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INLEIDING

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting

Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw (SOLLT). Het onderzoek betreft de ervaringen van

en met 'Vrouwen in de Groenvoorziening'. De onderzoeksvraag van de SOLLT komt voort uit de

ervaring van enkele jaren met gericht beleid om deelname van vrouwen in de

groenvoorzieningsopleidingen te vergroten. Dat beleid heeft nog niet tot de gewenste toename van het

aantal vrouwen in de groenvoorziening geleid. De SOLLT veronderstelt dat de arbeidsomstandigheden

(ook) voor vrouwen niet optimaal zijn en dat het arbeidsklimaat (de mentaliteit) een blijvende te

werkstelling van vrouwen in de weg staat. De verwachting bij de SOLLT is dat door het aanreiken aan

de groenvoorziening van concrete, praktische en in de algemene bedrijfsvoering realiseerbare

maatregelen het beleid succesvoller kan worden gemaakt. Tevens verwacht de SOLLT dat de resultaten

bij zullen dragen aan de realisering van de eigen doelstellingen omtrent de participatie van vrouwen

in de groenvoorziening.

De algemene vraagstelling voor dit onderzoek luidt hiermee: welke maatregelen gericht op

verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, de arbeidsorganisatie, de functie-inhoud en

het sociaal beleid zijn -gezien de ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening- nodig

om vrouwen gezond en wel aan dit arbeidsproces te laten deelnemen?

Het onderzoek omvatte een oriënterende literatuurstudie naar de arbeidsomstandigheden in de

groenvoorziening en -als hoofdbestanddeel- twaalf casestudies naar de ervaringen van en met vrouwen

die een uitvoerende functie hebben in de groenvoorziening. Het onderzoek vond plaats bij zeven

gemeentelijke diensten voor groenvoorziening en bij vijf particuliere bedrijven. Er waren vijftien

vrouwen bij het onderzoek betrokken, bijna evenveel mannelijke collega's en uit elke dienst of van elk

bedrijf voormannen en/of een andere leidinggevende alsmede de consulenten van de vrouwen die nog

leerling waren ten tijde van het onderzoek of net leerling af waren.1

Het rapport is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk wordt de vraagstelling van het onderzoek

nader uitgewerkt in een model en wordt de methode van onderzoek toegelicht. Het tweede hoofdstuk

bevat een schets van algemene gegevens over aantallen bedrijven en werknemers, ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid en de opleidingen in de groenvoorziening. In het derde hoofdstuk wordt een

algemene beschouwing gegeven over de arbeidsomstandigheden en worden beoordelingsrichtlijnen

Het onderzoek werd namens de SOLLT begeleid door mevrouw M.F. de Jong en de heren R.C. Zuidewijk, HJ.M.
van Ophoven en C.R.J. Essens (bestuurslid).
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toegepast op een aantal specifieke werkvormen die veel voorkomen in de groenvoorziening en in de

onderzochte functies. Hoofdstuk vier bevat de verslaglegging van de zeven casestudies bij

gemeentelijke diensten en hoofdstuk vijf de weergave van de casestudies bij particuliere bedrijven. In

hoofdstuk zes worden de resultaten van alle twaalf cases met elkaar in verband gebracht, tevens wordt

er aanvullende informatie die rondom de casestudies is verzameld, gepresenteerd. In hoofdstuk zeven

worden de mogelijke maatregelen geschetst. Het slothoofdstuk bevat een algemene samenvatting en

aanbevelingen aan de SOLLT.
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1. HET ONDERZOEK: OPZET EN METHODE

1.1 Uitwerking van de vraagstelling

De algemene vraagstelling voor het onderzoek luidt: welke maatregelen gericht op verbetering van

de fysieke arbeidsomstandigheden, de arbeidsorganisatie, de functie-inhoud en het sociaal beleid

zijn -gezien de ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening- nodig om vrouwen

gezond en wel aan dit arbeidsproces te laten deelnemen?

Deze algemene vraag as in de volgende specifiekere vragen uitgewerkt.

Wat zijn de knelpunten die vrouwen ervaren hebben?

Wat zijn de ervaringen van leidinggevenden/werkgevers, consulenten en collega's met

vrouwen?

Wat zijn de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de door vrouwen bezette

functies?

Welke maatregelen die passen in de groenvoorziening en in de te verwachten ontwikkelingen

daarin, zullen aan de oplossing van geconstateerde knelpunten bijdragen?

Welke vormen van begeleiden van vrouwelijke leerlingen in het kader van het leerlingstelsel

zullen aan de oplossing van geconstateerde knelpunten bijdragen?

Deze vijf vragen houden met elkaar verband. De samenhang wordt in schema l zichtbaar gemaakt.

De eerste twee vragen, die betreffende de door de vrouwen, mannelijke collega's en leidinggevenden

ervaren knelpunten zijn in het blok uiterst rechts opgenomen. Deze ervaringen worden beschouwd als

effecten van de risico's (vraag 3) van de arbeidssituatie (het blok midden-boven) en van deze

kenmerken in relatie tot de persoonskenmerken (het blok midden-onder). De laatste twee vragen zijn

ondergebracht in het blok 'maatregelen'.
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Schema 1 Samenhang tussen de onderzoeksvragen

Evaluatie

Kenmerken arbeidssituatie:

- functie-inhoud
- ergonomie e.a.

arbeidsomstandigheden
- arbeidsvoorwaarden

Kenmerken werknemer:
- persoonsgegevens
- kwalificatie
- ervaring
- belasting privé

Ervaringen/effecten:

- ervaren G&W
- acceptatie, integratie,
omgang

- prestaties

• G » gazondhaid
W m walb»vind»n

De redenering die aan de relaties (pijlen) in het schema ten grondslag ligt, is de volgende. De

ervaringen van vrouwen werkzaam in de groenvoorziening, hun collega's en chefs kunnen direct

verband houden met de kenmerken van het werk. Bijvoorbeeld rugklachten en teruglopende

produktiviteit houden verband met algemene risico's voor de gezondheid zoals te lang achtereen in een

slechte werkhouding werken. Voor een deel van de ervaringen zal ook de combinatie van

persoonsgegevens en arbeidssituatie (de relatie tussen 'belasting en belastbaarheid') verantwoordelijk

gesteld moeten worden. Bijvoorbeeld, een werknemer die veel klachten heeft aan polsen en handen

blijkt te moeten werken met gereedschap dat te groot is voor de afmetingen van diens handen.

Deze verbanden zijn van belang omdat zij aangrijpingspunten bieden voor maatregelen. De kenmerken

van de arbeidssituatie worden immers bepaald door de organisatiestructuur, de inrichting en

beïnstrumentering van het werk en door het management. De kenmerken van de persoon zijn ten dele

beïnvloedbaar door opleiding, begeleiding en (fysieke) training. Om tot adequate maatregelen te

komen, moet er dus een analyse gemaakt worden van de arbeidssituatie, de kenmerken van de persoon

en de ervaringen in onderlinge samenhang.

Uit eerdere onderzoeken naar de ervaringen van vrouwen in mannenberoepen is bekend dat met name

de integratie, acceptatie en omgangsvormen voor de vrouwen knelpunten opleveren. Dat dit onderzoek

in de groenvoorziening niet in de eerste plaats op dat soon problemen is gericht, houdt verband met

het volgende. Het direct veranderen van sfeer, cultuur en omgang blijkt heel moeilijk in de praktijk.

Anderzijds blijken vrouwen die vaktechnisch goed en zelfstandig functioneren gemakkelijker te

integreren dan vrouwen voor wie dat niet geldt. Daarom lijkt het nemen van praktische maatregelen

gericht op het optimaliseren van de kansen voor vrouwen om goed te functioneren een goede indirecte
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benadering. Als vrouwen voortdurend om hulp of advies moeten vragen omdat de

arbeidsomstandigheden niet aan hun eigenschappen kunnen worden aangepast, worden vooroordelen

bij collega's en chefs voortdurend bevestigd.

1.2 Methode

Het onderzoek bevatte twee onderdelen: een algemene oriënterende studie en een serie van twaalf

casestudies. Het accent van het onderzoek lag op de casestudies.

1.2.1 Algemene oriëntatie

De algemene oriëntatie op de groenvoorziening omvatte drie activiteiten.

De eerste actie was een literatuurstudie naar de structuur van de groenvoorziening, belangrijke

ontwikkelingen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsgegevens, opleidingen en - vooral - naar

algemene risico's in de arbeidsomstandigheden.

De tweede hield interviews in, deels telefonisch, deels direct met consulenten over de mogelijkheden

en de problemen van vrouwen in de groenvoorziening. Door de gesprekken met de consulenten en door

wat in de casestudies daarover naar voren kwam in zijn algemeenheid, werden we op de problematiek

van het zwanger werken in de groenvoorziening gewezen. Om daarover iets meer te weten te komen,

is met twee vrouwen die niet in een casestudie meededen een telefonisch interview gehouden (van de

vrouwen in de cases is er één zwanger geweest en één was tijdens het onderzoek vier maanden

zwanger).

Als derde activiteit is een bezoek gebracht aan de praktijkschool, waar machines en gereedschappen

geobserveerd zijn en een gesprek gevoerd is met een instructrice, tevens emancipatiemedewerkster op

deze school over de ervaringen met vrouwen.

De resultaten van deze algemene oriëntatie worden geïntegreerd gepresenteerd in de hoofdstukken twee

drie en zes van dit rapport.
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1.2.2 Casestudies

Gekozen is voor een kwalitatieve vorm van onderzoek, in dit geval intensieve case-studies. Casestudies

geven de meeste en de meest praktische ideeën voor concrete maatregelen. Een casestudie houdt hier

in, het in een dienst of bedrijf verzamelen van alle voor het invullen van bovengeschetst schema

benodigde informatie met betrekking tot één of twee vrouwelijke vaklieden of leerlingen.

In twaalf bedrijven: zeven gemeentelijke diensten voor groenvoorziening en vijf particuliere

groenvoorzieners en hoveniers waar tenminste één vrouw werkt, is een casestudie gedaan. Aanvankelijk

was het de bedoeling evenveel cases bij gemeentelijke diensten te hebben als bij particuliere bedrijven,

van beide categorieën zes dus. Dat bood de mogelijkheid om bij de gemeentes tot een spreiding over

grote, middelgrote en kleine diensten te komen: van elk twee, hetgeen bij een kwalitatief onderzoek

een goed aantal is om niet van toevallige resultaten te spreken. Bij de particuliere bedrijven zou dat

bereikt worden door bij drie hoveniers en drie groot-groenvoorzieners onderzoek te doen. De praktijk

bleek zich echter niet te schikken naar deze uitgangspunten. De spreiding van het beperkte aantal

vrouwen dat een uitvoerende functie heeft in de groenvoorziening is zodanig dat het niet mogelijk

bleek naar dit voornemen bedrijven en vrouwelijke werknemers te vinden die in het onderzoek wilden

participeren. Het was 'roeien met de riemen die er zijn'. Achteraf kunnen we vaststellen dat er toch

wel patronen in de beschikbare cases zijn te ontwaren en dat een andere verdeling over gemeentelijke

diensten en particuliere bedrijven waarschijnlijk niet tot heel andere conclusies zou hebben geleid.

In het onderzoek zijn negen vrouwen bij gemeentelijke diensten en zes vrouwen bij particuliere

bedrijven betrokken. Telkens zijn ook de arbeidssituatie en de ervaringen van een mannelijke collega

onderzocht. Dat had twee doelen. De eerste was te onderzoeken of de vrouwen aan andere risico's

blootstaan of andere mogelijkheden hebben dan de mannen en of de ervaringen van de vrouwen

exclusief voor vrouwen gelden dan wel voor alle werknemers. De opzet was daarom om de situatie

van vrouwen met die van mannen in dezelfde functie en arbeidsomstandigheden te vergelijken. Maar

deze opzet is niet in alle cases gelukt. Soms selecteerde de dienst of het bedrijf -ondanks ons verzoek

een man te spreken die dezelfde functie bekleedde en onder dezelfde omstandigheden werkte- naar

eigen inzicht een collega en soms had de collega met wie de vrouw samenwerkte (en die dus onder

dezelfde arbeidsomstandigheden werkte) een andere functie. Daar waar functie en/of

arbeidsomstandigheden echt verschillen, wordt geen vergelijking gemaakt tussen de ervaringen van de

vrouw en haar collega. Het tweede doel was te weten te komen hoe de mannelijke collega's het werk

van en het samenwerken met vrouwen beoordelen.

De direct leidinggevende van de vrouw, meestal de voorman of opzichter kan informatie verstrekken

over de samenwerking tussen en het functioneren van medewerkers, daarom is over elke vrouw ook
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zo'n functionaris ondervraagd. Per dienst of bedrijf is voorts ook nog een persoon uit de algemene

leiding geïnterviewd -behalve in die kleine bedrijven waar de directeur ook de rol van een direct

leidinggevende had- en soms een personeelsfunctionaris. Dit had als doel geïnformeerd te worden over

de organisatie als geheel, het beleid ten aanzien van vrouwen en het oordeel over het functioneren van

de vrouwelijke werknemers). Ten slotte is de consulent-leerlingwezen van de vrouwen die nog leerling

waren of net gediplomeerd, naar zijn/haar oordeel over het functioneren van deze leerlinge en haar

arbeidssituatie gevraagd.

Instrumenten

Voor het onderdeel 'Kenmerken van de arbeidssituatie' zijn twee bestaande instrumenten gebruikt.

Voor het in kaart brengen van de risico's in functie-inhoud en organisatie was dat de WEBA (WElzijn

Bij de Arbeid) en voor de ergonomische condities en andere arbeidsomstandigheden de relevante

modules van de IMA (Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden). Beide instrumenten zijn geschikt

om door middel van een combinatie van observatie van de werkuitvoering (een willekeurige steekproef

in de tijd) en een uitgebreid interview over aard, frequentie, intensiteit en condities van de blootstelling

tot een beoordeling van een breed scala van risico's in de arbeidssituatie te komen. Dat komt overeen

met de eisen aan het instrumentarium die voortvloeien uit de gekozen onderzoeksvragen en de opzet

in twaalf casestudies1. Voor de WEB A-methodiek is meer in het bijzonder gekozen omdat daarmee

nauwgezet van functies kan worden beschreven wat de samenstelling is, wat regelmogelijkheden en

wat de problemen zijn die vragen om regelend optreden. Met de WEBA kan de functie beoordeeld

worden op de aanwezigheid van risico's voor werkdruk ( dat is: stress door het niet tijdig en naar de

kwaliteitseisen kunnen voltooien van een opdracht) en kansen voor leren en ontwikkelen. Dit zijn voor

ons onderzoek belangrijke gegevens omdat zij de ervaringen (gezondheid en welbevinden) van mensen

die die functie uitoefenen kunnen verklaren. De WEBA is gericht op het vinden van aangrijpingspunten

voor functieverbetering, dat zijn mogelijke maatregelen in onze onderzoeksvraagstelling. De IMA bevat

een brede reeks modules om verschillende risico's in de arbeidsomstandigheden te beoordelen. Ook

Indien de onderzoeksvraag op een beperkt aantal specifieke risico's was gericht, had dat tot een andere
onderzoeksopzet geleid. Een voor de hand liggende opzet zou dan zijn geweest het onder gecontroleerde
omstandigheden (d.w.z. in een laboratorium) exact vaststellen van de dosis-effect relatie voor dat risico. En een
onderzoeksopzet in de praktijk zou er in dat geval als volgt hebben uitgezien: langdurige observaties en frequente
metingen van een beperkt aantal taken om vast te stellen hoe vaak. hoe lang en onder welke condities bepaalde
risico's voorkomen en welke effecten die hebben.
Andere onderzoeksinstrumenten waren ofwel te specifiek voor onze brede vraagstelling, ofwel niet op condities
waarop verbeteringsmaatregelen gericht kunnen worden toegesneden, ofwel niet eerder in soort gelijk onderzoek
toegepast
Refenties: Meulenbeld en Van Lingen, 1993;
.Projectgroep WEBA, 1989;
Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden 1992.
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dit instrument biedt aanknopingspunten voor maatregelen. De gegevens uit beide instrumenten kunnen

in de analyse van het totaal-plaatje van een functie goed gecombineerd worden. De informatie over

de functiesamenstelling uit de WEBA-analyse is van belang om de frequentie en duur van de fysieke

belasting of blootstelling die uit de toepassing van de IMA komt, te wegen. Aangezien werkdruk

versterkend kan werken voor bepaalde vormen van fysieke belasting (men heeft immers onder

werkdruk niet de tijd om af en toe even te rusten of bepaalde lichaamsdelen te ontspannen) is kennis

daarover bij de beoordeling van de arbeidsomstandigheden van belang.

Beide instrumenten zijn (mede) door TNO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid in verband met de uitvoering van de Arbowet ontwikkeld. Een laatste argument voor

deze instrumentkeuze is dat beide ook in eerder onderzoek2 door TNO naar de arbeidssituatie van

vrouwen in mannenberoepen zijn toegepast.

De 'ervaringen' werden geïnventariseerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst en met open

interviewvragen. De schriftelijk gestelde vragen betroffen: persoonsgegevens, gezondheid en

welbevinden in relatie tot arbeid; de vragen werden ontleend aan de VAG (TNO-Vragenlijst Arbeid

en Gezondheid) en aan de VBA (TNO-Vragenlijst BewegingsApparaat3). De open-vragen zijn dezelfde

als die die gesteld zijn in eerdere onderzoeken naar ervaringen van vrouwen in

technische/mannenberoepen.

Vaas S. en Berndsen MB. Vrouwen in de bouw. Rotterdam: SER, 1990
Vaas S, Nuess U, Lingen P. van. Vrouwen in de metaalproduktenindustrie. Den Haag: SDU, 1993, S 160

Van deze vragenlijstmethodes is gebruik gemaakt omdat er veel meettechnisch goede gegevens over zijn en omdat
ze voor ons onderzoek relevante (geteste) vragen bevatten waarover referentiegegevens beschikbaar zijn.
Referenties: Gründemann et al, 1993 en Hildebrandt, 1993.
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De onderstaande tabel toont per onderwerp welk instrument of welke instrumenten zijn gebruikt.

Tabel 1.1

Variabele Instrument

Persoonskenmerken:
. leeftijd
. geslacht
lengte

.gewicht

. ervanngsjaren

. opleiding

. privé belasting

Vragenlijst werknemers

Kenmerken arbeidssituatie:
. arbeidsinhoud

. ergonomische condities,
e.a. arbeidsomst.

. arbeidsvoorwaarden

WEBA - integraal + inventarisatie gebruikte hulpmiddelen, gereedschap, machines

. metingen, observaties en ondervraging volgens de IMA-modules:
algemene voorzieningen
geluid
klimaat
gassen, dampen, stof
lichamelijke belasting
werkplekinrichting
gereedschappen, werktuigen, machines
trillingen
bedieningsmiddelen
werk- en rusttijden
enkele metingen geluidsniveaus en gewichten gereedschap

. vragen fysieke belasting uit de VBA in de vragenlijst

. interview-vragen aan werknemers

Ervaringen:
. ervaren gezondheid en welbevinden

. acceptatie, integratie, omgang

. prestaties/functioneren

. vragen uit de VAQ en VBA in de vragenlijst werknemers

. interviews allen

. interviews allen

Organisatie:
. inrichting

. management

. opleiding en begeleiding

. interview en schriftelijke vragen

werkgever/personeelsfunctionaris

(telefonisch) interview consulent

Zie voor een volledig overzicht van vragenlijsten en interviewvragen: bijlage 1.
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2. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE GROENVOORZIENING

In dit hoofdstuk worden enkele gegevens over de groenvoorziening gepresenteerd. De groenvoor-

ziening kan verdeeld worden in particuliere bedrijven enerzijds en gemeentelijke diensten (dienst

Gemeentewerken of Publieke werken. Plantsoenendienst) anderzijds. De gegevens in dit hoofdstuk

betreffen het particuliere deel, te weten: de structuur, aantallen bedrijven en werknemers, ziektever-

zuim en arbeidsongeschiktheid. Vergelijkbare informatie over de gemeentelijke diensten voor

groenvoorziening is niet beschikbaar. Daarnaast wordt informatie gegeven over de arbeidsmarkt:

deze betreft zowel de groenvoorziening door gemeentelijke diensten als die door bedrijven.

2.1 Groenvoorziening door particuliere bedrijven

In een marktverkenning uitgevoerd in 1991 in de groenvoorziening1, wordt de volgende indeling

gemaakt:

kleine hoveniersbedrijven; gezinsbedrijven waarin het bedrijfshoofd meewerkt evenals

vaak ook andere familieleden;

grote hoveniersbedrijven; bedrijven die over ploegen met voorlieden beschikken (ploeg-

grootte tussen 3 en 10 medewerkers);

kleine groenvoorzieningsbedrijven; bedrijven waarin de ondernemer acquisitie verricht,

maar niet meewerkt;

grote groenvoorzieningsbedrijven; bedrijven die over een bedrijfsleiders en ploegen met

voorlieden beschikken.

De verdeling over deze categorieën wordt getoond in tabel 2.1. De tabel laat zien dat het kleine

bedrijf overheerst in aantal.

Tabel 2.1 Aantal bedrijven in de groenvoorziening naar grootte in procenten, 1991

Klein hoveniersbedrijf Groot hoveniersbedrijf Klein groenvoorzieningsbedrijf Groot groenvoorzieningsbedrijf

64.7 19.1 6.9 9.3

Bron: Ontwikkelingen in hoveniers- en groenvoorzieningenbranche 1991, Agrarische Hogeschool Delft, 1993.

Ontwikkelingen in de hoveniers- & groenvoorzienersbranche 1991. Agrarische hoge school Delft, in opdracht
van het Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij, KTL & NHG, 1993.
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De spreiding van de bedrijven over het land is nagenoeg evenredig met de bevolkingsspreiding. De

meeste particuliere bedrijven verrichten hun werkzaamheden binnen een straal van 30 kilometer

rondom hun bedrijf. De markt voor de hoveniersbedrijven bestaat uit particulieren, bedrijven en

instellingen (w.o. woningbouw verenigingen) die een bedrijf inschakelen voor aanleg en onderhoud

van tuinen. De groot groenvoorzieners richten zich op aanleg en onderhoud van parken en sportvel-

den en op het onderhoud van bermen en wegkanten; zij hebben vooral de overheid (gemeente, rijk

of provincie) als opdrachtgevers2.

Genoemde verkenning liet (in 1991) voor de hoveniersbedrijven een goede bedrijfs-economische

verwachting zien. De groot groenvoorzieners zagen hun toekomst minder rooskleurig in als gevolg

van de overheidsbezuinigingen.

Ontwikkelingen

Het aantal bedrijven in de groenvoorziening is tussen 1981-1991 toegenomen met ruim 60%. De

bedrijven die in de laatste tien jaar zijn opgericht, zijn voornamelijk hoveniersbedrijven. Het

overgrote deel bestaat uit eenmansbedrijven, die opdrachten van particulieren uitvoeren. Dit

marktsegment is nogal conjunctuurgevoelig. Koopkrachtdaling werkt direct door op de hoogte van

het werkaanbod. Door de grote toename van het aantal bedrijven in de afgelopen jaren en -

waarschijnlijk - de tegenvallende conjuncturele ontwikkelingen heerst er thans een hevige

concurrentie tussen deze bedrijven. De concurrentie wordt nog versterkt door beunhazen en de

sociale werkverbanden. Prijzen komen onder druk te staan en er vindt een intensivering plaats van

het werk.

De groenvoorziening moet in de naaste toekomst met belangrijke nieuwe eisen uit de omgeving

rekening houden. Al constateerde de eerder aangehaalde studie nog weinig 'innovatiedrang', uit de

beschreven ontwikkelingen moet men wel concluderen dat binnenkort van een 'innovatiedwang'

sprake zal zijn. Bijna alle ondervraagde ondernemers verwachtten een ontwikkeling naar ecologisch

groenbeheer. Toch gebruikte nog een groot aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en dacht

slechts een derde van de ondernemers dat hij in de toekomst zou overgaan op onkruidverwijdering

door schoffelen.

Algemeen is de verwachting dat sprake zal zijn van een extensievere produktiewijze en van gebruik

van meer en meer gespecialiseerde machines.

Zie ontwikkelingen in de hoveniers- en groenvoorzienersbranche 1991, p. 54-57.
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Personeel

Het totaal aantal werknemers in de particuliere bedrijven was in 1990 11.286; meer dan de helft

werkt bij het groot groenvoorzieningsbedrij f, zie tabel 2.2.

Tabel 2.2 Aantal vaste werknemers in 1990'

Bednjfstype Klein hoveniersbednjf Groot hoveniersbedrijf

1990

Totaal aantal werknemers
11.286

2.561 2.371

Klein groenvoorzienings-
bedrijf

596

Groot groenvoorzieningsbednjf

5.758

Bron: Ontwikkelingen in de hoveniers- en groenvoorzienersbranche 1991,1993

Bij de meeste bedrijven zijn ook uitzendkrachten en seizoenarbeiders werkzaam. Voor 1990

bedroeg dit aantal gemiddeld 2,67 werknemers per bedrijf.

Het gemiddelde aantal vaste personeelsleden is 7, de spreiding is zichtbaar in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Gemiddeld aantal vaste werknemers per bedrijf, naar bedrijfstype m 1991

Bedrijfstype Kleine hoveniersbedrijven Grote hoveniersbedrijven Kleine groenvoorzienings- Grote groenvoorzienings-
bedrijven bedrijven

Aantal 2,3 7,8 5,2 39,3

Bron: Ontwikkelingen m de hoveniers- en groenvoorzienersbranche 1991.1993

Ruim 38% van de werknemers valt binnen de leeftijdscategorie 23 t/m 30 jaar, de aantallen

werknemers nemen na het veertigste jaar sterk af, er zijn bijna geen werknemers ouder dan 61

jaar4. De meest voorkomende opleidingen van de vaste medewerkers zijn (in volgorde van

frequentie-percentage) Leerlingstelsel, Middelbare Tuinbouwschool, Lager Agrarisch Onderwijs,

Lager Onderwijs. In de kleine hoveniersbedrijven heeft bijna 50% van het personeel een vooroplei-

ding in het leerlingstelsel genoten. Deze bedrijven blijken in de praktijk een leerschoolftmctie te

hebben. Bij grotere bedrijven worden ook mensen met een MBO opleiding aangenomen omdat zij

zelfstandiger moeten werken en aan anderen leiding geven. Bij de groot groenvoorzieningsbedrijven

werken ook vrij veel (circa 20%) mensen met alleen Lager Onderwijs.

Vrij veel bedrijven (33%, zie de eerder aangehaalde studie) hebben problemen met de werving van

geschoolde vakkrachten. De redenen daarvan zijn naar de mening van de ondervraagde ondeme-

De cijfers zijn inclusief gezinsleden en ondernemer.

Ontwikkelingen in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche 1991, p. 122.
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mers onder andere de arbeidsomstandigheden en het feit dat er maar weinig vaklieden zijn. Voorts

werd duidelijk dat de belangrijkste manier om in personeel te voorzien in de praktijk is: contacten

met scholen en het leerlingwezen.

2.2 Arbeidsmarkt

Functies en arbeidsmarkt

De meest voorkomende functies zijn die van 'uitvoerend of zelfstandig medewerker' of kortweg

'medewerker groen'. Deze functies worden bekleed door mensen die een primaire of secundaire

opleiding hebben genoten. De bedrijfseigenaren en voormannen hebben vaak de Middelbare

Tuinbouwschool doorlopen. Bij grote bedrijven werken ook vaak ongeschoolden als hulp-vakkrach-

ten. Voor dit onderzoek is de functie van 'uitvoerend medewerker' de belangrijkste. In grote

bedrijven worden soms binnen deze categorie functies onderscheiden, zoals 'medewerker aanleg' of

'medewerker onderhoud'; in de meeste gevallen (bij kleine bedrijven) komen beide werkzaamheden

in de functie voor. De taken in de functie 'uitvoerend medewerker' zijn: aanleggen van tuinen en

parken (straten, terrasjes, schuttingen, gazons, bloemperken), het beplanten volgens het beplantings-

plan, het onderhoud (maaien, schoffelen, harken, snoeien) en onderhoud aan machines en

apparatuur. De werkgelegenheid in deze functie zal toenemen5.

In de toekomst zal men in deze functie met meer mechanisatie te maken krijgen en de kwalificatie-

eisen zullen hoger worden, onder andere in verband met ecologisch groenbeheer. Deze ontwikkelin-

gen kunnen ten aanzien van de functie-inhoud een verrijking betekenen. Voorwaarde is dat de in

verband daarmee te verrichten nieuwe taken tot de functies van de geoefend vakarbeider (gaan)

behoren.

Opleidingen

De beroepsopleidingen voor de groenvoorziening maken deel uit van het voortgezet agrarisch

onderwijs. Sinds 1992 is een onderwijsstructuur ingevoerd voor alle afdelingen voor het landbouw-

onderwijs6. Hiermee zijn de beroepsopleidingen beschreven in een stelsel van diploma's en

Zie ook: Stichting BAAS. Verslag beroepen analyse. Leidinggevende en Uitvoerende Beroepsbeoefenaren in de
Groenvoorziening en bijbehorend Cultuur- en Civieltechnisch werkgebied. Arnhem 1990.

Het gaat om de volgende afdelingen: veehouderij, plantenteel, groenvoorzieningen en natuurlijke omgeving,
bloemschikken, dierverzorging en veterinaire ondersteuning, bosbouw, cultuur- en milieutechniek en biologisch-
dynamische land- en tuinbouw.
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certificaten: de kwalificatiestructuur. Onderwijs is te volgen op drie niveaus7 in de vorm van

dagonderwijs, leerlingwezen en cursusonderwijs.

Het onderwijs wordt verzorgd door Agrarische Opleidingscentra (AOC's), waarin onderwijsvormen

en niveaus zijn gebundeld.

Omdat het onderzoek gericht is op het leerlingwezen is het volgende van belang.

Kenmerkend voor het leerlingwezen is het scholingsprincipe van werkend leren. De leerlingen

werken 3 à 4 dagen per week op een leerbedrijf. Ze zijn werknemer en worden betaald volgens de

CAO of overheidsnormen. Het bedrijf verzorgt een belangrijk deel van de opleiding. Eén dag per

week volgen de leerlingen onderwijs op het AOC. Vanuit de opgedane praktijkervaring krijgen zij

de noodzakelijke achtergrond in theorie en praktijk. Afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie

bereiken de leerlingen/werknemers een kwalificatie op hun niveau.

Hieronder volgt een schematisch overzicht van opleidingen en niveaus.

Primaire opleiding (2 jaar)

Beginnend Beroepsbeoefenaar Groene Ruimte

Dit is een basisopleiding tot 'uitvoerend medewerker' binnen een groenvoorzieningsbedrij f. De

medewerker kan praktische vaardigheden verrichten voor het onderhoud van zowel kleine

groenobjecten als stedelijke groenvoorzieningen.

Secundaire opleiding (2 jaar)

Zelfstandig Beroepsbeoefenaar Kleine groenobjecten of Stedelijke groenobjecten

Dit is een vervolgopleiding tot 'zelfstandig medewerker' binnen een groenvoorzieningsbedrijf,

gericht op 'kleine groenobjecten' of 'stedelijke groenobjecten'. Daarbij ligt de nadruk op werkvoor-

bereiding, werkverdeling en beheer. De opleiding biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de

vakbekwaamheidseisen voor het hoveniersbedrijf en de bekwaamheidseisen van de vestigingswet

detailhandel.

Er zijn op drie niveaus diploma's te behalen: beginnend beroepsbeoefenaar/primair leerlingwezen/niveau u;
zelfstandig beroepsbeoefenaar/secundair leerlingwezen/niveau III; gespecialiseerd beroepsbeoefenaar/tertiair
leerlingwezen/niveau IV.
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Tertiaire opleiding (2 jaar)

Gespecialiseerd Beroepsbeoefenaar Groenvoorzieningen

Dit is een vervolgopleiding tot een leidinggevende functie binnen een grocnvoorzieningsbcdrijf.

Daarbij ligt de nadruk op het leiding geven aan personeel, de werkvoorbereiding, het managen van

groenprojecten en de bedrijfsvoering.

Algemeen Voorbereidend Programma

Voor leerlingen die met de primaire opleiding willen beginnen zonder de benodigde voorkennis

wordt een Algemeen Voorbereidend Programma aangeboden om haar of hem op het vereiste

minimum-niveau te brengen. Het gaat hierbij niet om een gekwalificeerde opleiding; de leerling

wordt voorbereid om met een goede kans van slagen aan de opleiding te beginnen.

Uitstroom van leerlingen en hun loopbaan

In 1993 is onderzocht of de leerlingen die opgeleid zijn voor de groenvoorziening een baan vinden

in het vak en hoe hun loopbaan zich ontwikkelt8 (zie tabel 2.4) . In dit onderzoek wordt geconclu-

deerd, dat de agrarische leerlingwezenopleiding voor onder andere de groenvoorziening een goede

voorbereiding biedt op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden komen op de gewenste plek aan het werk,

blijven bezig met bij- en nascholing en een deel van de leerlingen ontwikkelt de gewenste

loopbaan. Wat dit laatste betreft lijkt verandering van baan een gunstige manier om een hogere

functie te verwerven9. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de belangrijkste reden

om verder te leren is, een hogere functie te verwerven. Ruim de helft van de uitstromers heeft een

diploma behaald op secundair niveau, zelfstandig beroepsbeoefenaar. Het overgrote deel is door het

leerbedrijf overgenomen en 84.6% is van mening dat de opleiding aansluit op de functie die zij

uitvoeren. 96.6% bevindt zich in loondienst waarvan 84.8% een functie heeft gevonden die aansluit

bij de opleiding.

Meesters MJ, Brugma J. Een groene loopbaan. Gecombineerd uitstroom- en loopbaanonderzoek onder
schoolverlaters van het agrarisch leerlingwezen. Regioplan, Amsterdam, 1993. Onderzocht zijn de jaargangen
1988 (649 respondenten) en 1991 (1165 respondenten). De totale aantallen wijken af voor de diverse vragen.

Meesters. 1993 p. 7-8.
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Tabel 2.4 Leerlingen-uitstroom groenvoorziening 1991

Aantallen in %

aansluiting opleiding op functie:

Bron: Meesters en Brugma, 1993.

2.3 Vrouwen in de groenvoorziening

Totaal aantal

soort betrekking:
- loondienst
- bedrijf ouders
- zelfstandig ondernemer
- via uitzendbureau

- functie gevonden waarvoor opgeleid
-nee
-weet niet

96.6
0.4
1.8
1.2

84.8

13.5

1.6

240

240

203
-ja
-nee
- weet niet

wijze waarop eerste betrekking gevonden:
- bij leerbedrijf gebleven
- open sollicitatie
-via leerbedrijf
- anders

niveau van opleiding:
- pnmair
- secundair
-tertiair
-MBO
-anders

belangrijkste reden om verder te leren:
- werk hoger niveau
- te jong voor werk
- voor eigen bedrijf
- werk andere nchting
-opleiding sluit niet aan
- geen werk
-anders

84.6
13.0
2.4

62.3

12.1

6.6
19.0

17.7

58.7

4.5
12.8

6.2

57.9

15.9

9.0
0.6
4.1
1.1
11.4

227

174

175

Volgens een schatting van de Nederlandse Hoveniers- en Groenvoorzieningsvereniging bedraagt het

totale aantal vrouwen dat werkzaam is als groenvoorziener/hovenier circa 100. Daarbij zijn

inbegrepen de vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes. In de laatste vijf jaar heeft

er -ook volgens deze vereniging- een toename van het aantal vrouwen in de groenvoorziening

plaatsgevonden. Hoeveel vrouwen er bij gemeentelijke diensten voor groenvoorziening werken is

onbekend en kon ook niet achterhaald worden omdat het nergens wordt geregistreerd.

De instroom van meisjes/vrouwen als leerlingen groenvoorziening (leerlingstelsel) voor de primaire

opleiding bedroeg in het cursusjaar 1989-1990: 24 (4,3% van het totaal aantal ingestroomde
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leerlingen) en in het cursusjaar 1992 - 1993: 75 (6,5%) (bron: beleidsplan SOLLT 1992). Er is wel

van enige toename sprake maar het aantal blijft relatief klein.

De cijfers van het aantal vrouwen in particuliere bedrijven (100) en de instroom van leerlingen in

het leerlingwezen (in vier cursusjaren: 24, 48, 63, 75, waarbij nog een onbekend aantal vrouwen uit

andere opleidingswegen en niveaus geteld zou moeten worden) combinerend, moeten we conclude-

ren dat veel van deze vrouwen de opleiding niet afmaken en/of veel vrouwen bij gemeentelijke

diensten gaan werken en/of veel vrouwen geen werk zoeken of vinden na de opleiding.

2.4 Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen

In tabel 2.5 worden de cijfers voor het ziekteverzuim, de arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeval-

len voor het agrarische bedrijf gepresenteerd. Het ziekteverzuim is tussen 1991 en 1993 met 1%

afgenomen van 7,1 naar 6,2. Daarmee is het iets sterker gedaald dan het landelijk percentage over

die jaren (resp. 1991: 6,4, 1992: 5,8 en 1993: 5,1) maar ligt het daar nog steeds 1% boven. De

arbeidsongeschiktheid is met ruim 1% gedaald tussen 1991 en 1992. De arbeidsongevallen zijn

gestegen met 334 gevallen tussen 1991 en 1992.

Tabel 2.5 Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen in het agrarische bedrijf10

1991 1992 1993

Ziekteverzuim (in %) 7.1 6.2 6.1
Arbeidsongeschiktheid (in %) 8.61 7.53
Arbeidsongevallen (aantallen) 2.960 3.294

Bronnen: Ontwikkeling ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. SVr, 1994;
Ontwikkeling arbeidsongeschiktheid. SVr, 1992,1993;
Stand Ziekengeld verzekering 1991 en 1992, SVr uitgaven 1993 en 1994.

Bij de ziekteverzuimcijfers en de arbeidsongevallen zijn de gemeentelijke diensten voor groenvoor-

ziening niet inbegrepen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft deze cijfers niet naar

diensten uitgesplitst. De arbeidsongeschiktheidscijfers zijn wel inclusief de cijfers van het ABP. De

bedrijfsvereniging TAB beschikt wel over data van de verschillende agrarische sectoren, maar door

een systeemtechnisch probleem zijn deze pas op een later tijdstip weer beschikbaar. De arbeidson-

gevallen zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1992 nader geanaly-

seerd. Op de resultaten van die analyse wordt in hoofdstuk 3 (paragraaf 9) ingegaan.

Deze cijfers zijn afkomstig van de bedrijfsvereniging Tabak en Agrarische bedrijven (TAB) en betreffen alle
sectoren van de agrarische sector, inclusief de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven.
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3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN DE GROENVOORZIENING

Over de risico's in de arbeidsomstandigheden in groenvoorzienings- en hoveniersbedrijven is een

beperkt aantal publikaties verschenen. In dit hoofdstuk zal op basis daarvan een beschouwing

worden gegeven over deze risico's. Per onderwerp zal een toetsingscriterium of -methodiek worden

geschetst en daarbij wordt - indien van toepassing - aangegeven wat extra of bijzondere criteria zijn

in verband met de risico's voor vrouwen. Vervolgens wordt ingegaan op de uit de literatuur

bekende bijzondere risico's in de groenvoorziening en op de in ons onderzoek voorkomende

risico's.

De indeling van de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden wordt gevolgd, aangevuld met het

onderwerp 'veiligheid'. In de publikatie over deze methode staan de wetten, wetsartikelen,

besluiten, richtlijnen en voorlichtingsbladen per onderwerp genoemd. Tegen deze achtergrond

kunnen de arbeidsomstandigheden in de casestudies beoordeeld worden.

3.1 Algemene voorzieningen

De wet1 stelt dat een schaftlokaal en een toilet (voor mannen en vrouwen gescheiden) in de

nabijheid van het werk beschikbaar moet zijn. De aanwezigheid van een toilet is voor vrouwen nog

belangrijker dan voor mannen.

Uit een strategische verkenning van DG A (1993) in de groenvoorziening blijkt dat in zeer veel

bedrijven schaft- en sanitaire voorzieningen slecht geregeld zijn.

In ons onderzoek werd dit algemene beeld bevestigd. Vaak is er geen sanitaire voorziening op de

locatie waar gewerkt wordt; soms kan men voor een toilet bij de klant of in een café terecht, soms

is men op de bosjes aangewezen. Vrouwen die dat laatste willen vermijden moeten vaak ver lopen

om in deze behoefte te voorzien. Vaak is er geen ruimte om de pauzes in door te brengen. Als er

geen kantine of schaftkeet in de buurt is, pauzeert men in de auto of in de buitenlucht.

In enkele bedrijven zijn geen adequate opbergplaatsen voor kleding beschikbaar.

Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen. Artikel 44 t/m 61 en Landbouw Veiligheidsbesluit
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3.2 Geluid

Voor het geluidsniveau bij werk gelden de volgende eisen2:

hoger dan 80 dB(A): passende gehoorbeschermingsmiddelen moeten door de werkgever

ter beschikking worden gesteld; werknemers moeten in de gelegenheid worden gesteld

hun gehoor regelmatig te laten controleren;

hoger dan 85 dB(A): het schadelijk geluid moet overeenkomstig een schriftelijk plan

worden bestreden;

hoger dan 90 dB(A): gehoorbeschermingsmiddelen moeten worden gedragen; plaatsen

waar het geluidsniveau deze grens overschrijdt moeten worden afgebakend en gemarkeerd;

handgereedschappen die de werknemer blootstellen aan geluidsniveau boven 90 dB(A)

dienen eveneens van een duidelijke markering te zijn voorzien.

Werknemers die bij hun werk blootstaan aan schadelijk geluid dienen in de gelegenheid gesteld te

worden hun gehoor op gezette tijden te laten controleren.

Lawaai heeft voor vrouwen geen andere risico's dan voor mannen. Alleen kunnen er negatieve

gevolgen zijn als de vrouw zwanger is. Lawaai (boven 80 dB) blijkt vooral (Faessen en Vaas 1991)

in combinatie met ploegendienst of nachtarbeid tot negatieve gevolgen bij zwangerschap te kunnen

leiden. De risico's nemen toe bij hogere geluidsintensiteit. Geadviseerd wordt de blootstelling aan

lawaai voor zwangeren extra te beperken3.

Veel van de in de groenvoorziening gebruikte machines produceren schadelijk lawaai.

Geluidsniveau van rond de 90 dB(A) zijn geen uitzondering. Voorbeelden zijn: bosmaaier,

motorkettingzaag, bladblazer, houtversnipperaar, kantensnijder, motorheggeschaar, trilplaat.

De volgende tabel geeft enkele tijdens de bedrijfsbezoeken gemeten niveaus en geluidsniveau die in

een ander onderzoek (Kessler e.a., 1990) gevonden werden.

Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen an. 179a, Landbouw Veiligheidsbesluit

Voorlichtingsblad Zwangerschap en arbeid. Arbeidsinspectie, P 179.
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Tabel 3. 1 Gemeten geluidsniveau in dB(A)

in dit onderzoek gemeten

handgrasmaaier, tweetakt

grasmaaier met zitplaats, viertakt

motorkertngzaag 94-105

bosmaaier 102

bladblazer 92-96

heggeschaar met benzinemotor 86

houtversnipperaar 110
kantensmjder 92

Kassier e.a. (1990)

87.9

85,6

97,5-106,2

104,2

98,3

93,8

103,1

In dit onderzoek werd vastgesteld dat doorgaans gehoorbescherrningsmiddclen gedragen worden.

Soms wordt het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen in combinatie met een gelaatscherm

hinderlijk gevonden. Het lawaai en het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen hinderen de

communicatie tussen medewerkers onderling en met hun omgeving.

In vrijwel geen enkel bedrijf worden de werknemers in de gelegenheid gesteld hun gehoor

periodiek te laten testen. Machines die schadelijk geluid produceren zijn vaak niet als zodanig

gemarkeerd.

3.3 Klimaat

In het Landbouwveiligheidsbcsluit zijn artikelen opgenomen met betrekking tot de beschutting

tegen buitenklimaat (cfm. art. 79 Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen) en bescherming

tegen regen (cfm. art. 85 Veiligheidsbesluit Fabrieken en Werkplaatsen). Voor vrouwen zijn er geen

extra risico's aan blootstelling aan klimatologische omstandigheden verbonden.

In de meeste bedrijven in dit onderzoek wordt niet doorgewerkt bij hevige of langdurige regen.

Soms wordt wel doorgewerkt bij lichte regea Regenkleding bevalt meestal niet goed bij dit werk,

omdat het transpireren hinderlijk wordt. Soms werkt men in begroeiingen die nat geworden zijn

door regen. Het gevolg is dat in natte kleding gewerkt wordt, met risico's van te grote lokale

afkoeling.

Soms is het feit dat het werk afwisselend in fysieke belasting is, en in de buitenlucht verricht

wordt, een risico. De combinatie van transpiratie en (koude) wind kan tot te grote lokale afkoeling

leiden, met als mogelijk gevolg spier- en gewrichtspijn.
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De zaagbroek die gedragen wordt hij het werken met de motorkettingzaag en de bosmaaier, is bij

warm weer soms hinderlijk omdat hij te weinig ventileert. Velen zullen het dragen van de

zaagbroek willen vermijden onder deze omstandigheden. Voor kortdurende werkzaamheden waarbij

het dragen ervan nodig is, veroorzaakt het aantrekken van de zaagbroek volgens sommigen* teveel

tijdverlies en ongemak, en wordt daarom achterwege gelaten. Dit vormt een veiligheidsrisico.

3.4 Fysieke belasting

Bij de beoordeling van fysieke belasting worden de volgende normen gebruikt4.

1 De NIOSH-norm voor tillen

Deze norm mag alleen toegepast worden als de tilsituatie voldoet aan een aantal voorwaarden. Een

daarvan is dat er geen andere lichamelijk belastende handelingen dan het tillen verricht worden,

zoals dragen, duwen, trekken en klimmen. Deze combinaties komen in de praktijk van de

groenvoorziening juist wel vaak voor, dus zal het moeilijk zijn aan deze voorwaarde te voldoen.

Alle randvoorwaarden en de manier waarop de norm wordt toegepast, staan beschreven in bijlage 3.

De NIOSH stelt dat tilsituaties die aan de norm voldoen, geschikt zijn voor 90% van de werkenden.

Uit achtergrondinformatie blijkt dat de norm is gebaseerd op situaties die voor 99% van de mannen

en 75% van de vrouwen toelaatbaar zijn (Vink e.a. 1993, Waters e.a. 1993). Bij zwangerschap moet

het tillen zoveel mogelijk vermeden worden; regelmatig zwaarder dan 5 kg. tillen, is dan risicovol.

2 De Franse norm NF X 35-106 voor krachtuitoefening bij repeterende handelingen

Randvoorwaarden voor en toepassing van deze norm staan in bijlage 4. Voor vrouwen en mannen

geeft deze norm verschillende toelaatbare krachten. Daarbij gaat men er van uit dat de situatie voor

80% van deze groepen acceptabel moet zijn. In de praktijk worden soms de waarden voor de

vrouwen als norm voor alle werkenden genomen. Deze norm is opgenomen in de Inspectiemethode

Arbeidsomstandigheden.

3 Gezondheidskundige normen voor statische belasting

Van statische belasting is sprake indien langdurig één houding (stand) van één of meer

lichaamssegmenten wordt ingenomen. Deskundigen in internationaal verband (ISO) hebben onlangs

overeenstemming bereikt over wat gezondheidskundig gezien normen zijn voor statische belasting

Zie voor een overzichtsartikel over nonnen fysieke belasting: Nico Delleman in Arbeidsomstandigheden 70
(1994), nr 5.
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(Delleman 1994). Een verhoogd risico op gezondheidsschade treedt bijvoorbeeld op in de volgende

situaties:

bij het geheven houden van de bovenarm meer dan 60 graden;

bij romp meer dan 60 graden voorovergebogen;

bij gedraaide romp;

bij nek meer dan 25 graden gebogen;

bij gedraaide nek;

bij extreme gewrichtsstanden.

Een richtlijn voor deze vormen van belasting is dat ze niet langer dan twee uur achtereen

volgehouden moeten worden.

De risico's van een verkeerde statische belasting zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Voor

zwangere vrouwen is het nog meer van belang het langdurig in een houding werken te vermijden;

bij lang staan zijn dan extra pauzes nodig.

De volgende vormen van fysieke belasting treden bij het werken in de groenvoorziening vaak op.

Het is afhankelijk van de frequentie, de duur van de belasting en andere condities (bijvoorbeeld

afwisseling, werkdruk) of daarbij van een onaanvaardbare belasting sprake is.

Het werk is vaak dicht bij of in de grond. Daardoor moet regelmatig of steeds naar beneden

gekeken en in belastende statische werkhoudingen (bijvoorbeeld gebukt, voorovergebogen, geknield

en gehurkt dat laatste zijn 'extreme gewrichtsstanden') gewerkt worden, bijvoorbeeld bij snoeien,

spitten, planten en onkruid wieden. Deze houdingen en bewegingen zijn belastend voor de rug en

de benen. Soms is het werk juist hoog, bijvoorbeeld bij takken zagen met een stokzaag. Dit brengt

statische belasting van nek, schouders en armen met zich mee.

Veel werk wordt staand en lopend verricht. Dit veroorzaakt een belasting van voeten en benen. Bij

veel werkzaamheden moet men daarbij tevens een machine, bijvoorbeeld een bosmaaier of

motorkettingzaag tillen.

Er wordt veel gewerkt met zware materialen: betonnen tegels, trottoirbanden en palen, spoorbiels,

bomen met kluit, zware takken. In de meeste gevallen moeten deze materialen met de hand en met

de kruiwagen verplaatst worden. Dit betekent veel tilwerk. Vaak zijn geen tilhulpmiddelen

beschikbaar of is de werkplek niet bereikbaar voor de tilhulpmiddelen. Een kraan die op een

vrachtwagen is geïnstalleerd, kan men meestal niet in een tuin gebruiken. Het gebruik van

kruiwagens, die vaak als transportmiddel worden ingezet, is fysiek zwaar werk zelfs al zijn ze niet

vol geladen.
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Zware machines als grasmaaiers en kantensnijders moeten vaak met handkracht in en uit

aanhangwagens of laadbakken van auto's getild worden.

De ondergrond waarop men loopt is soms moeilijk begaanbaar, het zich verplaatsen kost dan al

veel energie.

Het gebruik van verschillende machines brengt ongunstige houdingen en/of ongunstige (grote,

ongunstig gerichte) krachtuitoefening met zich mee. Dat geldt voor de motorkettingzaag, de twee-

wielige trekker, de stokzaag, de kruiwagen, de trekker met aan achterkant aangespannen werktuig.

Af te voeren plantmateriaal is soms moeilijk hanteerbaar door de grootte en grillige vorm, waardoor

men soms ongunstige houdingen en bewegingen moet maken.

Soms treden ongunstige bewegingen en houdingen en of moeten grote krachtsinspanningen worden

geleverd doordat de handgrepen en bedieningsmiddelen van machines niet geschikt zijn voor

kleinere handen en armen, die relatief meer bij vrouwen voorkomen. Een voorbeeld is de

kettingrem op een motorkettingzaag (een Husqvama 242 XP) die met de pols bediend moet

worden. Voor kleinere personen is de afstand tussen remhendel en handgreep te groot om de

remhendel op de bedoelde wijze te kunnen bedienen. Bij een ander type motorkettingzaag (een

Suhl 044C) treedt dit euvel niet op.

Enkele werkvormen komen in ons onderzoek veel voor. Dat zijn: schoffelen, gebukt snoeien van

heesters met een motorheggeschaar, afvoeren van snoeiafval, tillen van tegels en scheppen van

zand. Deze worden in het onderstaande voor wat de fysieke belasting betreft aan een nadere

beschouwing onderworpen.

Schoffelen

Veel voorkomende taak en omstandigheden: 7,5 uren schoffelen met pauzes na twee keer twee uur

en een uur en drie kwartier; staan en met kleine passen lopen; soms bukken om te wieden; de

schoffel heeft de juiste steellengte zodat rechtop staand gewerkt kan worden met de armen in de

meest gunstige positie; herhaalde heen en weer gaande beweging van armen en duwen tegen en

trekken aan de schoffel (ruwe schatting kracht 10-20 N, afhankelijk van gewas, bodem, vochtigheid

en scherpte van de schoffel; frequentie naar schatting 3600 keer per uur); reactiekracht tegen

draaiing te leveren door rug en benen.

Beoordeling: bij staand duwen en trekken (curves J en L in de Franse norm voor

krachtuitoefening), met een frequentie vaker dan 300 keer per uur (volgens deze norm gelijk aan

theoretische continue belasting) mag voor vrouwen de kracht maximaal 10 N zijn, voor mannen
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maximaal 14 N (volgens de Franse norm). Als de schatting van de schoffelkracht juist is, betekent

dit dat de taak voor vrouwen vrijwel altijd en voor mannen vaak te zwaar is.

In onderzoek door het bureau Ergocare (gelieerd aan de VU Amsterdam) naar schoffelwerk werd

overbelasting van de armen (door repeterende handelingen), lage rug (door bukken en tillen) en de

benen (door staan en lopen) geconstateerd. Er treden veel klachten op aan schouder, elleboog, pols

en lage rug.

Snoeien van heesters met motorheggeschaar

Veel voorkomende taak en omstandigheden: 4 uur op een dag (pauzes als hierboven)

voorovergebogen de motorheggeschaar, die 4,5 kg weegt, 10 cm boven de grond bewegen.

Beoordeling: bij de uitvoering van deze taak zal de rompbuiging waarschijnlijk meer dan 60° zijn.

Deze houding wordt langer dan 2 uur op een dag aangenomen. Volgens Delleman ( 1994) betekent

dit een verhoogd risico voor rugklachten.

Afvoeren van snoeiafval

Veel voorkomende taak en omstandigheden: drie maal per minuut gedurende een half uur een

bundel takken van de grond optillen en naar een hoogte van l m brengen; daama vijf minuten rust.

Beoordeling: op grond van de NIOSH-norm kan deze taak als acceptabel beoordeeld worden. Het

toelaatbare gewicht in deze situatie is 12,2 kg. In de praktijk is de voorwaarde dat verder geen

lichamelijk belastende taken verricht worden, niet vervuld omdat de takken ook bij elkaar geraapt

of geharkt moeten worden.

Tegels tillen

Veel voorkomende taak en omstandigheden: in 5 minuten 30 tegels (40x40x4 cm, geschat gewicht

15 kg) verplaatsen van de grond naar een hoogte van 50 cm, daama een uur rust (althans niet

dezelfde vorm van lichamelijke belasting).

Beoordeling: op grond van de NIOSH-norm is in deze situatie een toelaatbaar tilgewicht 13,4 kg.

Daar de tegels 15 kg wegen, is deze tiltaak te zwaar. Zie bijlage voor details van de toepassing van

de NIOSH-norm op dit voorbeeld.

Zand scheppen

Veel voorkomende taak en omstandigheden: in één minuut 10 scheppen zand in een kruiwagen

scheppen (hoogte 60 cm). Een schep zand weegt 6 kg. Daama een kwartier rust, althans niet

dezelfde vorm van lichamelijke belasting.
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Beoordeling: de NIOSH-norm is niet geschikt voor beoordeling van het tillen van een schep, onder

meer omdat deze norm van twee-handig tillen uitgaat. Bij scheppen wordt met één hand-arm getild,

de andere ondersteunt. Om toch een indicatie te krijgen, wordt deze één-handige tiltaak toch met de

NIOSH-norm beoordeeld. De kracht op de tillende hand is groter dan het gewicht van de volle

schep door de hefboomwerking van de schep. Deze kracht is omgerekend ongeveer gelijk aan een

tilgewicht van 8 kg. Onder deze aannames blijkt de tiltaak niet acceptabel te zijn: het toelaatbare

tilgewicht is 6,9 kg. Omdat de aannames een rooskleuriger situatie opleveren dan de werkelijke

situatie, is de werkelijke situatie zeker niet acceptabel.

3.5 Trillingen

Voor trillingen zijn nog geen grenswaarden voorgeschreven. Er zijn door gezondheidskundigen wel

grenswaarden vastgesteld. Bij langer durende blootstelling aan hand-arm trillingen kunnen

tintelende en verdoofde vingers optreden. De meting van trillingen vergt een specialistisch

onderzoek. Voor vrouwen zijn er geen andere risico's dan voor mannen. Hand-arm trillingen

vormen ook geen risico bij zwangerschap. Voor lichaamstrillingen worden die verondersteld er wel

te zijn, al is dat niet bewezen. Aanbevolen (P 179) wordt onder die omstandigheden blootstelling

aan lichaamstrillingen te vermijden of te beperken.

Een aantal machines die in de groenvoorziening veel gebruikt worden, stelt de gebruikers bloot aan

trillingen. Hand-arm trillingen treden op bij gebruik van de motorketüngzaag en de trilplaat,

lichaamstrillingen bij gebruik van de bladblazer en bij rijden op een trekker.

3.6 Chemische stoffen

Bij het beoordelen van de risico's van het gebruik van chemische stoffen is de bepaling van de

concentratie van de blootstelling en de blootstellingsduur van belang. Deze concentratie kan men

toetsen aan de jaarlijks door DGA gepubliceerde Nationale MAC-lijst (P 145). Daarnaast zijn

systemen beschikbaar om algemene informatie5 te verkrijgen over de risico's per stof bij bepaalde

vormen van blootstelling (inademing, huid-contact, oog-contact, inslikken).

Chemiekaarten. Gegevens voor veilig werk met chemicaliën. Alphen aan den Rijn: NIA. NVVK, VNCI, Samson
HD. Tjeenk Willink. 1988 en latere edities.
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Sommige chemische stoffen vormen een risico voor de voortplantingsorganen van mannen,

sommige voor die van vrouwen, sommige voor die van beide seksen en sommige voor de

ongeboren vrucht. Stoffen die dit soon risico's met zich meebrengen worden 'reprotoxisch'

genoemd. Over deze risico's is een aparte publikatie beschikbaar6.

In de groenvoorziening komen de volgende risicovolle situaties voor.

Blootstelling aan stoffen die door de te bewerken planten worden afgegeven en waar sommige

mensen allergisch voor zijn of worden. Hooikoorts en huidaandoeningen zijn mogelijke

verschijnselen.

Veel bedrijven maken nog gebruik van chemische middelen. Blootstelling aan chemische onkruid-

en ongedierte-bestrijdingsmiddelen alsmede kunstmest komt regelmatig voor. Stoffen of produkten

die in het onderzoek werden gesignaleerd, waren: Casoron, MCPA, Roundup, Simazin (ook onder

de naam Gesatop), Gramoxone, Topsin, AA Mix groeistof, AA Karmex-granulaat.

MCPA wordt ervan verdacht reprotoxisch te zijn voor vrouwen. Simazin wordt ervan verdacht

reprotoxisch te zijn voor mannen. Van de overige stoffen zijn geen gegevens op dit punt gevonden.

Andere stoffen die gebruikt worden en waarbij inademen of contact risico's voor de gezondheid

kunnen opleveren, zijn: koud asfalt (ontsnappende dampen bij verwarmen), wegenverf, verf, olie en

benzine.

3.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten afhankelijk van de aard van de risico's beschikbaar

zijn, goed passen en onder het werk comfortabel te dragen zijn.

Werkhandschoenen en werkschoenen zijn slecht verkrijgbaar in de kleinere maten, die vrouwen

relatief vaak nodig hebben. Ook zaagbroeken zijn moeilijk in voor vrouwen geschikte maten te

vinden. Andere beschermingsmiddelen zijn meestal wel beschikbaar. Soms worden ze niet

gedragen, hetgeen een oorzaak in het draagconfort bij het werk kan hebben.

Bus Jos & Stijkel Anne. Het kind van de rekening. Amsterdam: Stichting FNV-pers, 1992.
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3.8 Vuil, biologische besmettingsbronnen

Er zijn geen op de specifieke risico's van vuil werk of biologische besmettingsbronnen gerichte

normen of beoordelingscriteria. In het algemeen lijken hierop de voorschriften en richtlijnen

omtrent hygiëne, wasvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (Landbouw

Veiligheidsbesluit) van toepassing.

Regelmatig treedt blootstelling aan het volgende op.

Hondepoep; bij het werken met de bosmaaier in grasvelden en -stroken komt men daarmee

regelmatig in aanraking.

Kattepoep; bijvoorbeeld in perken bij het planten of wieden komt men daarmee in aanraking. Dit

brengt het risico van toxoplasmose met zich mee; een ziekte die bij zwangerschap ernstige

gevolgen kan hebben voor de vrucht.

Het opruimen van kadavers van eenden (boiulisme-slachtoffers) en dieren die bijvoorbeeld

verkeersslachtoffer geworden zijn.

Contact met bovenstaande stoffen kan ziektes overbrengen. Het is vuil werk dat door velen als zeer

onaangenaam ervaren wordt.

3.9 Veiligheid

Met betrekking tot veiligheid zijn er vele meer en minder specifieke voorschriften. Met name het

Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen en het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit zijn

belangrijke bepalingen. Voorst zijn er ten aanzien van specifieke werktuigen enkele relevante

voorlichtingsbladen, te weten: Veilig werken met de motorkettingzaag (P 64), Cirkelmaaiers (P 84),

Grondverzet, werktuigen en transportmiddelen (P 85), Elektrisch handgereedschap (P 141 en 146),

Bosmaaier, constructie en gebruik (P 175).

Bij de zorg voor veiligheid is geen extra aandacht nodig voor vrouwen, alleen kunnen

veiligheidsvoorzieningen bij machines niet adequaat blijken voor mensen met kleine handen (zie

hierboven de rem bij een type motorkettingzaag).

De veiligheid van zwangere vrouwen vergt extra zorg. Enerzijds omdat de balans voor vrouwen bij

het vorderen van de zwangerschap verandert en anderzijds omdat de gevolgen van vallen of

uitglijden extra groot zijn.
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Het Directoraat Generaal Arbeid (van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft

in 1992 in het kader van een bedrijfstakgewijze aanpak van de agrarische sectoren, van de

ongevallen in de groenvoorziening een deel (465) nader geanalyseerd7 Ongevallen blijken op te

treden bij het werken op trekkers (springen op oneffen bodem), werken 'met de snoeischaar,

uitschieten van handgereedschap, vallen van hoogte, getroffen worden door vallende voorwerpen,

uitglijden, struikelen en stoten. Oogletsel komt veelvuldig voor als gevolg van terugzwiepende

takken of struiken bij het snoeien. Daarnaast doen zich acute rugproblemen voor.

In ons onderzoek werden bij twee paniculiere bedrijven veiligheidsrisico's gesignaleerd. Het betrof

onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen of het ontbreken van bepaalde middelen. Bij een

van de twee bedrijven werden de wel aanwezige middelen niet gedragen als dat wel nodig was.

Daar werden tevens niet volgens voorschriften beveiligde motorkettingzagen gesignaleerd en werd

door enkele medewerkers daarmee onveilig gewerkt door ondeskundigheid.

Inbegrepen zijn ook ongevallen bij de gemeentelijke groenvoorzieningsdiensten. Uit: Strategie Agrarische
sectoren. Bedrijfsongevallen in de agrarische sectoren 1992, DCA, 1993.
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4. DE CASESTUDIES BIJ GEMEENTELIJKE DIENSTEN

4.1 Inleiding

Zeven van de twaalf casestudies vonden plaats bij gemeentelijke diensten voor groenvoorziening. Het

zijn vier grote gemeentes, twee middelgrote en één kleine. In de, wat hier 'grote' gemeentes zijn

genoemd, werken tien of meer wijkploegen, in de middelgrote rond de vijf en in de kleine zo'n twee

à drie. Bij dit deel van het onderzoek waren negen vrouwen, negen mannelijke collega's, zeven

voormannen en acht andere leidinggevenden (ook mannen) betrokken. Vooral bij de grote gemeentes

zijn meer vrouwen in dienst dan wij in het onderzoek konden betrekken. In totaal werken bij deze

gemeentes twintig vrouwen in uitvoerende functies in de groenvoorziening. Men probeert vrouwen

in dit soort functies te werven; in twee gemeentes werd een 'voorkeursbeleid' gevoerd.

De groenvoorziening is meestal een afdeling binnen Openbare Werken. Het werk wordt doorgaans per

wijk georganiseerd: één wijkploeg is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van al het groen in

een vaste wijk.

In bijna alle gemeentes is sprake van inkrimping en een verandering in de richting van bedrijfsmatig,

commercieel en zelfs concurrerend werken. Gevolgen daarvan zijn, dat de interne loopbaankansen voor

medewerkers verminderen en de werkdruk toeneemt.

De functienamen zijn vaak specifiek voor een gemeente, bijvoorbeeld: buurtbeheerder,

omgevingsmedewerker, medewerker plantsoenendienst In deze rapportage wordt de term 'uitvoerend

medewerker plantsoenendienst' of kortweg 'uitvoerend medewerker' gebruikt. Bijna alle vrouwen en

bijna alle mannelijke collega's uit de casestudies bij gemeentelijke diensten bezetten de functie

uitvoerend medewerker. Eén vrouw en één man zijn formeel plaatsvervangend voorman.

4.2 Persoonskenmerken van de vrouwen en de mannelijke collega's

In tabel 4.1 zijn enkele persoonskenmerken van de vrouwen en mannen in dit deel van het onderzoek

opgenomen.
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Tabel 4. t Persoonskenmerken vrouwen en mannen

leeftijd-

lengte m cm.:

vooropleiding

beroepskwalificatie:

ervaringsj.i.h. beroep:

aantal u.p.w.huish./verz.w.:

gemiddeld

spreiding

gemiddeld

spreiding

lager onderwijs

lager beroepsonderwijs

middelbaar algemeen vormend en/of beroepsonderwijs

hoger algemeen vormend of beroepsonderwijs

geen

leert.begin.ber.beoef.

begin. ber. beoef.

leerl.zelfstber. beoef.

zeHst. ber. beoef. en +

<1

1 - 2

2 - 3

3 -5

>5

<2

2 - 8

>8

V

28,5

21-40

164

154-174

-

4

5

9

-

2

3

1

3
9

-

3

2

2

2
9

2

-

7

9

,::.-:
:
5:-

M,::?:

37

24-58

182

172-193

2

5

2

9

2

2

2

1

2
9

-

-

1

-

8
9

1

7

1
9

De vrouwen zijn in meerderheid tussen de twintig en dertig jaar oud, drie zijn tussen de dertig en

veertig. Er zijn twee wat kleine vrouwen bij en de rest heeft een lengte van op of net boven het

gemiddelde (165cm) van vrouwen. De vrouwen hebben of een lagere beroepsopleiding (LHNO en l

LAS) of een algemene middelbare opleiding achter de rug. Twee van de vrouwen zijn nog leerling

beginnend beroepsbeoefenaar en de rest heeft tenminste het diploma van de primaire opleiding. Eén

vrouw is acht-en-een-half jaar werkzaam in de groenvoorziening en de rest zo'n twee, drie jaar.

Opvallend is dat de vrouwen of bijna niets aan huishoudelijk of verzorgend werk doen, of daar meer
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dan acht uur per weck aan besteden. Het hangt met het zelfstandig voeren van een huishouden samen:

maar slechts één vrouw heeft kleine kinderen.

In vergelijking met de vrouwen, zijn de mannen overwegend ouder en langer in het beroep werkzaam.

Het niveau van hun vooropleiding ligt door de bank genomen iets lager dan dat van de vrouwen in dit

onderzoek. Wat het niveau van de beroepsopleiding betreft zijn de groepen vergelijkbaar, maar de

mannen hebben zich eerder in hun schoolloopbaan op de groenvoorziening gericht. De mannen hebben

ook meer cursussen gevolgd om specifieke vakkennis of ervaring op te doen dan de vrouwen, hetgeen

waarschijnlijk samenhangt met hun langer verblijf in de groenvoorziening.

Vergelijken we de koppels (vrouw en directe mannelijke collega) voor wat betreft beroepskwalificatie

en ervaring dan valt het volgende op. Van de twee heeft de man altijd langer en in één geval ongeveer

even lang in dit beroep gewerkt. Maar in vier gevallen heeft de vrouw een hogere beroepskwalificatie,

in twee gevallen een gelijke en in drie gevallen een minder hoge dan haar collega.

4.3 Kenmerken van de arbeidssituatie

In deze paragraaf komt het volgende aan de orde. Vooraf wordt ingegaan op de typische kenmerken

van de organisatie van het werk en het soort werk van gemeentelijke diensten. Daarna wordt de inhoud

van de functies van de vrouwen en mannelijke collega's beschreven en beoordeeld op mogelijkheden

voor leren en ontwikkelen en op risico's voor stress of werkdruk die zij inhouden. Beschrijving en

beoordeling van de arbeidsomstandigheden waaronder de vrouwen en mannen werken, vormen de

thema's in de daarop volgende sub-paragraaf. In de laatste sub-paragraaf worden de

arbeidsvoorwaarden besproken. De arbeidsverhoudingen, die meestal aan dit rijtje worden toegevoegd,

worden hier behandeld bij de beschrijving van de arbeidsorganisatie.

4.3.1 Arbeidsorganisatie

Voor het grote onderhouds- (snoeien, maaien, schoffelen) en aanlegwerk worden door de gemeentes

meestal particuliere bedrijven ingeschakeld. Het werk van de gemeentelijke diensten groenvoorziening

betreft daarom vooral het klein onderhoud aan openbaar groen en wegen binnen de gemeentegrenzen.

Het werk is seizoensgebonden. In de zomer ligt het accent op schoffelen, heggen knippen en maaien,

in de winter op snoeien: in het voor- en najaar vindt veel inplantwerk plaats en worden bladeren
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geruimd met de bladblazer, 's Zomers zijn er vaker dan in de andere seizoenen klussen tussendoor,

onder andere door klachten van burgers. In de meeste gemeentes wordt het gebruik van chemische

onkruidbestrijdingsmiddelen tot het uiterste beperkt of is helemaal afgeschaft. Daardoor is het

schoffelwerk en het werken met de bosmaaier - ondanks de gemelde uitbesteding - in omvang weer

toegenomen.

Het werk wordt doorgaans uitgevoerd door vaste wijkploegen. Zo'n ploeg verricht het onderhoudswerk

in het openbaar groen (en kinderboerderij of begraafplaats als die er bij horen) in zijn wijk. Soms hoon

ook onderhoudswerk aan wegen buiten de bebouwde kom tot de taak van een ploeg. In de meeste

gemeentes wordt door de wijkploeg tevens - zij het op beperkte schaal - onderhoudswerk aan

straatmeubilair, straatwerk en verkeersborden verricht. Aanvullende taken zijn: ophalen van vuil uit

openbare vuilbakken, schoonhouden van sloten, ophalen van dode dieren (uit sloten) en dierlijke

verkeersslachtoffers, insectenbestrijding en klachten van burgers uit de wijk oplossen.

De ploeggrootte loopt uiteen van twee tot acht. Er is meestal een voorman of één van de ploegleden

vervult feitelijk die rol. Soms is er een plaatsvervangend voorman. De voorman krijgt de opdrachten

van een wijk/rayonbeheerder of opzichter. In de meeste gemeentes wordt de planning over weken door

de wijkbeheerder gedaan en de dagelijkse planning door de voorman of de ploeg als geheel. In slechts

twee gemeentes is er een formeel werkoverleg waar alle medewerkers bij aanwezig zijn.

4.3.2 Functie-inhoud

De vrouwen verrichten hoofdzakelijk het gangbare uitvoerende onderhoudswerk: schoffelen, maaien

met de bosmaaier, heggen knippen, snoeien, opruimen, bladblazen en planten. Twee vrouwen werken

niet met een motorkettingzaag; de één omdat zij nog leerling is en nog te jong, de andere omdat zij

de cursus voor dat werk nog niet heeft gevolgd. Bij zes vrouwen is het werk voor meer dan de helft

kort cyclisch (dat wil zeggen dat de totale cyclus van handelingen zich na minder dan anderhalve

minuut herhaalt) van aard; en bij de andere drie geldt dat voor een groot deel van het werk.

Slechts één van de vrouwen (de plaatsvervangend voorvrouw) doet de urenadministratie van de ploeg

en zij houdt de kantine schoon. De andere vrouwen hebben niet of nauwelijks taken in de

voorbereiding, ondersteuning of organisatie van het werk.

In vergelijking met de vrouwen hebben de mannen allen meer verschillende taken in hun functie. Dat

komt mede doordat zij de zwaarste tiltaken van de vrouwen overnemen. Naast het werk dat vrouwen

ook doen, verrichten zij straatwerk, aanlegwerk, boomonderhoud, maaiwerk met grote machines en

snoeiwerk in bomen. Geen van de mannen verricht voor meer dan de helft van de tijd kortcyclisch
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werk. Acht van de negen mannen - tegen één vrouw - hebben naast uitvoerende taken ook taken in de

werkvoorbereiding, planning, ondersteuning (halen/ brengen materialen en machines, repareren

machines, leerlingen begeleiden), of leiding.

Een functie biedt leermogelijkheden als er naast uitvoerende taken ook indirecte taken zijn. Indirecte

taken zijn taken in de werkvoorbereiding, planning, logistiek, administratie, kwaliteitscontrole,

begeleiding van leerlingen of organisatie. Er zijn weinig leermogelijkheden indien een functie

voornamelijk uitvoerende taken bevat en weinig verschillende taken die zeer eenvoudig of zelfs

kortcyclisch zijn.

De leermogelijkheden in de functies van de vrouwen worden in de meerderheid van de gevallen

onvoldoende geacht en in drie gevallen tenminste voor verbetering vatbaar. Voor de functies van de

mannen geldt dat er drie wel voldoende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden, één onvoldoende

en vijf zijn wat dit aangaat voor verbetering vatbaar. Geen enkele door een vrouw bezette functie biedt

meer leermogelijkheden dan die van haar eigen mannelijke collega. In zeven gevallen is dat minder

en in twee gevallen zijn de functie van de vrouw en haar collega wat dit aspect betreft even slecht of

voor verbetering vatbaar.

Dus ook in die gevallen waarin de vrouw een hogere algemene opleiding heeft dan haar collega, heeft

ze toch minder indirecte taken. En dat geldt zelfs waar de vrouw een hogere beroepsopleiding heeft

en bij het bedrijf waar de vrouw formeel plaatsvervangend voorvrouw is. Toch zou dat goed mogelijk

zijn geweest omdat bij veel indirecte taken ervaring van minder belang is dan inzicht en theoretische

vakkennis.

Er is sprake van stressrisico's en werkdruk indien men door de organisatie van het werk voor

problemen wordt gesteld en men niet de mogelijkheden heeft die tijdig of afdoende op te lossen. Dan

immers veroorzaken deze problemen oponthoud waardoor het werk niet op tijd af komt en/of niet aan

de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

De arbeidsorganisatie veroorzaakt bij vier van de negen vrouwen werkdruk. Deze vrouwen in deze

functies hebben onvoldoende mogelijkheden om zelfstandig of in overleg vooral de volgende

problemen op te lossen: verstoring van de planning door spoedklussen tussendoor, onvolledige

opdrachtinformatie, storingen aan machines, kapot gereedschap, onvoldoende materiaal aanwezig of

moeilijk te bewerken materiaal (harde grond), te veel werk gepland. Ook de functies van vier mannen

veroorzaakten bij hen werkdruk. Deze mannen werden voor soortgelijke problemen als de vrouwen

gesteld. Hun meerdere mogelijkheden om iets te regelen door een betere voorbereiding of door hun

betere overlegmogelijkheden aan te wenden mochten niet baten.
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4.3.3 Fysiek belastende arbeidsomstandigheden

In hoofdstuk drie is reeds vastgesteld dat sommige arbeidsomstandigheden in de groenvoorziening

risico's kunnen vormen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn. Kort is daar aangestipt of dat

risico ook in de onderzochte cases optreedt. Het ontbreken van een eigen toilet voor vrouwen in de

buurt van het werk, is daar gesignaleerd als knelpunt dat ook in de cases vaak voorkomt. Een ander

specifiek knelpunt voor vrouwen - of liever gezegd voor mensen die een stuk kleiner zijn dan de

gemiddelde man - is het niet beschikbaar zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen in kleine maten

of het niet afgestemd zijn van afschermkappen op kleine handen. Vooral kleine werkhandschoencn en

veiligheidsschoenen zijn niet of moeilijk te krijgen, zo bleek ook uit deze cases.

In het onderstaande wordt in aanvulling hierop alleen nog op fysieke belasting ingegaan. Fysieke

belasting treedt - zo is in hoofdstuk drie uiteengezet - in drie vormen op: bij dragen, tillen, duwen of

trekken van zware lasten, bij repeterende handelingen en bij statische houdingen. De normen voor

fysieke belasting gaan uit van een vorm van belasting bij optimale condities. Zelden zijn deze optimale

condities vervuld in de casestudies; de norm zou in die gevallen lager moeten worden gesteld. Omdat

het aantal combinaties van condities zeer groot is, zijn er geen normen voor. Zoals beschreven in

hoofdstuk drie is het antwoord op de vraag of van een te grote fysieke belasting sprake is, afhankelijk

van een combinatie van verschillende condities waaronder fysieke belasting optreedt. Het is dan ook

slechts mogelijk een schatting te maken van de mate waarin normen worden overschreden in de

casestudies.

Vrijwel alle vrouwen hebben regelmatig of vaak te zware til- of sjouwtaken. Dat geldt bij het afvoeren

van snoeiafval en bij het opladen van zware werktuigen op een aanhanger. Van vaak te zwaar tillen

is sprake bij die vrouwen die straatwerk doen, tegels tillen en een kruiwagen met zand vullen en rijden.

Ook komt een te zware belasting voor bij het werken met een takkenbreker en bij het van de grond

tot boven de schouders en met gedraaide romp tillen van vuilniszakken. Niet het gewicht alleen is

hierbij het probleem, maar de combinatie met andere tiltaken, de houdingen die moeten worden

ingenomen en de bewegingen die bij deze taken moeten worden gemaakt.

In één geval is de fysieke belasting door tillen van zware lasten voor de vrouw en de man ongeveer

gelijk; regelmatig worden beiden te zwaar belast. Alle overige mannen hebben (nog) vaker dan de

vrouwen taken waarbij zware lasten worden getild, geduwd, gedragen of getrokken en vaak zijn de

lasten ook zwaarder. De condities waaronder deze belasting optreedt maken dat ze in bijna alle gevallen

regelmatig te hoog zijn. Mannen krijgen de zwaardere taken opgedragen, of nemen ze uit eigen
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beweging van de vrouwen over. Er wordt zelden met tilhulpen gewerkt of de tilhulpcn kunnen ter

plekke niet gebruikt worden. De jonge mensen hebben in hun opleiding soms instructies over goed

tillen gehad: maar in de werksituatie is er niet veel aandacht voor.

Alle vrouwen ondervinden belasting van repeterende handelingen. Dat geldt in het bijzonder voor de

vrouwen die voor meer dan de helft van de tijd kortcyclisch werk doen. Meestal gaat het om schoffelen

of maaien met de bosmaaier. Lang achtereen schoffelen is voor vrouwen volgens de berekeningen uit

hoofdstuk 3 bijna altijd een te zware belasting van benen, armen en lage rug. Bij langdurig werken met

de bosmaaier, waarbij men soms scheef moet lopen, worden rug en armen te zeer belast.

Voor mannen treedt de belasting bij het schoffelen iets minder snel op. Maar wat in dit onderzoek

maakt dat mannen deze belasting door repeterende handelingen minder ondervinden is dat zij meer

afwisseling in hun functie hebben, zodat de duur van deze belasting meestal korter is.

Van belasting door een statische houding die lang achtereen moet worden volgehouden is bij de

vrouwen vooral sprake als ze snoeien met de heggeschaar. Bij snoeien langer dan twee uren op een

dag treedt een te grote belasting van de romp op doordat deze langdurig meer dan 60 graden gebogen

wordt gehouden. Ook langdurig op de knieën werken (extreme gewrichtsstanden) is een te grote

statische belasting.

Bij de mannen uit het onderzoek treedt deze belasting ook op als ze snoeien met de heggeschaar of

planten. Maar ook hier geldt dat deze belasting voor de mannen een kleiner risico is omdat de meeste

van hen meer afwisseling in hun functie hebben.

Bij vrouwen en mannen komen voorts nog een reeks van belastende houdingen en bewegingen voor

zoals: ver reiken bij het snoeien, armen geheven houden bij het snoeien met een stokzaag, in gedraaide

houding zitten op een trekker, eenzijdig over de schouder heen werken bij het heggeknippen. In enkele

gevallen kwamen deze vormen van belasting gedurende langer dan twee uren achtereen voor en dat

is een te grote belasting.

4.3.4 Arbeidsvoorwaarden

Alle bij het onderzoek betrokken werknemers hebben een vast arbeidscontract. Voorde leerlingen geldt

een arbeidscontract voor de duur van de opleiding. Voor een van de leerlingen is al duidelijk dat dat

contract niet zal worden verlengd. De reden daarvan is onbekend gebleven.
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De loopbaankansen worden door bijna alle ondervraagde medewerkers (vrouwen en mannen) gering

geacht. Voor twee vrouwen lijkt er een mogelijkheid voorvrouw respectievelijk opzichter te worden.

Aangezien de lonen op anciënniteit zijn gebaseerd hebben de mannen in het onderzoek overwegend

hogere lonen dan de vrouwen. Daarbij komt dat een aantal vrouwen nog leerling is. Of de inschaling

bij gelijke functies gelijk is, kon niet worden vastgesteld omdat de ondervraagden zelf niet precies

konden zeggen op welk niveau ze waren ingeschaald.

Deeltijdarbeid is bij vijf gemeentelijke diensten mogelijk. Twee vrouwen en één man maken daar

gebruik van. De vrouwen om privétaken met het werk te kunnen combineren; de man om gezondheids-

redenen. Bij de twee waar geen deeltijdarbeid mogelijk is, vreest men organisatorische problemen.

Kinderopvang is bij alle gemeentes behalve bij de kleine mogelijk. Bij twee middelgrote gemeentes

kent men een ouderschapsregeling en bij een grote gemeente een 'sociale verlofregeling'.

4.4 Effecten

De effecten van de hierboven beschreven kenmerken van arbeidssituatie in combinatie met de

persoonskenmerken zijn: gezondheids- en welzijnsklachten, de acceptatie en integratie van vrouwen

en het functioneren van vrouwen.

4.4.1 Gezondheidsklachten en welbevinden

Gezondheidsklachten komen bij vijf van de negen vrouwen naar voren. Het gaat om: rugklachten, pijn

in schouders, nek, polsen, handen, armen, knieën en voeten. Eén vrouw heeft een spierontsteking gehad

door het werken met een heggeschaar. Deze klachten worden door de vrouwen in verband gebracht met

langdurig dezelfde bewegingen maken en in één houding werken bij het schoffelen en snoeien. Gezien

het voorgaande kan gesteld worden dat de vrouwen dat verband terecht leggen.

Bijna alle vrouwen (ook die zonder klachten) zeggen regelmatig hinder of voorbijgaande spierpijn te

hebben van langdurige eenzijdige belasting en een enkele van tillen en sjouwen.

Van de mannen hebben er ook vijf gezondheidsklachten. Bij hen zijn het eveneens klachten over rug,

nek, schouders en armen. Twee van deze vijf mannen hebben zelfs ernstige klachten: een versleten

heup en nek, respectievelijk rugklachten die tot gedeeltelijke afkeuring hebben geleid. Alle mannen

(ook die zonder klachten) ondervinden hinder van langdurig in één houding werken, hetgeen door hen

gerelateerd wordt aan het werken met een stokzaag, motorkettingzaag (tinteling in de handen), of het
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werken op een trekker. De mannen die niet direct klachten als gevolg van tillen en sjouwen hebben,

zeggen wel het hinderlijk te vinden.

Men ziet bij de mannen de gevolgen van veel zwaar tillen en jarenlange blootstelling aan eenzijdige

fysieke belasting.

Van de vrouwen zeggen er enkele het hinderlijk te vinden dat ze telkens weggeroepen worden voor

klussen. Maar stressklachten komen niet voor, ook al werd vastgesteld dat de helft van de vrouwen een

functie met stressrisico's had. Te vrezen valt dat als deze vrouwen langer aan deze risico's hebben

bloot gestaan er wel klachten komen. Twee mannen hebben wel klachten die met stress te maken

kunnen hebben: darmklachten en drukkend gevoel op de maag. De mannen staan ook overwegend al

lang aan de risico's bloot.

De beperkte leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die bij de functies van de vrouwen vaak werden

vastgesteld hebben (nog) niet tot stress of motivatieklachtcn geleid. Wel waren de meeste vrouwen niet

erg optimistisch over hun loopbaan. De mannen nog minder, ondanks hun betere leer- en

ontwikkelingsmogelijkheden.

4.4.2 Acceptatie en integratie

De sfeer op het werk wordt door alle vrouwen prettig of goed genoemd. Door de mannen in

meerderheid ook, maar twee mannen noemen de sfeer redelijk, hetgeen niet met de komst van de

vrouwen te maken heeft. In de meerderheid van de gevallen is volgens de collega's de sfeer of in ieder

geval het taalgebruik beschaafder en vriendelijker geworden of is men behulpzamer geworden. Toch

zeggen enkele vrouwen dat er sprake is van een mannencultuur en dat vrouwen zich daaraan aan

moeten passen. In drie gevallen is sprake van seksistisch taalgebruik of seksueel getinte grappen of

vervelende aanrakingen.

De samenwerking tussen vrouw en mannelijke collega verloopt in alle gevallen volgens beiden goed.

Maar één man heeft er moeite mee dat zijn vrouwelijke collega geen zwaar werk wil doen en toch

meer verdient dan hij. En in enkele gevallen werd verteld dat er in het begin wel afhoudende reacties

waren of scepsis over wat de vrouw aan zou kunnen.

In dit resultaat kan men een soort tegenstelling lezen: de sfeer is goed, maar

Dit is een telkens terugkerend verschijnsel in onderzoek naar vrouwen in mannenberoepen. Het moet

waarschijnlijk uit twee effecten verklaard worden. De eerste is selectie: de vrouwen die zich niet
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hebben kunnen handhaven zijn al weg of doen liever niet mee aan onderzoek. Bovendien zullen ook

diensten waarin de integratie van de vrouwen problematisch is verlopen zich niet snel bereid verklaren

aan een onderzoek daarnaar mee te doen. En de tweede is de sociale wenselijkheid of het satisfactie-

verschijnsel. Het is niet gepast om negatief over je collega's te spreken. Mensen klagen niet graag in

algemene zin over hun eigen situatie zolang zij daarvoor geen betere alternatieven zien.

4.4.3 Inzetbaarheid en functioneren

Voor slechts één vrouw wordt geen verschil gemaakt in de opdrachten; zij doet ook het zware werk.

In de andere gevallen doen vrouwen het zware til-, duw, draag- en trekwerk niet, minder vaak of alleen

met minder zware lasten. Dit verschil in opdrachten wordt door de meeste betrokkenen (vrouwen,

collega's, één man uitgezonderd en leidinggevenden) als vanzelfsprekend aanvaard. Eén vrouw heeft

expliciet gezegd dat zij het zware werk niet kan en wil doen. Het maakt volgens de leidinggevenden

vrouwen niet minder inzetbaar. Kennelijk is er voldoende ander werk.

Alle vrouwen functioneren goed, naar hun eigen mening, die van hun collega's en chefs.

4.5 Conclusies

De negen onderzochte vrouwen zijn goed inzetbaar en functioneren goed. Zij zijn - na wat reserves in

het begin - goed geïntegreerd. Toch heeft meer dan de helft van de vrouwen gezondheidsklachten (pijn

in rug, nek, schouders, armen, voeten), waarschijnlijk verband houdend met te grote belasting bij

eenzijdige bewegingen en verkeerde houdingen bij langdurig schoffel of snoeiwerk. Doordat vrouwen

minder zware opdrachten krijgen of op zich nemen en minder indirecte taken vervullen, hebben zij in

meerderheid weinig afwisseling in hun werk. De mannelijke collega's staan zowel aan te grote

belasting door tillen, duwen, dragen of trekken als aan te grote belasting van eenzijdige bewegingen

of statische houdingen bloot. Ook van hen heeft de meerderheid gezondheidsklachten, waarvan twee

mannen die al lang aan deze belastende omstandigheden blootstaan, ernstige.

Meer mannen dan vrouwen zijn betrokken bij de organisatie van het werk, de werkvoorbereiding,

reparatie- en onderhoud en logistiek. Dit verschil kan te maken hebben met het feit dat de mannen op

één uitzondering na, meer ervaringsjaren hebben. Maar slechts in twee gevallen heeft de man een

hogere beroepsopleiding dan zijn vrouwelijke collega. In de meerderheid van de gevallen geldt zelfs
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het omgekeerde: de vrouw heeft een hoger algemeen opleidingsniveau en een hogere beroepsopleiding

dan haar collega. De loopbaankansen zijn voor vrouwen en mannen klein.

De volgende combinatie van omstandigheden kan tot problemen leiden voor de vrouwen, de mannen

en dus ook voor de dienst. Te grote eenzijdige fysieke belasting en beperkte leer- en

ontwikkelingsmogelijkheden bij de vrouwen doordat er weinig afwisseling in het werk is en zij weinig

indirecte taken hebben. Toename van de fysieke belasting door tillen en sjouwen bij de mannen doordat

zij de zware taken en opdrachten van de vrouwen overnemen.
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5. DE CASESTUDIES BIJ PARTICULIERE BEDRIJVEN

5.1 Inleiding

Vijf van de twaalf casestudies vonden plaats in particuliere bedrijven. Het waren vier hoveniersbe-

drij ven en een groen voorzieningsbedrij f. Drie van de hoveniersbedrijven vallen in de categorie

grote bedrijven, één is middelgroot (zie indeling hoofdstuk 2). Het groenvoorzieningsbedrij f is

groot.

Bij dit deel van het onderzoek waren zes vrouwen en zes mannelijke collega's betrokken. Allen

bezetten de functie hovenier of leerling-hovenier, maar in de praktijk bleken drie van de zes

mannen de functie van (meewerkend) voorman uit te oefenen; één daarvan is voorman en doet voor

95% van zijn tijd tekenwerk. Eén man heeft feitelijk de leiding in de ploeg, al heet hij geen

voorman. Een vijfde man is uitvoerder. Eén man is gewoon hovenier. Van elk bedrijf is tenminste

één leidinggevende ondervraagd. De beoogde vergelijking van een vrouwelijke medewerker met een

mannelijke die dezelfde functie uitoefent, bleek dus niet helemaal mogelijk.
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5.2 Persoonskenmerken van de vrouwen en mannelijke collega's

In tabel 5.1 zijn de persoonskenmerken van de vrouwen en mannen opgenomen.

Tabel 5.1 Persoonskenmerken vrouwen en mannen

'" ', .,

leeftijd:

lengte:

vooropleiding

beroepskwalificatie:

ervanngsj.i.h.beroep:

aantal u.p.w.huish./verz.w.:
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spreiding

gemiddeld
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geen
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22-32
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1

3

5

1

1

3
S

3

2
5

1

4

S

De vrouwen zijn gemiddeld vrij jong, niet één is ouder dan dertig jaar. Ze zijn wat langer dan

vrouwen gemiddeld (165), slechts één vrouw is ten opzichte van dat gemiddelde klein te noemen.

Vier van de zes vrouwen hebben een lagere beroepsopleiding in de vakrichting (LAS) genoten. En

van de andere twee, één de middelbare agrarische school. De laatste vrouw heeft HAVO gedaan.



TNO rapport

PG 94.050 40

Drie van de vrouwen zijn leerling beginnend beroepsbeoefenaar. De vrouwen zijn geen van allen

langer dan vier jaar in dit beroep werkzaam en twee pas anderhalf jaar. Slechts één vrouw heeft een

aanzienlijke belasting door huishoudelijk werk. Geen van deze vrouwen heeft kinderen.

In vergelijking met de vrouwen zijn de mannen gemiddeld iets ouder, maar de oudste is toch pas

twee-en-dertig jaar. Ze hebben in meerderheid een wat hogere algemene vooropleiding en een wat

hogere beroepsopleiding dan de vrouwen. De langste periode dat een van de mannen in dit beroep

werkzaam is, is zes jaar. Ook geen van de mannen heeft kinderen. Dat het om betrekkelijk jonge

mannen gaat (zeker in vergelijking met de groep mannen bij de gemeentelijke diensten) komt

waarschijnlijk door het volgende. Veel mannen proberen na enige jaren vanuit het particuliere

bedrijf een leidinggevende functie bij een gemeentelijke dienst te krijgen of een eigen bedrijf te

beginnen.

Vergelijken we de koppels (vrouw en directe mannelijke collega) voor wat betreft beroepskwalifi-

catie en ervaring dan valt het volgende op. In vier gevallen heeft de vrouw een minder hoge

beroepskwalificatie en werkt ze korter in dit beroep dan haar mannelijke collega en in twee

gevallen heeft zij een hogere opleiding en is langer in dit beroep werkzaam geweest.

5.3 Kenmerken van de arbeidssituatie

In deze paragraaf komt het volgende aan de orde. Vooraf wordt ingegaan op de typische kenmerken

van de organisatie van het werk en het soort werk van de particuliere bedrijven. Daarna wordt de

inhoud van de functies van de vrouwen en mannelijke collega's beschreven en beoordeeld op

mogelijkheden voor leren en ontwikkelen die zij bieden en op risico's voor stress of werkdruk die

zij inhouden. Beschrijving en beoordeling van de arbeidsomstandigheden waaronder de vrouwen en

mannen werken, vormen de thema's in de daarop volgende sub-paragraaf. In de laatste sub-

paragraaf worden de arbeidsvoorwaarden besproken. De arbeidsverhoudingen, die meestal aan dit

rijtje worden toegevoegd, worden hier behandeld bij de beschrijving van de arbeidsorganisatie.
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5.3.1 Arbeidsorganisatie

Hoveniers verzorgen aanleg- en onderhoudswerk bij particulieren, bedrijven en instellingen en

voeren kleine opdrachten voor gemeentes uit. Groenvoorzieners doen veel grootschalig aanleg- en

onderhoudswerk met name voor gemeentelijke diensten.

Het aanlegwerk neemt bij de meesten ongeveer 20% van het volume van het werk in; particulieren

laten hun tuin wel aanleggen maar verzorgen het onderhoud zelf. Het aanlegwerk is minder seizoen

gebonden dan het onderhoud. In het voor- en najaar en in de zomer is er meer onderhoudswerk dan

in de winter. De meeste bedrijven proberen het aanlegwerk en grote snoeiprojecten voor gemeentes

in de winter te plannen. In de zomer wordt veel grootschalig schoffelwerk voor gemeentes gedaan.

De toename van het aantal hoveniers heeft de concurrentie doen toenemen. De winstmarges zijn

klein en de druk om efficiënt te werken is groot. De economische teruggang maakt dat particulieren

en bedrijven voornamelijk nog het grote, zware werk uitbesteden.

De opdrachten worden door ploegen van twee à drie, soms vier medewerkers uitgevoerd. Eén van

hen treedt op als voorman, hij verdeelt het werk nadat hij de opdracht van een uitvoerder of de

eigenaar-directeur heeft ontvangen. Meestal ontvangen de ploegen dagelijks een opdracht. In één

bedrijf betreft de opdracht het werk voor een week en dat wordt met de ploeg als geheel besproken.

In kleine bedrijven werkt de eigenaar-directeur bij grote drukte zelf mee in de uitvoering. Meestal

is zijn rol het onderhouden van de contacten met klanten, ontwerpen van nieuwe tuinen, aan- en

afvoer van materiaal en controle op de algemene gang van zaken. Drie van de vijf bedrijven kennen

geen werkoverleg. In één bedrijf is er alleen werkoverleg voor de voormannen en in het bedrijf dat

opdrachten per week verstrekt worden die in het wekelijkse werkoverleg besproken.

Geen van de bedrijven heeft een bewust beleid om vrouwen aan te stellen. De meeste hadden al

eens eerder vrouwen in dienst. De ervaringen daarmee waren niet uitgesproken negatief; voor één

vrouw (ex-werkneemster) was het werk volgens haar voormalig directeur te zwaar. Een directeur

sprak duidelijk de voorkeur voor mannen in zijn bedrijf uit, omdat hij vrouwen voor het zware

werk beperkt inzetbaar acht En een directeur wil om dezelfde reden maar één vrouw tegelijk in

dienst hebben.

5.3.2 Functie-inhoud

De vrouwen zijn hoofdzakelijk betrokken bij het onderhoudswerk. In de zomer zijn zij bezig met

schoffelen, heggen knippen, kanten maaien en opruimen. In de winter doen ze snoeiwerk of ze
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helpen daarbij; bladruimen met de bladblazer en bollen planten zijn werkzaamheden in het najaar.

Drie vrouwen doen ook aanlegwerk. Een van hen beperkt dat tot het aanvoeren van materiaal en

spitten, zij doet geen straatwerk. De andere twee wel, waarvan er één ook alle andere werkzaamhe-

den bij de aanleg doet (ophogen, pergola's en schuttingen maken). Enkele vrouwen werken niet met

de motorkettingzaag, ofwel omdat ze nog leerling zijn, ofwel omdat het te zwaar is. Ook snoeiwerk

in bomen wordt niet door alle vrouwen gedaan. Eén vrouw ontwerpt ook tuinen voor particulieren

en een andere verzorgt het transport van materialen. Deze laatste twee zijn de enige vrouwen die

andere dan direct uitvoerende taken hebben.

De mannen zijn in het uitvoerende werk meer belast met aanleg en doen in het onderhoud het

zwaardere werk en het werk op de grote maaimachines. Daarnaast hebben de meesten als

meewerkend voorman meer plannende taken, ze bepalen de werkwijze, controleren de kwaliteit van

het werk en begeleiden leerlingen.

In het algemeen biedt een functie leermogelijkheden als er naast uitvoerende taken ook indirecte

taken zijn. Indirecte taken zijn taken in de werkvoorbereiding, planning, logistiek, administratie,

kwaliteitscontrole, begeleiding van leerlingen of organisatie. Er zijn weinig leermogelijkheden

indien een functie: voornamelijk uitvoerende taken bevat, weinig verschillende taken bevat of

werkzaamheden bevat die zeer eenvoudig of zelfs kortcyclisch zijn.

De functies van twee vrouwen bieden leer- en ontwikkelingsmogelijkheden doordat er verschillende

taken in zitten en ook werkvoorbereiding of ondersteuning. Voor de functies van de andere

vrouwen geldt dat ze onvoldoende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden omdat ze uitsluitend

uit eenvoudige uitvoerende en vaak zelfs hoofdzakelijk kortcyclische taken bestaan.

De functies van de mannen bieden allen meer leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

In de twee gevallen waarin de vrouw een hogere beroepskwalificatie heeft en meer crvaringsjaren.

heeft toch de mannelijke collega meer plannende en regelende taken. In een van beide gevallen

wordt dat in verband gebracht met het feit dat hij wel en zij geen rijbewijs heeft. Degene die de

auto rijdt, heeft bij dat bedrijf feitelijk de leiding.

In het algemeen is er sprake van stressrisico's en werkdruk indien men door de organisatie van het

werk voor problemen wordt gesteld en men niet de mogelijkheden heeft die tijdig of afdoende op te

lossen. Dan immers veroorzaken deze problemen oponthoud waardoor het werk niet op tijd af komt

en/of niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

De arbeidsorganisatie bij particuliere bedrijven veroorzaakt bij vijf van de zes vrouwen werkdruk.

De vrouwen in deze functies hebben onvoldoende mogelijkheden om zelfstandig of in overleg

problemen op te lossen. Het gaat vooral om de volgende problemen: gereedschap dat niet aanwezig
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is of niet goed onderhouden, onduidelijke of onvolledige opdrachten, storingen aan machines,

ondeugdelijk plantmateriaal of kapotte tegels, het onderbreken van het werk voor andere klussen of

door slecht weer. Van de mannen heeft de meerderheid ook een functie met werkdruk. Zij staan

voor ongeveer dezelfde problemen als de vrouwen; enkele mannen maken bovendien melding van

krappe tijdsnormen. Eén bedrijf springt er wat de organisatie betreft gunstig uit, de vrouw noch de

man bij dit bedrijf hebben werkdruk. Het is het kleinste bedrijf waar eens per week de opdrachten

voor die week met de ploeg worden doorgenomen zodat de ploeg vrij zelfstandig kan opereren.

5.3.3 Fysiek belastende arbeidsomstandigheden

Het belangrijkste risico in de arbeidsomstandigheden is de fysieke belasting door tillen, duwen,

dragen of trekken, door krachtsuitoefening bij repeterende handelingen en door statische belasting.

Met name dit aspect is van belang als het gaat om het gezond en wel werken van vrouwen in wat

voorheen een mannenberoep was. Daarom wordt op het optreden van deze vorm van belasting in

de onderzochte cases in deze paragraaf nader ingegaan.

Zoals beschreven in hoofdstuk drie is het antwoord op de vraag of van een te grote fysieke

belasting sprake is, afhankelijk van een combinatie van de verschillende condities waaronder getild

wordt, repeterende handelingen worden verricht dan wel statische houdingen aangenomen moeten

worden. De normen gaan uit van een vorm van belasting bij optimale condities. Het is dan ook

slechts mogelijk een schatting te maken van de mate waarin normen worden overschreden.

•

Bij alle vrouwen komen dagelijks te zware tiltaken voor. Enkele vrouwen doen gemiddeld over het

jaar genomen zo'n dag in de week mee met het aanleggen van tuinen. Daarbij komt veel te zwaar

tilwerk voor: laden en lossen van kruiwagens en tillen van tegels of kisten met planten en struiken.

Het absolute gewicht is daarbij niet te hoog, maar de condities (gebogen of gedraaide romp)

waaronder getild wordt maken deze fysieke belasting tot een probleem. Maar ook bij het onder-

houdswerk komen regelmatig te zware tiltaken voor, zoals het afvoeren van snoei-afval (gewichten

tillen, tot boven het hoofd, vaak een draaiende beweging makend).

Vaker evenwel komt een te hoge belasting door eenzijdige bewegingen voor. Sommige vrouwen

schoffelen weken achtereen (tot 80% in het voorjaar en zomer). Dat geeft belasting voor de

schouders, rug, benen en voeten. Ook bij het knippen van heggen en bladblazen is sprake van een

te grote belasting (van vooral schouders, armen, handen, rug, benen en voeten) door eenzijdige

bewegingen. Incidenteel wordt te lang in één en dezelfde houding gewerkt. Dat geldt bij het planten
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en wieden: dan wordt voorovergebogen, gehurkt of geknield gewerkt. Statische belasting treedt ook

op bij het snoeien, als men langdurig ver moet reiken of de armen geheven houden.

Voor de mannen gelden dezelfde vormen van overbelasting met andere accenten. De mannen zijn

meer bij het aanlegwerk betrokken en doen daarbinnen het zwaarste werk. Ook bij het onderhouds-

werk doen zij het zwaarste werk. Zij worden daardoor nog vaker dan de vrouwen fysiek belast door

tiltaken. Zeer vaak zijn deze ook te zwaar voor de mannen, gezien de condities waaronder getild

moet worden. Ook bij de mannen treedt overbelasting door eenzijdige beweging of door statische

houdingen op. Vaker dan de vrouwen worden zij met het hoge snoeiwerk belast waardoor zij vaker

ver moeten reiken en met de armen geheven werken. Maar door het feit dat zij meer verschillende

uitvoerende en meer indirecte taken hebben, hebben de mannen meer afwisseling in de belasting

dan de vrouwen.

5.3.4 Arbeidsvoorwaarden

Drie vrouwen hebben een contract voor onbepaalde tijd, één vrouw heeft een contract voor

bepaalde tijd en twee vrouwen hebben een leerovereenkomst met een tijdelijke aanstelling. Van de

mannen hebben er vijf een contract voor onbepaalde tijd; één man heeft een tijdelijke aanstelling.

De loopbaankansen van twee vrouwen worden door haar zelf gunstig ingeschat; de een denkt

ontwerpster en de andere voorvrouw te kunnen worden. Twee vrouwen zeggen niets te weten over

haar loopbaankansen en twee vrouwen denken dat ze die niet hebben. De meeste mannen (4)

denken dat ze geen mogelijkheden voor doorgroeien bij dit bedrijf hebben. In één bedrijf heeft de

mannelijke collega meer kansen dan een vrouw die een hogere beroepsopleiding heeft dan hij.

Over de lonen waren de werknemers niet zo open. In één bedrijf meenden de vrouwen dat zij

minder verdienden dan de mannen met gelijke leeftijd, anciënniteit en opleiding.

Deeltijdarbeid komt niet voor bij de particuliere bedrijven. Bij één bedrijf mag wel korter per week

maar niet per dag worden gewerkt, om organisatorische redenen. Kinderopvang is nergens geregeld.
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5.4 Effecten

De effecten van de hierboven beschreven kenmerken van arbeidssituatie in combinatie met de

persoonskenmerken zijn: gezondheids- en welzijnsklachten, de acceptatie en integratie van vrouwen

en het functioneren van vrouwen.

5.4.1 Gezondheidsklachten en welbevinden

Van de vrouwen heeft de helft gezondheidsklachten. Dat betreft: rugpijn, pijn in de knieën,

schouders, polsen, handen, dijen, heupen, benen alsmede moeheid en lusteloosheid. Alle vrouwen

zeggen hinder te ondervinden van het langdurig werken in één houding, het steeds dezelfde

bewegingen maken, langdurig staan en boven het hoofd tillen. De bij de beschrijving van de functie

geconstateerde overbelasting door eenzijdige houding en bewegingen manifesteert zich in klachten

bij de helft en hinder bij alle vrouwen. Twee vrouwen ervaren wel eens werkdruk of vinden het

werktempo te hoog, maar stressklachten zijn er niet. Eén vindt het werk vaak geestdodend. Wellicht

houdt dit en houden gevoelens van vermoeidheid en lusteloosheid verband met de beperkte functie-

inhoud.

Van de mannen hebben er twee gezondheidsklachten en wel: rug- en nekpijn en last van de maag.

Vier van de mannen vinden het werk wel vermoeiend en de fysieke belasting hinderlijk. De

geconstateerde zware fysieke belasting bij de mannen manifesteert zich bij twee in klachten en bij

de meerderheid in het gevoel van hinder. Gezien de geconstateerde overbelasting is dit een redelijk

gunstig beeld. Het weerspiegelt het feit dat het jonge mannen betreft die nog niet lang bloot staan

aan deze overbelasting en mogelijk ook dat zij - meer dan de vrouwen - afwisseling in hun werk

hebben.

Maagpijn kan het gevolg zijn van stress op het werk. Twee mannen ervaren werkdruk en twee

vinden het werk geestelijk inspannend.

Er zijn kleine verschillen in de klachten tussen de vrouwen en de mannen, die vooral de verschillen

in functie-inhoud weerspiegelen. De vrouwen bezetten immers functies met weinig afwisselende en

eenzijdig belastende uitvoerende en nauwelijks indirecte taken en de mannen hebben meer

afwisseling en taken die een beroep doen op kennis, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel, maar

ook meer fysiek belastende taken.
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5.4.2 Acceptatie en integratie

De sfeer wordt door twee vrouwen goed en door vier redelijk genoemd. Vooral in de grotere

bedrijven vindt men de afstand tot de leiding groot en er is ook geen overleg om dat te overbrug-

gen. Twee vrouwen vinden wel dat er van een mannencultuur sprake is. In drie gevallen is de sfeer

naar het oordeel van de betrokken mannen verbeterd met de komst van de vrouwen of hebben

vrouwen een gunstige invloed op het taalgebruik gehad.

In alle gevallen vinden de vrouwen de omgangsvormen met de collega's prettig; zij voelen zich

door hen goed geaccepteerd. Ook over de samenwerking zijn allen positief gestemd: men helpt,

steunt en informeert elkaar. Eén vrouw heeft ervaren dat een voorman dit werk niets voor vrouwen

vindt. Een enkele man vindt wel dat zijn vrouwelijke collega op den duur beter in een tuincentrum

kan gaan werken, omdat dat vrouwen beter past.

Vier van de vrouwen hebben geen ervaringen met seksuele intimidatie. Eén is wel eens lastig

gevallen door een klant en één door een collega. Het laatste geval is door de opzichter effectief

aangepakt. Seksueel getinte grappen worden wel bij drie bedrijven regelmatig gemaakt (in één

geval door uitzendkrachten), maar dat is volgens de betrokkenen niet bedoeld om de vrouw te

plagen of kwetsen.

Hier vindt men - zij het minder uitgesproken dan bij gemeentelijke diensten - wederom de

tegenstelling tussen de algemene waardering van de sfeer en omgangsvormen en bij doorvragen

verschillende bedenkingen. Voor de verklaring daarvan wordt verwezen naar hoofdstuk vier

(paragraaf 4.4.2).

5.4.3 Inzetbaarheid en functioneren

De vrouwen worden - één uitgezonderd - niet voor alle voorkomende werkzaamheden ingezet; ze

verrichten veel minder zwaar til- duw-, draag- of trekwerk dan de mannen. Eén vrouw is erg goed

in het fijne onderhoud; zij wordt daar vooral ingezet en zou volgens de directeur voor ander werk

minder geschikt zijn. Eén vrouw kan niet op de grasmaaier werken omdat deze niet aan haar lengte

kan worden aangepast en zij heeft geen passende zaagbroek zodat ze niet met de motorkettingzaag

kan werken. Eén vrouw - die nog leerling is en erg jong - mag nog niet met de motorkettingzaag

werken. Voor twee vrouwen geldt dat ze altijd mee moeten rijden omdat ze geen rijbewijs hebben.
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De beperkingen in de inzetbaarheid hebben te maken met ofwel de geschatte geringe fysieke

belastbaarheid van de vrouwen voor dit werk door de leidinggevenden ofwel een beperkte

lichaamslengte ofwel het ontbreken van een diploma of ervaring. De eerste twee beperkingen zijn

eigenlijk geen beperkingen van de vrouwen maar van de organisatie van het werk. Het werk is ook

te zwaar voor de mannen en er is geen mogelijkheid van aanpassing aan een iets afwijkende

lichaamslengte. De laatste beperking -het ontbreken van een rijbewijs - is er een die al helemaal

niet met het vrouw-zijn verband houdt.

Alle vrouwen, op één na werken naar tevredenheid van de leiding, collega's en haar zelf. De vrouw

voor wie dat niet geldt, werkt volgens leiding en collega te langzaam. Eigenlijk werkt ze te netjes

en precies in verhouding tot wat de kwaliteitseisen zijn, zodat ze de verwachte produktie niet haalt.

5.5 Conclusies

De zes bij het onderzoek betrokken vrouwen die bij particuliere bedrijven werken, functioneren

bijna allen goed. Eén vrouw werkt te netjes en precies en daardoor te langzaam. De vrouwen

worden niet helemaal voor dezelfde werkzaamheden ingezet als hun mannelijke collega's. Zij

werken minder vaak of lang in aanleg-projecten. Bij het onderhoud krijgen zij de minder zware

taken en opdrachten en het hoog snoeien wordt niet zo vaak aan vrouwen opgedragen. Ze hebben

minder indirecte taken (werkvoorbereiding, planning, logistiek, administratie, organisatie) dan de

mannelijke collega's. De mannelijke collega's die voor het onderzoek werden voorgedragen hadden

allen op één na feitelijk of formeel een functie als meewerkend voorman. Dat maakt hun arbeidssi-

tuatie moeilijk vergelijkbaar met die van de vrouwen. Maar het is op zichzelf wel opmerkelijk, te

meer daar de mannen niet zo sterk van de vrouwen in het onderzoek verschillen wat ervaring

betreft. In twee gevallen waren de vrouwen zelfs langer werkzaam en hoger opgeleid.

De vrouwen hebben in meerderheid, twee uitgezonderd, een functie met onvoldoende leer- en

ontwikkelingsmogelijkheden en met stressrisico's. Zij worden regelmatig fysiek overbelast, vooral

door eenzijdige bewegingen en houdingen. De functies van de mannen bieden meer leer- en

ontwikkelingsmogelijkheden, maar wel - net als die van de vrouwen - stressrisico's. De mannen

ondervinden eveneens fysieke belasting, niet alleen als gevolg van eenzijdige belasting maar ook

van belasting door tillen en sjouwen.

Op den duur zou voor de vrouwen de grote eenzijdige fysieke belasting tot fysieke problemen

kunnen leiden en de beperkte arbeidsinhoud tot motivatieproblemen. Bij de mannen is het risico
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van fysieke problemen mogelijk versterkt doordat zij van de vrouwen de zwaarste taken hebben

overgenomen. Bredere en rijkere taken en meer tilhulpmiddelen zouden een verbetering voor

mannen en vrouwen betekenen.
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6. VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN EN AANVULLENDE INFORMATIE

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de

casestudies bij gemeentelijke diensten en die bij particuliere bedrijven. De verschillen staan de

herkenbaarheid van een algemeen patroon in alle cases niet in de weg; dat wordt geschetst in de tweede

paragraaf van dit hoofdstuk. De interviews met consulenten en op de praktijkschool alsmede enkele

gesprekken die daaruit voortvloeiden hebben interessante aanvullende informatie opgeleverd. Het betreft

algemene ervaringen van consulenten met vrouwen in de opleiding en ervaringen van vrouwen die

zwanger zijn geweest toen ze in de groenvoorziening werkten. Deze informatie wordt in de twee laatste

paragrafen van dit hoofdstuk gepresenteerd.

6.1 Vergelijking van de cases bij gemeentelijke diensten en particuliere bedrijven

Er zijn twee opvallende verschillen in de resultaten van de twee series casestudies: de

persoonskenmerken en de arbeidsvoorwaarden. De kenmerken van de arbeidssituatie en ook de

ervaringen - zo zal in het onderstaande worden toegelicht - lopen niet sterk uiteen.

Wat betreft de verschillen in persoonskenmerken het volgende. Bij de gemeentes zijn de ondervraagde

werknemers, mannen en vrouwen overwegend ouder dan bij de particuliere bedrijven. De meeste

mannen werken er al vrij lang en zijn in meerderheid binnengekomen met een betrekkelijk laag

opleidingsniveau. De vrouwen bij de gemeentes zijn wat ouder binnengekomen, met in meer dan de

helft een MAVO of HAVO opleiding en voor de andere helft de LHNO (één LAS); zij werken er nog

niet lang; voor hen was het waarschijnlijk een tweede beroepskeuze. Van deze vrouwen heeft er

weliswaar maar één kleine kinderen, maar zij zijn toch in meerderheid zwaarder dan de mannen belast

met huishoudelijke taken.

De groep bij de particuliere bedrijven onderscheidt zich als geheel van die bij de gemeentes doordat

het allen jonge mensen zijn, zonder kinderen en de meeste met niet veel huishoudelijke verplichtingen.

De mannen zijn hier in meerderheid hoger geschoold dan de vrouwen. Bij de vrouwen valt op dat ze

vaker dan de vrouwen bij de gemeentes, na het beroepsonderwijs (LAS of MTuS) binnen gekomen

zijn. Hun beroepskeuze was al van meet af aan in deze richting.

Het verschil in arbeidsvoorwaarden laat zich als volgt schetsen. De werkzekerheid wordt bij gemeentes

groter geacht dan bij particuliere bedrijven. De loopbaankansen zijn bij gemeentes weliswaar niet heel
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groot, maar toch beter dan bij particuliere bedrijven. Dat verklaart dat bij gemeentes enkele mannen

werden aangetroffen die al veel dienstjaren hebben en bij particulieren niet.

Bij de meeste gemeentes wordt een beleid gevoerd om vrouwen ook voor niet-traditionele

vrouwenfuncties te werven, of er is zelfs van een voorkeursbeleid sprake. Dit is een directe verklaring

voor het feit dat er meer vrouwen bij de gemeentelijke diensten werken. Er zijn bij gemeentes meestal

mogelijkheden om parttime te werken, faciliteiten voor kinderopvang en regelingen voor

ouderschapsverlof. Vrouwen die dichter bij de vorming van een huishouding en gezin staan of al een

gezin hebben, zullen om die reden voorkeur hebben om bij een gemeente te werken.

Meestal bieden gemeentes meer zekerheid omtrent de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden; er

zijn naar verhouding meer doorstroommogelijkheden omdat het door de bank genomen om grotere

organisaties gaat. Dat verklaart de trek van mannen en vrouwen van particuliere bedrijven naar

gemeentes; hetgeen weer tot uitdrukking komt in de lage gemiddelde leeftijd en het korte aantal

dienstjaren van mannen en vrouwen bij particuliere bedrijven.

Het werk bij de gemeentes houdt vooral klein onderhoud in. Bij particuliere bedrijven is zo'n 20%

aanlegwerk en komt ook groot onderhoudswerk voor. In beide situaties is het volume aan schoffelwerk

toegenomen. Het werk vertoont verder grote overeenkomsten, al is de schaal bij particulieren soms

groter en komen bij de gemeentes vaak allerhande werkzaamheden (vuil ophalen, sloten leeghalen,

straatmeubilair repareren enz.) er bij. De organisatie van het werk vertoont grote overeenkomsten. Bij

de gemeentes bestaat de grootste ploeg uit acht en bij de particulieren uit vier mensen. In beide

gevallen treedt een van deze werknemers op als meewerkend voorman en krijgt de ploeg doorgaans

voor één dag opdrachten. Periodiek werkoverleg is zowel bij gemeentes als bij de bedrijven

uitzondering. Bij de gemeentes is sprake van toename van werkdruk door bezuinigingen en pressie om

commercieel te gaan werken; bij de particulieren ziet men hetzelfde als gevolg van de toename van

de concurrentie en de afname van het aanbod van werk met de neergang van de conjunctuur.

In beide situaties hebben bijna alle mannen meer verschillende uitvoerende taken en meer taken in de

werkvoorbereiding, planning en organisatie dan de vrouwen. Dat geldt ook als de vrouwen beter

gekwalificeerd zijn. De functies van meer mannen dan vrouwen bieden leer- en

ontwikkelingsmogelijkhedea Werkdruk komt bij de helft van de gemeentes en bij de meerderheid van

de particuliere bedrijven voor, de vrouwen staan even vaak als de mannen aan stressrisico's bloot, dat

geldt bij de gemeentelijke diensten en bij de particuliere bedrijven. Wat fysieke belasting betreft is het

beeld verdeeld langs de sekselijn. De vrouwen worden incidenteel te zwaar belast door tillen of dragen,

de mannen heel vaak. De vrouwen worden bijna permanent belast door eenzijdige bewegingen en
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statische houdingen en de mannen heel vaak, maar minder dan de vrouwen omdat zij meer afwisseling

hebben.

Alle betrokken werknemers ervaren hinder van alle vormen van fysieke belasting. Bij de gemeentes

hebben evenveel mannen als vrouwen (en meer dan de helft) ook klachten als gevolg van die belasting,

twee mannen ernstige. Bij de particuliere bedrijven hebben iets minder mannen dergelijke klachten.

Geen van de vrouwen bij de gemeentes heeft klachten die met stress in verband kunnen worden

gebracht. Maar dat geldt wel voor twee mannen bij gemeentelijke diensten. Bij de vrouwen in

particuliere bedrijven zijn er wel enkele met klachten die verband kunnen houden met de beperkte

functie-inhoud en met werkdruk: geestdodend werk, vaak vermoeid, lusteloos. Twee mannelijke

collega's klagen daar over werkdruk en twee over geestelijke inspanning bij het werk.

Over sfeer, samenwerking en omgangsvormen oordelen bijna alle werknemers zowel bij de gemeentes

als bij de particuliere bedrijven zeer tot redelijk positief. Wel vinden enkele vrouwen dat sprake is van

een mannencultuur1. Er worden wel eens seksueel getinte grappen gemaakt, ook in beide situaties.

Vormen van seksuele intimidatie hebben twee vrouwelijke medewerksters van gemeentelijke diensten

en twee vrouwen werkzaam bij particuliere bedrijven meegemaakt; in beide gevallen eens door een

burger/klant en eenmaal door een collega. Tegen seksuele intimidatie van collega's is zowel bij de

gemeente als bij het particuliere bedrijf door de leiding effectief opgetreden.

In aanvulling op wat over dit punt eerder is opgemerkt nog het volgende. Hier blijkt - ook zoals in

eerder onderzoek - dat de vrouwen geneigd zijn te denken dat zij zich moeten aanpassen. Ze

bagatelliseren en negeren problemen eerder dan dat ze deze onderkennen. Zij zien het als hun probleem

en niet als probleem van de organisatie. Ze bedenken strategieën om ermee om te gaan. Daarbij komt

nog dat mannelijke dominantie voor sommige vrouwen in deze groep wellicht past binnen de man-

vrouw verhoudingen die zij vanuit hun achtergrond kennen. Het is voor hen vanzelfsprekend dat

vrouwen zich aanpassen. Voor sommigen zal het ook moeilijk zijn, als zij al problemen ervaren in de

omgangsvormen, deze te verwoorden.

Deze sociaal psychologische verschijnselen vormen bijzondere voetangels en klemmen voor onderzoek;

ze vergen een specifiek daarop gerichte onderzoeksopzet. In dit onderzoek is - om eerder toegelichte

redenen - het accent gelegd op de praktische en organisatorische belemmeringen voor vrouwen om

gezond en wel te integreren in de groenvoorziening. Nader onderzoek naar de problemen bij de

De algemeen positieve waardering, gepaard aan indicaties dat het geen rozegeur en maneschijn is, is al ter sprake
gebracht in de vorige hoofdstukken. Het is een algemene conclusie bij onderzoek naar vrouwen in mannenberoepen.
Een overzichtsbespreking van de literatuur over vrouwen in mannenberoepen waarin onder andere dit punt behandeld
wordt is opgenomen in het proefschrift van S. Vaas te verschijnen in de tweede helft van 1994 of begin 1995.
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integratie wordt aanbevolen. Daarbij moeten in ieder geval ook vrouwen betrokken worden die na korte

tijd daarin werkzaam te zijn geweest, de groenvoorziening weer hebben verlaten.

Zowel bij gemeentes als bij particuliere bedrijven worden vrouwen niet ingezet voor het zwaarste werk.

In alle gevallen wordt er door bijna alle betrokkenen als vanzelfsprekend vanuit gegaan dat dat een

goed beleid is. Men ziet dat niet als probleem voor de inzetbaarheid van de vrouwen. Wel merken

enkele eigenaars van particuliere bedrijven op, dat zij nu toevallig genoeg licht werk hebben voor de

vrouwen, maar dat er om die reden niet veel meer vrouwen kunnen werken in hun bedrijf.

Het functioneren van de vrouwen wordt in overwegend als goed beoordeeld; van één vrouw die in een

particulier bedrijf werkt wordt gezegd dat het niet optimaal is2.

6.2 Een patroon in de casestudies

In de casestudies is een patroon te ontwaren. Dat ziet er als volgt uit. De vrouwen worden door de

leiding, collega's en soms ook door zichzelf beperkt fysiek belastbaar geacht. In reactie op die

inschatting worden vooral zware til- en sjouwtaken niet aan haar opgedragen. Het gevolg is dat de

samenstelling van de functies van de vrouwen veel minder variatie vertoont dan wanneer zij die taken

wel zouden doen. Dit maakt dat zij bij minder verschillende taken ervaring opdoen en bij minder

aspecten van het werk betrokken zijn. Het beperkt hun vakmatige leermogelijkheden en de

mogelijkheden om meer inzicht te ontwikkelen in de bedrijfsvoering als geheel. Hun functie blijft met

grote waarschijnlijkheid smal en ze krijgen minder vaak dan mannen taken in de werkvoorbereiding,

ondersteuning of de organisatie. De beperkte variatie in uitvoerende taken brengt voorts met zich mee

dat zij vaak langdurig achtereen in een zelfde houding moeten werken en dezelfde bewegingen moeten

maken. Deze vormen van fysieke belasting overschrijden vaak de normen en bij vrouwen vaker dan

bij de mannelijke collega's.

De mannen hebben een iets rijkere functie, maar de fysieke belasting door til- en sjouwtaken is groter

dan wanneer zij met een mannelijke collega zouden werken; zij nemen immers deze taken van de

vrouwen over.

Samenvattend: vaak wordt met de beste bedoelingen het zware werk niet aan vrouwen opgedragen.

Zo'n maatregel is bijna voor alle betrokkenen vanzelfsprekend; ook de vrouwen geven soms aan dat

zij het zwaarste werk niet willen doen. Maar deze maatregel berust doorgaans op vooroordelen over

Ook hier kan sociale wenselijkheid een rol spelen; men gaat niet aan een buitenstaander bedenkingen over het
functioneren van een medewerker of coilega uiten.
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de belastbaarheid van vrouwen. Er wordt althans niet naar de belastbaarheid van déze vrouwen en deze

mannelijke collega's gekeken. Daardoor heeft zo'n maatregel zowel voor die vrouwen als voor de

mannelijke collega's vele negatieve gevolgen.

6.3 Zwanger werken in de groenvoorziening

Een aantal arbeidsomstandigheden vormt een extra risico bij zwangerschap; dat is in hoofdstuk drie

naar voren gekomen.

Deze studie was niet in de eerste plaats gericht op de problematiek van zwangerschap bij het werk.

Toch is het niet vreemd dat het onderwerp ter sprake komt als men onderzoek doet naar de arbeids-

situatie van vrouwen. In de casestudies kwam één vrouw voor die zwanger was en één vrouw die het

was geweest tijdens de periode dat zij werkzaam was in de groenvoorziening. Beide vrouwen werken

bij een gemeentelijke dienst. Hun ervaringen worden hier nog eens samengevat. Omdat geen van de

vrouwen uit de particuliere bedrijven op dit punt ervaring had, is van twee vrouwen die zwanger waren

geweest in de tijd dat ze bij een hoveniersbedrijf werkten een telefonisch interview afgenomen. De

namen van deze vrouwen werden door een consulent verstrekt. Ook deze ervaringen zijn in het

onderstaande verwerkt.

Het onderwerp is voorts ter sprake gebracht bij de andere vrouwen, bij de leidinggevenden en bij de

consulenten die geen ervaring hebben met zwangerschap.

6.3.1 Zwanger werken bij een gemeentelijke dienst groenvoorziening

De vrouw die een zwangerschap achter de rug had was blijven werken tot de zesde maand van de

zwangerschap. Daarna was ze halve dagen gaan werken tot aan het verlof. Zij kreeg lichtere taken

opgedragen: tillen, snoeien, werken met zware machines, takken slepen of straten maken deed zij niet

meer. Over deze regelingen had zij afspraken gemaakt met de bedrijfsarts en met haar chef. Na de

geboorte van haar kind, kon zij in deeltijd blijven werken. De vrouw die nu vier maanden zwanger is

heeft eveneens afspraken gemaakt over aanpassingen van de werklast. Naarmate de zwangerschap

vordert zal zij minder zwaar werk krijgen. Zij verricht nu geen snoeiwerk meer. Ook zij wil in deeltijd

gaan werken na de geboorte van het kind en heeft daarover overeenstemming bereikt.

Leidinggevenden bij andere gemeentelijke diensten zeggen bereid te zijn - als het zo ver komt - om

rekening te houden met een verminderde belastbaarheid bij zwangerschap van de vrouw. Zij voelen
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dit als consequentie van het positieve actie beleid van de gemeente. Maar er is geen sprake van een

bewust anticiperend beleid. Als de vrouw duidelijk maakt dat ze bepaalde werkzaamheden niet meer

kan of wil doen, wordt naar een oplossing gezocht. En binnen een gemeentelijke dienst zijn daarvoor

blijkbaar wel mogelijkheden.

De mening onder de vrouwen bij de gemeentes die (nog) geen zwangerschap hadden meegemaakt,

loopt uiteen van: het werk is gewoon niet geschikt als je zwanger bent, via in de eerste maanden kun

je het lichte werk wel doen tot je kunt gewoon blijven werken maar enkele van de zwaarste taken moet

je niet doen.

Bij geen van de gemeentes lijkt de kennis aanwezig van de risico's bij zwangerschap of is van te voren

nagedacht (noch door de leiding, noch door de vrouwen) over op welke wijze bescherming zal worden

gegeven en welke rechten (werk weigeren, ander werk verlangen) en mogelijkheden (kortere

werktijden, meer pauzes) er zijn voor de betrokkenen.

6.3.2 Zwanger werken bij een particulier bedrijf

De twee vrouwen die wij apart gebeld hebben, hadden de volgende ervaringen. De eerste vrouw was

redelijk positief opgevangen door de werkgever en vooral door de collega's die veel werk van haar

over gingen nemen. Maar reeds na de vierde maand werd het een probleem gevonden om werk voor

haar te vinden dat ze wel aankon. Ze is daarom vrij snel en met wederzijdse instemming met

ziekteverlof gegaan. De andere vrouw had al een ernstig verstoorde arbeidsrelatie met haar werkgever

toen zij zwanger werd. Ze had het gevoel dat de werkgever in geen enkel opzicht bereid was

aanpassingen in verband met haar belastbaarheid te doen; zij verwachtte dat de mededeling dat ze

zwanger was het gevoel bij de werkgever van: 'vrouwen brengen alleen maar lastige problemen met

zich mee' zou versterken. Ze heeft daarom haar zwangerschap niet eens gemeld en is in overleg met

de bedrijfsarts vrij snel met ziekteverlof gegaan. Ze was bok teleurgesteld over de reactie op haar

zwangerschap op de school waar ze voor haar secundaire opleiding kwam. Ze hadden haar daar het

gevoel gegeven van: 'nu nemen we je ambities niet meer serieus, je hebt kennelijk gekozen voor een

gezin'. Zij meent echter dat ze weldegelijk een gezin met een loopbaan in het hoveniersvak kan

verenigen: ze is een eigen tuinontwerpbureau begonnen.

De leidinggevenden in de particuliere bedrijven zijn overwegend van mening dat het niet goed mogelijk

is voor zwangere vrouwen tijdelijk vervangend werk te vinden of ze over te plaatsen. In kleine
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bedrijven met een smal opdrachtenpakket kan dit inderdaad een probleem zijn. De betrokken vrouwen

zien hiervoor tenminste ook geen oplossingen.

Van een anticiperend beleid in verband met zwangerschap zoals hierboven genoemd is in deze

bedrijven al helemaal geen sprake.

Het van belang dat in verband met het werken van vrouwen in de groenvoorziening meer bekend wordt

gemaakt bij werkgevers over de risico's bij zwangerschap. Immers ook voordat vrouwen van zichzelf

weten dat zij zwanger zijn en dus nog voordat zij om aanpassingen kunnen vragen zijn er risico's. Dat

geldt in het bijzonder voor de blootstelling aan chemische stoffen, fysieke belasting door zwaar tillen

en biologische materialen (zie gevaar voor toxoplasmose besproken in hoofdstuk 3).

6.4 Algemene ervaringen van consulenten

In het onderzoek is met consulenten-leerlingwezen van de betrokken vrouwen een interview gehouden.

Daarnaast zijn twee andere consulenten en een instructrice op de praktijkschool in Arnhem

geconsulteerd. De meningen van de consulenten over de leerlingen in het onderzoek zijn hierboven al

verwerkt. Deze consulenten en de drie andere hebben echter bredere ervaring met vrouwen in dit

beroep en zij hebben op grond van die ervaring een algemene mening gevormd. Daarnaar is ook in de

interviews geïnformeerd en het resultaat daarvan geven we in het onderstaande kort weer.

Vrouwen hebben volgens de meeste consulenten meer problemen met het vinden van een baan of

leerbedrijf. Sommige vrouwen hebben hun streven om zich in dit beroep te ontwikkelen om die reden

al in dit stadium opgegeven. Eén consulent - die op een school in de randstad werkt - heeft deze

problemen niet gesignaleerd.

Eenmaal in een bedrijf of dienst werkzaam hebben vrouwen naar de mening van de consulenten de

volgende problemen:

Vrouwen worden niet altijd gemakkelijk geaccepteerd; er zijn veel vooroordelen; er hangen

vaak pin-ups in de werkplaatsen en het taalgebruik is ruw en seksistisch.

Er is vaak in de bedrijven en diensten te weinig begeleiding van de vrouwen; ze worden te

weinig ingewerkt en opgevangen in de eerste periode waarin ze aan het klimaat moeten

wennen.

Er zijn geen of slechte sanitaire voorzieningen voor vrouwen, met name in kleine bedrijven

en gemeentes en op de lokaties waar gewerkt wordt.
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Er zijn geen of onvoldoende hulpmiddelen om het zware werk te verlichten, hetgeen voor

mannen ook een probleem is.

Er zijn te weinig leermogelijkheden omdat ze te veel dezelfde en eenvoudige taken uit

moeten voeren; ook dat geldt vaak in dezelfde mate voor mannelijke leerlingen.

Vrouwen moeten zich extra bewijzen op vaktechnisch gebied, omdat ze vaak in eerste

instantie (en vaak veel later ook nog) niet voor vol worden aangezien.

Naar de mening van de meeste consulenten bevat dit werk te veel zware taken voor vrouwen, maar

daar wordt direct aan toegevoegd: ook voor mannen. Zij hebben ook waargenomen dat het zware werk

daar waar een vrouw werkt door de mannen wordt overgenomen. Soms roept dit bij de mannen

bezwaren op.

Veel vrouwen - is hun ervaring - beginnen aan de opleiding met het doel in de toekomst een

leidinggevende functie te vervullen of een eigen bedrijf te beginnen. Sommige vrouwen die het werk

in de aanleg en het onderhoud te zwaar vinden, kiezen voor het werk in een tuincentrum.

Alle consulenten zijn zeer enthousiast over het hebben van vrouwelijke leerlingen in hun groepen. Ze

doen de sfeer verbeteren, zijn zeer gemotiveerd en leveren zeer goed en verzorgd schriftelijk werk af.

De conclusie die op grond van deze interviews kan worden getrokken is de volgende. Consulenten

menen dat vrouwen geschikt zijn voor dit vak en kunnen functioneren in de groenvoorziening onder

de volgende condities:

dat hoveniersbedrijven genoeg onderhoudswerk hebben en niet overwegend aanleg en dat ze

bij voorkeur ook een tuincentrum hebben;

dat werken bij een gemeente geschikter is in verband met het feit dat het daar vaak beter

mogelijk is om werk te verdelen in verband met de grotere schaal van de organisatie en er

minder onder tijdsdruk wordt gewerkt.

Deze conclusies worden niet door dit onderzoek ondersteund. Hierin werd immers gevonden dat de

verschillen in werk tussen de gemeentes en particuliere bedrijven klein zijn, al zijn sommige

arbeidsvoorwaardelijke aspecten in het eerste geval beter. Het beperken van het werkterrein van

vrouwen tot onderhoud brengt de kans op beperkte en eenzijdig belastende functies met zich mee. Bij

het werken in een tuincentrum wordt vaak slechts een beperkt beroep gedaan op de kwalificaties van

iemand die opgeleid is voor de groenvoorziening.
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7. MOGELIJKE MAATREGELEN

7.1 Inleiding

Voor het verbeteren van de werksituatie van vrouwen in de groenvoorziening zijn ettelijke

maatregelen denkbaar. In dit hoofdstuk wordt een aantal mogelijkheden gepresenteerd.

De volgende interventies zijn mogelijk:

verandering van de organisatie en het arbeidsproces;

verandering of verbetering van gebouwen, gereedschappen, machines, materialen en

hulpmiddelen;

verandering of aanpassing van het personeelsbeleid;

begeleiding van leerling-werknemers door consulenten en praktijkopleiders;

voorlichting algemeen;

formeel regelen van rechten.

In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf een samenvatting gegeven van de belangrijkste

problemen die uit de studie naar voren zijn gekomen. Per probleem zal vervolgens worden

beschreven welke maatregelen daarvoor een oplossing kunnen bieden.

7.2 De problemen die om maatregelen vragen

Het eerste en belangrijkste probleem (objectief gezien en tot uitdrukking komend in klachten bij de

meerderheid) voor vrouwen dat uit de studies naar voren komt, is de fysieke belasting door het

langdurig moeten maken van één en dezelfde beweging en door het langdurig in één houding

werken (statische belasting). Fysieke belasting door te zwaar tillen, dragen, duwen of trekken komt

ook regelmatig voor. Maar dit wordt beperkt door de verdeling van het werk waarbij vrouwen

minder vaak taken of opdrachten met zwaar werk krijgen. Dit laatste zou men een maatregel

kunnen noemen, maar zowel mannen als vrouwen ondervinden er nadelige gevolgen van. Vrouwen

door een toename van werk dat belasting door repeterende handelingen en statische belasting geeft;

mannen doordat de fysieke belasting verder toeneemt.
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Het tweede probleem dat werd vastgesteld in dit onderzoek is dat de meerderheid van de vrouwen

een functie heeft die onvoldoende mogelijkheden biedt voor het op peil houden en verder

ontwikkelen van vaktechnische kennis en vaardigheden of organisatorische vaardigheden. Dit heeft

bij de vrouwen nog niet of nauwelijks tot motivatieproblemen geleid, maar dat zal bij onveranderd

beleid in de toekomst wel gaan gebeuren. Te meer daar de mannen bijna allemaal wel een functie

hebben die leer- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Het ontstaan van een nieuwe scheiding

tussen 'mannen-' en 'vrouwenfuncties' ligt hiermee op de loer. Maatregelen zijn daarom nodig.

Het derde probleem is werkdruk. Door organisatorische onvolkomenheden komt in ongeveer de

helft van de gevallen werkdruk voor. Dat geldt bij de gemeentelijke diensten iets minder vaak dan

bij de particuliere bedrijven maar voor de mannen in dezelfde mate als voor de vrouwen. Het heeft

bij de vrouwen (nog) niet tot stressklachten geleid, bij enkele mannen wel. Dat neemt niet weg dat

werkdruk aangepakt moet worden omdat het een stressrisico is. Bovendien kan werkdruk een

versterker van de fysieke belasting zijn. Bij werkdruk is de werknemer namelijk niet geneigd even

rust te nemen of even in een andere houding te gaan staan ook al zou dat voor haar/zijn lichaam

wel goed zijn.

Het vierde probleem waarvoor maatregelen nodig zijn, is de sfeer en de mannencultuur die een

volledige acceptatie en integratie van vrouwen in de weg lijkt te staan. Weliswaar zijn de vrouwen

tevreden over de sfeer, omgangsvormen en samenwerking met de huidige collega's, toch zijn er

ook problemen gesignaleerd. Bovendien doet het feit dat zij bijna allemaal en in tegenstelling tot de

meeste mannen een niet volledige functie bekleden, wél vraagtekens rijzen omtrent integratie en

acceptatie. Te meer daar zij deels wel voor taken in de werkvoorbereiding, planning en organisatie

voldoende gekwalificeerd zijn.

Het vijfde probleem is de vanzelfsprekendheid waarmee aangenomen wordt dat vrouwen niet en

mannen wel inzetbaar zijn voor fysiek zware tiltaken. Dat is een aanname van alle betrokkenen

inclusief de vrouwen zelf. Het is een oordeel dat bestaat zonder dat naar de belastbaarheid van de

vrouwen en mannen in kwestie is gekeken, een vooroordeel dus.

Het laatste probleem, dat voor de meeste vrouwen in dit onderzoek echter nog niet actueel is, is dat

niemand goed weet wat bij zwangerschap wel en niet kan. Op mogelijke zwangerschappen bij deze

in meerderheid toch jonge vrouwen wordt beleidsmatig niet geanticipeerd. Ook zijn er weinig

voorzieningen (bij de gemeentes meer dan bij particulieren) die de combinatie van werken in de
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groenvoorziening en ouderschap of zorg voor jonge kinderen, mogelijk maken. Uit dit onderzoek

blijkt dat werknemers die zorg moeten combineren met werken in de groenvoorziening zichzelf

hebben uitgeselecteerd; je kunt ze nauwelijks vinden.

Het volgende advies kan algemeen aan bedrijven en diensten in de groenvoorziening worden

ontleend aan dit onderzoek: neem de hier besproken risico 's waaraan (vooral) vrouwen blootstaan,

mee in de algemene Risicoinventarisatie en -evaluatie die door de Arbowet sinds 1994 verplicht

wordt gesteld.

7.3 Maatregelen in verband met fysieke belasting

Normen omtrent eenzijdige bewegingen en statische belasting hebben betrekking op de duur van de

belasting. Een mogelijke maatregel is dan ook het inlassen van extra pauzes in het werk. Ook kan

men denken aan voorlichting over het aannemen van een goede werkhouding en het belang van het

regelmatig innemen van een andere houding en van pauzes tussendoor. Specifieke

voorlichtingsprogramma's over een goede houding en een ritme van werk- en rusttijden. Die

programma's zouden ontwikkeld kunnen worden voor bijvoorbeeld: schoffelwerk, snoeiwerk of het

werken met bepaalde machines, zoals de bosmaaier, de motorkettingzaag of een maaimachine.

(Vergelijk de voorlichtingsprogramma's en -brochures over werken met beeldschermen.)

Structureler en effectiever is een maatregel die de duur van de belasting beperkt doordat de

eenzijdig belastende taak met andere wordt afgewisseld. Afwisseling kan worden bereikt door meer

verschillende uitvoerende taken in een functie te combineren. Een eerste probleem dat deze

oplossing in de weg kan staan is de huidige organisatie van het werk en de specialisatie in de

groenvoorziening, die er toe leidt dat in bedrijven en diensten veel van hetzelfde werk moet worden

gedaan. Per dienst of bedrijf zou nagegaan moeten worden wat de mogelijkheden zijn om per ploeg

door het jaar heen een meer wisselend aanbod van werk te krijgen. Een tweede probleem in de

groenvoorziening is natuurlijk dat de andere uitvoerende taken vaak ook fysiek belastend zijn. Maar

het is beter af en toe de rug, dan weer de armen en vervolgens de benen te belasten dan steeds

hetzelfde lichaamsdeel. Het zou bijvoorbeeld in de functies van vrouwen afwisseling geven als zij

wel de taken deden waarbij het horizontaal en verticaal verplaatsen van zware lasten voorkomt

maar dan niet louter door krachtsinspanning van één persoon. Het zoeken naar oplossingen voor de

zware tiltaken is in ieder geval een betere aanpak dan dat werk aan de wat dat betreft toch al

overbelaste mannen opdragen. Mogelijkheden zijn: tilhulpmiddelen. beter en lichter gereedschap of
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beter hanteerbaar (ook voor kleine handen) gereedschap, lichtere materialen, lasten met z'n tweeën

tillen, de lasten over een langere tijd uitsmeren (halfvolle kruiwagen). Onderzocht zou moeten

worden of door een betere logistiek, gedeeltelijk het tillen of dragen overbodig gemaakt kan

worden. Te denken valt aan het anders of op hoogte opstellen danwei elders plaatsen van

materialen. Concrete uitwerkingen kunnen alleen bedrijfsspecifiek gegeven worden.

Afwisseling wordt ten slotte bereikt door aan enkele uitvoerende taken ook indirecte of

voorbereidende en ondersteunende toe te voegen binnen een functie. Indirecte taken zijn meestal

niet fysieke belastend en een ander belangrijk voordeel is dat een dergelijke functieverbetering

tevens tot verbetering van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden leidt. Deze maatregel komt

derhalve bij de oplossing van het volgende probleem terug.

7.4 Maatregelen gericht op het verbeteren van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in

de functies van de vrouwen

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in een functie zijn onvoldoende als deze (vrijwel) alleen uit

eenvoudige uitvoerende taken bestaat, en geen indirecte (voorbereidende, ondersteunende of

organiserende taken) bevat. Maatregelen dienen derhalve functies te verrijken met dergelijke taken.

Problemen die deze maatregel vaak in de weg staan zijn: ten eerste een bestaande

organisatiestructuur waarin de werkvoorbereiding en de technische en logistieke ondersteuning van

het werk zijn ondergebracht in verschillende afdelingen, ten tweede dat organisaties vaak dermate

complex zijn, dat alleen van bovenaf coördinatie en besturing mogelijk lijkt en ten derde dat de

organiserende taken in de hiërarchie verdeeld zijn. Functieverrijking vergt dus een ander

produktieproces, een andere besturing en voor een deel doorbreking van de bestaande hiërarchische

verhoudingen. Een verandering van de organisatiestructuur die de andere veranderingen in ieder

geval gemakkelijker maakt, is de organisatie van het proces naar wijken of cliëntgroepen. (In veel

gemeentes is aan deze structurele voorwaarde al voldaan.) Dan is het mogelijk alle voorbereidende,

ondersteunende en organiserende taken die bij die cliëntgroep behoren bij een ploeg te leggen,

waarbinnen de diverse taken kunnen worden verdeeld.

Functieverrijking dient altijd gepaard te gaan met scholing, training en begeleiding zodat de

functievervullers voorbereid worden op de nieuwe taken.
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7.5 Maatregelen om werkdruk te vermijden

Werkdruk ontstaat als werknemers zich voor problemen voortkomend uit de organisatie van het

werk gesteld zien en zij niet de mogelijkheden hebben deze structureel en tijdig op te lossen. Het

werk komt dan niet af of voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Twee typen maatregelen zijn mogelijk om dit op te lossen of te voorkomen. Het wegnemen van de

organisatorische problemen enerzijds en het vergroten van de mogelijkheden voor de werknemers

om voorkomende problemen op te lossen anderzijds.

Heel veel van de in de cases gesignaleerde organisatorische problemen, zoals een goede

materiaalaanvoer en het voorzien in deugdelijk gereedschap en storingsvrije machines, zullen vrij

gemakkelijk op te lossen zijn. Maar het is denkbaar dat dan weer andere problemen opdoemen die

weer om een oplossing vragen. Daarom is het een structurclere oplossing om de werknemers meer

mogelijkheden te geven om hun werk zelf te plannen, in te delen, de methodes te kiezen, zelf voor

de logistiek en voor het eigen gereedschap en de machines te zorgen. Een wijkploeg in een

gemeente zou dan bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om zelf gedurende een periode de klachten

van burgers te analyseren en op grond van die analyse een plan te maken voor preventief

onderhoud om zo de klachten te voorkomen. Of ze zouden kunnen afspreken dat elk groepslid per

toerbeurt beschikbaar is (en beschikt over vervoer) voor de klussen, terwijl deze werknemer tijdens

zijn of haar 'beurt' werkzaamheden uitvoert waarbij men makkelijk onderbroken kan worden. Dit

voorbeeld maakt weer duidelijk dat geen algemene direct toepasbare oplossingen kunnen worden

aangedragen. Hier gaat het om het principe: geef de ploegen de ruimte om een oplossing te kiezen

die bij hun situatie past. Het invoeren van werkoverleg is een praktische eerste stap.

In de opleiding van de werknemers moet men ook getraind worden zo over de organisatie van het

werk na te gaan denken. Dat wil zeggen dat men leert niet uit te gaan van de bestaande situatie als

gegeven en onveranderbaar, maar dat men ook denkt aan mogelijke verbeteringen.

Functieverrijking en vergroting van het probleemoplossend vermogen van de ploegen zijn niet

alleen goed om de problemen zoals hierboven geschetst op te lossen; ze kunnen tevens leiden tot

veel flexibeler optredende ploegen en tot ploegen die aan de vernieuwing van de organisatie

bijdragen.



TNO rapport

PG 94.050 62

7.6 Maatregelen gericht op het verbeteren van de acceptatie en integratie

Het beïnvloeden van omgangsvormen is meestal een moeilijke zaak. De elementen van maatregelen

die dit beogen zijn: informatieverstrekking en -uitwisseling, voorlichting, het bewust en weerbaar

maken van kwetsbare groepen en het begeleiden van groepsprocessen. Soms kunnen ook formele

regelingen de positie van minderheidsgroepen (wat vrouwen nog steeds zijn in de

groenvoorziening).

In een enkele case hier en in casestudies buiten de groenvoorziening bleek het een goede maatregel

de mannelijke collega's van te voren te betrekken bij de aanstelling van een vrouw. In de eerste

periode kan een vorm van begeleiding van het groepsproces helpen; al moet gewaakt worden voor

het creëren van problemen waar ze niet zijn. Soms kan het in het begin goed zijn de vrouw en de

mannelijke collega's uit te lokken open te zijn over hun aanvankelijke verwachtingen. In een van

de cases in dit onderzoek vertelde een vrouw dat de mannen haar hadden verteld over hun

fantasieën vooraf over seksuele avontuurtjes met haar achter de bosjes. Ze hadden daar achteraf

allemaal hard om gelachen en eigenlijk vonden ze het achteraf dus belachelijk. Het ijs was daarna

gebroken en de omgang tussen mannen en vrouw 'ontladen'.

De cases demonstreren dat het zeer nodig is de vrouwen vooraf en tijdens het werken in een

mannenploeg bewust te maken van het mogelijk sluipend optreden van een uitsluitingsproces: de

vanzelfsprekende verhoudingen (de mannen het zware werk en de leiding) tussen de seksen die ook

hier tot een verschil in kwaliteit van de functies van de vrouwen enerzijds en die van de mannen

anderzijds hebben geleid. Vrouwen zouden zich van deze processen bewust 'moeten zijn en

weerbaar gemaakt moeten worden, zodat zij zich niet laten leiden maar leiding durven nemen (en

concreet in een van de cases: zich niet laten rijden maar zelf een rijbewijs halen en de ploeg

aanvoeren naar de werklocatie).

Formele maatregelen, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie, het

aanstellen van meer vrouwen in een ploeg of het aanstellen van een vrouwelijke ploegbaas kunnen

ook de integratie en acceptatie bevorderen.

7.7 Maatregelen om vooroordelen over inzetbaarheid van vrouwen weg te nemen

De eerste stap om vooroordelen weg te nemen is betrokkenen ervan te overtuigen dat het om

vooroordelen gaat Mogelijk draagt dit onderzoek daaraan bij. Het eerste vooroordeel dat hier bleek,

is dat werkzaamheden waarbij vaak zwaar getild moet worden veel voorkomen in de
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groenvoorziening en dat die voor vrouwen te zwaar zijn. Het tweede vooroordeel is dat dit werk

voor mannen niet te zwaar is en het derde dat andere werkzaamheden voor vrouwen niet te zwaar

zouden zijn. In dit onderzoek bleek dat het werk ook voor de meeste mannen te zwaar is en niet

voor alle vrouwen. Bovendien bleek dat de werkzaamheden die wel voor vrouwen geschikt worden

geacht, ook (eenzijdig) fysiek belastend zijn. Kortom, vele werkzaamheden in de groenvoorziening

blijken voor mensen (uitgezonderd misschien voor jonge mensen die ver boven gemiddeld fysiek

ontwikkeld zijn) te zwaar.

De tweede stap is dat hen wordt duidelijk gemaakt dat vrouwen, zoals die in dit onderzoek, heel

goed kunnen functioneren in groenvoorzieningsbedrijven en -diensten en in hoveniersbedrijven.

Wellicht zijn er werkgevers die over hun ervaringen anderen willen inlichten.

Tenslotte zou werkgevers hulp of advies aangeboden kunnen worden bij de ontwikkeling van een

set van bij hun bedrijf passende maatregelen, zoals boven geschetst. Daarbij moet vooral duidelijk

zijn dat die maatregelen zo worden gecombineerd dat niet alleen het inzetten van vrouwen beter

mogelijk wordt, maar dat ook de arbeidsomstandigheden voor mannen er door verbeteren alsmede

de kwaliteit van de organisatie (meer flexibiliteit, minder kosten, innovatiever). Vermeden moet

worden dat de werkgever het idee krijgt dat het in dienstnemen van vrouwen allerlei lastige en

kostbare voorzieningen en maatregelen met zich mee brengt.

7.8 Maatregelen in verband met zwangerschap en ouderschap of zorgtaken

Een eerste vereiste is dat er meer informatie komt over de specifieke risico's van het werken in de

groenvoorziening bij zwangerschap. Deze informatie zou in de opleiding aan de leerlingen kunnen

worden overgedragen. Tevens zou er voorlichtingsmateriaal voor de werkgevers, werknemers en

personeelsfunctionarissen beschikbaar moeten zijn.

In de CAO of via dienstcommissies zou geregeld moeten worden wat de rechten en aanspraken zijn

van vrouwen die omdat zij zwanger zijn bepaalde werkzaamheden niet meer mogen (op

doktersadvies), kunnen (zelf te zwaar vinden) of willen (ongerust zijn over de gevolgen) doen. Het

recht op tijdelijk (gedeeltelijk) ander werk met behoud van loon, werken op een andere plaats,

aangepaste werktijden, meer pauzes moet duidelijk zijn. In de groenvoorziening zijn deze

regelingen vooral van belang om risicovolle blootstelling aan chemische en biologische stoffen en

te zwaar tillen te vermijden.

Personeelsfunctionarissen zouden vrouwen bij hun in diensttreden op deze risico's en de rechten

moeten wijzen. Indien een werkgever of personeelsfunctionaris door een vrouw op de hoogte wordt
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gesteld van het feit dat ze zwanger is, zou hij/zij op dat moment nog eens op die rechten kunnen

wijzen en de drempel om op deze rechten aanspraak te kunnen maken, verlagen. Eventueel kan een

overleg van de vrouw, de werkgever of een baas en de bedrijfsarts plaatsvinden waarin een plan

wordt ontwikkeld voor hoe de werkbelasting aan haar verminderende belastbaarheid gedurende de

zwangerschap kan worden aangepast.

Over het werken in deeltijd bestaan veel vooroordelen; het zou organisatorisch niet mogelijk zijn.

Wellicht kunnen in een kort onderzoek een aantal organisatorische oplossingen uitgewerkt worden.

Overigens moeten de rechten bij deeltijdarbeid, ouderschapsverlof en kinderopvang voorzover nog

niet gebeurd, in de CAO's worden vastgelegd.
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8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

8.1 Inleiding

In dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting

Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw (SOLLT). Het onderzoek betrof de ervaringen van

en met vrouwen in de groenvoorziening. De algemene vraagstelling voor dit onderzoek luidde: welke

maatregelen gericht op verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, de arbeidsorganisatie, de

functie-inhoud en het sociaalbeleid zijn - gezien de ervaringen van en met vrouwen in de

groenvoorziening - nodig om vrouwen gezond en wel aan het arbeidsproces in de groenvoorziening

te laten deelnemen?

Deze vraagstelling is als volgt uitgewerkt.

Wat zijn de knelpunten die vrouwen ervaren hebben?

Wat zijn de ervaringen van leidinggevenden/werkgevers, consulenten en collega's met

vrouwen?

Wat zijn de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de door vrouwen bezette

functies?

Welke maatregelen die passen in de groenvoorziening zullen aan de oplossing van de

knelpunten bijdragen?

Welke begeleiding van vrouwelijke leerlingen kan aan de oplossing van de knelpunten

bijdragen?

Het onderzoek omvatte een oriëntatie op de arbeidsomstandigheden in de groenvoorziening en twaalf

casestudies naar de ervaringen van en met vrouwen die een uitvoerende functie hebben in de

groenvoorziening. Het onderzoek vond plaats bij zeven gemeentelijke diensten voor groenvoorziening

en bij vijf particuliere hoveniersbedrijven en groenvoorzieners. Er waren vijftien vrouwen bij het

onderzoek betrokken, bijna evenveel mannelijke collega's en uit elke dienst of van elk bedrijf

voormannen en/of een andere leidinggevende. Ook de consulenten van de vrouwen die nog leerling

waren of net leerling af waren, zijn ondervraagd.
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8.2 Kenmerken van de groenvoorziening

Een groot deel van de groenvoorziening vindt vanuit gemeentelijke diensten plaats. Daarnaast zijn er

een groot en groeiend aantal kleine hoveniersbedrijven en enkele grote hoveniers- en

groenvoorzienïngsbedrijven. Vooral de hoveniersbedrijven ondervinden een toenemende concurrentie.

Alle bedrijven en diensten zien zich gesteld voor de noodzakelijke implementatie van ecologisch

groenbeheer.

Veel particuliere bedrijven hebben problemen met de werving van geschoolde vakkrachten. Dat heeft

waarschijnlijk te maken met de arbeidsomstandigheden en met het gebrek aan vaklieden. Toch stromen

maar weinig opgeleide vrouwen de particuliere bedrijven in. In 1991 werkten slechts honderd vrouwen

in de particuliere groenvoorziening, vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes

meegerekend. Het aantal vrouwen bij een gemeentelijke dienst voor groenvoorziening is niet te

achterhalen.

In de groenvoorziening komen verschillende risico-volle arbeidsomstandigheden voor. Sanitaire

voorzieningen zijn vaak niet optimaal of niet aanwezig in de buurt van de plaats waar gewerkt wordt;

dat is zeker voor vrouwen een probleem. Veel van de gebruikte machines (bosmaaier,

motorkettingzaag, bladblazer, kantensnijder enz.) produceren voor het gehoor schadelijk lawaai. De

werknemers staan altijd aan het buitenklimaat bloot, al wordt er bij zware regen en vorst meestal niet

buiten gewerkt. Sommige beschermingsmiddelen (regenpak) zijn niet prettig te dragen tijdens het werk.

Bij bijna alle veel voorkomende werkzaamheden (schoffelen, snoeien van heesters, afvoeren van

snoeiafval, tegels tillen, zand/aarde scheppen) worden regelmatig normen voor lichamelijke belasting

overschreden. Dat zijn niet alleen de tilnormen. maar ook normen voor de duur van eenzijdige

bewegingen en van bijzondere werkhoudingen. Een aantal machines stelt de gebruikers bloot aan

trillingen. Bijvoorbeeld hand-armtrillingen bij gebruik van de motorkettingzaag (risico: tintelende en

verdoofde vingers) en lichaamstrillingen bij gebruik van de bladblazer en rijden op een trekker. Er

worden verschillende chemische stoffen gebruikt; op sommige van deze stoffen berust de verdenking

dat zij schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen en/of schadelijk voor een

ongeboren kind. Dat zelfde geldt voor bepaalde biologische stoffen, zoals de uitwerpselen van katten.

Verschillende werktuigen vereisen veel aandacht in verband met veiligheidsrisico's; daarover is wel

voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

De meeste van deze risico's gelden voor vrouwen op dezelfde wijze als voor mannen. Vaak wordt

verondersteld dat de lichamelijke belastbaarheid van vrouwen verschilt van die van mannen. Dit
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onderzoek is daarom met name op dat risico gericht geweest. Veel van de risico's - in het bijzonder

die van blootstelling aan chemische stoffen - gelden meer of anders voor vrouwen die zwanger zijn.

Aangezien de risico's en ervaringen van zwangere vrouwen niet in onze vraagstelling was opgenomen,

werd daarop slechts signalerend ingegaan.

8.3 Knelpunten, ervaringen en risico's

In deze paragraaf wordt ingegaan op de resultaten van de casestudies. Beschreven worden de

knelpunten die vrouwen hebben ervaren, de ervaringen van leidinggevenden, mannelijke collega's en

consulenten met vrouwen en de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor de vrouwen.

8.3.1 Knelpunten voor vrouwen

Iets meer dan de helft van de vrouwen heeft gezondheidsklachten die zij in verband brengen met het

werk. Het gaat namelijk om klachten over pijn in de rug, schouders, nek, armen, handen, benen en

voeten. Alle vrouwen - ook zij die geen klachten hebben - vinden het lang achtereen in eenzelfde

houding werken en dezelfde bewegingen maken hinderlijk; hetzelfde geldt voor tillen.

Hierbij moet bedacht worden dat hetzelfde verhaal voor de mannen geldt: de helft heeft

gezondheidsklachten, enkele ernstige. De mannen ervaren vaker dan de vrouwen hinder van zwaar

tillen, sjouwen of sjorren.

Geen van de vrouwen heeft stressklachten. Wel vinden enkele vrouwen bij de gemeentelijke diensten

het hinderlijk dat ze vaak van hun werk weggeroepen worden voor klussen. Enkele vrouwen bij

particuliere bedrijven ervaren werkdruk en enkele vrouwen zeggen dat ze vaak moedeloos zijn en het

werk geestdodend vinden.

Ter vergelijking: van de mannen hebben er enkele klachten die het gevolg kunnen zijn van stress:

drukkend gevoel op de maag, darmklachten. Ook enkele mannen bij particuliere bedrijven ervaren

werkdruk en enkele anderen vinden het werk geestelijk inspannend.

Over loopbaanperspectieven zijn de meeste vrouwen pessimistisch gestemd. Enkele vrouwen zowel bij

gemeentelijke diensten als bij particuliere bedrijven menen wel doorgroeimogelijkheden te hebben. De

mannen zijn allemaal negatief over hun (verdere) loopbaanmogelijkheden.
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De ervaringen van de vrouwen met de acceptatie en integratie zijn 'dubbel'. De sfeer, omgangsvormen

en samenwerking tussen mannen en vrouwen vinden de vrouwen allemaal heel positief. Bij enkele

particuliere bedrijven zijn de vrouwen wat minder positief gestemd over de sfeer in het bedrijf in het

algemeen, maar in de ploeg is die goed. Toch vinden enkele vrouwen dat er van een mannencultuur

sprake is, waaraan zij geacht worden zich aan te passen. In ongeveer de helft van de gevallen komt

seksistisch taalgebruik voor en worden grappen ten koste van vrouwen (in het algemeen) gemaakt. In

enkele particuliere bedrijven hebben de vrouwen ervaren dat een mannelijke collega, voorman of

directeur het werk 'niks voor vrouwen' vinden; zij hebben daarbij het gevoel niet voor vol aangezien

te worden.

Enkele vrouwen hebben ervaringen met seksuele intimidatie. Twee keer ging het niet om een collega

maar om een burger of klant. Daar waar het een collega betrof, is dat wel effectief de kop ingedrukt

door een leidinggevende.

8.3.2 Ervaringen van leidinggevenden/werkgevers, mannelijke collega's en consulenten

Enkele mannelijke collega's zijn minder enthousiast over de sfeer; zij noemen die 'redelijk'. Die

reserve houdt echter niet verband met de vrouwen. In de meerderheid van de gevallen is volgens de

mannen (leiding en collega's) de sfeer met de komst van vrouwen zelfs verbeterd, het taalgebruik

beschaafder geworden en de omgang vriendelijker en behulpzamer.

Slechts één man merkt op dat hij het niet terecht vindt dat de vrouwelijke collega de zwaarste klussen

laat liggen.

De meeste leidinggevenden achten vrouwen bij voorbaat niet inzetbaar voor de werkzaamheden waarbij

het tillen en sjouwen van zware lasten voorkomt. Sommige vrouwen werken niet of nog niet met een

motorkettingzaag. Deels omdat zij dat nog niet geleerd hebben, maar ook omdat het te zwaar wordt

geacht (door haar zelf of door de voorman) en omdat er geen passende zaagbroek is. Enkele vrouwen

zijn te klein om op een grasmaaier of trekker te werken. In positieve zin worden vrouwen goed

inzetbaar geacht voor het fijne onderhoudswerk. Deze vermeende beperkte inzetbaarheid van vrouwen

kan problematisch zijn.

Ondanks een beperktere inzet wordt het functioneren van bijna alle vrouwen als positief beoordeeld

door de leidinggevenden en collega's.
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Een kleine minderheid van de collega's en leidinggevenden bij particuliere bedrijven en enkele

consulenten vinden het werk in de groenvoorziening niet of maar zeer ten dele (wel het tuincentrum

of het fijne onderhoudswerk) geschikt voor vrouwen.

8.3.3 Risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn

De functies van de meeste vrouwen hebben een zeer beperkte inhoud. Ze bevatten voornamelijk

uitvoerende taken en weinig indirecte (zoals: taken in de organisatie, werkvoorbereiding, planning,

logistiek, onderhoud van machines, administratie of begeleiding van leerlingen). Slechts drie vrouwen

(waarvan één bij een gemeente) hebben ook indirecte taken of één indirecte taak. Dat wil zeggen: één

vrouw houdt de uren-administratie bij, de tweede ontwerpt wel eens en overlegt over het ontwerp met

de opdrachtgever en één vrouw rijdt materialen en machines rond. Bovendien is er weinig afwisseling

in de uitvoerende taken van de vrouwen, omdat ze meestal geen aanlegwerk doen en niet het zware

werk in het onderhoud. De enige afwisseling komt doordat het werk per seizoen verschilt; bijvoorbeeld

de hele zomer voor 80% van de tijd schoffelen is geen uitzondering. Voor tweederde van de vrouwen

is tevens meer dan de helft van de taken kortcylisch van aard. Kortcyclisch wil zeggen dat een groot

deel van een functie bestaat uit één taak of handeling die zich binnen anderhalve minuut op precies

dezelfde wijze herhaalt. Dit soort arbeid moet volgens de Arbowet (artikel 3) zoveel mogelijk beperkt

worden.

De overgrote meerderheid van de vrouwen bezet als gevolg hiervan een functie die onvoldoende leer-

en ontwikkelingsmogelijkheden biedt; deze vrouwen kunnen zich onvoldoende ontwikkelen in hun vak

en kunnen onvoldoende organisatorische kwalificaties ontwikkelen.

Ter vergelijking: bijna alle mannen hebben een functie met voldoende leer- en

ontwikkelingsmogelijkheden. Zij hebben namelijk bijna allemaal indirecte taken: werkvoorbereiding,

planning, logistiek, begeleiding leerlingen, organisatie. En zij hebben allen meer afwisseling in de

uitvoerende taken omdat zij ook aanlegwerk doen en ook de zwaardere klussen in het onderhoud. Dit

verschil is maar ten dele terug te voeren op verschillen tussen de mannen en vrouwen. De mannen

hebben wel meer ervaringsjaren maar niet allen zijn beter opgeleid dan de vrouwen.

Werkdruk of risico's voor stress als gevolg van organisatorische problemen komen bij iets minder dan

de helft van de functies bij gemeentes voor en bij de meerderheid van de functies bij particuliere

bedrijven. De mannen staan even vaak als de vrouwen aan stressrisico's bloot; hun ruimere

mogelijkheden om organisatorische problemen op te lossen, zijn kennelijk toch nog onvoldoende.
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Lichamelijke belasting door te zwaar tillen, duwen, dragen of trekken komt bij alle vrouwen regelmatig

voor. Bij mannen komt het nog vaker voor dat de tilnormen worden overschreden.

Alle vrouwen ondervinden bijna permanent een te zware lichamelijke belasting door het langdurig

maken van dezelfde bewegingen. Voor de mannen geldt dat ook maar in mindere mate doordat zij

meer afwisseling hebben in hun functies. Ook treedt bij de vrouwen regelmatig een te grote statische

belasting op, bijvoorbeeld als langdurig gebukt, gebogen, geknield of gehurkt moet worden gewerkt.

De mannen hebben in dit opzicht weer voordeel van meer afwisseling in hun functies; maar bij hen

komt vaker dan bij de vrouwen, statische belasting voor door ver reiken en met de armen geheven

werken bij het snoeien in bomen of met de stokzaag.

De arbeidsvoorwaarden zijn voor de vrouwen bij de gemeentelijke diensten beter dan voor de vrouwen

bij particuliere bedrijven. De niet leerlingen hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd, de leerlingen

een leer-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de gemeentes hebben de leerlingen meer uitzicht

op een vaste aanstelling. Eén van de particuliere bedrijven betaalt de schooldag van een leerling niet

door. De verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen zijn terug te voeren op

verschillen in anciënniteit.

Bij de gemeentes is deeltijdarbeid mogelijk en bij de particuliere bedrijven niet; bij de gemeentes zijn

voorzieningen voor kinderopvang en ouderschapsverlof aanwezig en bij de bedrijven niet.

8.4 Een patroon in de casestudies

Bij het doen van casestudies is men er op gericht vooral de samenhang tussen verschillende factoren

en de processen in een bepaalde arbeidssituatie in kaan te brengen. Men zoekt als het ware naar een

algemeen patroon daarin. In de casestudies in dit onderzoek werd zo'n patroon duidelijk gevonden. Het

ziet er als volgt uit.

De vrouwen worden door de leiding, collega's en soms ook door zichzelf beperkt lichamelijk belastbaar

geacht. In verband daarmee worden vooral zware til- en sjouwtaken niet aan haar opgedragen. Het

gevolg is dat de functies van de vrouwen veel minder afwisseling bieden dan wanneer zij die taken wel

zouden doen. Dit maakt dat zij minder ervaring opdoen en bij minder aspecten van het werk betrokken

zijn. Het beperkt hun vakmatige leermogelijkheden en de mogelijkheden om meer inzicht te

ontwikkelen in de bedrijfsvoering als geheel. Hun functie blijft met grote waarschijnlijkheid smal en

ze krijgen minder vaak dan mannen taken in de werkvoorbereiding, ondersteuning of de organisatie.
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De beperkte variatie in uitvoerende taken brengt voorts met zich mee dat zij vaak langdurig achtereen

in een zelfde houding moeten werken en dezelfde bewegingen moeten maken. Deze vormen van

lichamelijke belasting overschrijden vaak de normen en bij vrouwen vaker dan bij de mannelijke

collega's.

De mannen hebben een iets rijkere functie, maar de lichamelijke belasting door til- en sjouwtaken is

groter dan wanneer zij met een mannelijke collega zouden werken; zij nemen immers de zware taken

van de vrouwen over.

Samenvattend: vaak wordt met de beste bedoelingen en met ieders instemming het zware werk niet aan

vrouwen opgedragen. Deze maatregel berust echter doorgaans op vooroordelen over de belastbaarheid

van vrouwen. Er wordt althans niet naar de belastbaarheid van déze vrouwen gekeken, evenmin

overigens als naar die van de mannen die het zware werk overnemen. Daardoor heeft zo'n maatregel

zowel voor die vrouwen als voor de mannelijke collega's vele negatieve gevolgen.

8.5 Mogelijke maatregelen

In het onderzoek werden de volgende risico's en knelpunten vastgesteld: fysieke belasting, beperkte

leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, werkdruk, beperkte acceptatie en integratie, vooroordelen over

inzetbaarheid van vrouwen, werken in de groenvoorziening en zwangerschap, ouderschap en zorgtaken.

Deze knelpunten en risico's geven aanleiding voor het opstellen van een hele waslijst van mogelijke

maatregelen. Het zijn maatregelen betreffende de organisatie, de gebouwen, de gereedschappen, de

machines en materialen, het personeels- en opleidingsbeleid alsmede voorlichting en regelgeving.

8.5.1 Organisatie

In de organisatie, planning en logistiek zijn vele aanpassingen mogelijk die de risico's en knelpunten

voor vrouwen zouden doen verminderen. Met name gaat het om de verbetering van leer- en

ontwikkelingsmogelijkheden, om het vermijden van stress en werkdruk en om vermindering van de

lichamelijke belasting. De maatregelen zijn gebaseerd op enkele principes. Ten eerste het principe dat

in de organisatie de ruimte (tijd, flexibiliteit in de methode van werken, afstemmingsoverleg) wordt

gecreëerd om de belasting aan de belastbaarheid van vrouwen aan te passen. Ten tweede dat alle

medewerkers breed en flexibel inzetbaar zijn en flexibel ingezet worden. Ten derde dat plannende en

regelende taken zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. En ten vierde dat in de keuze van
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de materialen, middelen en processen overwegingen van kwaliteit van de arbeid een rol spelen. In het

kadertje hieronder staan de concrete maatregelen opgesomd.

Organisatorische maatregelen

Invoeren van de mogelijkheid om een eigen werk- rustschema aan te houden.

Mogelijk maken dat tiltaken samen gedaan kunnen worden en/of in de tijd gespreid

worden.

Tillen en dragen beperken door verbeteringen in de opstelling van materialen en de

logistiek.

Werkoverleg verbeteren of invoeren.

Functies verbreden zodat er verschillende uitvoerende taken in voorkomen.

Functies verrijken door voorbereidende en ondersteunende (indirecte) taken toe te

voegen.

De regelmogelijkheden (zelfstandigheid, mogelijkheden voor collegiale ondersteuning,

overlegmogelijkheden) in functies vergroten zodat de problemen die zich voordoen,

opgelost kunnen worden.

8.S.2 Gebouwen, gereedschappen, machines en materialen

Omdat - zoals het onderzoek laat zien - veel werk in de groenvoorziening voor zowel mannen als

vrouwen te zwaar is en bij beiden fysieke klachten veroorzaakt, moet vooral gezocht worden naar

maatregelen die een aanpassing van het werk inhouden. Van dergelijke maatregelen profiteren dan niet

alleen de vrouwen, maar ook de mannelijke collega's en de bedrijven of diensten omdat uitval door

fysieke klachten wordt voorkomen.

Voorzover de maatregelen het invoeren van lichtere materialen en het veranderen van het werkproces

inhouden, vergt dat aanpassingen in de werkvoorbereiding. Werkvoorbereiders moeten bij de concrete

ontwikkeling van dit soon maatregelen betrokken worden.
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Technische maatregelen aan gebouwen, gereedschappen, machines en materialen

Aanschaffen van beter, lichter en voor ieder passend gereedschap; vooral de omvang

van de handvatten en -grepen zijn van belang.

Aanschaffen van passende persoonlijke beschermingsmiddelen, die niet hinderlijk zijn

bij het werk; en regelmatige controle van deze middelen.

Werken met lichtere materialen, bijvoorbeeld kleinere tegels, lichtere bakstenen,

verpakkingen in kleinere eenheden.

Aanschaffen van tilhulpmiddelen.

Voorzien in/verbeteren van toilet-, was- en kleedruimtes voor vrouwen.

Aanschaffen van lichte en instelbare machines; werknemers betrekken bij de aanschaf

van nieuwe machines.

Aanschaffen van machines die niet gedragen of geduwd hoeven te worden en weinig

hand- armtrillingen of lichaamstrillingen veroorzaken.

8.5.3 Personeelsbeleid

Een goed en gericht personeelsbeleid kan bijdragen aan de oplossing van veel van de gesignaleerde

knelpunten en risico's voor vrouwen. Door ernaar te streven dat er meer vrouwen worden aangesteld,

wordt bevorderd dat vrouwen zich niet meer in een minderheidspositie bevinden. Dat laatste is vaak

mede-oorzaak van problemen. Door een goed personeelsbeleid kunnen vrouwen en hun mannelijke

collega's en chefs voorbereid worden op de organisatorische en technische maatregelen die hierboven

genoemd zijn enerzijds en anderzijds op het integratie- en acccptatieproces van de vrouwen. Een goed

en gericht trainingsprogramma kan de vrouwen fysiek meer opgewassen maken tegen de belasting van

het werk, vaktechnisch verder bekwamen en emotioneel weerbaarder maken.



TNO rapport

PG 94.050 74

Maatregelen op het gebied van personeelsbeleid

Meer vrouwen aannemen binnen dezelfde ploeg.

Vrouwen werven of opleiden om voorvrouw te worden.

Collega's voorbereiden op de komst van een vrouw in een ploeg.

Aandacht besteden aan groepsprocessen; zonodig begeleiden van groepen en van

werkoverleg.

De drempel voor pas aangestelde vrouwen naar personeelszaken laag maken; een

personeelsconsulent als mentor aanwijzen.

Plannen en uitvoeren van voorlichtingsacties.

Scholings- en trainingsmogelijkheden aanbieden om werknemers voor te bereiden op

verrijkte functies.

Scholing en training organiseren voor vrouwen om ze bewust te maken van en weerbaar

te maken tegen vooroordelen en uitsluitingsprocessen en meer zeker te maken van eigen

waarde en capaciteiten.

Aanwijzen van een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie.

Voorlichting en training organiseren voor vrouwen over het verantwoord uitvoeren van

lichamelijk belastende taken; bijvoorbeeld tiltrainingen.

Een plan maken voor aanpassing van het werk aan de verminderende belastbaarheid bij

zwangerschap.

8.5.4 Voorlichting

Een aantal voorlichtende activiteiten kan bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde knelpunten

en risico's. Het betreft de verspreiding van ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening.

Op grond van dit onderzoek zou er bij de werkgevers en praktijkopleiders op aangedrongen moeten

worden voor het zware werk andere oplossingen te vinden dan vrouwen te ontzien. Voorlichting over

verbetering van de arbeidsomstandigheden en werkwijze bij bepaalde taken is ook een maatregel,

evenals voorlichting over risico's en regelgeving bij zwangerschap en over mogelijkheden voor

deeltijdarbeid.
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Voorlichting

Op werkgevers gerichte voorlichting over de mogelijkheden van het inzetten van

vrouwen in de groenvoorziening; verspreiden van ervaringen, bijvoorbeeld over goede

oplossingen voor het zware werk.

Werkgevers voorlichten over mogelijke deskundige ondersteuning bij de ontwikkeling

en implementatie van maatregelen.

Voorlichting over de belasting van voor de groenvoorziening specifieke tiltaken en taken

met eenzijdige bewegingen en houdingen; voorlichten over tiltechnieken, meest gunstige

werkhoudingen, gezond werk-rust ritme, maximaal aanbevolen duur per dag, enz.

Voorlichting over risico's van en regelgeving ten aanzien van zwanger (blijven) werken

in de groenvoorziening.

Voorlichting over organisatorische mogelijkheden voor deeltijdarbeid.

8.5.5 Begeleiding vrouwelijke leerlingen

In de opleidingen kunnen vrouwen door de consulenten en de praktijkopleiders worden voorgelicht,

voorbereid en weerbaar gemaakt voor de knelpunten en risico's die hen te wachten staan.

Begeleiding van vrouwelijke leerlingen

Extra aandacht geven aan tiltechnieken, werkhouding, werk- en rusttijden.

Leerlingen voorbereiden op brede en rijke functies, waarin ook zicht op organisatie,

planning en logistiek wordt vereist.

Vrouwelijke leerlingen bewust maken van en weerbaar maken tegen

uitsluitingsprocessen en meer zeker van eigen waarde en capaciteiten; in dat kader kan

verwezen worden naar de weerbaarheidscusussen die de SOLLT reeds enige jaren

uitvoert.

Vrouwelijke leerlingen voorlichten over de risico's van en regelgeving ten aanzien van

het werken bij zwangerschap.
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8.5.6 Regelgeving

Sommige van de gesignaleerde knelpunten vragen om formele regeling. Het betreft hier vooral

arbeidsvoorwaarden die een betere combinatie van werken met privéverplichtingen mogelijk maken.

Regelgeving ten aanzien van:

rechten op en arbeidsvoorwaarden bij tijdelijk vervangend werk, kortere of andere

werktijden of een andere werkplek bij zwangerschap;

rechten op en arbeidsvoorwaarden bij deeltijdarbeid;

faciliteiten voor kinderopvang;

arbeidsvoorwaarden bij ouderschapsverlof;

afspreken dat risico's voor vrouwen zullen worden meegenomen in de krachtens de

Arbowet verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie.

Ten slotte: deze lijst van maatregelen is niet voorschrijvend. Het zijn ideeën die naar de specifieke

behoefte van een bedrijf of dienst moeten worden aangepast. Het is altijd nodig dat men een

zorgvuldige selectie maakt van een pakket van maatregelen dat gericht is op de eigen problemen, dat

realiseerbaar is in de eigen organisatie en dat de problemen niet naar andere groepen doet verschuiven

of andere organisatorische problemen doet ontstaan. Het gaat om 'maatwerk'.

8.6 Besluit en aanbevelingen

De maatregelen die in de voorgaande paragraaf werden voorgesteld, zijn er voor bedoeld meer vrouwen

gezond en wel als werknemer in de groenvoorziening op te nemen en vast te houden. In die zin betreft

het belangen van vrouwen. De maatregelen beogen echter tevens het volgende te realiseren: ontsluiten

van een nieuw segment (vrouwen) op de arbeidsmarkt, preventie van uitval door ziekte of

arbeidsongeschiktheid, verhoging van de motivatie, verhoging van de flexibiliteit van het personeel en

behoud van ervaren medewerkers. Dat zijn ook belangen van de diensten en bedrijven die in de

groenvoorziening werken. De maatregelen zijn bovendien zo gekozen dat niet alleen de kwaliteit van

de arbeid van vrouwen ermee gediend is, maar ook die van de mannelijke collega's.

De maatregelen moeten zo toegepast en geïmplementeerd worden dat het in dienst nemen van een

vrouw op een wijze gaat die goed is voor haar, voor haar collega's en voor het bedrijf of de dienst.
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Maatregelen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, willen ze kans op succes hebben. Zij moeten

passen in de organisatie en overeenstemmen met het doel en het strategisch ontwikkelingsperspectief

van de dienst of het bedrijf. Zij mogen niet discriminerend zijn of vrouwen in een uitzonderingspositie

plaatsen. Ze mogen niet het probleem verschuiven naar een andere groep personeelsleden. De

maatregelen moeten op lange termijn effectief zijn. Ze mogen ten slotte, niet gericht zijn op een

deelaspect zonder dat daarbij gelet wordt op het effect op andere aspecten van de arbeidssituatie.

Tevens moeten de maatregelen onderling afgestemd worden. Zij moeten met ander woorden deel

uitmaken van een integraal herontwerp.

In het kader van dit onderzoek is het niet mogelijk de voorgestelde maatregelen te toetsen op al deze

voorwaarden. Dat kan niet omdat de algemene strekking van de voorwaarden is: het moet 'maatwerk'

zijn. Voor iedere dienst en voor ieder bedrijf is een specifieke variant van of combinatie van de

volgende maatregelen aan te bevelen.

De SOLLT heeft als algemene taak bij te dragen aan de toeleiding naar de groenvoorziening van zo

voldoende en zo goed mogelijk opgeleide arbeidskrachten. In het kader van die missie, kan zij aan

enkele van de bovengenoemde maatregelen bekendheid geven. De implementatie van andere

maatregelen kan zij bevorderen via de consulenten en in contacten met de agrarische opleidingscentra

en met de praktijkopleiders. Enkele maatregelen kan de SOLLT direct zelf uitvoeren.

8.6.1 Aanbevelingen aan de SOLLT

l Voorlichting

Geef door middel van deze rapportage bekendheid aan de ervaringen van en met vrouwen

in de groenvoorziening. Benadruk daarbij dat het niet opdragen van het zware werk aan

vrouwen geen goede oplossing is en dat er wel andere organisatorische, technische en

personeelsgerichte oplossingen te vinden zijn, onder verwijzing naar de in dit onderzoek

genoemde maatregelen.

Maak bekend dat er deskundigen zijn die kunnen adviseren over mogelijke toepassing en

implementatie van deze maatregelen in het eigen bedrijf of in de eigen dienst.

Richt voorlichting over de technische voorwaarden voor gezond werken door vrouwen op

instanties en personen die invloed hebben op:

a) de ontwikkeling van gereedschap en machines,

b) de ontwikkeling van materialen en de standaardverpakkingen daarvan,

c) de ontwikkeling van werkprocessen en logistiek.
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Bevorder dat de sociale partners tot overeenkomsten komen ten aanzien van rechten en

arbeidsvoorwaarden bij zwangerschap, deeltijdarbeid, kinderopvang en ouderschapsverlof.

2 Voorlichtings- of lesmateriaal

Bevorder dat er voorlichtings- of lesmateriaal wordt ontwikkeld over de volgende

onderwerpen:

a) tiltechnieken, meest gunstige werkhoudingen, gezond werk-rust ritme, maximaal

aanbevolen duur per dag bij de meest voorkomende werkzaamheden in de groenvoorziening

(schoffelen, snoeien, maaien...);

b) veilig en gezond blijven werken in de groenvoorziening bij zwangerschap;

Bevorder verdere ontwikkeling en verspreiding van roldoorbrekend lesmateriaal, dan wel

lesmateriaal dat niet in woord en beeld het werk in de groenvoorziening voorstelt als typisch

mannenwerk (in dat kader kan verwezen worden naar de checklist emancipatie agrarisch

onderwijs, 19941).

3 Studiedagen en cursussen

Organiseer studiedagen en cursussen:

a) voor vrouwelijke leerlingen, in aanvulling op de opleiding op de AOC's, over: eisen die

ze kunnen stellen aan opleiding, begeleiding en leersituatie in de praktijk, over gezond

werken, over tillen en bewegen en werk- en rusttijden, over weerbaarheid in een

mannencultuur, over regelgeving bij zwangerschap;

b) voor leraren en consulenten, waarin de bovengenoemde maatregelen ter realisatie van een

brede inzet van vrouwen en maatregelen met het oog op begeleiding van vrouwelijke

leerlingen worden overgedragen en waarin zij bewust worden gemaakt van de eventuele

noodzaak van een andere onderwijskundige aanpak van vrouwen en het gebruik van

roldoorbrekend lesmateriaal;

c) voor werkgevers en praktijkopleiders, waarin op de bovengenoemde organisatorische,

technische en personeelsbeleidmaatregelen wordt ingegaan en waarin wordt besproken op

welke wijze die op maat gemaakt kunnen worden voor een specifiek bedrijf of dienst en hoe

zij geïmplementeerd kunnen worden. In dat verband kan ook de krachtens de Arbowet

verplichte Risicoinventarisatie en -evaluatie ter sprake worden gebracht.

Uitgave: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Postbus 85475, 3508 AL Utrecht.
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4 Onderzoek

Bevorder onderzoek naar:

a) problemen bij integratie en acceptatie van vrouwen in de groenvoorziening, waarbij ook

vrouwen die de groenvoorziening verlaten hebben worden betrokken;

b) de loopbaan van vrouwen na de opleiding voor een functie in de groenvoorziening en de

redenen van het in veel gevallen niet vervullen van een functie in de groenvoorziening na de

opleiding; (onderzoeksvraag: waarom gaan veel vrouwen met een opleiding niet in de

groenvoorziening aan het werk?)

c) Praktische en organisatorische mogelijkheden voor parttime werk in de groenvoorziening.

d) De positie van vrouwen bij gemeentelijke diensten voor groenvoorziening (ondermeer

structuur, aantal werknemers, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid).
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Vragenlijst voor leidinggevenden

Persoonlijke gegevens

1. Wat is uw naam?

2. Wat is uw functie?

3. Wat is de naam van uw bedrijf/dienst?

4. Welke werkzaamheden/activiteiten worden in uw bedrijf/dienst verricht?

5. Is voor uw bedrijf/dienst een CAO van toepassing?
D ja, nl
O nee

6. Kunt u kon de organisatiestructuur van het bedrijf/dienst toelichten?

Afdeling: soon werkzaamheden: eindprodukt

Indien u een organisatieschema heeft, zouden wij graag een exemplaar krijgen. U kunt dan deze
vraag overslaan!
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7. Hoe was het personeelsverloop in de laatste drie jaar1? (in procenten).
totaal mannen vrouwen

D 1991
D 1992
D 1993

8. Hoe was het ziekteverzuim in de laatste drie jaar? (in procenten).
totaal mannen vrouwen

D 1991
D 1992
D 1993

9. Hoeveel mensen werken in uw bedrijf/dienst?
D totaal aantal:

10. Kunt u het aantal werknemers per afdeling aangeven
D aantallen per afdeling:

afdeling: aantal werknemers:

11. Kunt u het aantal werknemers aangeven per functie?
n aantallen per functie:

functie: aantal werknemers:

12. Hoe is de samenstelling van het personeel naar geslacht?
D aantal mannen
O aantal vrouwen
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13. Hoe is de verdeling van mannen en vrouwen over de functies? (in aantallen),

functie mannen vrouwen

14. Hoe zijn de leidinggevende functies verdeeld in uw bedrijf?
Kunt u aantallen geven en de functies noemen?

D directie/management

D per afdeling

D per sector

D werkeenheid

Toelichting:

Bedankt voor uw medewerking'.
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Vragenlijst

TNO-Gezondheidsonderzoek
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Schriftelijke vragenlijst voor werkneemsters en werknemers

Persoonlijke gegevens

l. Wat is uw naam. en voornaam?

2. Wat is uw leeftijd?

3. Wat is uw lengte?

4. Wat is uw gewicht?

5. Wat is uw geslacht?
D man
D vrouw

6. Bent u
O getrouwd
D alleenstaand
D samenwonend
O anders:
Graag aankruisen wat van toepassing is

7. Heeft u kinderen?
D nee
D zo ja, welke leeftijd

8. Heeft u naast uw werk huishoudelijke of verzorgende taken?
D ja
D nee
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9. Hoeveel tijd besteedt u per dag gemiddeld aan huishoudelijke ol' verzorgende taken?
G minder dan een uur
D een uur
D twee uur
D drie uur
D meer dan drie uur
Graag aankruisen wat van toepassing is

Werk en werksituatie

10. Wat is uw functie? (omschrijving en functienaam)

11. Hoeveel uren werkt u (gemiddeld) per week. volgens uw arbeidscontract:
uur

12. Sinds wanneer bent u werkzaam in dit bedrijf?

13. Hoelang oefent u dit beroep in de groenvoorziening al uit?
jaar

14. Heeft u al eerder betaalde arbeid verricht?
D zo ja, in welke functic(s)

eerste baan
tweede baan
derde baan

O nee. dit is m'n eerste baan
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Deze vragen zijn alleen voor de vrouwelijke werknemers bestemd

15. Verricht u binnen uw functie andere taken als uw mannelijke collega('s)?
D zo ja, om welke taken gaat het

D nee

16. Vindt u dat er in uw bedrijf verschillen worden gemaakt tussen mannen en vrouwen?
D nee
D ja
Als u deze vraag met nee beantwoordt kunt u doorgaan met vraag 21

17. Zo ja. waarin worden verschillen gemaakt
D promotiekansen
D soort werk
D beloning
G behandeling
D anders, nl
meerdere antwoorden mogelijk

Deze vragen zijn alleen voor de mannelijke werknemers bestemd

18. Verricht u andere taken als uw vrouwelijke collega's?
O zo ja. om welke taken gaat het

D nee

19. Vindt u dat er in uw bedrijf verschillen worden gemaakt tussen mannen en vrouwen?
D nee
n ja
Als u deze vraag met nee beantwoordt, kunt u doorgaan met vraag 21
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20. Zo ja. waarin worden verschillen gemaakt?
D promotiekansen
D soort werk
D beloning
D behandeling
D anders, nl

Opleiding

21. Welke schoolopieiding(cn) heeft u gevolgd?

22. Afgesloten met een diploma
D ja
O nee

23. Welke beroepsopleiding(cn) heeft u gevolgd?

24. Afgesloten met een diploma?
n ja
D nee

25. Heeft u opleidingen, cursussen gevolgd die betrekking hebben op uw huidige runctic?
D ja, nl ". W. .. .~.
D nee

26. Sluiten deze opleiding(en) cursussen aan bij uw huidige baan?
D ja
D nee
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27. Bent u van plan om in het komende jaar nog een cursus/opleiding te gaan volgen.'
D ja
D nee
D ja, op een later tijdstip

Inspanning

28. Is uw werk lichamelijk erg inspannend? n ja D nee

29. Is uw werk geestelijk erg inspannend? D ja O nee

30. Heeft u over het algemeen tijd genoeg om uw werk at' te krijgen? D ja O nee

31. Moet u in uw werk vaak zware lasten (meer dan 5 kg);

tillen of sjouwen? n ja D nee
duwen of trekken? D ja D nee
dragen? D ja D nee

32. Moet u in uw werk vaak:

- buigen of draaien met het bovenlichaam en weer terug? n ja D nee
- ver reiken met uw handen of armen? n ja D nee
- uw arm(en) tot onder of boven de schouders geheven houden? D ja D nee
- in ongemakkelijk houdingen werken? O ja D nee
- in eenzelfde houding werken? D ja O nee

33. Moet u tijdens uw werk vaak lang achteroen:

- staan? D ja D nee
- lopen? D ja D nee
- geknield of gehurkt werken? D ja D nee
- in voorovergebogen of gedraaide houding werken? D ja D nee
- steeds dezelfde bewegingen maken O ja D nee
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34. Moet u tijdens uw werk vaak lang achtereen zitten? D ja D nee
Zo ia: heeft u een goede stoel? D ja D nee

35. Heeft u in uw werk veel hinder van:

- tillen of sjouwen? D ja D nee
- werken in een zelfde houding? D ja D nee
- werken in ongemakkelijke houdingen? D ja D nee

36. Is het werk vaak vermoeiend? D ja D nee

37. Heeft u geregeld problemen met het tempo of
de drukte van het werk? n ja n nee

38. Zou u het in het werk eigenlijk kalmer aan
moeten doen? D ja D nee

39. Ervaart u uw werkbelasting als licht, normaal, hoog of te hoog?

D licht
D normaal
D hoog
D te hoog

Gezondheid

40. Heeft u gezondheidsklachten waarvan u denkt dat
deze door het werk komen? D ja D nee
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41. Indien u gezondheidsklachten heelt die volgens u door het werk komen, wilt u dit dan hieronder
toelichten?

42. Heeft u het afgelopen jaar door het werk:

- weieens last gehad van irritatie van de huid? O ja D nee
- weieens last gehad van irritatie van de slijmvliezen? O ja D nee
- weieens een virusinfectie gehad? D ja D nee

43. Heeft u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel
in de maagstreek? D ja D nee

44. Bent u gauw kortademig? D ja Cl nee
45. Heeft u nogal eens pijn in de borst-of maagstreek? D ja D nee
46. Heeft u nogal eens klachten over pijnen in de

botten en spieren? D ja O nee
47. Heeft u vaak een gevoel van moeheid? D ja D nee
48. Heeft u nogal eens last van hoofdpijn? D ja D nee
49. Heeft u nogal eens last van rugpijn? D ja D nee
50. Is uw maag nogal eens van streek? D ja D nee
51. Heeft u weieens een verdoofd gevoel of tinteling

in uw ledematen? D ja D nee
52. Voelt u zich sneller moe dan u normaal acht? Ü ja D nee
53. Bent u nogal eens duizelig? D ja D nee
54. Voelt u zich nogal eens lusteloos? D ja D nee
55. Staat u in de regel 's ochtends moe en niet uitgerust op? O ja D nee
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Wij willen u nu vragen naar eventuele klachten die u heelt van nek. rug en ledematen. In het figuunjc
is de plaats van die lichaamsdelen aangegeven.

POUEN/MAMDEN

HfUKN/DUEN

EMOI5/VOETEN

56. Heeft u de afgelopen 12 maanden last (pijn. ongemak) gehad:

- van uw nek?
- boven in uw rug?
- onder in uw rug?

- van uw schouders?
- van uw ellebogen?
- van uw polsen/handen?

- van uw heupen/dijen?
- van uw knieën?
- van uw enkels/voeten?

O ja D nee
D ja D nee
D ja D nee

D ja D nee
D ja D nee
D ja D nee

D ja D nee
n ja D nee
D ja D nee

57. Gebruikt u geregeld medicijnen?

58. Bent u de afgelopen zes maanden naar de dokter geweest?

D ja D nee

D ja D nee

59. Bent u de afgelopen zes maanden weieens van uw werk
thuis gebleven wegens ziekte of ongeval? n ja n nee
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60. Hoe is naar uw mening op dit moment uw lichamelijke conditie?
D goed
D redelijk
D matig
D slecht

Sfeer & omgangsvormen

61. Hoe zou u de omgangsvormen op uw werk typeren?
O zeer collegiaal
D goed
D redelijk goed
D afstandelijk
D niet zo goed
D anders, nl

62. Wat vindt u van de sfeer op uw werk?
O goed
D redelijk
D matig
D slecht

63. Door wie wordt naar uw mening, de sfeer op uw werk vooral bepaald?
D door de mannelijke collega's
D door één man
D door de vrouwelijke collega's
O door één vrouw
D door mannen én vrouwen

64. Is er een aanspreekpunt in het bedrijf waar u met klachten terecht kunt?
G ja, nl
D nee
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Arbeidsvoorwaarden

65. Wat voor arbeidscontract heeft u?
D vast contract voor onbepaalde tijd
D tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast contract
D tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vast contract
D anders, nl

66. Welke diensten heeft u?
D dagdienst
D avonddienst
D nachtdienst
D ploegendienst
D anders, nl

67. Wat zijn uw vooruitzichten om promotie te maken?
D gunstig
n ongunstig
Graag nader toelichten

68. Zijn er in het bedrijf kindcropvangmogelijkhedcn geregeld? D ja D nee

69. Betaalt uw bedrijf een opleiding of cursus als u die volgen wilt? D ja D nee

70. Kunt u in werktijd cursussen volgen als u dat wilt? D ja O nee

71. Komt werken in deeltijd bij uw dienst/bedrijf voor? D ja D nee

Zo nee. denkt u dat deeltijdarbeid mogelijk is?
D ja
D nee. omdat

Bedankt voor u medewerking!

10
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Itanüjst leidinggevenden

1. Achtergrond en motieven bij de ««i«t*Hmg van een vrouw
- is er eerder een (vak)vrouw in dienst geweest
- arbeidsmarktsitiietie

2.bednjntgegeveos:
- veranderingen in de tijd t.a.v de organisatie van het werk/p
- veranderingen in de tijd t.a.v. produktie/dienst

3. Verwachtingen vooraf

4. arbeidsvoorwaarden:
- loon
- arbeidstijd
- secundaire arbeidsvoorwaarden

5. Algemene werkplekverbetering

Itemigst afdelingshoofden, dienstleiding

1. Verwachtingen vooraf

2. Ervaringen, voor- en nadelen
- fysieke prestaties
- vakkennis en ervaring
- inzetbaarheid/prestaties vrouwen in relatie met
— sameuwetionff mennen en vtouwvenj»
- verschillen
- taken die (on)geschikt zijn voor vrouwen
-sfeer
- loopbaumogelijkheden vrouwen gerelateerd aan die van mannelijke collega's

3. Organisatorische maatregelen:

- ergonomie en arhftidso*"****"̂ i£h*>^***
- arbeidsvoorwaardelijke en andere maatregeien (sanitair, arbeidstijd, vakantie, extra bngddding,

4. afdelingsgegege

- relatie met andere afdelingen
- arbeidsdeling

ttenujst Trouwdykar .^erknen
persoonlijke gegevens:

1. gesn- en piivnuniafae
2. motivatie opleiding, beroep
3. verwachting
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arbeidsatiuuie:

5. functioneren/prestatie (eigen üunhitting, wurdering vm collega's en chef, beoordeling prestaties
minnelijke collega's)

o* M'flffB>mgM*rn^ conditi
-lawaai
. trillingen
- chemische Moffen
. stof/vuil
- Ui***"*

7. ervaren gezondheid (VAG)

8. ssmenweriäng/oadenteuning

9. sfeer/omgmgsvonnen/ttksuele i«»itm«<p«j.»/«.np«..jng eigen gedng en vn «"•«* collegi(>)

10. tukvadeling «"•"««*̂  vrouwen

11. frbadsvoonvuiden:
-loon
- irbeidstijd
• ufoeidscontxict
-loopban
12. toekomstverwBchting (werk, kmaeren) leuke en minder leuke kat vn het weric

13. Web.

Itemüjst nuumdüke collega's
penoonujke gegevens:

1. gezin- en privesiniitie
2. motivitie
3. verwachting

5. funeüoneicn/presouie (eigen innchitting. wmudering vn collega's en chef, beoordeling prestaties
vrouwelijke collega's)

o. A»gmuniHBrbe condities«
-lawaai

.- trillingen

-stof/vuil

7. ervaren gezondheid (VAG)

8. sainenweridng/ondersteunmg

9. sfeer/omgangsvonnen/seksnele j**™i**tirtm\srintftr^~i"t eigen gednu; en vn vri. collegaCs)

10. üuücverdeüng mamen/viouwui
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11. arbeadsvoorwiuden:
-loon
-arbeidstijd

-loopbun

12. toekomstverwachting (werk, kindereo) leuke en minder leuke kut vsa het werk

13. Web.

Itonujst Co

- ergonomische conditie

ItemUJst praktijkbegdader

- functie-inhoud
-ergonomische
* tUQCuODCFC
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Project 6005 Vrouwen in de groenvoorziening
Selectie van mogelijke knelpunten uit de IMA

x indien geldig

case:
functie:
naam vrouw:
naam man:

1

2

3

4

9

13

14

15

Er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen (toiletten, urinoirs, wasbakken) aanwezig of sanitaire voorzieningen verkeren
in slechte staat van onderhoud.

Indien bedrijfskleding wordt gedragen, zijn er geen adequate berg- plaatsen voor het opbergen van «gen kleding.

Een (adequate) scnattrmmte ontbreekt.

EHBO-ers en/of EHBO voorzieningen of reddingsmiddelen zqn met (of onvoldoende) aanwezig.

Ladders, traptcren of verplaatsbare trappen zijn in siechte conditie, glad, gevend of steent opgesteld.

De elektrische voorzieningen zijn ondeugdelijk.

Verplichte persoonlijke beschermingsmiddeten als helmen, handschoenen. veiiigheidsbrHIen en -schoenen worden met
gedragen.

vrouw man

2. Geluid

1

1.2

1.3

1.4

1.5

3

4

Er komt schadelijk geluid op de arbeidsplaats voor. (Indicatie: Als net nodig » op normale gespreksafstand met

Let hierbij niet alleen op machines en werkzaamheden die permanent hoorbaar zijn, maar houd ook rekening met

hiervoor een goede inojcabe zqn).

Er zijn geen of onvoldoende doelmatige gerworbeschermingsmtddeten met een vnje keuze van de werknemer voor het
soort aanwezig.

E ' fdoaruta controle oo hat oobruik van de aanwazioa oahaorhaaiJ M lusmiririAlAg up georui igeuanooro igi

duidelijk afgebakend. Hanô ereedschappen die gekxdniveaus boven 90 dB(A) produceren zijn niet gemarkeerd.

regelmatig te laten controleren.

belangrijke invloed hebben.

4. Klimaat

5

9

10

Er vindt blootstelling plaats aan regen en wind (bijvoorbeeld bouw, tand- en tuinbouw).

Er wordt zware, of in zwaarte sterk wisselende, arbeid verricht.

br wordt beschermende kleding gedragen (tegen andere dan klimaatirmoeden. In dit geval moet voor de beoordeling een
specialist ingeschakeld worden).

5. Gassen, dampen en stof

1 Er kunnen gassen, dampen en/of stof vrijkomen op de arbeidsplaats en/of er is huidcontact mogelijk met toxische of
hinderlijke stoffen, zoals cement, oplosmiddelen, verf en teenwhtige Produkten. Denk hwrbq zowel aan geregeld

specialist in.

1 Oe lichaamshouding ia ongunatig. Dit is met name het geval als met de hand een kracht moet worden uitgeoefend vér

-de stand van G* gewrichten sterk afwijkt w
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2

3

4

S

6

7

- langaung sterk asymmetnsche houdingen optreden, zoals een gedraaide rug. schouder of onderarm, het staand
bedienen van pedalen.

- bi| kracht zetten te weinig vniheid bestaat om de makkelijkste houding aan te nemen.

Oe te leveren kracht is te groot. Concrete situaties waart») grote kraenten worden geleverd zijn:

- het hard trekken aan voorwerpen:

- het kortdurend duwen met een kracht van meer dan 200 Newton, voor enne minuten achtereen maximaal 100 Newton:

• tegennouden van slingerende of draaiende voorwerpen.

het eigen lichaamsgewicht minder mee kan helpen.

Het verplaatsen van grote lasten m zeer korte tijd. Let op het doorschieten of tosschietsn van touwen, o^ksete. enzovoort.

Het frequent uitvoeren van dezelfde bewegingen (bijv. vaak dezelfde handeling). Indien hand- of armbewegingen vaker
dan S keer per minuut voorkomen of indien meer dan 1 keer per minuut wordt geduwd, getild of getrokken is dat
ongunstig.

Een lange duur van (statisch) belastend werk (bijv. wemra variatie m houding, of langdurig een knop/pedaal ingedrukt
houden, langdurig staan).

Te hoge lokale druk op de handen (bijv. bij slechte handvatten).

5

8

8.1

82

8.3

De mkafstand is te groot

Er moeten grote afstanden overbrugd worden.

Men heeft geen zicht over de overige werksituaties.

8. Gereedschappen, werktuigen en machine»

1

2

2.1

22

2.3

2.4

3

4

S

Het gebruikte type gereedschap is onnodig belastend voor de werknemer. (Van 'onnodig betastend' is sprake ab de

- een Peter voor het doel geschikt type gereedschap;

- het gebruik van hulpmiddelen;

• door beter onderhoud.)

Pl h «rtn« ' né «<

knelpunt).

De handgreep « onjuist gemonteerd en vormgegeven, omdat deze met goed aansluit bij de vorm van de hand.

Hfrt gomnrtschnn txrt werktuig of de machine (inclusief elektrische snoeren isolatie aarolng slangen) verkeert in een
slechte conditie.

Draaiende en bewegende delen van werktuigen of machmes (aajtf jringen, koppelingen, assen, wieten, enzovoort) zijn
aangebracht binnen het bereik van lichaamsdelen.
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6

7

B

9

Machines leveren gevaar voor snijden, knellen, pietten of kunnen schade veroorzaken door vonken en splinters.

Het tuiste bescnermmgsmiddel (beschermKap. geleider, koppelscherm. twee-handen bediening, lichtstraal bescherming) is
niet toegepast

De vereiste noodschakelaar is niet aanwezig of met juist geplaatst.

Er zijn onvoldoende aanwijzingen en signalenngen bi| de bedieningsplaats.

9. Trillingen

i

2

Er wordt tnllend en/of stotend gereedschap gebruikt.

— . , _. i ••

10. Bedieningsmlddeton

1

2

3

3.1

32

3.S

3.6

4

5

5.1

62

5.3

5.4

De bewegingsrichting van het middel leidt tot een onverwacht effect

machine of het proces*

Het middel kan onjuist bedwnd worden.

Het mtddot kan oniuntt of per ongotuk bediend worden ten gevolge van ontbreken van aanduiding of codenng verkeerde
of onduidelijke aanduiding of codenng.

gekozen instelling met duidelijk is.

statische spierarbeid.

— j , j j.
Er is een verkeerd middel toegepast de beateningswijze (hand-, voet- of spraakbedierang) verdient heroverweging.

Oe uttvoenngsvorm van het middel is ongeschikt voor het bedienen met handschoenen.

13. Werk- en ruattl|den

1

2

3

4

5

5.1

5.3

5.4

5.5

Er zijn andere diensten dan ongebroken <ofwel aaneengesloten) ochtend-, dag- of avonddiensten.

De werkdag is geregeld langer dan 9Vï uur en/of de werkweek is geregeld langer dan 42% uur.
- - . . . _ .. _,

De werkdag begint geregeld vóór 7.00 uur. of eindigt geregeld na 16.00 uur.

CP ie Bnml« uan *• M ai ' 1 J ..É.. 1 * M mit t "til U 1 f H mi, «4w

of meer malen per uur).

frequente pauzes (één of meer malen per uur).

r ' i ^ _ . . . - i i A k k i « ^ ^ • i . ^ A • • t . • i t t

of meer malen per uur).

Er is sprake van wemig of geen vanate in werkhoudingen én er zijn geen frequente pauzes (één of meer malen per uur).
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

spade/steekschop

schop

hark

gazonhark

mestvork

cultivator

schoffel

hak

graskantsnijder

kruiwagen

heggeschaar

aangedreven heggeschaar

loopschaar

snoeischaar

grasschaar

takkenschaar

snoeimes/entmes

pneumatische snoeiapparatuur

bijl

zaag

bosmaaier

motorkettingzaag

PBM

maaimachine

zelfrijdende maaimachine

trekker

houtversnipperaar

onkruidbrander

bladblazer

twee-wielige trekker/frees
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Ztemlist voor consulenten

1. Instroom gatallen jongens/mannen en meisjes/vrouwen

2. Problemen plaatsing van meisjes/ vrouwen bij bedrij ven

3. Informatie m.b.t de opleiding: type opleiding, door wie
georganiseerd, duur van opleiding

4. Begeleiding van meisjes/vrouwen; knelpunten, bijzondere
aandacht voor..., verschil met jongens/mannen

5 a. Verschillen vakkennis, ervaring en vaardigheden jon-
gens/mannen en meisjes/vrouwen

5 b. Verschillen in opdrachten en taken, kansen om het vak te
leren

6. Maatregelen die bedrijven, scholen hebben genomen voor
meisj es/vrouwen

7. Acceptatie en integratie van meisjes/vrouwen op scholen en
in bedrijven

8. Sxtra risico's voor meisjes/vrouwen

9. Mogelijke svangerschepsrisico's
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VRAGEN TELEFONISCH INTERVIEW VROUWELIJKE GROENVOORZIENERS DIE
ZWANGER ZIJN GEWEEST

O Naam
O leeftijd

O Vooropleiding
O Beroepsopleiding

O Periode in groenvoorziening/hoveniersbedrijf werkzaam (geweest)

O Zwangerschapsperiode(s)
O Zwangerschapsverlof-periode
O Eventuele miskraam/en
O Zwangerschapsuitkomst(en):

o aantal weken bij geboorte
o gewicht
o gezondheid

O Gezondheid tijdens zwangerschap
O Welbevinden/ongerustheid
O Problemen tijdens zwangerschap, andere dan boven bedoeld
O Ziekteverzuim tijdens zwangerschap

O Werk tijdens zwangerschap
o taken
o anders dan toen niet zwanger?
o anders dan niet zwangere vrouwen?
o anders dan mannen?

O Zijn er maatregelen genomen ten aanzien van de taken
O Zijn er andere maatregelen genomen
O Problemen ten aanzien van deze taken en andere arbeidsomstandigheden?

O Reactie chef op mededeling over zwangerschap en daarna
O Reactie en gedrag collega's

O Aan welke van de volgende risico-factoren stond u bloot
o tillen, vaak meer dan 5kg.
o chemische stoffen, zo ja, weet u ook welke
o vervuilde grond (i.v.m. toxoplasmose)
o lang staan
o lang lopen
o zwaar gereedschap
o trillend gereedschap
o tempo-, werkdruk

O Bent u na de bevalling weer gaan werken in de groenvoorziening, of dat van plan

O Hoe ziet u uw loopbaan, gecombineerd met het moederschap?

O Heeft u tips voor collega's die zwanger zijn of willen worden die het eventueel mogelijk
maken om niet zo gauw in de ziektewet te moeten gaan?
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BIJLAGE 2

De NIOSH-norm voor tillen
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Deze bijlage bevat een beschrijving van de NIOSH-methode, met als rekenvoorbeeld het tillen van

tegels, dat in hoofdstuk 3 ook als voorbeeld is genomen.

1. METHODE

1.1 De NIOSH-methode

Op grond van indicaties vanuit wetenschappelijk onderzoek is een richtlijn opgesteld door het

National Institute for Occupational Safety and Health in de USA (NIOSH). Zowel biomechanisch,

epidemiologisch, psychofysisch en inspanningsfysiologisch onderzoek is als basis gebruikt Deze

richtlijn is veel gebruikt door diverse deskundigen in de wereld. De NIOSH-methode geeft een

Recommended Weight Limit (RWL) aan. RWL is het maximale gewicht dat getild mag worden in

de betreffende tilsituatie. De RWL wordt zowel aan het begin als aan het eind van de tilhandeling

bepaald met de volgende formule:

RWL = 23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf (kg)

In de optimale tilsituatie, wanneer alle factoren l zijn, mag 23 kg getild worden. Er zijn zes facto-

ren, die bepalen welk gewicht acceptabel is:

1. De horizontale factor (Hf)

Deze wordt bepaald door de horizontale afstand van de handen tot het middelpunt van beide enkels

(H) bij het begin van de tilhandeling en aan het eind van de tilhandeling. Deze waarden worden

ingevuld in de formule bij Hf = 25/H (H in cm). Wanneer H minder dan 25 cm is, dan geld de

formule niet en wordt deze factor op l gesteld. Indien H meer dan 25 cm is, dan wordt Hf kleiner

dan l, zoals uit de formule blijkt. H = 50 cm leidt bijvoorbeeld tot Hf = 0.5

2. De verticale factor (Vf)

Deze wordt bepaald op grond van de verticale afstand van de handen tot het midden van de enkels

(V) bij het begin van de tilhandeling en aan het eind van de tilhandeling. Deze afstand moet in de

formule worden ingevuld: Vf = l - 0.003 x abs(V-75) (V in cm), 'abs' wil zeggen dat de uitkomst

van (V-75) positief moet worden gemaakt als V kleiner is dan 75. V = 45 cm leidt bijvoorbeeld tot

Vf = 0.91
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3. De verplaatsingsfactor (Df; D afgeleid van 'distance')

Deze wordt bepaald op grond van de reisafstand die de tillast in verticale richting aflegt tussen

begin en eind van de tilhandeling (D), waarbij Df = 0.82 + 4.5/D (D in cm). Wanneer de last

minder dan 25 cm verplaatst wordt, dan geldt de formule niet en wordt deze factor 1. D = 45 cm

leidt bijvoorbeeld tot Df = 0.92

4. De asymmetriefactor (Af)

Deze factor wordt bepaald door de hoek die de tillast maakt ten opzichte van het sagittale vlak (ten

opzichte van 'recht vooruit tillen') bij het begin en aan het eind van de tilhandeling. Af = l - 0.00-

32 A (A in graden). Bij bijvoorbeeld een last die links van lichaam getild wordt, geldt A = 90

graden en leidt tot Af = 0.71

5. De frequentiefactor (Ff)

Deze wordt bepaald op grond van de tilfrcquentie, waarbij de gemiddelde tilfrequentie tijdens de

beoordelingsperiode wordt weergegeven in aantal malen tillen per minuut. De factor kan bepaald

worden met behulp van tabel 1. Naast aantal tilhandelingen per minuut moeten ook gegevens over

de duur van de arbeid en over de hoogte (V) van de tillast bekend zijn.

Duur: om de frequentiefactor te berekenen moet nagegaan worden hoe lang men achtereen tilt.

Wanneer men minder dan een uur tilt en minimaal 120% rusttijd heeft van de getilde tijd, dan

gelden de laatste twee kolommen in tabel 1. Indien men langer tilt, of minder rusttijd heeft en

minder dan twee uur tilt en er is daarna een rustperiode van minimaal 30% van de tiltijd, dan

gelden kolom 3 en 4. Bij langer tillen tot en met 8 uur gelden de eerste twee kolommen.

Hoogte: wanneer de verticale afstand van de handen tijdens tillen minder dan 75 cm van de

vloer is verwijderd gelden kolommen l, 3 en 5. Bij grotere hoogten gelden kolommen 2, 4 en 6.

6. De contactfactor (CO

Er kan sprake zijn van een goed contact, een gewoon contact of een slecht contact met de last,

gedurende het hele tiltraject. Wanneer er handvatten zijn of het ontwerp van de last is zo dat het

object goed vastgehouden kan worden, is er een goed contact. Wanneer het niet mogelijk is de

vingers 90° te buigen of er zijn scherpe randen en er is geen handvat, is er een slecht contact In

tabel 2 is te vinden welke factor voor de verschillende vormen van contact moeten worden toege-

kend. Ook hier geldt weer dat de factor afhankelijk is van de hoogte van de handen.
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De NlOSH-norm stelt een aantal voorwaarden aan de te beoordelen tilsituaüe:

-er is sprake van "geleidelijk" tillen;

-er wordt met 2 handen getild;

-er is onbeperkte bewegingsvrijheid rond lichaam;

-het contact met de vloer is voldoende;

-er is sprake van normale (werk)temperaturen;

-er is sprake van goede verlichting;

-de betreffende til-taak is de enige lichamelijk activiteit;

-er is geen sprake van tillen tijdens zitten/knielen;

-de te tillen objecten zijn niet heet, hard of vuil;

-het te tillen object is niet een kruiwagen of schep;

-het object is niet breder dan 65 cm;

-de vochtigheidsgraad ligt tussen 35% en 65%;

-er is geen sprake van tillen van personen.

De norm is niet geschikt voor het beoordelen van tilwerkzaamheden door zwangere vrouwen.

1.2 De invoergegevens

De volgende waarden zijn ingevoerd:

gewicht (kg) = 15

H begin (cm) = 25

H eind (cm) = 25

V begin (cm) = O

V eind (cm) = 50

D (cm) = 50

F (aantal/min) = 6

tilduur (min) = 5

rust na tillen (min) = 60

A begin (gr) = O

A eind (gr) = O
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C begin = SLECHT

C eind = SLECHT

1.3 Bewerking

De gegevens zijn bewerkt met het door TNO-NIPG ontwikkelde kennis-systeem 'til-adviseur'. Dit

computerprogramma is gebaseerd op de NIOSH-methode (zie Vink, Van den Berg & Dul, 1992;

Vink & Dul, 1991; Waters et al.. 1993).

Het programma berekent de RWL waarde, geeft aan welke factor verbeterd moet worden en geeft

enige suggesties voor oplossingen in de vorm van figuren, die als ideeën gebruikt kunnen worden

bij het zoeken naar oplossingen. Daarbij dient vooral op het principe van de oplossing gelet te

worden.

2. RESULTATEN

2.1 Overige factoren

We nemen aan dat de tiltaak voldoet aan de randvoorwaarden om de NIOS H-norm toe te passen.

Een van deze randvoorwaarden is dat er geen andere fysiek belastende taken verricht worden. In de

praktijk van de groensector zijn er meestal wel andere fysiek belastende taken, maar om de NI-

OSH-methode te kunnen toepassen op het voorbeeld is de aanname gedaan dat dit niet zo is.

2.2 De RWL-waarde

De RWL-waarde aan het begin van de tilhandeling bij deze tiltaak is 13,4 kg en aan het eind is de

RWL-waarde 15,9 kg. Het werkelijk getilde gewicht is 15 kg. Dat betekent dat de tiltaak niet ac-

ceptabel is.



TNO rapport

PG 94.050 123

2.3 De invloed van de factoren

In onderstaande tabel ziet u de waarde van de factoren voor het voorbeeld van het tillen van tegels.

Indien de waarde l is, is de factor optimaal. Bij een lager getal is de factor ongunstiger. De factor

die het meest dicht bij O ligt dient prioriteit te hebben bij het verbeteren.

begin eind

Hf

Vf

Df

Ff

Af

Cf

1

0,78

0,91

0,91

1

0,9

1

0,93

0,91

0,91

1

0,9

In dit geval heeft verbetering van de verticale factor de hoogste prioriteit.

Het oordeel over de tilsituatie is afhankelijk van elk van de factoren, en kan anders uitvallen bij

een wijziging in de situatie. In bovenstaand voorbeeld zou de RWL bijvoorbeeld slechts 11 kg zijn

als de rust na de tiltaak minder dan een uur zou zijn. Daarmee zou de tiltaak duidelijk minder

acceptabel worden.
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BIJLAGE 3

De Franse norm NF X 35-106 voor repeterende handelingen
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Beweging

Duwen met één ami

Trekken met één ami

Naar between brengen
inet één arm

Tfflen met één ami

Binnenwaartse
duwoeweoing
Buitenwaanse ,
duwoeweoing

Knijpen met één hand

Draaien met twee
handen aan een wiel
(bijv. stuur)

Met de voet op een
penaal duwen

houding

zitten met rügten*
ntng

staan

jutten n iel
voetsteunen

staan

zitten

staan

zitten

staan

staan
of
zitten

zitten

staan

zuren mat
rugtountng

staan
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ff&Qt vooroO% fH8fin0n geldt voor 80% vrouwen

• Deze nwtnexte is beooeU voor kracmvi,waan^ het aangiqpingspurn niet
vaneen en ais d« kracht niet langer dan vier seconden achtereen hoeft te
women uitgeoefend. (Voor tat bepalen van het toelaatbare »gewicht wordt
het gebruik van de NlOSII-methodaaanPevotenj

• In de tabei opzoeken welk typ« toaemuitoefenir^ van toepassing is in daze
sttuatta. Venotgans is tx| d« aangegeven letter in de onderstaand, figuren
d« maximaal uit te oefenen kracht al te taan.
"***•* iwBBnBnQifl on HieUiuj wivimi! 00 fltQolKBn wuiQ6n vwduttMtan ^dit
90ktt nwt voorzitt8nd w0rt0.
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