheid, die aan de ene
kant het no-nonsense management strakker lilkt te omarmen, temijl zij aan de
andere kant voortdurend roept om toename van het werkgelegenheidsvolume
en wetten uiNaardigt als de WAGW.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat vanuit deze ontwikkelingen op aÍzienbare termijn
een geïntensiveerd beroep in de richting van de sociale wetenschappen tot stand
zal komen om een constructieve bildrage aan de oplossing van dergelijke pro-
blemen te leveren.
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Evenmin is het echter onwaarschijnlijk, dat deze vraag van de nodige twijfel be
geleirl zal gaan: de sociale disciplines hebben immers niet zo'n beste status!
Welnu, tegen de achtergrond van de voorgaande schets is het, biide uitgespre
ken verwachtingen, zeer onwaarschijnlijk, dat die disciplines de verlangde bij-
drage zullen kunnen leveren; men kan van een zo lang venraarloosd vakgebied
nu eenmaal evenmin veel venryachten als van een geatrofieerd lichaamsdeel.
Ook hier behoeÍt men, net als in de industrie geen baat te venrachten voordat
er van kosten sprake was.
Het gevolg hiervan laat zich niet moeilijk raden. lndien straks vragen van enige
importantie aan de sociale disciplines zullen worden voorgelegd en ziiweten die
niet redelilk constructief op te lossen, dan zal hun bestaande, twiiÍelachtige ima-
go andermaal bevestigd of zelÍs versterkt worden. Dat zal het voortbestaan van
de disciplines natuurlijk geen goed doen, vooral niet omdat dan het sanerings-
proces zich met nog grotere voorspoed zal kunnen voltrekken. De betrokken
vragen zullen dan eens te meer op het bureau van andere disciplines, zoals tech-
nologen, commercièle deskundigen en juristen gelegd worden.
Het zou u zo maar met uw dokter gebeuren!

Wij gaan al enige jaren uit van een dergelijk mogeliik verloop van de ontwikke-
lingen. En wijzouden het met die laatste uitkomst bepaald niet eens zijn. Niet al-
leen, omdat wijtoevallig een bedrijfssociaal instituut bemensen, maarvooral ook
omdat we het verdwijnen van de bedrijfssociale wetenschappen weinig minder
dan een ramp zouden vinden. lk ben er van overtuigd, dat de sociale problema-
tiek in essentie van een veel grotere betekenis zal bliiken te ziln dan menigeen
nu wellicht veronderstelt. De grote vernieuwingen die onze maatschappii in we-
zen heeft te realiseren zijn niet van technische of van economische aard, maar
zijn van sociale aard. ln wezen is de uitdaging van de toekomst een sociale uit-
daging en bepaald niet een die op te lossen is met alleen maar meer technolo-
gie oÍ economie. Wellicht is in dit verband deze of gene twijÍelaar over de brug
te halen, wanneer hij oÍ zil zich zou realiseren, dat weinig zo sociaal is als techno
logie of economie; het eerste betreft immers in wezen de produktie van mense
lijke behoeftenbevredigers en het andere de Íinanciering en verdeling daarvan.
Tekenend voor de situatie is slechts, dat de ééndimensionalisering die de eco
nomie en technologie nieuwe stijl om ons heen gorden en waarvoor de Frank-
furters ons zo intensief waarschuwden (Marcuse, 1968) door zo weinigen her-
kend wordt. Vooral geldt dat natuurlijk voor de bedriifssociale disciplines.

6.5. Tot slot
Wif venrvachten, zoals opgemerkt, al een paar jaren een zekere intensivering van
sociale vraagstukken vanuit overheid en bedrijÍsleven. De eerste tekenen daar-
van beluisteren wij niet alleen in allerlei maatschappelijke signalen, maar die her-
kennen wij ook in onze eigen werkzaamheden, zoals de bemiddeling voor werk-
nemers die nog maar een paar jaren geleden zonder problemen naar de sociale
voorzieningen doorvenrezen zouden zijn.
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Om straks tenminste enigszins in staat te ziin om op dergelijke vragen construc-
tief te reageren, hebben wil enige jaren geleden een aantal ontwikkelingspro-
gramma's opgezet onder titels als: Technology Assessment, MitlliÍe-crisis inter-
ventie, Human Capital theorie, Preventieve gezondheldszorg en lnstitutionele
veroudering (ISBP, 1 988).
Natuurlijk zullen wil u zo goed mogelijk inÍormeren over historische en vigeren-
de sociale methoden, technieken en inzichten. Maar de zoluist genoenrde, nieu-
we thema's zullen wij u daarbij in de cursus niet onthouden. Niet zozeq orndat
die thema's onder de heersende omstandigheden zo zeer gevraagd of galaar-
deerd worden, maar vooral in de hoop, dat u straks, wanneer het ook rond socia-
le vragen ernst wordt, actief aan de veranderingen zult kunnen bijdragen oÍ alt-
hans daar met begrip op zult kunnen reageren.

73



Uteratuur

Barkema, A.H., Dijkstra, S.(1987) Kantoorautomatisering, een inventarisatievan
ordezoek. Den Haag, Staatsuitgeverij.

Graaf, M.H.K. van de (1968) Mensen krijgen en houden. Eindhoven, Bedrijfspsy-
chologische Afdeling N.V. Philips, nr. d429.

ISBP (1988) Het ISBP op weg naar 2000. Beleidsplan, ISBP, Universiteit van Am-
sterdam.

Jansen, J. (1983) De organisatievan creativiteit. Doct. werkstuk, ISBP, Universi-
teit van Amsterdam.

Kerkhoff, W.H.C. (1981) Ouder worden, verouderen en het personeelsbeleid.
Over kosten en opbrengsten van een arbeidzaam leven. Dissertatie, Uni-
versiteit van Amsterdam.

KerkhoÍf, W.H.C., Jansen, J., Molenaar, J.M.A., Rozendaal, E.C. (1987) Onder-
nemingsbeleid, kwaliteit van de arbeid en voortijdige uittreding van oud+
re werknemers, Nijmegen/Amsterdam, SOOM/ISBP.

Kerkhoff, W.H.C., Philipoom, J.M.A. (1973) Werkstructurering, representant van
een moderne visie op arbeidsorganisatie. Soc. Mndbl. Arbeid, 28, 1.

Kleinendorst, 8., Smits, P.A.P.M. (19SÍl) Onderzoek vergrijzing in de omroep.
ISBP, Universiteit van Amsterdam.

Marcuse, H. (1968) One dimensional man: the ideology oÍ industrial society.
London, Sphere.

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (198Íl) Nota Gedrags- en Maat-
schappijwetenschappen. Den Haag.

Pascale, R.T., Athos, A.G. (1981) The art oÍ Japanese management. New York,
Warner Bros.

Peters, T.J., Waterman, R.H. (1982) ln search oÍ excellence. New York, Harper
and Row Publ.

74



DEEL 3

Symposium 'Kwaliteit van de arbeid:
Werkgevers-, werknemers,, en overheidsbeleid"



INHOUD HOOFD§TUK 7

Kwaliteit van de arbekJ: Werkgeversbeleid

7.1. tGraktoristieken van de Arbowet
7.2, Bedrijbgezondheidszorg
7.3. Bedrijfweiligheidszorg

77

77
79
83



HOOFDSTUK 7

KWALITEIT VAN DE ARBEID: WERKGB/ERSBELEID

J.J.M. van de Veerdonk

Avorens een visie van de Algemene Werkgeversvereniging op Arbozaken ken-
baar te maken, wil ik u, als opleiders en cursisten, van harte succes wensen bij
de start van de postdoctorale studie VGW. ln uw opleidingsprogramma las ik dat
u geschoold zalworden voor leidinggevende en kaderfuncties in de zogenaam-
de deskundige diensten en dat u straks een 'hooggeschoold intermediair zult
ziin voor de talloze monodisciplinaire professies die op het terrein van veiligheid,
gezondheid en welzijn in de arbeid werkzaam zijn'. Duur geformuleerd is uw op
leiding interdisciplinair; ik vertaal vrij, en stel dat u de arbomanager van morgen
zal ziinl
Nogmaals: mijn gelukwensen met het starten van deze opleiding. Aan goed ge-
schoolde managers is ook in Arboland behoefte.
De Algemene Werkgeversvereniging (AVW), alwaar ik werkzaam ben, is een be-
langenvereniging voor bedrijven in de industrièle sector. Zelf ben ik medewer-
ker bij de aÍdeling Arbeidsverhoudingen en besteed mijn grootste tijd aan het
behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemingen op arbogebied.

7.1. Karakteristieken van de Arbowet
De Arbowet is een raamwet, waarmee wordt bedoeld dat deze wet gezien moet
worden als een soort van ruwbouw. Ruwbouw in die zin dat het geraamte van
het bouwwerk door wetgeving is gerealiseerd, en dat het er in de praktijk om
gaat het uitgangspunt van de wet 'het bevorderen van menswaardige arbeid' in
te kleuren.
Bij lezing van veelvuldig verschijnende artikelen over arbozaken kan bij de ge-
middelde Nederlander wellicht de indruk ontstaan dat de Arbowet zomaar uit de
lucht is komen vallen. Deze indruk is onterecht en onluist; de Arbowet brengt
structuur in reeds lang bestaande regelingen en komt voorts tegemoet aan een
aantal maatschappelijke ontwikkelingen.
Veilig werken, gezond werken, het zijn geen uitvindingen van de tachtiger laren;
sinds mensen werken, hebben zil hier in meer en mindere mate aandacht voor
gehad. Nu de beloning voor het verrichten van arbeid in Nederland goed is ge-
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realiseerd, is het niet verwonderlijk dat de aandacht zich wat meer heeft gericht
en zal gaan richten op de kwaliteit van de arbeid.
Om nu de wettelijke ruwbouw van arbozorg te verÍiinen, af te bouwen en in te
kleuren, is er wettelijk vastgelegd dat de individuele werkgever en de (vertegen-
woordiging van) werknemers de plicht hebben tot samenwerking bijde beharti-
ging van de zorg voor VGW-beleid op bedrilfsniveau.
Was de zorg voor veiligheid en gezondheid voorheen een zaak van de werkge
ver sec, in de Arbowet is zeer duidelijk aangegeven dat ook de werknemer dient
mee te werken en verantwoordelijk is voor een veilig en gezond werkklimaat voor
hemzelÍ en voor ziln collega's.
Nogal wat grotere bedrijven kennen sinds jaar en dag het anstituut van de veilig-
heidsfunctionaris. Tot voor de invoering van de Arbowet was deze persoon, aan-
gesteld door de ondernemingsleiding, verantwoordelilk voor de bedrijfsveilig-
heid. Dat was teuk en aardig, maar in het denken volgens de Arbowet onjuist, en
zelís funest. Omdat binnen het bedrijf een speciale veiligheklsfunctionaris aan-
wezig was, voelden veel werknemers en de leiding zich niet meer speciÍiek ver-
antwoordeliik voor hun en andermans veiligheid.
De structuur van de Arbowet brengt hier verandering in en elk bedriiÍ zal gelei-
delilk moeten groeien naar een situatie waarin iedere medewerker permanent
doordrongen is van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplek.
Deze filosoÍie van gedeelde en gezamenlilke verantwoordelijkheid voor veilig-
heirJ en gezondheid laat zich vertalen in de stelling: 'werknemer van object van
zorg ... naar meedenkend subject'.
De Arbowet is ruwbouw; de werkgever en werknemers moeten binnen het be-
drijÍ gestalte geven aan een veilig en gezond arbeidsklimaat. Het speciÍieke ka-
rakter van de wet schept mogelijkheden voor maatwerk. Het bedrijfsleven heeft
gewenning nodig, echter de geÍaseerde invoering geeÍt hiertoe ruimschoots de
gelegenheid. Waar nadrukkelijk voor gewaarschuwd wordt, is het misverstand
dat door invoering van de Arbowet in ondernemerskringen pas toen aandacht
is ontstaan voor de zogeheten VGW-problematiek.
lllustratief voor de aandacht van werkgeverszijde voor verbetering van het ar-
beirJsklimaat is onder andere het Íeit dat het overgrote deel van de lidbedrilven
bij een gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdienst op vrijwillige basis ziin aange-
sloten.
Nu per 1 januarilongstleden bedrijfsveiligheidszorg een wenelijke verplichting
is voor 5Oo+ bedriiven, blijkt dat vrijwel alle bedriiven van deze omvang reeds
over een goed Íunctionerende bedrilfsveiligheiddienst beschikken.
Ondanks hun kritiek op onderdelen zien werkgevers de Arbowet in haar totali-
teit als een goed instrument om VGW-beleid op gecoÖrdineerde wiize gestalte
te geven, en daarbij ook, en met name, werknemers te betrekken. Uiteraard leg-
gen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers verschillende accen-
ten, maar de tiid van de polarisatie en het zwart-wit denken is verleden tiid aan
het worden. De huirlige verhoudingen worden vooral gekenmerkt door het zoe-
ken naar praktische oflossingen voor concrete vraagstukken, en veel minder
door f undamentele hervormingen.
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Mij is gevraagd een visie van werkgevers op bedrijfsgezondheids- en bedrijÍs-
veiligheidszorg te geven. Dat zal ik graag doen.

7.2. BedrijÍsgezondheidszorg
Globaal is in het bedrilÍsleven (exclusieÍ de bouw) voor zo'n 700.000 werknemers
bedrifÍsgezondheidszorg gerealiseerd. Dat is ongeveer voor 2oo/o van de werk-
zame beroepsbevolking. Voor 250.000 werkenden wordt bedrilfsgezondheids-
zorg aangeboden vanuit een enkelvoudige dienst; dat wil zeggen dat de bedrijfs-
geneeskundige dienst enkel werkzaam is voor één speciÍieke onderneming
(Philips was in 1919 pionier van de enkelvoudige dienst).
Voor ongeveer 450.000 werknemers in het bedrijfsleven is bedrijÍsgezondhekJs-
zorg geëffectueerd vanuit een gezamenlijke bedrijÍsgezondheidsdienst; bijeen
dergelijke dienst zijn meerdere werkgevers aangesloten.
lndustriële bedrijven met 500 oÍ meer werknemers ziln wettelilk verplicht om be-
drijísgezondheidszorg voor hun werknemers te realiseren. Zogenaamd^e 500-
Uàrllven hebben dà verplichting niet, en het is daarom signifi-cant dat 

2/s van
de aangeslotenen bij een gezamenlijke dienst dit op vrijwillige basis realiseren.
Momenteelwordt laarlijks zo'n / 250 à Í 300 mln aan bedrijÍsgezondheidszorg
uitgegeven. Bij realisatie van bedrijfsgezondheidszorg voor één ieder die be-
roepsarbeid verricht, zal nog een zo'n / 500 mln extra nodig ziln.

Zowel internationaal, in |LO-verband, als nationaal bestaat er een streven om te
komen tot bedrilÍsgezondheidszorg voor allen die beroepsarbeid verrichten.
Vraag kan zijn: 'Waarom uitbreiding van deze zorg naar alle werkenden?'Wel-
nu, de arbeirJ - en de omstandigheden waarin deze wordt verricht - kan zowel
een positieve als een negatieve invloed op de gezondheid uitoeÍenen.
PositieÍ, omdat arbeid (eventueel aangepast) voor de meeste mensen een be-
langrijke levensvervulling is, en omdat arbeid de lichamelijke en geesteliike ge-
zondheid kan bevorderen. Van belang voor het positief ervaren van arbeid is na-
tuurlijk de inhoud van het werk, de omstandigheden waarin het wordt uitgevoerd,
de sociale contacten etc.
NegatieÍ kan arbeid invloed uitoeÍenen op de gezondheid omdat door tocht, la-
waai, giftige stoffen, grote fysieke en psychische belasting de gezondheid kan
worden aangetast, en in sommige gevallen de aantasting zelfs zal leiden tot ar-
beidsongeschiktheid.
Omdat alle arbeidsorganisaties vroeg oÍ laat te maken krijgen met personen die
om gezondheidsredenen hun werk niet meer zoals tevoren kunnen verrichten,
is het streven erop gericht om bedrijÍsgezondheidszorg op termijn voor een ie-
der te realiseren. Dit einddoel is, bovenal om praktische redenen, echter niet in
kortetijd te bereiken. Vooruitlopend hierop moet - naar het oordeelvan werkge-
vers - gekomen worden tot gefaseerde uitbreiding van bedrijfsgezondheidszorg,
waarbij niet zozeer het getalscriterium (5OO+), maar risicocriteria gehanteerd
moeten worden.
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Risicocriteria zijn:
- de aanwezighekl van directe gezondheidsbedreigende factoren (stoÍ, la-

waai, giÍtige stofÍen, tocht etc.);
- secundaire indicatoren, als hoog ziekteverzuim, hoog WAO- en ongevallen-

cijfer, het voorkomen van beroepsziekten en een hoog verloopcijfer.
Werkgevers menen dat bij geÍaseerde uitbreiding van bedrijfsgezondheidszorg
ondezoek moet worden verricht naar de aanwezigheid van risicofactoren in de
volgende bedrijfstakken en sectoren:
- gezondheidszorg (fysiek zwaat werk door veelal jeugdigen, onregelmatige

diensten, psychische belasting, hepatitis B, Aids en narcosegassen);
- chemische industrie (gevaarlilke chemische stoÍÍen, ploegendiensten en la-

waai);
- bouwnijverheid (fysiek zwaar werk, lawaai, hoog ziekteverzuim, hoog WAO-

en ongevallencijfer);
- vervoer (onregelmatige werktijden, stress door verkeerssituatie en zeer

groot verloop);
- land- en tuinbouw (fysiek zwaarwerk, lange dagen, expositie aan chemische

stofÍen, bestrildingsmiddelen) ;

- ondenrijs (overbelasting door regrganisaties, vergroting klassen, proble-
men met motivatie jeugd).

ln het begin van de tachtiger jaren kwam aan werkgeverskant het denken over
bedrijfsgezondheklszorgvrij plotseling in een stroomversnelling. Daarmenvoor-
heen meende dat gezondheidszorg voor werkenden een soort van 'sociaal wen-
selijk iets'was, deed de naderende invoering van de Arbowet werkgevers besef-
Íen dat de bedrijísarts - door allerhande wettelijke regelingen - een geheel eigen,
en bovenal onafhankelijke positie in bedrijven begon te krijgen. ln het bijzonder
waren sommige werkgevers nogal beducht voor de niet stuurbare en daardoor
onvoorspelbare inMoed die het optreden van de bedrijÍsarts zou kunnen hebben
in de moeizaam opgebouwde relatie tussen directie en ondernemingsraad.
Daarnaast waren veel ondernemingen toendertild door de economische reces-
sie gedwongen met een stoÍkam door het uitgavenpatroon te gaan en daarbii
ontkwam men uiteraard niet aan de hamvraag wat er nu eigenlijk aan baten stond
tegenover de weliswaar relatieÍ geringe uitgaven op het terrein van de gezond-
heidszorg. Een gevolg van de verhoogde werkgeversaandacht in het begin van
de tachtiger jaren was dat toen intensieÍ is gewerkt aan het ontwikkelen van een
werkgeversvisie op BGZ.
Vragen waren: 'Wat mag je eigenlilk van BGZ verwachten, wat mag het kosten,
en waar zitten nu de baten?' Dit waren een aantal open vragen, maar bil de be-
antwoording hebben werkgevers als belangrijkste uitgangspunt gehanteerd: het
belang van een kwalitatief goede bedrijfsgezondheidskundige zorg. Belangriike
kanttekening werd gemaakt dat bedrijfsgezondheidszorg in ziln uitvoering geen
eenheidsworst mocht zijn. Werkgevers vonden, en vinden dat nog steeds, dat
de zorg moet worden aangepast aan de speciÍieke bedrijfsituaties. Kortom: er
moet sprake zijn van een gedifÍerentieerde aanpak.
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Het zal u niet verbazen dat werkgevers menen dat een verantwoorde kosten/ba-
tenanalyse ook voor BGZ een 'must' is.
Concreet Íormuleren werkgevers hun visie op BGZ als volgt. Het is een produkt
dat geleverd wordt aan een individuele aÍnemer (het bedrijÍ) tegen een redelijke
prijs, en het produkt moet een wezenlilke bijdrage leveren aan het (sochle) on-
dernemingsbelekl. Voorts zal er - net als in alle marktmechanismen - voor de aí-
nemer een keuzevrijheid behoren te zijn in het pakket dat wordt aÍgenomen.

ln de Arbowet wordt omschreven aan welke eisen de verplichte bedrijÍsgezond-
heirJszorg moet voldoen en in de visie van werkgevers, omschrilft de wet nu niet
bepaald een concreet pakket van BGD-activiteiten, maar veeleer een kader wear-
binnen bedrijÍsgezondheidszorg moet worden uitgevoerd. Het is daarom des te
venronderlijker dat de meeste bedrilfsgeneeskundige diensten de wetteliike
BGZ-zorg vertalen in een standaardpakketzorg, dat tegen een uniÍorme prijs per
werknemeraan bedrijven wordt aangeboden. Of het nu gaat om bedrijÍsgezond-
heidszorg voor fabriek of kantoor, qua omvang en prils voor het pakket-BGZ:
onderscheid is er niet. Eenheidsworst! Differentiatie is uit den boze!
Tegen deze onlogica nemen werkgevers stelling. Overigens kan de door hen ge-
wenste gedifÍerentieerde benadering slechts dan volledig ingang krilgen als het
globale abonnementensysteem wordt vervangen door een financieringsmetho
diek op basis van een verrichtingentarief. Door het aanbieden van een gediffe-
rentieerd keuzepakket bedrijÍsgezondheidszorg tegen een reële prijs, ontstaat
dat aÍnemers van dat pakket (de bedrijven) een groter inzicht krilgen in de kos-
ten, en hopelijk ook de baten van de verschillende bedrijfsgezondheidskundige
verrichtingen.
Toch lilkt het mij goed hier te benadrukken dat het bil de doorwerkgevers voor-
gestane 'diÍferentiatie' niet gaat om het uitkleden van de zorg. lntegendeel, te
venrvachten valt juist dat door het toesnilden van het zorgpakket op een bedriiÍs-
situatie, door het íeitelijke leveren van maatwerk, de kwaliteit van de zorg juist
zalstijgen.
Een bijzondere situatie doet zich voor bij de zogenaamde vrijwillige bedriiven (in
het algemeen 500- bedrijven) die niet wettelilkverplicht zijn zich biieen BGD aan
te sluiten, maar daar op vrijwillige basis toch toe overgaan. Veel bedrijÍsgezond-
hekJsdiensten hanteren helaas nog steeds de stelregel dat deze vriiwillige be-
drijven onder hetzelfde juk van het minimumbasispakket door moeten als de ver-
plichte. Werkgevers achten het principieel onjuist dat deze bedrijven, die zich
vrijwillig tot een BGD wenden voor het verrichten van enkele diensten (bilvoor-
beeld keuringen, periodiek geneeskundig onderzoek, of een bedrijÍsgezond-
heklskundig spreekuur) worden geconÍronteerd met een alles-oÍ-niets aanpak:
'CI u neemt ons gehele basispakket af, of we kunnen geen zaken met u doen'.
Door deze opstelling snijden BGD-en in eigen vlees, want deze bedrijven haken
na een teleurstellend eerste contact aÍ en blijven daardoor zelfs van een 'snufÍe
len aan BGZ'verstoken.
De Algemene Werkgeversvereniging is van oordeel dat het 'body' geven van be-
drijÍsgezondheidszorg het beste bedrijÍstakgewijs kan gebeuren. Per branche

8l



ziln de gezondheirlsbedreigende risicoÍactoren het beste te onderzoeken en op
grond hiervan kan effectieÍ en op projectmatige wilze tot een aanpak worden ge
komen. Het zoluist gestarte proiect in de landbouw, behelzende 'de aanpak van
chemische bestriidingsmiddelen', heeft grote interesse vanuit de AWV.
Overigens is het zo dat een bedrijfstakgerichte benadering van BGZ enkeldan
realiseerbaar is, iMien de vakbeweging deze difÍerentiatie in de zorg en de be
naderingswijze ondersteunt. lk voer hier de bouw- en stuwadoorssector ten to-
nele, orndat in deze branches BGZ onder andere de resultante is van het over-
leg tussen sociale partners.

Bijde beoordeling van bedrijÍsgezondheidszorg zal een afweging van de kosten
versus de baten een steeds belangrilker rol gaan spelen. Een Nederlander is en
blijft in alles een koopman, nietwaar?
Een probleem bij een afweging van de kosten versus de baten is het feit dat be-
drijfsgezondheklszorg zich een preventieve taak stelt. Er is nauwelijks een dui-
delijk, en in iedergeval geen eenduidig, verband tussen 'het resultaat'en devaak
veel eerder in de tijd plaatshebbende verrichting. Hierdoor is het in de praktijk
erg moeilijk verschillende BGZ-activiteiten qua effectiviteit met elkaar te vergelil-
ken of om een prioriteitenaÍweging te maken (dit wel, dat niet). Omdat prioritei-
tenaÍwegingen zo moeizaam te maken zijn, is het standaardpakket BGZ geruis-
loos uitgebreid.
Het is zeker niet mijn bedoeling om hier te bepleiten dat disciplines als arbeids-
hygiëne, veiligheidskunde en ergonomie geen positieÍ effect zouden hebben op
de gezondheid. Wd wil ik benadrukken dat deze disciplines, in veel standaard-
pakketten opgenomen, de kosten voor BGZ verhogen.
Binnen een onderneming kan een gulden maar één keer aan sociaal beleid wor-
den uitgegeven en het gaat erom duidelilk te maken waarom men deze besteedt
aan de ene activiteit (bijvoorbeeld een bedrijÍsgezondheidskundig spreekuur) in
plaats van aan de andere (bijvoorbeeld het in stand houden van bedrijÍsmaat-
schappelijk werk oÍ het creëren van kinderdagopvang in het bedrijf).
Sprekende over de kosten van BGZ, dan menen werkgevers dat hierop bezui-
nigd kan worden door kritisch te kijken naar de taakbestanddelen in het werk
van de bedrijÍsarts. Een aantal hiervan kunnen net zo goed, oí soms zelÍs beter
door de veel goedkopere bedrilfsverpleegkundige worden verricht. Voorts be-
staat in het bedrijísleven de indruk dat de loonmatiging die veel Íuncties heeft
getroffen (met name de aanvangssalarissen) grotendeels aan bedrilÍsartsen
voorbij is gegaan. Omdat een groot deelvan de kosten van BGZ worden opge-
soupeerd door de salarissen, mag hier best eens naar gekeken worden.

Veel bedrijfsartsen zijn de mening toegedaan dat hun hooÍdtaak een preventie-
ve is, die staat oí valt met een goede vertrouwensrelatie met de individuele werk-
nemer. Om deze hooídtaak niet te schaden houdt men zich verre van alles wat
afbreuk zou kunnen doen aan deze vertrouwensrelatie. Als consequentie hier-
van kiezen deze bedrijÍsartsen voor een zeer terughoudende opstelling tijdens
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ziekte van werknemers om vooral maar niet het risico te lopen dat bii werkne-
mers de indruk ontstaat dat de bedrijfsarts 'controleert'.
De meeste werkgevers is deze passieve opstelling van bedrijÍsartsen een doorn
in het oog. Zij zijn van mening dat het geen pas geeft (en overigens ook we! sterk
naar'schone handen houden' riekt) als een medicus juist op het moment dat
een werknemer ziek wordt een pas achteruit doet en pas weer in beeld wenst te
verschijnen als het zieheproces achter de rug is.
Het is nu niet zo dat van werkgeverskant gepleit wordt voor de situatie dat alle
bedrijÍsartsen Ziektewetcontrole moeten gaan uitvoeren, maar wel wordt erop
gewezen dat tussen 'niets doen tijdens ziekte' en 'Ziektewetcontrole' een groot
aantal werkbare tussenvormen bestaat. Deze hoeven nog niets te maken te heb-
ben met controle, maar worden wel gekenmerl<t door een grotere betrokkenheid
en een actieve opstelling van de bedrijÍsarts tijdens arbeidsongeschiktheid. De
sociaal-medische begeleiding tijdens ziekte zou bij de bedrijÍsarts moeten lig-
gen. De bedrijÍsarts oMerhoudt het contact met de zieke werknemer, bespreeh
het verloop van de ziekte en komt samen met de betrokkene tol een prognose
van het moment en de wijze van werkhervatting.
Deze methodiek zou niet plaats moeten vinden in het kader van de Ziektewet,
maar uitsluitend op basis van overleg en overeenstemming tussen bedrijÍsarts
en werknemer. Pas wanneer er tussen deze twee een onoplosbaar verschil van
mening rijst over bijvoorbeeld het moment van werkhervatting, valt men terug
op het íormeel-jurirlische circuit en dan komt de verzekeringsgeneeskundige in
beeld. Het spreekt voor zich dat aan deze benaderingswilze consequenties zijn
verbonden. Doordat de verzekeringsarts alleen nog maar als een juridisch vang-
net functioneeÍt voor situaties dat men er binnen het bedrijÍ niet uitkomt, ligt het
voor de hand dat er rninder verzekeringsartsen nodig zullen ziln. Voor de be-
drijÍsarts betekent een actievere opstelling bij ziehe van werknemers een ver-
zwaríng. ln zijn uiterste consequentie zou elk bedrijf over een bedrijÍsarts moe-
ten beschikken; een gegeven dat de vakverenigingen zal aanspreken.
De Bedrilísgezondheidsdienst Haarlem heeft zeer recent een onderzoek onder
de aangesloten bedrijven aÍgesloten, waaruit blijh dat actieve inschakeling van
de bedrijfsarts bij ziekte leidt tot sterke verlaging van de verzuimcijÍers, maar
vooÍts betekent deze werkwijze een enorme versterking van de interne sociale
structuur van de onderneming. Leidinggevenden en werknemers voelen zich di-
rect betrokken bij het oplossen van verzuimproblemen.

7.3. BedrijÍsveiligheidszorg
Mijn stelling is dat bedrijÍsveiligheidszorg een aanvang neemt in directiekamers.
De ondernemingsleiding moet zich ervan bewust zijn dat de zorg voor goede ar-
beidsomstandigheden, waaronder veiligheid op de werkplek, mede onderdeel
is van een goed management. Zorg voor veiligheid hoort thuis in de 'lijn', waar-
mee ik bedoel dat iedere werkende in de onderneming doordrongen dient te zijn
van de zorg voor veilige werkomstandigheden. Dat uiteraard vanuit de onderne-
mingsleiding voorurraarden om 'veilig werken' moeten worden geschapen, is het-



geen ik aangeeÍ met de opmerking dat bedrijÍsveiligheidszorg ontstaat in direc-
tiekamers.
Zoals in deze kamers met regelmaat over produhiecijfers en winstvenrachtin-
gen wordt gesproken, moet met evenzo grote regelmaat als gespreksstoí terug-
keren het ondenruerp van de'veilige arbeidsomstandigheden'. Als besluiten wor-
den genomen omtrent investeringen in nieuwe machines, zaltevens naast het
financiële aspect van deze investering aandacht moeten worden besteed aan
het veiligheidskundige aspect.
lndien een ondernemingsleiding bij het nemen van beslissingen op een uitgeba-
lanceerde wijze de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden meeweegt , kan
zij met recht de functionarissen 'in de lijn'tot aan 'de man op de werkvloer' aan-
spreken op hun verantwoordelilkheid. Ook hier weer: de werknemer van obiect
van zorg ... naar subject!
Een voorbeeld: als een directie voorwaarden schept voor efÍectieve bestrilding
van lawaai, dan mag diezelfde directie van de werknemers venrachten, sterker
nog, eisen, dat zij de gehoorbeschermingsmiddelen ook daadwerkeliik gebrui-
ken. Het consequent een werknemer betrappen op het niet gebruiken van deze
middelen kan er - in mijn optiek - zelfs toe leiden dat ontslag in uiterste instantie
volgt.

Als onderschreven wordt dat veiligheidszorg een lijnverantwoordelilkheid is, dan
betekent dit dat de veiligheidskundige in de arbeidsorganisatie bij uitstek dege-
ne is die de werkgever oMersteunt en adviseert bij de besluitvorming over risi-

co's bij het onmikkelen, uituoeren en coördineren van een op het verbeteren van
de veilighekl gericht beleid.
Een zekere minimale aanwezigheidsverplichting op de werl<vloer, zoals doorde
vakverenigingen bepleit in het advies aan de staatssecretaris over het inrichten
van veiligheidsdiensten, verhoudt zich natuurlijk op geen enkele wilze mel de
hier neergelegde opvatting over het incorporeren van veiligheid in de lijn.

Onrdat werkgevers de lijnverantwoordelijkheid sterk benadrukken menen zii dat
het wenselijk is dat bedrijÍsveiligheidszorg zich zal gaan ontwikkelen in enkel-
voudige diensten.
Wat ik ten aanzien van bedrijÍsgezondheidszorg heb gezegd over het uitbreiden
van de zorg op grond van risicocriteria geldt analoog voor veiligheidszorg.
Uitbouw van deze zorg dient niet op een getalscriterium te berusten (500' oÍ
500). Het risico op, of het plaatsvinden van ongevallen, het WAO- oÍ ziektever-
zuimcijÍer, zijn indicatoren.

Alvorens ik aÍrond, nog een opmerking. Het is van groot belang om in een on-
derneming, lieÍst schriftelijk, vast te leggen wat de taken, en dus verantwoorde-
lijkheden zijn van de verschillende instellingen die zich met veiligheid bezighou-
den. Wat is de taak en verantwoordelijkheid van de interne veiligheidsdienst?
Hoe verhoudt deze taak zich met die van de elíterne dienst, die de zorg voor de
bedrijÍsomgeving behartigt. Wat zijn de verantwoordelijkheden voor de OR? Hoe
is de advisering van de deskundige diensten geformaliseerd?
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Kortom: hetvastleggenvan iederstaak enverantwoording, maardaarnaastzorg-
dragen voor optirnale communicatie.

Tenslotte presenteer ik Íiguur 1.1. Dezefiguur heeft zeker niet de bedoeling om
te polariseren: de verhoulding met de vakbeweging op arboterrein dient te blij-
ven zoals zij is. wd poog ik met behulp van deze figuur de aandacht voor de ai-
beidsomstandigheden tot reële proporties terug te brengen.

vcrkoper

Figuur 7.1. Verdeling 1685 CAO-íunctiesvolgensAWV-functieclassiÍicatie-
systeem ORBA naar zwaarte arbeidsomstand igheden.
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HOOFDSTUK 8

KWALITEIT VAN DE ARBEID: WERKNEMEÉSBELEID

R.L. Vreeman

Afgelopen week las ik het boekje van Carlo Bello Oöservaries yan een tttart-
werker', over de arbekJsomstandigheden in Amsterdamse pizzeria's. Het boek-
je geeft een beeld van de arbeidsomstandigheden van illegale werknemers. Een
citiaat: 'ledere dag werd ik zo opgeslokt door het werk dat ik niet in staat was om
om me heen te kijken. Mijn voetzolen zaten vol met blaren en ik begon last van
rugpijn te krijgen. lk gíng oeÍeningen doen om mijn spieren te oeÍenen. Rugpijn
is een algemene klacht bij kelners, ontdehe ik later. Voor mij was het op dat mo-
ment het belangrijkste dat ik werk had. lk richtte al mijn aandacht erop, beter in
de voedselstroom te leren zwemmen. Tot op een woensdagmiddag onder lunch-
tijd de kok de keuken uitkwam, op een bank ging liggen en in slaap viel. Hil vroeg
me hem wakker te maken als de eigenaar eraan kwam. Om vier uur probeerde
ik hem te wekken, maar hij reageerde totaal niet. Toen de twee andere kelners
terugkwamen probeerden we hem opnieuw wakker te kriigen, maar hij reageer-
de nog steds niet. Op dat moment zat er al een aantal klanten op hun eten te
wachten. De Franse kelner legde me uit dat de kok al in twee maanden geen
vrijedag had gehad. Hijwas de enige kok en werkte van half twaalf tot nadat de
laatste klant vertrokken was. Zeven dagen per week, zonder middagpauze. De
kok werd later wakker, maar hij kon niet normaal spreken oÍ reageren en hij be
woog bijna alsoí hij dronken was. Er werd besloten hem naar huis te laten gaan
om te gaan slapen (...). De volgende dag kwam de kok terug en al voor hij de ei-
genaar gesproken had, vertelde hij me dat hij ontslagen zou worden, want om-
dat hij de enige kok was, mocht hij niet zonder speciale toestemming van de ei-
genaar de keuken verlaten. l-ater, toen de eigenaar er was, werd de kok inder-
daad ontslagen. Toen begreep ik voor het eerst dat de situatie waar ik in terecht
gekomen was, er niet alleen maar een van 'zwart'werk, maar van slavernijwas.'

8.1. Arbeidsomstandigheden in het vervoer
Zijn wil ons bewust van de arbeidsomstandigheden van de werknemers als wij
in de restaurant rondom het Leidseplein een pizza eten? En hoe groot is deze
'onder-water economie'waartoe ook de vele confectieateliers behoren? De po
litie schat in Amsterdam minimaal20.000.
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Wat weten we eigenlijk van de dagelilkse arbeidsomstandighden van veelwerk-

nemers? Neem àe Sector vervoei. Wist u dat er biina geen chaufÍeurs boven de

45laar in het beroepsgoederenvervoer werken? Wist u dat ook veel binnenland-

Se chaufíeurs nachten achter elkaar op parkeerplaatsen liggen te slapen? Ook
al is dit op nog geen 35 km van huis. Wist u dat 30,3olo van de buschaufÍeurs bii

Centraal HeOóaanO last heeft van ernstige slaapklachten? Wist u dat er in de

stukgodsector in Rotterdam ruim 10 ongevallen per 100 werknemers voorko-

men met een gemiddeld vezuim per ongevalvan 3 weken?
Laten we de sCctoren havens en beroepsgoederenvervoer over de weg eens na-

der bekijken.

'Havenwerkers onwel'Staat er boven het kranteartikel. Twee Rotterdamse ha-

venarbeiders waren ziek geworden door het inademen van het uiterst giftige be-

strijdingsmir1delÍosfine. Èet middel zat tussen de balen caczobonen aan boord

vari treiscfrip de Luso Ana, dat in Amsterdam gelost werd. Natuurliik werd door

de kaderleden uit de havens meteen de grap gemaakt dat je als Rotterdammer

ook niet in de Amsterdamse haven moet gaan werken, maar dat maakt de zaak

er niet minder ernstig door.
Eerder was er grote ónrust ontstaan bii de GEM, de graanoverslag' Via de zus-

terorganisatie ià Denemarken bereikte ons een rappoÍt, waarin werd aangege-

ven, àat het werken in het graanstof niet alleen de longÍunctie aantast. Maar ook
werd gesproken over een gegronde verdenking, dat de giÍtige stoÍÍen (bestrii-

dingsmiddelen) beschadiging van het erÍelilk materiaal zou kunnen veroorzaken.

trrtei ben d p van de R BG D (R otterdamse Bed riiÍsgezond heidsd ienst) probeerd e

de directie de onrust bij de werknemers te sussen. Er was geen reden voor on-

gerustheid. Later na overleg met de havenarbeidsinspectie, de RGBD en de

GEMdirectie werd besloten toch maar een gedegen onderzoek op te zetten naar

de aard van de bestrildingsmiddelen en de blootstellingsniveaus.

'Havenwerkers bdreigd met miintongen', stond er in oktober 1 986 naar aanlei-

ding van een ondezoek bij het massaoverslagbedrilÍ Frans SwaÍttouw. De long-

Íunètie van werknemers die ziln betrokken bii de overslag van massagod gaat

als gevolg van stofoverlast veel sneller achteruit dan die van miinwerkers. Ge-

metàn over een periode van 22 jaar is de achteruitgang na 14 iaaí al groter'

Ongevallen, stoÍproblematiek, de reeks van incidenten is uit te breiden. Hoe komt

het dat in de haven vrijwel geen sprake is van een systematisch en duurzaam

beleid gericht op de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van de werk-

nemersl
Een belangrijke oorzaak ligt in het ontbreken van een behoorliike inÍrastructuur

op het geUieà van veiligheià en gezondheid ín de bedriiven. Wat ongenuanceerd
zou je klnnen stellen Oat Oe rolverdeling er in de haven op het gebied van de ar-

beidsomstandigheden er als volgt uit ziet.
De RBGD is aan het keuren, de havenarbeidsinspectie blust brandles, de werk-

gevers wijzen naar de RBGD als het instituut dat de preventie moet verzorgen

ón de Vervoersbond FNV stelt incidenteel slechte arbeidsomstandigheden aan
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de kaak. Het resultaat is dat in alle discussies over de, vooral technologische,
modernisering van de havens er geen sprake is van een planmatige aanpak van
het gezondheidsprobleem.
Daarbij steekt de vervoersbond FNV ook de hand in eigen boezem. Een bond
die zo consequent een sectorbeleid voert op het gebied van arbeidsvoorwaar-
den, werkgelegenheid en technologie zal zeker de vraagstukken van veiligheid
en gezondhekl geintegreerd in dit beleid op moeten nemen. wat dat betreft is
het anitiatief van het Directoraat Generaal van de Arbeid, en daarbinnen van de
havenarbeidsinspectie om te komen tot een verkenning van benadering van de
bedrijÍstak zeehavens van betekenis. Deze schets van de arbeidsomstandigh+
den is een goede basis om met betrokken partijen te komen tot een duurzame
en systematische aanpak.

En dan het beroepsgoederenveryoer over de weg. De vraag rigit er nog hoe het
komt dat er zo weinig chauffeurs boven de 4s rijden. Al enige jaren is de ver-
voersbond FNV bezig de belastende factoren systematisch in kaart te brengen.
lk loop ze na.
1. De werktijden. Deze zijn te lang en 'dubbel' onregelmatig. Tevens is er

sprake van werken onder een permanente tijdsdruk.
2. Het probleem van het rusten en slapen. Rustpauzes zijn vaak te kort en

onregelmatig. DitzelÍde geldt voor het slapen. Daarbij is de slaapplaats
niet optimaal, in oí bovenop de auto en in een lawaaiige omgeving.

3. De belasting die voorMoeit uit de taak zelf. Het gaat om een langdurige
eenzijdige statische belasting.
De arbeidsomstandigheden in het voertuig. Veel cabines zijn te klein, er
is sprake van lawaai, trillen en schokken en geen goed binnenklimaat.
Het in- en uitstappen waarbijveel ongelukken voorkomen.
Het om het laden en lossen, waarbij sprake is van sterke dynamische be
lasting.
Het omgaan met gevaarliike stoffen voor een deel van de chauffeurs.
De toenemende verkeersd rukte.
De voedings- en rookgewoonten.
Het probleem van de ontbrekende bedrijfsgezondheidszorg en het feit dat
de Arbowet niet van toepassing is voor het beroepsgoederenvervoer.

Deze Íactoren tezamen bepalen het belastende karakter van het chauÍfeursbe-
roep. Twee nog steds niet openbare wetenschappelijke rapporten, te weten het
concept-voorstel ter implementatie van bedrijÍsgezondheidzorg voor het ver-
voerswezen en de Landelijke inventarisatie van gezondheidsrisico's ten gevol-
ge van belastende Íactoren in de arbeidssituatie, Rapport V wegvervoer, beves-
tigen dit beeld.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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8.2. Struetureleveranderingen
Hoe nu te komen tot structurele veranderingen in deze bedrijÍstak die gezond-

hekJsbevorderend zijn? Daarvoor was het nodig om op brede schaal met chauÍ-
Íeurs in discussie te gaan over de gezondheidsproblematiek. De praktiik van het

afkopen van bezwarende omstandigheden moest ter discussie worden gesteld.

ln de woorden van een chaufíeur: 'Met een toeslag wordt m'n rug niet beter'.

Daarna ging het erom normen te ontwikkelen die richting konden geven aan de

verbetering. Waaraan moet een vrachtwagencabine voldoen? Wie moet er laden

en lossen en op welke wiize? Waar moet een chaufÍeur slapen? Moeten er geen

arbeklssystemen ontwikkeld worden? Wie moet tanks reinigen? Het gaat hier

om een studie- en discussieproces dat nog lang niet is aÍgerond. Maar de eer-

ste heldere normen zijn ontwikkeld.
Nu staat de Vervoersbond FNV voor de opgave de instrumenten te ontwikkelen
om de normering ingang te doen vinden en te controleren. Daarvoor ziin viiÍ mo-

gelijkheden: Oe ÓAO, de wetgeving, de controlerende instanties van de overheid
(lrtielOslnspectie, Rijksverk-eersinspectie en dergeliike), de bedrilfsgezond-
heklszorg, iret techniiche ontwerp bij producenten. En op dit punt aangeland
ontstaan grote problemen.

ln de actuele CAO-onderhandelingen heeft de bond een evenwichtig voorstel-

lenpakket ingediend, waarin naast inkohensverbetering, de nieuwetechnologie,
de arbeidsmarkt, het probleem van de arbeidsomstandigheden centraal staat'

De werkgevers weigeren tot nu toe categorisch om afspraken over dit terrein te
maken. Zil pteiten voor verslechteringen en beperkte verbeteringen in de inko-

menssÍeei, maar komen tot geen enkel structureel voorstel. Wd wordt er werk
gemaakt van public relationJom het slechte image van de bedriiÍstak te verb+
Éren. Onbegrijpeliik en kortzichtig. Zil laden hiermee de verdenking op zich niet

competent tó ii;n óm bijte drageÀ aan de modernisering van deze sociaal ach-

tergebleven bedrijfstak. Een bedrijÍstak die zich sociaal zal moeten ontwikkelen
wilhet ziln positiebinnen moderne logistieke concepten, zoals just-in-time pro-

duktie, kunnen behouden.
Als de werkgevers dan niet actief zijn op het gebied van de arbeidsomstandig-
heden, dan zal de overheid wel speciale aandacht hebben voor verbeteringen
in deze bedriiÍstak? Niets is minder waar. Nu, acht laar na het tot stand komen

van de Arbowet, is deze nog steeds niet van toepassing voor werknemers in en

op voertuigen. Competentiestriid tussen het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegénheid en Verkeer enWaterstaat en luristerilzijn hiervan de oorzaak.
En dit letterlijk over de ruggen van de chaufÍeursl
Verkeer en Waterstaat pro-b-eert krampachtig de wetgeving gericht op de arbeids--

omstandigheden binnen de verkeerswetgeving te houden. Deze opvatting heeft

tot nu tosdoor de werknemers in het vàrvoer vooral een achterstand opgele
verd ten opzichte van werknemers in andere bedrijÍstakken. Een illustratie van

dit denken is de normering van de lengte van de vrachtwagen en het efiect die

deze normering heeft op de ruimte van de cabine. De wagen mag maximaal 18

90



meter lang zijn. Onder economische druk van werkgevers wordt de laadruimte
door de producenten steeds opgevoerd ten koste van de cabine. Een steeds
smaller wordende cabine, nu al van 1.40 meter, en de door chaufíeurs sterk be
kritiseerde topsleeper zijn hiervan het gevolg. Een normering van de cabine, ge-
bruikelijk bi! allerlei andere arbeidsplaatsen, bestaat niet.
Nu dan de Arbowet mogelilk van toepassing gaat worden, lijkt er een wonderlii-
ke constructie uit te komen. De medezeggenschaps-, zeg Ínaar procedurele, ar-
tikelen van de Arbowet worden ingevoerd, maar de normatieve maatregelen
m@ten uit de verkeerswetgeving voortkomen. Hier ontstaat weer een wange-
drocht. Tenrijl juist sectorale normen in deze bedrijÍstak, waar vrijwel geen OR
is, zo nodig zijn. Op deze manier wordt de Arbowet voor werknemers in en'op
voertuigen waarschilnlijk een lege huls. Ook ten aanzien van de controlerende
instanties die onder de twee ministeries vallen, zien we weer het competentie
probleem. Geen heldere samenwerkingsafspraken, maar schotles en verkoke-
ring. En ten aanzien van de bedrijfsgezondheidszorg zien we het resultaat van
deterughor.rdende overheid. Nog steeds is dezevoorziening in het beroepsgoe-
derenvervoer over de weg niet gerealiseerd. Werkgevers en werknemers zijn op
dit terrein in het CAO-overleg nu een eind gevorderd, de hobbel is dat werkge-
vers de werknemers deze elementaire voorziening mede willen laten Íinancie-
ren.

Als laatste is er de mogelijkheid om de producenten van voertuigen en het tech-
nisch ontwerp vanuit gezondheids- en veiligheidsnormen te beihvloeden. Een
vrachtauto moet niet alleen ontwikkeld worden vanuit de economische normen:
laadruimte en brandstofuerbruik. Een geihtegreerd ontwerp is nodig. Producen-
ten van vrachtwagens staan niet te dringen om met vakbonden over deze vraag
van gedachten te wisselen. Ook DAF was tot voor kort zeer afhoudend. Na het
conflict dat wij over de DAF-bussen hebben gehad, komt er mogelijk verande-
ring in die opstelling.
ln het begin van deze inleiding ben ik begonnen met de vraag wat we eigenlijk
weten van de dagelijkse arbeidsomstandigheden van werknemers. Aan de hand
van twee sectoren in het vervoer heb ik gCprobeerd aan te geven hoe kennis en
strategie zich in de Vervoersbond FNV ontwikkelen. Het klimaat in de arbeftls-
verhoudingen om deze problemen op te lossen is er de laatste iaren zeker niet
beter op geworden. Toch zal een taaie bond op dit terrein door moeten zetten.
Dan maar tegen de stroom in.
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HOOFDSTUK 9

KUVALITEIT vAN DE ARBEID: OVERHEIDSBELEID

G.A.A. Blott

Het zal zeker niet toevallig zijn dat de organisatoren van deze postdoctorale be-
roepsopleiding Veiligheirl, Gezondheid en Welziln in de ArbeirJ het onderwerp
van dit symposium, 'Kwaliteit van de Arbeid en Beleid', ruim omschreven heb-
ben en dat zij sprekers uitgenodigd hebben uit de kringen van werknemers, werk-
gevers en overheid. Het ondenryerp biedt de sprekers de mogelijkheid, om hun
bijdrage vanuit de eigen discipline en achtergrond te benaderen en getuig[ te-
vens impliciet van de terechte opvatting dat zorg en verantwoordelijkheid voor
de kwaliteit van de arbeid een zaak is van werknemer, werkgevers en overheid.
Gezien mijn persoonlijke achtergrond en huidige Íunctie zal het u niet verwon-
deren, dat ik in mijn betoog de nadruk zal leggen op het facet gezondheid in re
latie tot de arbeid, maar ik pretendeer dat de door mij te schetsen intenties van
het overheidsbeleid eveneens gelden voor de overige facenen van de kwaliteit
van de arbeid.

9.1. De Arbowet
Zoals u ongetwijÍeld bekend is werd op 1 januari 198i! de Arbeidsomstandighe-
denwet, zij het nog beperkt, van kracht voor het bedriiísleven na acht jaar van
voorbereiding.
Rond de voorbereiding en inwerkingtreding van de Arbowet heerste destijds een
bijna euphore stemming. De minister van SocialeZaken die de wet nagenoeg
unaniem door het parlement aanvaard zag, Albeda, sprak van 'het belangrilkste
stuk wetgeving van na de oorlog' en de staatssecretaris Van Zeil zag er 'een af-
spiegeling van een brede maatschappelijke ontwikkeling' in. De venrachtingen,
met name bij werknemers en arbodeskundigen, waren hoog gespannen. Het
kenterend economisch getiideed de lichte euphorie omslaan in een wat reëler
venrachtingspatroon; ja hier en daar zelÍs in gelatenheid en pessimisme.

Zo stelde destijds de socioloog J.A.A. van Doorn, deze keer in zi}n hoedanigheid
van columnist van NRC-Handelsblad, dat de Arbowet en de Wet arbeid gehan-
dicaptewerknemers te late produkten waren van een overspannen verzorgings-
staat, die eigenlijk maar beter in de bureaulade gedeponeerd konden worden in
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afwachting van betere tijden. lk citeer hier Van Doorn niet letterlilk, maar tracht,

uit mijn geheugen punend, de strekking van ziin opmerking weer te geven. Een

zakelilker opvatting over de efÍecten van de Arbowet, zeker op de kortere ter-

mijn, was overigens ook noodzakelijk voor over-enthousiasten die zich destilds
onvoldoende realiseerden, dat het hier een raamwet betroÍ, geÍaseerd over een

lange termijn in te voeren en voor wat zijn directe eífecten betreft, stapsgewiis
te cbncretiseren en uit te werken in zogenaamde uiNoeringsbesluiten. Desalniet-
temin kunnen wij, anno 1988 weer met beide benen op de grond staande, ach-
teraí concluderen dat minister Albeda de Arbowet destiids juist typeerde, immers

de Arbowet verschilde wezenlilk van voorgaande wetten op het gebied van de

arbekJsbescherming, tenrijl andere na-oorlogse sociale wetgeving voortbouw-
de op grondslagen die goeddeels tiidens het interbellum gelegd werden.
De Arbowet legt sterk de nadruk op de noodzakeliike samenwerking en het over-
leg tussen werknemers en werkgevers op het gebied van veiligheid, gezondheid

en welzijn in verband met de arbeid en maakt de werknemer tot een actieÍ mee-

denkend en medeverantwoordelijk subject in plaats van een passieÍ te bescher-
men en te vezorgen object.
Het ziin deze intenties die de wet haar unieke karakter verlenen en die haar we-
zedijÉ doen onderscheiden van andere, voorgaande of nog van kracht zijnde,

wetgeving op het gebied van de arbeidsbescherming. Deze intenties sloten des-
tijd§aan bijopvaningen die in kringen van werknemers en werkgevers leeÍden.

tn een advies van de Sociaal-Economische Raad over 'Sociaal beleid in de on-

derneming' pleitten werknemers- en werkgeversleden van de SER ervoor om het

personeelsbeleid in ruime zin over te laten aan de direct betrokkenen in de on-
derneming en hun organisaties.

9.2. Maatschappehikkader
Voor wat betreft het te Íormuleren overheidsbeleid met betrekking tot de arbeids-

omstandigheden is het, gezien de intenties van de Arbowet, onder meer van wel
zenlijk belang in welk maatschappelijk kader de wet moet functioneren en wat

dat laatste betreft zijn een aantal maatschappelijke ontwikkelingen uiterst rele-

vant.

Op het niveau van de bedrijven is het overleg tussen de werknemers en de on-

dernemers geihstitutionaliseerd door middel van de Wet op de ondernemings-
raden (WOR), laatsteliik herzien in 1 971 en van toepassing op bedriiven met meer

dan 100 werknemers en de in 1 982 van kracht geworden Wet medezeggenschap
in kleinere ondernemingen, die bedrilven met 35 tot 100 werknemers eveneens
verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad. Curiositeitshalve zii ver-

meld dat laatstgenoemde wet bedrijven van 1 0-35 werknemers verplicht om twee

rnaal per jaar een personeelsvergadering te houden.
Hoewel h-et begrip'medezeggenschap' een vlag is die op de keper beschouwd
de lading van de WOR niet dekt, kan toch gesteld worden dat de taken en be-

voegdheden van de OR zoals in de Wet van 1971 omschreven, een werkbaar
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kader kunnen bieden voor een reële invloed van de werknemers op het arbekls-
omstandighedenbeleid binnen de onderneming; dat de OR bevoegdheden kan
delegeren aan een in de Arbowet genoemde VGW-commissie, is iÀ dit verband
van ondergeschik belang.
zottd,er hier in details te kunnen treden over de bevoegdheden van de oR, kan
deze bijvoorbeeld in haar controlerende functie nagaan oÍ de ondernemer zich
houdt aan eventuele aÍspraken over het arbeidsomstandighedenbelèid, die in de
voor zijn bedrijí geldeMe cAo zijn vastgelegd. op het niveau van de bedrijÍs-
takken hebben zich sinds een twintigtaljaren ontwikkelingen voorgedaan, dió in
verband met ons ondenrerp, eveneens van grote betekenis zijn.
De vaak bedrijfstakgewijze georganiseerde en bedrijÍstakgerichte vakbonden
ziln zich sterker gaan proÍileren en hebben aanzienlilk aan belang en invloed ge
wonnen in vergelijking met de gedurende de eerste 25 na-oorlogse jaren zo sterk
dominerende vakcentrales. Eén en ander had zoals u weet te maken met ver-
anderingen destijds in de van regeringswege gevoegde loonpolitiek; voor ons
ondenrerp is van belang dat de onderhandelingen tussen vakbonden en werk-
gevers over de arbeirjsvoorwaarden zich op het decentrale niveau van de be-
drijístakken gingen aÍspelen, waarbijtevens de mogelijkheid ontstond om naast
de primaire arbeidsvoonrvaarden ook de kwaliteit van de arbeid en van de ar-
beidsomstandigheden in het georganiseerd overleg tussen werkgevers en werk-
nemers aan de orde te stellen en ook daarover bepalingen op te nemen in col-
lectieve arbeidsovereenkomsten.
De derde voor ons beleidsrelevante maatschappelilke ontwikkeling heeft zich
voorgedaan op het centrale niveau en wel de instelling, conform de Arbowet,
van de Arboraad, een advies- (en overleg-)orgaan ten behoeve van de minister
van Sociale Zaken. De Arboraad, een paritair en tripartite samengesteld orgaan
kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De ervaring leert dat over elk belóids-
voornemen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden een adviesaanvrage
wordt voorgelegd aan de Raad. De ervaring leert eveneens, dat adviezen ovèr
wezenlijke belekJsoMerwerpen in het algemeen moeizaam tot stand komen en
nogal eens een verdeeld karakter hebben. Eén en ander kan írustrerend zijn voor
de beleidsambtenaar en aanleiding zijn tot uitstel oÍ afstel van bestuitvorming op
het politieke niveau.

Met de zojuist door mijaangeduide ontwikkelingen op het niveau van de bedrij-
ven, de bedrijfstakken en het centrale niveau, meen ik ruwweg het maatschap-
pelijke kader te hebben aangegeven, waarbinnen een overheidsbeleid, gericht
op de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsomstandigheden, efÍectieÍ dlent te
zijn. Met name ten aanzien van het facet gezondheid in relatie tot de arbeid, maar
ook met betrekking tot het Íacet veiligheid, komt daar nog bij de ontwikkeling in
omvang, spreiding en kwaliteit van de bestaande zorgstructuren, het conglome-
raat van zogenaamde deskundige diensten.
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9.3. Overheitlsbeleid: regelgevend envootwaarden-
scheppend

Wat rnag en kan vemacht worden van een overheidsbeleid met betrekking tot
de arbeÉsomstaíÉigheden en de kwaliteit van de arbeid in relatie tot het zoiuist

door mil geschetste-beeld? De overheid kan in principe op een tweetal manie-

ren actief ziln, namelilk in engere zin regelgevend en in ruimere zin voorwaar-

denscheppend.
Regelgeving, hoe zeer ook soms noodzakeliik en onvermiidbaar, is op zich een

beperh belóidsinstrument om ontwikkelingen in gunstige zin te stimuleren; naar

de aard van dit instrument richt dit zich meer op het minimaal aanvaardbare dan

op het optimaalwenselijke en bereikbare.
Daar komt nog bij, dat in de huidige politieke constellatie regelgeving niet popu-

lair is; er is thans iprake van een terugtredende en deregulerende overheid, ze
ker als het regelgeving ten aanzien van het bedriifsleven betreft.

Wie zich ook nog realiieert, dat regelgeving een technisch ingewikkelde en lang-

durige procedure is binnen de overheid, wordt ook om die reden wellicht wat

minder enthousiast voor dit statische beleidsinstrument. Ten slotte, regelgeving

is niet efÍectieÍ, als bijvoorbeeld de inÍrastructuur ontbreekt om wettelijke ver-
plichtingen en voorschriften op een adequate wijze na te leven.

be tweàe mogelilkheid voor overheidsactiviteit heb ik zojuist omschreven als
'in ruimere zin v-oonraardenscheppend' en ik bedoel daar in dit verband mee dat
gegevensverzameling, onderzoek en voorlichting betrefíende de onderscheiden
Écènen van 'de hraliteit van de arbeid', zoals vanuit de overheid en in concre-

to vanuit het Directoraat-Generaal van de Arbeid geëntameerd, niet alleen on-

misbaar is vOOr eventuele regelgeving, maar ook en vOoral onmisbare inÍorma-

tie kan opleveren voor de sociale partners op alle door mii geschetste niveaus

en voor de beroepsmatig bil ons onderwerp betrokkenen.
Samenvattend zou ik delol van de overheid met betrekking tot het in de bedrii-

ven en de bedrilístakken te voeren beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn

willen omschrijven als regelgevend en wetshandhavend als dil noodzakelilk en

zinvol is en stimulerend, voorwaardenscheppend, waar dit mogelijk is. Regelge
ving ats sluitstuk van het beleid, om in de termen te bliiven van het al gememo-

reerde SER-advies uit 1981.

9.4. Actuelebeleidsontwikkelingen
Na deze algemene opmerkingen over de rol van de overheid en de aard van

overheidsbeleid zal ik nu wat concreter worden. Zoals de waard is vertrouwt hij

zijn gasten en zoals deze spreker is denkt hii zich zijn toehoorders.
lkkan mijvoorstellen dat u geihteresseerd bent in actuele beleidsontwikkelingen
met betrókking tot veiligheid, gezondheid en welziin in verband met de arbeid

bijde overheid, in casu bil het Directoraat-Generaal van de Arbeid. Daarbil liikt

hét verstandig mijte bepeiten tot het eigen beleidsterrein, het facet gezondheid

enwel in het bijzonderde organisatievan de bedriifsgezondheidszorg.Dezezell-
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beperking heeft deels te maken met de complexiteit en de uilgebreklheid van
begrippen als 'hraliteit van de arbeid' en 'arbeidsomstandigheden' en deels met
de bijna onvermijdbare'vezuiling'die optreedt op een zo breed beleidsterrein,
waar zoveel disciplines zich mee bezighouden en buitendien, op eigen terrein
voelt iernand zich het beste thuis en worden ook nog eventuele territoriumcon-
lïicten vermeden.
Met deze beperking in gedachten schets ik u in vogelvlucht een aantal actuele
items in de sÍeer van beleidsvoorbereiding en beleidsonderbouwing binnen het
DGA.

ln de eerste plaats is van belang de gegevensverzameling en de werkterreina-
nalyse betrefiende bedrijfstakken en bedrijven.
Het is voor een goede voorbereiding van het beleid noodzakelijk inzicht te heb-
ben in omvang en spreirJing van bedrijven en bedrijÍstakken, inzicht in de ge-
zondhekJs- (en veiligheirJs)risico's in de bedrilÍstakken, de wijze waarop het
overleg tussen de sociale partners in de bedrijÍstakken georganiseerd is en wat
zij in CAO's over de arbekJsomstandigheden hebben vastgelegd.
Analoog aan het destijds uitgebrachte, overigens verdeelde, Arboraadadvies
gaat het hier, in volgorde van prioriteit, om:
- de bouwnijverheid;
- het veryoerswezen;
- de intramurale gezondheidszorg;
- de agrarische sector;
- de chemische industrie;
- het ondenrijs.
wat de eerste drie sectoren betreft, bouwnijverheid, vervoer en intramurale ge-
zondheidszorg, is de beleidsvoorbereiding op dit moment in een stadium, dat
concrete belei«Jsvoorstellen op het ambtelijk niveau op korte termiin aÍgerond
kunnen worden en gerichte adviesaanvragen aan de Arboraad voorgelegd kun-
nen worden, waarna politieke besluitvorming in principe plaats kan vinden. voor
wat deze sectoren betreÍt is in o@racht van het oGA het nodige vooronderzoek
verricht door de Rilksuniversiteit Limburg en ik venrijs u naar een in janmri 1988
in de bekende studiereeks van het DGA verschenen drietal rapporten: BedrilÍs-
gezondheidszorgvoorde bouwnijverheid respectievelilk hetverv@rswezen res-
pectievelijkde intramurale gezondheidszorg in Nederland; gezondheidsrisico's,
structuur en inhoud. Tevens venrijs ik u naar de eind 1987 voltooide onderzoe
kenvan het NIPG/TNO betreffende'Arbeidssituaties en bedrijfsgezondhekÍszorg
in ziekenhuizen' een literatuurrecherche, een veldverkenning en een belevings-
ondezoek.

In het algemeen wil ik op deze plaats de uitgaven in de studiereeks van het DGA
in uw warme aandacht aanbevelen. Het entameren van dit soort beleidsonder-
bou,vend ondezoek heeft tevens een vooruvaardenscheppeM efÍect. vooruit-
loperd en onafhankelijk van een nader in te vullen overheidsbeleid, kunnen bij-
voorbeeld de sociale partners over de ook voor hen noodzakelijke informatie
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beschikken om zinvolle aÍspraken te maken over een te voeren arbeldsomstan-
dighedenbeleid. Voor degenen, die beroepsmatig bij het arbeidsomstandighe-
OenUeteirt betrokken zijn is kennisname van deze publikaties veelal een 'must'.

ln toenemerÉe mate worden in CAO's afspraken vastgelegd betreíÍende de ar-

bekJsomstandigheden. Bil een onderzoek wat de stand van zaken in Íebruari

1987 weergaÍ, bleek dit bii 38 van de 49 CAO's voor 10.000 oí meer werknemers
reeds het geval te ziln. Onder deze 49 CAO's vielen in totaal 2 milioen werkne-

mers. Wie àchter de aard en inhoud van deze arbobepalingen in CAO's bekiikt,
ontkomt toch niet aan de indruk dat ze weinig structureel ziin en de toegevoeg-

de waarde voor de werknemers en de ondernemers dubieus is. De sterk toege
nomen behoefte tot anterne regelgeving binnen de bedriiÍstakken, ondanks of
dankzilde Arbowet, is niettemin opvallend.

Een tweede belekJscluster vormt voor onze afdeling de omvang, de structuur en

de hraliteit van de bedrijísgezondheidszorg.
Op het programÍna staan onder meer:

- 
' 

ondezoek ten behoeve van ÍunctieproÍilering in de bedrilÍsgezondheids-
zorg. Najaar 1 987 is een onderzoek gestart door de Rijksuniversiteit Limburg
naai'de-positie en taken van de bedrijÍsverpleegkundige', in goed overleg

met de betrokken beroepsvereniging ;

- ondezoek ten behoeve van het ontwikkelen van toetsingscriteria met be-

trekking tot de kwaliteit van BGZ; binnenkort op te dragen aan het NIPG/
TNO;

- onderzoek naar de optimale omvang en het vereiste deskundigheidsniveau
van een bedrijfsgezondheidsdienst; in goed overleg met onder afuere de
Federatie van Gezamenlijke BedriiÍsgezondheidsdiensten;

- begelei«ling en evaluatie van de sinds 1 lanuari van kracht ziinde meldings-

verplichting van gevallen van onder meer beroepsziekten en vermode be-

roepsziehén. Bil deze meldingsplicht heeft de werkgever, indien mogelijk,

de medewerking nodig van de bedrilÍsgezondheidsdienst en in het biizon-

der van bedrijÍsartsen. Omdat de nieuwe meldingsplicht als doel heeft meer

inzicht te krilgen in de relatie arbeid/gezondheid en in ziin welslagen onder
meer aÍhankàijk is van de nodige alertheid en 'common sense' van deze be-

roepsgroep, werd begeleiding en evaluatie, ondanks de nodige voorlichting
die reeds heeft plaatsgevonden, noodzakeliik geacht;

- onderzoek naar de haalbaarheid van bedrilÍsgezondheidszorg voor kleine

bedrijven in de agrarische sector. Na de in het vededen verrichte praktilk-

proeven voor sierteeltbeclrijven en varkenshouderijen ziin binnenkort melk-

veehouderilen en loonwerkbedriiVen aan de beurt. Deze praktiikproeven,

een co-produktie van het OGA en het Landbouwschap, worden uitgevoerd
door een aantal bedrijÍsgezondheidsdiensten en begeleld door de Land-

bouwuniversiteit Wageningen ;

- wat het íacet gezondheid in relatie tot de arbeid betreft, trap ik een open deur
in als ik u wijs op het, en dat mag ik als niet direct betrokkene hier wel zeg-
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gen, degeliike en uiNoerige beleid op het gebied van toxische stofÍen, fysi-
sche Íactoren en stralingshygiëne;

- dat ik mij niet kan wagen aan zelfs ook maar een aanduiding van het veilig-
heUsbeleid en het sociaalar.beidsbeleid moge u duidelilk zijn; naast de al
vermelde redenen, zou u trouwensweinig hebben aan een bijna niet te lima-
teren opsomming.

Het zal u hopelijk goed doen van mij te vernemen, dat het DGA in totaalvoor
1988 over een onderzoeksbudget beschikt van / 13 mln. Helaas en u venracht-
te niet anders, zal er de komende jaren ook in dit budget gesnoeid gaan wor-
den.

Ten slotte, na deze voorbeelden van voorwaardenscheppende activiteiten nog
enkele opmerkingen over het sluitstuk van het beleid, de regelgeving.
Hoge prioriteit heeft thans wat mijn eigen beleidsterrein betreft een heziening
van het Besluit Verplichtstelling Bedrilfsgezondheidsdiensten in die zin, dat deze
regelgeving efÍectief kan functioneren voor de bouwnijverheid en hier dan toch
een'ontzuilende' belangengemeenschap met het veiligheidsbeleid.
Van de heer Laterveer hebt u vernomen dat de ink van de algemene maatregel
van bestuur die de verplichtstelling van veiligheidszorg regelt, nog niet droog is.
ln deze AMvB is de bouwnijverheid nog uitgezonderd! De bedrilÍstakoriëntatie
met betrekking tot de bouw, die recent voltooid is, is niet alleen van belang voor
een zinnige verplichtstelling van bedrijÍsgezondheidszorg voor deze bedriifstak,
rnaar ook onmisbaar voor de nader in te vullen verplichtstelling tot veiligheids-
zorg.
ln de sÍeer van het erkenningenbeleid kunt u een 'stelselherziening' tegemoet
zien, die beoogt om aan de hand van toetsbare erkennings- en dus kwaliteitscri-
terh bedrijÍsgezondheidsdiensten 'an sich' te erkennen en niet meer in relatie
tot het verplichte bedrijf.
Uitgangspunt voor alle beleid vormt de risícogerichte en bedrilÍstakgerichte aan-
dacht voor de arbekJsomstandigheden.

lk heb u, met name in het tweede gedeelte van mijn betoog, enkele krenten ge-
toond uit een omvangrijk krentenbrood. Van dit krentenbrood wordt binnen het
OGA het deeg bereirJ uit ingrediënten die we van elders betrekken, maar toch
volgens eigen recept. Of dit krentenbrood te zijner tijd ordentelijk gebakken en
smakelijk op de ontbiittafel verschijnt, is niet alleen een verantwoordelijkheid van
de overheitJ, maar een zaak van alle betrokkenen, ook van u.
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PERSONALIA AUTEURS

G.A.A. Blon, bedrijÍsarrs
Senior beleidsmedenerker bij het Directoraat Generaal van de ArbeirJ, tevens
plaatsvervangend hooíd van de aÍdeling Organisatie BedrijÍsgezondheirlszorg.

Prof. dr. F.J.H. van Dijk
Hoogleraar GezondhekJkunde in het bijzonder ten aanzien van Arbeid en Milieu,
Coronel Laboratorium, Universiteit van Amsterdam.

Proí. dr. A.R. Hale
HoogleraarVeiligheirlskunde, Vakgroep VeiligheirJskunde, Technische Universi-
teir Delft.

Dr. W.H.C. Kerkhofí
Directeur lnstituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie aan de Universiteit van
Amsterdam.

Dr. M.A.J. Kompier
Opleklingscoördinator Postdoctorale Beroepsopleiding Veiligheirl, Gezondheid
en Welziln in de Arbekl en Universitair Docent Studiecentrum Arbeirl en Gezond-
hekJ, Universiteit van Amsterdam.

Drs. R.laterveer
Directeur Sochal ArbeirJsbeleirj, Directoraat Generaal van de ArbeirJ, Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tegenwoordig Hoofd Tweede District Arbeidsinspectie, Breda.

Drs. T.F. Meilman
Universitair HooÍddocent Arbeidswetenschappen, Studiecentrum Arbeid en Ge
zondheid, UniversÍteil van Amsterdam.

M.J.B.A. Thunnissen, arts
Opleidingscoördinator Postdoctorale Beroepsopleiding Veiligheirl, Gezondheid
en Welzijn in de Arbeit1, Universiteit van Amsterdam.

J.J.M. van de Veerdonk
Aídeling ArbeirJsverhoudingen van de Algemene Werkgevers Vereniging.

Dr. R.L. Vreeman
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POSTDOCTORALE BEROEPSOPLEIDING VEILIGHEID,
GEZONDHEID EN WEIZIJN IN DE ARBEID

De Postdoctorale Beroepsopleiding Veiligheid GezondheirJ en Welzijn in de Ar-
bekl wordt vezorgd aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een interdiscipli-
naire praktijkgerichte opleiding voor Arbodeskundigen.
De verantwoordelilkheirJ voor de opleiding berust bijde cursuscommissie. Deze
commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de opleirJing betrokken fa-
culteiten Geneeskunde, Rechtsgeleerdheid en Psychologie en uit vertegenwoor-
digers van institden waarmee de universiteit van Amsterdam in het kader van
de opleiding samenwerkt.
Samenwerkingsverbanden bestaan met de Amsterdamse bedrijÍsartsenoplei-
ding CORVU, het Nederlands lnstituut voor Arbeidsomstandigheden te Amster-
dam en met het Nederlands lnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO
te Leiden.Tevens worden contacten onderhouden met de vakgroep Veiligheid+
kunde van de Technische Universiteit van Delft.

De opleiding is opgebourd rond de volgende modules, die tevens afzonderlijk
gevolgd kunnen worden.
. Juridische aspecten van arbeid en gezondheid
. Ergonomie, Veiligheklskunde, Arbeidshygiëne
. BedrijÍsgezondheitlkunde
. BedrijÍssochlewetenschappen
. lmplementatie van beleid
Naast deze modules bevat het volledige curriculum de volgende onderdelen:
- Vaardigheklstraining
- Geïntegreerdprahijkseminarium
- Capita Selecta
- Scriptie en werkstuk

Nadere informatie over de opleiding kunt u inwinnen bij:

mevrouw M. Lebbink
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
tel. 020 - 566 4949
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