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CVoorwoord 

Voor u liggen de tweede proceedings van een workshop in bet kader van de Onder
zoekschool Bouw. Het betreft een workshop over 'Arbeid en gezondheid in de 
bouw', een belangrijk onderwerp in de hedendaagse discussie over de techniek en 
de organisatie van het bouwen. In deze proceedings worden conclusies getrokken 
over de hoofdlijnen van onderzoek voor dit onderwerp. Deze resultaten zijn geba
seerd op de aktieve inbreng van tweeentwintig deelnemers aan de workshop. Na 
afloop is een negental deelnemers bereid gevonden een inkleuring van deze resul
taten te geven in de vonn van artikelen. 

Het houden van de workshop werd mogelijk gemaakt door een subsidie van bet Mi
nisterie van Economische Zaken. 

De Onderzoekschool Bouw is een samenwerkingsverband van een viertal facultei
ten, te weten de faculteiten Civiele Techniek en Bouwkunde van de Technische Uni
versiteit Delft, de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven 
en de faculteit Bedrijfskunde (V akgroep Civiele Technologie) van de Universiteit 
Twente. De Onderzoekschool houdt zich bezig met met onderzoek op het gebied 
van de B&U sektor en van kunstwerken in de GWW sektor. Op die gebieden wil 
zij onderzoek en technologie ontwikkeling stimuleren dat uitgaat van belangrijke 
maatschappelijke vraagstellingen. Ook is haar streven erop gericht bet onderzoek, 
dat in deelnemende vakgroepen wordt verricht, beter op elkaar af te stemmen. 
Verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek is een wezenlijk kenmerk van een on
derzoekschool. Deze instelling verzorgt daarom tevens de opleiding tot zelfstandig 
onderzoeker door middel van een tweede fase opleidingsprogramma en een onder
zoekopdracht die tot promotie leidt. 

Prof. ir. Jelle Witteveen 
Wetenschappelijk direkteur Onderzoekschool Bouw. 
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INLEIDING 

hoofdstuk 1 

INLEIDING 

1.1 PLAATSBEPALING 
Arbeid is het meest kwetsbare produktiemiddel voor de bouw. Gelet op kwesties 
als vergrijzing van de bouw-beroepsbevolking, relatief hoge percentages van het ar
beidsverzuim en van het aantal ongevallen in de bouw, een slecht imago van de be
roepen in de bouw en onveilige werksituaties door last but not least toxische stoff en 
bij de verwerking van bouwmaterialen kan men spreken van een problematische si
tuatie. Tussen enerzijds 'technische kwesties' als arbeidsomstandigheden, voort
schrijdende automatisering en mechanisatie en anderzijds 'maatschappelijke kwes
ties' als premiestelsels voor ziekte en arbeidongeschiktheid, scholing, ervaring, 
vraag en aanbod bestaat er voor de Onderzoekschool 'BOUW' een komplex aan
dachtgebied. 
Op 11 en 12 april j.l. is onder auspicien van deze Onderzoekschool de workshop 
gehouden 'Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van arbeid in de bouw'. De 
organisatie van deze workshop, kort uiteengezet in hoof dstuk 2, berustte bij het 
Universitair Centrum voor Bouwproduktie van de Technische Universiteit Eindho
ven. In deze proceedings zijn de resultaten van de workshop weergegeven. 

1.2 DOEL VAN DE WORKSHOP 
Binnen de Onderzoekschool 'BOUW' werken onderzoekers van een aantal facultei
ten en onderzoekinstellingen samen. In deze samenwerkingsorganisatie wordt het 
onderzoek uitgevoerd volgens een aantal zelfstandige programmalijnen. Voorts zijn 
er een aantal thema's beschreven, waarlangs de integratie tussen de verschillende 
programmalijnen wordt gerealiseerd. Deze thema's hebben in elke programmalijn 
een eigen plaats. De thema' s hebben betrek:king op onderwerpen die de aandacht 
van de samenleving hebben. Een van deze thema's luidt 'Arbeid en Gezondheid in 
de bouw'. 
Binnen de instellingen verbonden aan de Onderzoekschool is een keur van deskun
digen werkzaam met betrek:king tot het geschetste spanningsveld: op het gebied van 
mechanisatie, ergonomie, arbeidsomstandigheden, socio-techniek, gezondheidskun
de, produktie-systemen, robotica e.a. 
De workshop heeft tot doel een systematische programmering te ontwikkelen voor 
het geschetste komplexe gebied ten behoeve van afstemmen van onderzoekactivitei
ten binnen de onderzoekschool en ten behoeve van de ontwikkeling van een be
leidsvisie voor onderzoek en ontwikkeling op langere termijn. 

1 

PROCEEDINGS WORKSHOP ARBEID EN GEZONDHEID IN DE BOUW 



INLl!IDING 

1. 3 RESULT ATEN 
De resultaten van de workshop kunnen worden ingedeeld naar drie 'groepen'. In de 
eerste plaats zijn er schetsen gegeven van de samenstellende onderdelen voor het ge
hele aandachtsgebied van 'arbeid en gezondheid in de bouw'. Deze inventarisatie is 
gepresenteerd aan de hand van clusters van samenhangende vragen. Een korte 
toelichting op deze concrete uitkomsten van de workshop wordt in hoofdstuk 3 van 
deze proceedings gegeven. Door de auteurs zijn deze uitkomsten nader 
gelnterpreteerd en weergegeven aan de hand van een viertal 'kaders'. Deze worden 
behandeld in hoofdstuk 3. Voorts zijn naar aanleiding van uitweidingen en 
interpretaties van de bedoelde onderdelen tekstuele bijdragen ontwik:keld door een 
aantal deelnemers aan de workshop. Deze bijdragen geven een nadere 'inkleuring' 
van de kaders. De bedoelde teksten zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De kaders, 
gekleurd door de teksten vormen de tweede groep van resultaten. Als derde 
resultaat geldt de onderzoeksagenda, uitgewerkt in hoofdstuk 5. Daarin zijn onder
zoeklijnen geformuleerd. De onderzoeklijnen met hun deelaspecten, voortkomend 
uit het aandachtsgebied 'arbeid en gezondheid in de bouw' zijn veivolgens gerela
teerd aan de hoofdlijnen van het prograrnma van de Onderzoekschool 'Bouw'. 
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W 0 R K SH 0 P: - IN Z ET EN U IT K 0 MST 

hoofdstuk 2 

WORKSHOP: - INZET EN UITKOMST 

2 .1 OPZET VAN DE WORKSHOP 
De workshop besloeg 4 dagdelen verspreid over twee dagen. Voor de behaalde 
uitkomsten zijn twee elementen bepalend geweest. Deze elementen zijn de 'deelne
mers' en de 'methode' volgens welke de workshop is verlopen. Naast deze 
inhoudelijke aspecten van de workshop organisatie zijn de omgeving, de sfeer en 
de persoonlijke commitment van de deelnemers mede bepalend voor de kwaliteit 
van de behaalde resultaten. Deze laatstbedoelde 'vorm' aspecten zijn zowel door de 
organisatie-medewerkers als door de deelnemers als goed ervaren. In de navolgen
de twee paragrafen wordt nog in het kort toelichting gegeven op de 'deelnemers' en 
de 'methode'. Daarna volgt in de laatste paragraafvan dit hoofdstuk een korte toe
lichting op de uitkomsten van de workshop. 

2. 2 DEELNEMERS 
Enerzijds zijn er binnen de instellingen die deelnemen aan de Onderzoekschool 
'Bouw' deskundigen werkzaam aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
arbeid in de bouw. Anderzijds zijn er instellingen van de overheid en maatschappe
lijke belangengroepen, als werkgevers - en werknemers organisaties die geregeld in 
termen van gesignaleerde problemen vragen om specifieke oplossingen binnen het 
geschetste spanningsveld. 
Als deelnemers aan de workshop zijn zowel de deskundigen uitgenodigd, die ver
bonden zijn aan de instellingen die participeren in de Onderzoekschool 'Bouw' als
mede de deskundigen die op dit gebied werzaam zijn bij de overheid, relevante on
derzoekinstellingen en maatschappelijke belangengroepen. Uiteindelijk zijn 22 per
sonen bereid gevonden om deel te nemen aan de workshop. De namenlijst is gege
ven op bijlage A bij deze proceedings. 

2. 3 WORKSHOP - METH ODE 
Methode Holisrische parriciparie (MHP): De methode die voor deze workshop is 
gebruikt is ontwikkeld door het UCB en is in feite een 'produktieve' integratie van 
de Methode Holisrische participatie (MHP) en een methode voor 'knelpunten
analyse' Methode Porras (MP). Op basis van de l\1HP zijn alle deelnemers in de 
gelegenheid gesteld om als individuen in mini-teams op volstrekt gelijkwaardige 
wijze een inbreng te leveren in de analyse van het geschetste gebied. Volgens de 
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WORKSHOP: -INZET EN UITKOMST 

werkwijze van MP wordt inhoudelijk de tweede stap gezet naar het workshop-re
sultaat: clustering en prioritering van (deel-)elementen binnen het aandachtsgebied. 

2. 4 UITKOMSTEN VAN DE WORKSHOP 
Aan het einde van de vier interactieve sessies van de workshop, zijn de uitkomsten 
gepresenteerd in de vorm van samenhangende clusters van vragen. Er zijn vijf clus
ters van vragen gegenereerd. Voor elke cluster was er, als tussen resultaat in de 
workshop, een en dezelfde set van basisvragen voorbereid. Vijf verschillende 
teams van deelnemers hebben simultaan met die set van vragen enkele vragenclus
ters geproduceerd en een dergelijke cluster met een trefwoord aangeduid. Geduren
de het proces van clusteren zijn per team desgewenst vragen toegevoegd of weggela
ten. Deze uitkomsten zijn weergegeven in bijlage B bij deze proceedings. De inter
pretatie van deze uitkomsten is door de auteurs uitgewerkt in het volgende hoofd
stuk. 
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ONOEAZOEKTHEMA INGEOEELO NAAR KADE RS 

Hoofdstuk 3 

ONDERZOEKTHEMA INGEDEELD NAAR KADERS 

3.1 VIER KADERS 
In bet voorgaande hoofdstuk is een kone uiteenzetting gegeven van de eindresulta
ten van de workshop (zie paragraaf 2.3). Door vijf verschillende werkgroepen is 
het onderzoekthema ingedeeld naar groepen van samenhangende vraagstukken of 
'kwesties'. Als synthese van de bedoelde indelingen naar groepen concluderen de 
auteurs van dit rappon dat binnen het onderzoekthema 'arbeid en gezondheid in de 
bouw' vier verschillende kaders voor onderzoek kunnen worden onderscheiden. 
Deze kaders zijn weergegeven in figuur 3.1. Deze indeling impliceen dat een 
generieke oplossing voor problemen ten aanzien van arbeid in de bouw alleen tot 
stand kan komen door een juiste mix van inhoudelijke komponenten ontleend aan 
deze vier kaders. 

Figuur 3.1. Het onderzoekthema 'arbeid in de bouw' ingedeeld naar vier kaders. 
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ONDERZOEKTHEMA INGEDEELD NAAR KADE RS 

3.2 KADERS GEiLLUSTREERD AAN DE HAND VAN WORK-
SHOPRESULTATEN 

De workshopresultaten in bijlage B, zijn weergegeven in de vonn van kwesties 
( .. ongewenste situaties .. ). De meest relevante van deze vraagstellingen zijn geselek
teerd en geordend naar de vier onderscheiden kaders. Deze ordening is gegeven in 
onderstaande figuur 3.2. 

Figuur 3.2 Signalering van kwesties , vraagstellingen per kader. 

3.3 UITWERKING VAN VRAAGSTELLINGEN BINNEN DE KA· 
DERS 

In deze paragraaf worden de de vier onderscheiden kaders uitgewerkt. De geselek
teerde 'workshop-kwesties' weergegeven in figuur 3.2. zijn door de auteurs geYnter
preteerd. Per kader zijn zonodig nadere ordeningen naar onderdelen gegeven en de 
'kwesties' zijn uitgewerkt tot 'gewogen' vraagstellingen. 
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ONOERZOEKTHEMA INGEOEELO NAAR KADE RS 

Binnen dit kader bestaan er twee aandachtsgebieden: 

L de bouwtechniek: 
Binnen bouwen 

Wat is binnen bouwen? 
Welke mogelijkheden bestaan daartoe ? 
Op welke wijze levert binnen bouwen een verbetering van de 
arbeidsomstanctigheden op de bouwplaats ? 

Bouwmethoden 
Welke aanpassingen van bouwmethoden zijn gewenst tgv. de 
vergrijzende beroepsbevolking? 
Hoe kan mechanisatie en robotisering leiden tot het wegnemen 
van zware, gevaarlijke en monotone arbeid op de bouwplaats ? 

£.. de arbeidstechniek 
Werkplek ontwerp 

Hoe kan op basis van ergonomische en produktietechnische in
zichten een ontwerpsysteem worden ontwikkeld voor het ont
werpen van werkplekken op de bouwplaats ? 

Arbeidsaanbod I vraag 
Vergrijzing: Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing 
voor de produktiviteit, voor de produktiemiddelen materieel en 
materiaal en voor de arbeidsomstandgheden op de bouwplaats 
? 
Hoe wijzigen bouwmethoden in relatie tot wijzigingen in perso
neelsaanbod .. en visa versa ... ?; De monteur op de toekom
stige bouwplaats ? 

Ergonomische meetmethoden: 
Hoe kunnen op termijn (lang, kort .. ) effecten van 
'belastingen' worden gemeten? 
Hoe kunnen meetmethoden op effciente wijze tot een samen
hangend ergonomisch meetsysteem worden gecombineerd ? 

(zie hoofdstuk 5 bijdragen: Van Gassel, de Jong, Janssen&Schaefer) 
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ONDERZOEKTHEMA INGEOEELD NAAR KADE RS 

~.· 

Werkdruk: 
Wat is de werkdruk van een bouwplaatsmedewerker ? 
Hoe kun je die meten ? 
Hoe kun je ingrijpen in een waargenomen werkdruk ? 

Risicomanagement 
Wat betekent risicomanagement voor een bouwbedrijf ( .. projekt.)? 
Welke resultaten kunnen worden bereikt met risicomanagement in de 
bouw? 

Bouworganisatievormen 
Welke relaties bestaan er tussen bouworganisatievormen en arbeidsomstan
digheden op de bouwplaats ? 

Procesontwerp 
Hoe kunnen arbo en kwaliteit gezamelijk in een systeem voor proces
ontwerp worden geoptimaliseerd ? 

(zie hoofdstuk 5 bijdragen: Swuste, Janssen E., Schaefer, Humme) 

Wat zijn de kosten en baten voor het op veilige en gezonde wijze vervaardigen van 
bouwwerken ? 
- kosten I baten op projektniveau 
- kosten I baten op bedrijfsniveau 
- kosten I baten op op maatschappelijk niveau 

Welke meetmethoden bestaan er voor het meten van kosten en baten ? 
Bestaat er behoefte om meetmethoden aan te passen of te ontwikkelen ? 

Het gaat hierbij om het stimuleren van arbeidstechnische ... , arbo .. innovaties door 
kostenbewustwording. 

(zie hoofdstuk 5 bijdragen: Van leperen&Schaefer) 
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ONDERZOEKTHEMA 1NGEDEELD NAAR KADE RS 

Er zijn bedrijfstakken, naast de bouwnijverheid, met inherent grote gevaren voor 
veiligheid- en gezondheidsrisico's. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld de 
petro-chemische industrie en elektriciteit-produktiebedrijven. In die bedrijfstakken 
gaat men daar 'traditioneel' anders om met gevaren . 
.... De cultuur is anders .. 

cultuur I bewustwording: ... mens in relatie tot zijn werkorganisatie --visa versa 

Wat is een bedrijfscultuur in relatie tot veiligheid en gezondheid >>> wat is de 
veiligheidscultuur van een bedrijf? 

- Hoe kun je het meten ? 
- Hoe kun je ingrijpen .. verbeteren .. in de veiligheidscultuur van een bouwbe-

drijf? 
- ... hoe stuur je op een veilige cultuur I gedrag 

(zic hoofdstuk 5 bijdragen: Maas&Meijer, Hum.me, E. Janssen) 

3.4 DE BETEKENIS VAN DE KADERS VOOR ONDERZOEK 
Bij de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven dat uit de workshop is ge
concludeerd dat generieke oplossingen voor problemen ten aanzien van arbeid in de 
bouw alleen tot stand kunnen komen op basis van een juiste mix van inhoudelijke 
komponenten ontleend aan de vier kaders. Het ontbreken van komponenten uit een 
van de vier kaders bij ontwikkelingsonderzoek voor de onderhavige problematiek 
leidt tot inherente fouten in oplossingen. 
Vervolgens zijn in de paragrafen 3.2 en 3.3 vraagstellingen geplaatst binnen de 
kaders alsmede uitwerkingen daarvan. Het gedachtengoed dat daarmee is gevormd 
wordt door de auteurs gebruikt voor de uitwerking van een vijftal onderzoeklijnen. 
Deze laatste worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. 
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BBSCHOUWINGEN BIJ KADERS 

Hoofdstuk 4 

BESCHOUWINGEN BIJ KADERS 

In hoofdstuk 3 zijn vier kaders benoemd en toegelicht voor het onderzoeksgebied 
'arbeid en gezondheid in de bouw'. Door een aantal deelnemers aan de workshop 
zijn papers vervaardigd waarmee op inhoudelijke wijze nadere inkleuring is gegeven 
voor elk van deze vier kaders. De papers zijn als volgt ingedeeld naar de vier ka
ders: 

lechniek 

Gassel, F. Van, 'Mechanisatie' 
Janssen, R.,Schaefer, W.F., 'De oudere werknemer in de bouw' 
Jong, A.M. De, 'Ergonomische innovaties in de bouw' 

orgMistllie 

Swuste, P., 
Janssen, E., 
Schaefer, W.F., 

koslen 
Ieperen, A. Van, Schaefer, 

culluur 

Maas, G.J., Meijer S.D., 
Humme, J.W.J., 

'Risico management' 
'Werkdruk' 
'Het maken van een bouwplanning op basis van 
socio-techni.sche inzichten' 

'Kosten en baten voor maatregelen op het gebied 
van veiligheid en gezondheid in de bouw' 

'Veiligheidscultuur' 
'Bouwprocesbesluit in theorie en praktijk' 
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BESCHOUWINGEN BIJ KADERS 

MECHANISEREN EN ROBOTISEREN 
OP DE BOUWPLAA TS 

1 .INLEIDING 

F. van Gassel 
Groep Uitvoeringstechniek 

Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

Op de bouwplaats worden produktieprocessen gemechaniseerd en gerobotiseerd om 
de produktietijd te verlagen, de produktiekosten te verlagen, de arbeidsomstandig
heden te verbeteren of om taken uit te voeren die niet door mensen kunnen worden 
gedaan. Dit artikel beschrijft de begrippen mechaniseren en robotiseren op de bouw
plaats. 

2. WERKER-WERKTUIGSYSTEEM 
Om bouwmaterialen te transformeren tot een gebouw zijn werktuigen en mensen 
nodig, die allebei specifieke taken uitvoeren. Het transformatieproces wordt schema
tisch door middel van een schema weergegeven: het basisschema Werker-Werktuig
systeem. Zie figuur 1. 
De schematisering die hierbij wordt gehanteerd, is gebaseerd op de systeemleer. In
formatie, materiaal en energie worden dooreen Werker-Werktuigsysteem getransfor
meerd van een beginsituatie naar een eindsituatie [Maas,1996]. De taken die het 
werktuig en de werker uitvoeren worden daarbij apart beschreven. 

Begin 
sttuatie Basisschema WW-systeem Eind· 

situatie 

informatie 
materiaal 
energie 

taakwerktuig 

Figuur 1. Basisschema W erker-Werktuigsysteem. 

taakwerker """""' 

informatie 
materiaal 
energie 

Het basisschema is als voorbeeld toegepast op een produktieproces waarbij zware 
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en omvangrijke wandelementen vanaf de vrachtwagen tegen een gevel van een 
gebouw worden geassembleerd. Het assembleren is op te splitsen in een aantal deel
processen: het aanslaan van het element aan de hijshaak, het transporteren van het 
element naar de montageplaats en het draaien van het element in de gewenste 
positie. 
Bij elk deelproces kan worden aangegeven welke taken door het werktuig en welke 
door de werker worden uitgevoerd Zie figuur 2. 

Begin 
situatie 

Elnd 
situatie Beschouwend 

proces ------Wand element 
op vrachtwagen ---..---.. 

Opgedeeld 
proces 

Wand element 
tegen gevel 

r 
I 

-------1 
I 

bevestigen van de 
_ _,__ hijshaak aan het 

I 
I 
I 
L __ 

element 

transporteren 
element naar de 
bevestigingsplaats 

ronddraaien 
van het element 

Figuur 2. Transporteren van wandelementen. 

I 

3 .BEGRIPPEN MECHANISEREN EN ROBOTISEREN 
Aan de hand van het schema van figuur 1 wordt het begrip mechaniseren beschre
ven: "Mechaniseren is het verschuiven van taken van werker naar werktuig". In fi
guur 3 is het begrip schematisch weergegeven. 

begin 

productieproces A 

taken 
werker 11----1 ... ..,..eind 

mechaniseren 

productieproces B 

begin I taken taken ---..j ... _"' ___ w_e_rk_t_u_ig ___ ........ w_e_rk_e_r:---• .. ..,.. eind 

Figuur 3. Begrip mechaniseren. 
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Een bijzondere vonn van mechaniseren is robotiseren. Hierbij worden alle ta.ken 
van werker naar het werktuig verschoven. Zie figuur 4. Bij de taken zijn niet 
begrepen de controle- en ondersteuningsta.ken, omdat deze ta.ken niet direct met het 
produktieproces te ma.ken hebben. 

productieproces A 

begin -- taken taken -- werktuig werker - eind 

robotiseren 

productieproces B 

begin 

I 

taken 
---• .......... ____ w_e_rk_tu-ig _____ :----1 .. ~ eind 

Figuur 4. Be grip robotiseren 

3 .1 Mechanisatie matrix 
De ta.ken die de werkers en werktuigen uitvoeren zijn te verdelen in energietaken en 
stuurta.ken. 
Bij het uitvoeren van energieta.ken kunnen drie situaties worden beschouwd: 
- het werktuig levert geen energie, 
- het werktuig levert een bepaalde hoeveelheid aandrijfenergie en 
- het werktuig levert alle aandrijfenergie en de werker hoeft alleen de bedienings-

middelen te bedienen. 
Met aandrijfenergie wordt bijvoorbeeld bedoeld bet ronddraaien en bet rechtlijnig be
wegen van een boor en het leveren van energie om het werktuig in stabiele positie te 
houden. Dit laatste is mogelijk door het werktuig op een statief te plaatsen. 
Om een indeling te verkrijgen in stuurta.ken wordt de indeling op de machinelijn van 
Guo en Tucker gehanteerd [Guo]. Deze indeling bevat de volgende niveau's: hand
tools, manual controlled devices, tele-controlled devices, pre-programmed devices 
and cognitive robots. Aan het begin van de lijn worden alle ta.ken door mensen uitge
voerd en aan het einde door werktuigen. In een matrix wordt op de verticale as de 
energie ta.ken en op de horizontale as de stuurta.ken uitgezet. Hierdoor ontstaat de 
mechanisatiematrix. Zie figuur 5. 

In de cellen van de matrix kan men een (onderdeel van een) werker-werktuig
systeem plaatsen. V oorbeelden zijn: 
A: Het metselen van stenen met behulp van een metseltroffel. 
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B: Het boren van een gat in de muur met een elektrische boormachine. 
C: Het boren van een gat in een muur met een elektrische boonnachine die op een 

rechtgeleiding is geplaatst en waarbij de aanzet ook elektrisch wordt aangedre
ven. 

D: Het meerijden van de operator op een graafmachine. 
E: Het verplaatsen van lasten door een hijskraan die op afstand bediend wordt. 
F: Het metselen van stenen door een robot die volgens instructies stenen en mortel 

plaatst. 
G:Het maken van een sleuf in de grond door een intelligente graafmachine, die zelf 

op basis van waarnemingen beslissingen kan nemen. 

ENERGIETAAK WERKTUIG 

100% 

aandrijf- e 
bediening -
energie 

100 % 

aandrijf
energie 

0% 

geen 
energie 

0% 

-, -----~-- --~ ---~ 

I I .0,1 .E1 Fi I I I I• I: I I I I 
I I I 
I ! I i I __ ...._ _______ ....J ___ ( ___ ., 

I Ci I I I 
I. I I I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

81 : I I 

• 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 

I I I I I --...,...--,--..... ---1---,. 
I I : I I 
I I I I I 
I I I I I 
I i I I 
I I I I I 
I I I STUURTAAK 

A 

• WERKTUIG 

gereedschap hand
bediend 

afstand
bediend 

voorgepro
gramrneerd 

zelf
lerend 

Figuur 5. Mechanisatie matrix. 

3. 2 Waarom mechaniseren of robotiseren 
Er is een aantal redenen om productieprocessen op de bouwplaats te mechaniseren 
of te robotisen. V oor de Nederlandse situatie zijn deze: 
- verlagen produktietijd, 
- verlagen offers, 
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- verhogen produktiviteit, 
- verbeteren arbeidsomstandigheden, 
- onbereikbaarheid van de werkplek of 
- de onmogelijkheid tot het uitvoeren van een taak. 
Het mechaniseren van produktieprocessen betekent niet zondermeer dat de arbeid
omstandigheden verbeterd worden. Door te mechaniseren kunnen de arbeidomstan
digheden zelfs verslechteren: een trillend werktuig of monotoon werk draagt niet bij 
tot de gezondheid van de werker. 

3 .3 Voorbeeld 
In Japan is een apparaat ontwikkeld dat zware en omvangrijke lasten zonder mens
kracht in de gewenste positie kan positioneren. De Japanse bouwonderneming 
Taisei heeft dit apparaat al diverse malen op de bouwplaats ingezet. Zie figuur 6. 

Figuur 6. Een Japans apparaat om omvangrijke en zware wandelementen te 
positioneren. 
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DE OUDERE WERKNEMER IN DE BOUW 

R. Janssen & W.F. Schaefer 
Faculteit Bouwkunde, Groep Uitvoeringstechniek 

Techniscbe Universiteit Eindhoven 

1.BESCHOUWINGEN 
In deze paragraaf zullen een aantal beschouwingen de revue passeren, waarmee een 
beeld wordt gescbetst van de toekomstige problematiek voor de werkgelegenbeid in 
de bouw. Het groeiend aandeel van bet 'oudere bouwplaatspersoneel' staat centraal 
in de bedoelde problematiek. 
De ouderen in de bouw vormen een probleemgebied dat de aandacbt verdient. Over
al in de westerse wereld veroudert de bevolking sterk; dit geldt ook voor Nederland. 
Deze veroudering bestaat uit twee componenten. Enerzijds is er de vergrijzing: dit 
betekent dat bet percentage ouderen in de totale bevolking toeneemt. De levensver
wachting van Nederlanders is, zoals blijkt uit cijfers van bet CBS, aanzienlijk geste
gen. Voor mannen nam de gemiddelde levensverwacbting toe van 51 jaar aan bet be
gin van deze eeuw tot 74 jaar in 1991. Voor vrouwen van 53 jaar tot ongeveer 80 
jaar. Ten opzicbte van andere westerse landen is de vergrijzing in Nederland aanzien
lijk. Anderzijds is er de ontgroening: dit betekent dat bet percentage jongeren in de 
totale bevolking afneemt. Het geboonencijfer is teruggelopen en hierdoor zijn er 
minder jongeren. Bovenop deze structurele ontwikkelingen komt nog een inciden
teel verscbijnsel. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was in Nederland bet ge
boortecijf er relatief boog (baby-boom). Deze groep heeft zelf ecbter veel minder kin
deren gekregen, met als gevolg dat de volgende generatie aanzienlijk minder om
vangrijk is. 

Rekening boudend met de bierboven gescbetste demografiscbe ontwikkelingen 
beeft bet CBS de gevolgen voor de opbouw van de potentiele beroepsbevolking 
(15-64 jaar) in Nederland doorgerekend. Hieruit blijkt dat bet aandeel van 15-29 
jarigen in de beroepsbevolking tussen 1990 en 2005 terugloopt van 36 naar 27 pro
cent. Het aandeel van 50-64 jarigen zal oplopen van 14 naar 22 procent. Pas in 
2050 zal een situatie ontstaan die weer vergelijkbaar is met de situatie in 1990. 

Deze ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening doen zicb ook in de bouw 
voor. De stroom bescbikbare jongeren wordt kleiner en bovendien zijn steeds min
der jongeren bereid een tecbniscb en fysiek zwaar vak te beoefenen. Het percentage 
jongeren in de bouwnijverbeid ligt dan ook onder bet gemiddelde van alle bedrijfs
takken samen. Het percentage ouderen (45 tot en met 64 jaar) ligt boven bet gemid
delde van alle bedrijfstakken samen. 
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De beroepsbevolking in Nederland wordt gekenmerkt door een lage arbeidspartici
patie van oudere werknemers. Het gevolg hlervan is dat bij ongewijzigde omstandig
beden een snelle vergrijzing van de bevolking leidt tot leegloop van de beroepsbevol
king en sterk oplopende collectieve lasten als gevolg van stijgende uitgaven in bet 
kader van de oudedagsvoorziening. 

Bebalve in de bevordering van de instroom, ligt de uitdaging dan ook in bet langer 
binnen de brancbe bouden van werknemers. Het streven naar een verminderde uit
sttoom van oudere werknemers uit bet arbeidsproces brengt met ecbter met zicb mee 
dat de problematiek van een verouderende beroepsbevolking zicb in alle bevigbeid 
zal voordoen. Gevolgen van een verouderende beroepsbevolking zullen in ieder 
geval merkbaar worden in de sfeer van aansluiting tussen vraag en aanbod, arbeids
produktiviteit en gebruik van non-activiteitsregelingen, aldus de Wetenscbappelijke 
Raad voor bet Regeringsbeleid (1993). 

1.1. Aansluiting tussen vraag en aanbod 
Ten gevolge van de ontgroening zullen er steeds minder jongeren zijn om arbeid te 
verrichten, terwijl bet aantal ouderen in de beroepsbevolking toeneemt. Jongeren 
zullen in de toekomst gewild en schaars zijn; ouderen zijn minder aantrekkelijk en 
bovendien in ruime mate voorhanden. Naast een technische waardevermindering, 
door fysieke en men tale slijtage, treedt er een economische waardevermindering op 
door verouderen van kennis en vaardigheden. 

1. 2. Arbeidsproduktiviteit 
In het algemeen is het loon voor ouderen boger dan voor jongeren. Daarom zullen 
de arbeidskosten bij een oudere beroepsbevolking, bij een gegeven vraag naar 
arbeid, stijgen. Daarentegen neemt de arbeidsproduktiviteit niet toe. Er kan dus 
gesteld worden dat oudere werknemers in verbouding tot hun arbeidsproduktiviteit 
te veel loon ontvangen en jongeren te weinig. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (1993) waarschuwt dan ook voor het feit dat het denkbaar is dat 
jongeren op den duur niet meer in staat en/of bereid zijn om de lonen van ouderen te 
'subsidieren'. 

1. 3. Het gebruik van non-activiteitsregelingen 
Het gebruik van non-activiteisregelingen zoals: WAO, VUT en ziektewet, zijn in 
hoge mate leeftijdspecifiek: oudere werknemers hebben een veel grotere kans hierin 
terecht te komen dan jongeren. Dit zet het stelsel van sociale zekerheid sterk onder 
druk. 

De meldingsfrequentie (gedefinieerd als het aantal ziekmeldingen per manjaar) 
neemt af met bet toenemen van de leeftijd. Daarentegen blijkt de gemiddelde duur 
van een ziekte geval af te nemen met bet toenemen van de leeftijd. Naarmate de 
leeftijd stijgt, neemt echter de meldingsfrequentie minder snel af dan de gemiddelde 
duur stijgt. Per saldo is er daardoor sprake van een stijging van het verzuim
percentage (gedefinieerd als bet aantal manjaren dat verloren gaat als gevolg van 
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ziekte ten opzichte van het beschikbare arbeidsvolume). Ouderen verzuimen dus 
minder vaak dan jongeren, maar verzuimen wel langer. Dit geldt niet alleen voor de 
bouwnijverheid maar ook voor andere nijverheden in Nederland. Wel ligt het 
ziekteverzuimpercentage in de bouwnijverheid per leeftijdscategorie structureel 
hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een langere gemiddelde duur van 
het ziekteverzuim in de hoogste leeftijdscategorieen. De kans op W AO-toetreding 
stijgt ook met het toenemen van de leeftijd. Zo is de kans op WAO-toetreding voor 
45-plussers 4 tot 5 maal zo groot als bij jongeren. Bij 55-plussers is deze kans zelfs 
6 tot 7 maal zo groot. 

Bij het denken over 'de oudere werknemer' moet rekening gehouden worden met 
twee aspecten. Enerzijds treed fysieke slijtage op, anderzijds treedt er mentale 
slijtage op. Fysieke slijtage treedt doorgaans eerder op dan mentale slijtage en is dui
delijker aan leeftijd gerelateerd.De fysieke capaciteiten nemen af met het toenemen 
van de leeftijd. De afname van de fysieke capaciteiten wordt echter niet gecompen
seerd door een gelijke afname van de fysieke belasting die de arbeid vraagt. Het 
gevolg hiervan is dat de reserves met het toenemen van de leeftijd afnemen. Dit 
mechanisme zorgt er voor dat oudere werknemers uit de beroepsbevolking stromen. 
Belasting en belastbaarheid van oudere werknemers zullen dus op elkaar afgestemd 
moeten worden. 

2 .ONDERZOEK 
Binnen de context die geschetst is met voorgaande paragrafen is een onderzoek 
verricht dat tot doel had om na te gaan hoe een gegeven bouwmethode zou kunnen 
worden aangepast aan de 'kwaliteiten' van de oudere werknemer op de bouwplaats. 
Dit onderzoek gebeurde binnen het kader van een afstudeerprojekt [Janssen, 1996] 
op het onderwerp 'arbeid in de bouw' aan de TU Eindhoven bij de groep 'Uitvoe
ringstechniek'. Onderwerp van studie was daarbij de bouwmethode 'tunnelgiet
bouw': het in het werk gieten van aaneengesloten frames van wanden en vloeren 
voor de produktie van woningen. 
Om tot oplossingen te komen is het huidige tunnelgietbouwproces in kaart gebracht 
met behulp van procesanalyse, multi moment opnamen en energetische bereke
ningen. Hieruit is gebleken dat niet apriori de fysieke belasting voor de 'oudere' 
werknemers, maar eerder de mentale belasting tekenend zijn voor het onderzochte 
bouwsysteem. De lange duur van de werkdag en de geringe mogelijkheden om zelf 
regelend op te treden in het produktieproces zijn door de oudere werknemers als 
'frustrerend' ervaren. 
Deze bevindingen zijn verwerkt in een 'ontwerp' voor een tunnelgietbouwproces 
waarbij het mogelijk is dat voor dit bouwsysteem een ploeg kan worden ingezet die 
bestaat uit werknemers, alle ouder dan 45 jaar. Dit ontwerp voor een nieuwe 
arbeidsorganisatie is naast een klein aantal technische ingrepen ter verlaging van 
energetische piekbelastingen, met name gebaseerd op een organisatorische oplos
sing. Daarbij is er sprake van een alternatieve ploeginzet, zodat een verkorting van 
de werktijd en een verbreding van de individuele arbeidstaken mogelijk werden. De 
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kosten voortkomend uit deze oplossing zijn deels ten laste van de oudere werk
nemer ( ... minder loon door het afromen van de prestatietoeslag bij een gestelde la
gere arbeidsproduktiviteit .. ) en de opdrachtgever ( .... de woning wordt enkele 
honderden guldens duurder door de inzet van meer (ouder) personeel. De opbreng
sten zijn macro-economisch gezien evident, maar mogelijk door ook reductie van 
verzuim en door reductie van uitstroom naar WAO kan er voor een bouwbedrijf 
door premieverlagingen een navenante opbrengst worden verwacht. 
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ERGONOMISCHE INNOVATIES IN DE BOUW 

1 .INLEIDING 

A.M. de Jong 
Onderzoekschool BOUW 

Faculteit der Qviele Techniek 
Technische Universiteit Delft 

Onlangs is door de Nederlandse overheid een nieuwe wet Wet Uitbetaling loon bij 
ziekte (WULBZ)' ingevoerd. In deze wet worden werkgevers verplicht 70% van 
het loon bij ziekte van hun werknemers gedurende een jaar door te betalen. Daar
naast wordt in 1998 de nieuwe Wet Arbeidsongeschiktheid (W AO) van kracht, 
waarin bedrijven een premie voor werknemers gaat betalen. Werkgevers kunnen 
gedurende vijf jaar het arbeidsongeschiktheidsrisico zelf dragen, en dit risico parti
culier verzekeren. 
Deze nieuwe wetten moeten een verbeterd preventiebeleid gericht op reduceren van 
ongevallen en ziekteverzuim in de hand werken. Naast de vraag of deze opzet 
werkelijkheid wordt, is het tevens moeilijk vast te stellen of de gebeunenissen na 
invoering van deze wetten direct ermee verband houden. Van belang is echter het 
feit dat bedrijven meer dan ooit aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden. Indit 
artikel wordt nader ingegaan op de betekenis van ergonomische innovaties ter 
verbetering van de arbeidsomstandigheden. Centraal staat daarbij de methode van 
participatieve ergonomie; een methode om ergonomische innovaties vanaf de werk
vloer te ontwikkelen. 

2 .ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OP DE BOUW 
Arbeidsomstandigheden op de bouwplaats zijn vanwege de aard van het werk verre 
van optimaal [Aartman, 1994, p.5]. Voor de hand liggende oorzaken hiervoor zijn 
het klimaat, een (half-)produkt waarin gewerkt wordt, en een geregelde extra tijds
druk door storingen in de werkorganisatie. Werknemers van verschillende bedrijven 
zijn op hetzelfde werkterrein, maar onafhankelijk van elkaar, bezig met zwaar mate
rieel en materiaal. Deze problemen zijn vooralsnog moeilijk op te lossen. 
Daarnaast is het werk in de bouw lichamelijk zwaar [Conen, 1995, p. 21]. Tenein
de vast te stellen of een activiteit wel of niet teveel belastend is voor een werknemer, 
zijn verschillende meetmethoden beschikbaar. Zo zijn er methoden om fysieke, 
fysiologische en mentale belasting te bepalen. Overzichten van deze methoden zijn 
te vinden in een aantal publikaties [Vink, 1994, Frings-Dresen en Kuijer, 1994, Dir
ken, 1994]. Veel van deze meetmethoden staan echter ter discussie, omdat vaak niet 
bekend is of de resultaten altijd valide zijn [zie artikelen in Ergonomics, Applied 
Ergonomics, etc.]. Voor globale schattingen en vergelijkingen kunnen ze echterwel 
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toegepast worden. Als eenmaal is vastgesteld dat een activiteit een te hoge lichame
lijke belasting met zich meebrengt, zijn er redenen om in te grijpen. Het is dan 
mogelijk om de lichamelijke belasting van de werknemers direct te beperken door 
werkverlichtende methoden en/of hulpmiddelen (innovaties) aan te bieden. 

3 .INNOVATIE IN DE BOUW 
Wat is nu precies het onderscheid tussen innovati.es in de bouw en in de industrie, 
gelet op innovatieprocessen? Er zijn verschillende bronnen die bier uitspraak over 
doen [Smook, 1995, Pries, 1995]. Bedenk daarbij wel dat het daarbij gaat om elk 
soon innovatie in de bouw, en niet alleen over ergonomische innovaties. 
Ten eerste betreft dit de produktiewijze: de industrie kent een hoge graad van mecha
nisatie en roboti.sering, terwijl de bouw een relatief traditionele produk:ti.ewijze heeft. 
Verder staan in de industrie de produktiemiddelen op een vaste plaats, terwijl deze 
op de bouw om het produkt bewegen. Ten tweede blijkt dat de bouw, op geheel an
dere wijze dan de industrie, innovati.e inpast in de organisati.e. Vooral kleine stapsge
wijze (incrementele) vernieuwingen zijn van groot belang, terwijl deze in de praktijk 
moeilijk zichtbaar zijn. Tenslotte werd innovatie in de bouw tot voor kon voorname
lijk vanuit de technische mogelijkheden benaderd en niet zozeer vanuit de markt. 
Conluderend kan gesteld worden dat innovati.eprocessen in de bouw op een aange
paste wijze verlopen dan in de industrie. Er zal dan ook meer aandacht besteed moe
ten word.en aan de begeleiding van de processen. Daartoe is enig inzicht in het karak
ter van innovatieprocessen vereist. 

Innovatieprocessen, zowel in de bouw als in de industrie, zijn complex. Het 
innovatieproces loopt vanaf het vaststellen van een behoefte (technology pull) of 
vanaf het eerste produktidee (technology push), tot gebruik van een artefact. During 
[1984, p.179-187] diept dit verder uit en maakt een onderverdeling van het 
innovatieproces in drie samenhangende deelprocessen: ( 1) het probleemoplossings
proces, (2) het proces van interne innovati.ediffusie en (3) het proces van organisa
tieverandering. Er worden een aantal knelpunten gesignaleerd die direct samenhan
gen met het probleemoplossingsproces. Dit zijn vnl. de sti.jl van werken, het bestaan
de bedrijfsbeeld, het opstellen van toepassingsspecificaties, het bestaan van voor
keurstypes en een houding die op directe resultaten gericht is. Innoveren is dus een 
multidisciplinaire aangelegenheid. Het gaat niet alleen om het ontwerpen van een 
technisch functionerende innovaties. Er zijn een groot aantal andere factoren waar
mee rekening gehouden moet worden. 

Introductie van innovaties op de bouwplaats ter verbetering van de arbeidsomstan
digheden levert in de praktijk problemen op [Moir en Buchholz, 1996, p.429, Vink, 
1992, p.101]. Deze problemen zijn uiteindelijk voor een groot gedeelte terug te 
voeren op de acceptatie van de innovatie door eindgebruikers en branche. De 
implementatiefase van ergonomische innovaties blijkt een belangrijk traject voor de 
acceptatie [Hemelaar, 1995, p. 47]. Het verband tussen een innovatieproces en het 
implementatieproces wordt met het schema van figuur 1 van dit artikel toegelicht. 
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Volgens de indeling van During heeft de implementatiefase betrekking op deelpro
ces 2 en 3, en wordt hij bepaald in fase 1. Er blijkt dus dat tijdens eerdere fasen van 
innovatieprocessen veel aandacht moet worden besteed aan de implementatiefase 
van het innovatieproces. Hoe kan dit in de hand gewerkt worden? 

.. 
. ·;?J·' .... 

.. 
. , 

· .. -~ . ,_'/:. 

.. 
Figuur 1. Schematische weergave van de samenhang tussen innovatieporces en im
plementatieproces. 

4 .DE BETEKENIS VAN DE METHODE PARTICIPATIEVE ERGO-
NOMIE 

Het concept participatieve ergonomie is ontstaan tijdens discussies in 1983 tussen 
Noro en Kogi en later uitgewerkt in een workshop door Noro in 1984 (Brown, 
1994). Participatieve ergonomie is een methode om het implementatietraject van 
nieuwe produkten/processen beter te laten verlopen en produkten/processen doelma
tiger te laten functioneren door tijdens het ontwikkelingstraject een actieve inbreng 
van eindgebruikers te vragen. Hierbij wordt aangenomen dat werknemers waarde
volle bronnen voor probleemoplossen en voor het verbeteren van de produkt
kwaliteit zijn en dat ze organisatorische effectiviteit en kwaliteit van werk bevor
deren. Een andere formulering die meer van toepassing is op de bouw wordt gege
ven door Wilson [1994, p. 579]. Ergonomie als toegepaste wetenschap moet eerst 
in een organisatie bekend worden gemaakt, waarna het verspreid en daarna ingebed 
wordt in andere activiteiten. Zo wordt het een onderdeel van de bedrijfsstrategie. 

De voordelen van PE kunnen als volgt omschreven worden (Noro en Imada, 1991): 
1. Efficient gebruik en integratie van mensen en informatie door human factors op 
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de verschillende afdelingen op gemeenschappelijke basis te behandelen. Op deze 
wijze van zowel marketing als produktontwikkeling gegevens/informatie uitwisse
len. 
2. Efficienter gebruik van alle mogelijke informatiebronnen (incl. de mens) door 
de ergonomie door een netwerk op te bouwen. 
3. Mening van werknemers beschouwen omdat de verandering van karakter van 

werknemers het noodzakelijk maakt om meer aandacht aan arbo te besteden. 

In de praktijk zijn met deze methode een groot aantal projecten uitgevoerd, waarvan 
voornamelijk artikelen beschikbaar zijn. Deze artikelen hebben vrijwel allen een 
positief resultaat en het gevoel bestaat dat het een goed uitgangspunt is bij verbete
ring van arbeidssituaties. Onderscheid moet natuurlijk wel gemaakt worden tussen 
positieve resultaten als gevolg van de gebruikte methode of andere oorzaken. Zowel 
de verbeterde technologische ontwikkelingen (Smith, 1994) als het gewijzigde beeld 
dat werknemers van het werk krijgen nog voor er iets veranderd is (Maciel, 1994) 
kunnen eveneens de oorzaak van succes zijn. 

Theoretisch bestaat weinig of geen onderbouwing voor het begrip participatieve er
gonomie. Brown (1994) vermeldt dater geen universele aanpak kan bestaan die 
deze methode veralgemeniseert. Er blijkt echter grote behoefte te bestaan aan een 
eenduidige theoretische beschrijving en aanpak van dit proces in de praktijk. In 
meerdere publicaties (Jensen, 1994, Winkel en Westgaard, 1996) wordt verwezen 
naar de noodzaak van het vaststellen van onderliggende operationele beschrijvingen 
van invloedsfactoren en effecten van ergonomische=20 innovaties. Ook is in 1991 
in een internationaal deskundig gezelschap [Vink et al., 1992] vastgesteld dat er 
geen eenduidige manier bestaat om ergonomische ontwerpprocessen aan te pakken 
en om meetmethoden te selecteren. In de analyse- en evaluatiefase zijn veel metho
den bekend, maar joist in de implementatiefase niet. 

In de bouw zal het begrip participatieve ergonomie een nog ruimere inhoud krijgen. 
Niet alleen de werknemers en de werkgever worden dan bij het innovatieproces be
trokken, maar tevens de bij het bouwproces behorende organisaties moeten geenga
geerd worden. Moir en Buchholz (1996) hebben als een van de enige gekeken naar 
het concept van participatieve ergonomie in de bouw; met name weg- en water
bouw. Zij constateren dat dit, gezien de specifieke karakteristieken van de bouw, 
misschien de enige effectieve methode is om interventies aan te pakken. Echter een 
groot aantal onduidelijkheden over deze methode moet eerst specifiek voor de bouw 
worden ingevuld. 

5 .CONCLUSIE 
Samenvattend kan gesteld worden dat de methode van participatieve ergonomie 
bruikbaar zou kunnen zijn voor de aanpak van innovaties ter verbetering van dear
beidsomstandigheden op de bouwplaats. Naast de behoefte aan theoretische onder
bouwing zijn er een aantal vragen die voorafgaand aan het opstarten van participatief 
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ergonomisch project beantwoord moeten worden: 
- W anneer is het wel en wanneer is het niet verstandig om een innovatieproject in 
de bouw met de methode van participatieve ergonomic uit te voeren? 
- Welke functionele personen moeten daarbij betrokken worden en welke verant
woordelijkheid dragen zij? 
- Wat zijn de funcrie eisen/rollen van de betrokk:en personen? 
- Welke stadia kunnen onderscheiden worden en hoe moeten ze opgestart, uitge-
voerd en geevalueerd worden? 
- Hoe kan de lichamelijke belasting op de bouw bepaald en beoordeeld worden? 
De nadruk wordt bier op de bouw gelegd en in verder onderzoek zal getracht wor
den deze vragen voor die specifieke situatie te beantwoorden. 
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1.INLEIDING 

RISICO MANAGEMENT 

P. Swuste 
V akgroep Veiligheidskunde 

Technische Universiteit Delft 

De tenn risicomanagement is afkomstig uit de veiligheidskunde en is momenteel een 
gangbaar begrip geworden. Risicomanagement benad.rukt het belang van de bedrijfs
organisatie en het ontwerp van installaties en machines in het ontstaan van ongeval
len. Deze benadering sluit aan bij het recent ingevoerde Bouwprocesbesluit. 

De oorsprong van het risicomanagement ligt bij de grote ongevallen en catastrofes in 
complexe technologieen, zoals de nucleaire industrie, de procesindustrie, de lucht
vaart en het railvervoer, van de af gelopen decennia hebben duidelijk gemaakt dat de 
klassieke verklaring, in termen van technische fouten of individuele, menselijke on
volkomenheden, niet !anger steekhoudend is. De hele reeks van rapporten, die na
dien verschenen zijn, maakten zichtbaar dat het management van de betreffende be
drijven niet in staat was om inherent veilige produktieprocessen te ontwerpen dan
wel een veilige bedrijfsvoering te garanderen. Veiligheid, of meer in het algemeen 
arbeidsomstandigheden van een bedrijf werd nadien gedefinieerd als een taak van 
het management. En reeds bekende managementtechnieken werden ontwikkeld om 
problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden op te lossen. Een van deze 
managementtechnieken is de probleemoplossende cyclus. In deze korte bijdrage 
wordt een korte schets gegeven van het begrip risicomanagement. 

2 .PROBLEEMOPLOSSENDE CYCLUS 
De probleemoplossende cirkel is een variant van bekende technieken uit het Kwali
teit Management, veelal gebaseerd op de ISO 9000 series. De cyclus is toepasbaar 
op bestaande produktieprocessen, op het (her)ontwerp van deze processen, of meer 
in het algemeen op de bedrijfsvoering. De essentie van de cyclus schuilt in een syste
matische aanpak, volgens een aantal stappen, van reeds aanwezige of te verwachten 
problemen. De aanname is, dat deze stappen essentieel zijn voor een succesvol resul
taat. Dit betekent, dat een gedeeltelijk uitgevoerde stap of een ontbrekende stap een 
negatief effect op het eindresultaat heeft. 

Voor de verschillende stappen uit de probleemoplossende cyclus zijn methodieken 
aanwezig, die leiden tot ongevals- of blootstellingsscenario's. Vanuit de scenario's 
zijn mogelijke altematieven of oplossingen te distilleren. 
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In veel gevallen is een 'common sense' benadering voldoende om problemen op te 
lossen. Bij een 'common sense' benadering wordt geen gebruik gemaakt van 
(externe) vak:deskundigheid en is de aanwezige ervaring en kennis voldoende. De 
complexiteit van een probleem kan vereisen, dat tijdens stappen van de 
probleemoplossende cyclus specifieke analysetechnieken worden gebruikt om een 
bevredigend resultaat te bereiken. De specifieke analysetechnieken zijn onderdeel 
van de expertise van verschillende vak:gebieden. Ongevals- en blootstellingsscena
rio' s kunnen bijvoorbeeld opgesteld worden via een gevaars- of storingsanalyse 
(veiligheidskundige strategie); via blootstellingsmetingen bij machine, mens of om
geving (arbeidshygieniscbe strategie) of via een taak:analyse (ergonomische strate
gic). Evenrueel is een combinatie van deskuncligbeden mogelijk, waardoor meerdere 
aspecten van bet probleem onderzocbt kunnen worden. Bebalve deze, meer traditio
nele benaderingen, is recent een ontwikkeling gaande om met een ontwerptechni
scbe analyse problemen op bet gebied van arbeidsomstancligbeden te vertalen in pro
cesindicatoren, waardoor oorzaken en oplossingen dicbtbij bet ontwerp komen te 
liggen. Een tweede ontwikkeling betreft de HAZOP-storingsanalysetechniek. Deze 
tecbniek is zodanig aangepast, dat naast techniscbe systemen ook organisaties onder
zocht kunnen worden. 

Probleemoplossende cyclus 

Diagnose 
stap 1 vergelijk met normen en criteria 
stap 2 definieer het probleem (eisen en wensen) 

Analyse 
stap 3 stel oorzaken vast 
stap 4 stel prioriteiten 

A lternatieven 
stap 5 weet, ontdek of vind alternatieven 
stap 6 specificeer kansrijke alternatieven 

Keuze van oplossing 
stap 7 kies een oplossing uit de alternatieven 
stap 8 voorspel het effect van de oplossing in de praktijk 

stap 9 
stap 10 
stap 11 
stap 12 

Uitvoering 
maak planning van 'wat' en 'hoe' 
voer de planning uit 
vergefijk het resultaat met het beoogde doel 
neem adequate maatregelen voor noodsituaties 

3.0PLOSSINGEN EN ALTERNATIEVEN 
De verschillende analysetecbnieken, van 'common sense' tot HAZOP, bepalen niet 
alleen de oorzaken, maar zijn tevens een belangrijk instrument in de ontwikkeling 
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van mogelijke altematieven en oplossingen. Een keuze voor een bepaalde oplossing 
wordt zelden alleen door vakinboudelijke gronden bepaald. Andere factoren. zoals 
de kosten van aanscbaf, de tecbniscbe betrouwbaarbeid, bet vereiste onderboud. de 
noodzakelijke training en scboling, milieu-effecten etc. bepalen net zo goed de 
keuze voor een oplossing. Deze criteria zijn per oplossing vast te stellen en bij de 
keuze te betrekken. 
Naast oplossingen en altematieven, die voortvloeien uit de verscbillende tecbnieken, 
worden oplossingen in de nabije toekomst via databestanden toegankelijk. Databe
standen vergroten de overdraagbaarbeid van oplossingen over bedrijfstakken been 
om te voorkomen dat iedereen bet wiel aan bet uitvinden is. De acbterliggende ge
dacbte is de constatering dat altematieven en oplossingen die in de ene bedrijfstak 
ontwikkeld zijn zeer bruikbaar kunnen zijn in andere bedrijfstakken. 
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WERKDRUK 

mw. drs. E. Janssen 
naar aanleiding van studie in opdracht van 

FNV Dienstenbond 

1.BEGRIPSOMSCHRIJVING 
Wat is werkdruk? Werkdruk is een paraplubegrip voor alle druk die op bet werk 
voorkomt. Niet alleen te druk werk levert werkdruk, ook de cultuur op bet werk 
kan bepalend zijn voor een gevoel van werkdruk. In de literatuur wordt er nogal 
eens bedoeld met werkdruk de eisen die aan het werk gesteld worden. 
Een betere definitie van werkdruk is: van werkdruk is sprake als niet of met moeite 
aan de taakeisen kan worden voldaan binnen de gestelde tijd. In principe heeft werk
druk alles met tijd te maken. Wanneer ondanks alle mogelijke inspanning, de beno
digde tijd de beschikbare tijd overschrijdt, is er sprake van overbelasting en voldoet 
de arbeidsprestatie formeel niet meer aan de normering ervan. Binnen deze grens is 
de werkdruk een functie van de inspanning, op grond waarvan de 'benodigde tijd' 
tenminste gelijk gehouden kan worden aan de 'beschikbare tijd'. 

De verhouding 'benodigde tijd/beschikbare tijd' is de cruciale parameter in de om
schrijving van werkdruk. De stringentie van deze verhouding bepaalt bet inspan
ningsniveau en deze stringentie kan worden beoordeeld aan de hand van het werk
tempo en de tijdsdruk. Dat wil dus zeggen dat het oordeel over bet werktempo of de 
tijdsdruk de belangrijkste indicator is van het begrip werkdruk. 

De benodigde tijd heeft te maken met allerlei zaken (zie figuur 1 en 2). Z.O is de tijd 
afhankelijk van de kwalificatie van de persoon, van de hoeveelheid werk, van de pie
ken en dalen in het werk, van het werktempo, van de bezwarende omstandigheden, 
van de onvoorziene gebeurtenissen en van de werktijden. Aan de andere kant heeft 
werkdruk ook te maken met de mate waarin de werknemer beschikt over regelmoge
lijkheden. Hiermee wordt bedoeld de mogelijkheid bet eigen werk in te delen, zelf 
de hoeveelheid werk te bepalen, zelf pauzes te kunnen nemen en zelf in te kunnen 
grijpen. De verhouding tussen de taakvereisten en regelmogelijkheden moeten met 
elkaar in evenwicht zijn, anders kan dat tot een te hoge werkdruk leiden. Dit zijn 
aspecten op functieniveau die van invloed zijn. 

Werkdruk kan echter ook ontstaan op afdelings- of organisatieniveau. Hiermee 
wordt dan bedoeld de stijl van leiding geven, de planning en organisatie van het 
werk en de bedrijfscultuur. Een autoritaire stijl van leiding geven zal eerder tot werk:
druk leiden dan een manier waarbij de ondergeschikte zelf beslissingen kan nemen 
en in discussie kan gaan. Een bedrijfscultuur waarbij er niet gesproken mag worden 
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over problemen en 'het niet aan kunnen' levert eerder een gevoel van werkdruk, dan 
wanneer dat wel kan. Wanneer de planning en organisatie van het werk niet goed of 
logisch is georganiseerd, kan dat leiden tot werkdruk. 

Figuur 1. Bepalende factoren in de eigen werksituatie, het bedrijf en daarbuiten. 

bezwarende 
omstandigheden 

regehnogelijkheden 

Figuur 2. Taak:vereisten en regelmogelijkheden. 
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2 .INSPANNINGS-/HERSTELCYCLUS 
Het leveren van inspanning brengt veranderingen teweeg in fysiologische en psychi
sche processen die op hun beurt weer van invloed zijn op de prestatiecapaciteit. Der
gelijke veranderingen, of afwijkingen van bepaalde homeostatische waarden die ken
merkend zijn voor het desbetreffende individu in zogenoemde rustsituaties, staan in 
de literatuur bekend als 'belastingsverschijnselen'. 
Bij kwantitatief en kwalitatief voldoende mogelijkheden tot herstel zullen de tijdens 
het leveren van de dagelijkse arbeidsinspanning geactiveerde fysiologische en psy
chische processen na afloop van de blootstellingsperiode stabiliseren. Er zullen dan 
geen belastinggevolgen op langere tennijn zijn. Wanneer er echter bij onvoldoende 
herstel een hernieuwd beroep op deze systemen wordt gedaan zal het organisme, dat 
nog in een suboptimale toestand verkeert, ter compensatie hiervan extra inspanning 
moeten leveren. Dit zal tot uitdrukking komen in een toegenomen intensiteit van de 
belastingsverschijnselen. Dat zal weer kwalitatief en kwantitatief hogere eisen stel
len aan het herstel. Dit mechanisme wordt de inspanning-herstelcyclus genoemd. 

Een ongunstige ontwikkeling van deze cyclus - herhaalde ((te) hoge) inspanning, on
voldoende tussenliggend herstel - kan een cumulatief proces in gang zetten dat resul
teert in negatieve belastingsgevolgen. Te denken valt daarbij aan gevoelens van aan
houdende vennoeidheid, chronische spanningsklachten, slaapklachten en andere 
psychosomatische klachten. Bij ongewijzigde omstandigheden kunnen deze ver
schijnselen zich ontwikkelen tot manifeste gezondheidsproblemen (Meijman, 1994). 

3 .KWALITEIT 
Behalve de gevolgen van te hoge werkdruk voor de gezondheid van de werknemer, 
heeft werkdruk ook gevolgen voor de kwaliteit van het werk. Zo zal de sfeer ver
slechteren door de constante druk, men zal meer fouten maken als gevolg van werk
druk, het werk wordt afgeraffeld en planningen op lange tennijn komen in het ge
drang door de druk op korte termijn. Uit onderzoek van de FNV Dienstenbond naar 
de werkdruk in de dienstensector blijkt dat wanneer de werkdruk hoog is, dat ten 
kosten gaat van de kwaliteit van het werk. De respondenten noemen vaker dat zij het 
werk afraffelen, fouten maken en meer op korte tennijn denken, kortom de service, 
kwaliteit van het produkt en efficiency komt in het gedrang. Hiennee kun je zeggen 
dat het terugdringen van werkdruk niet alleen zaak is voor de gezondheid van de 
werknemers, maar ook voor de kwaliteit van het werk. 

Onderzoek gedaan door het EIB in 1993 naar de beleving van werknemers in de 
bouwnijverheid van hun werkomstandigheden levert de volgende resultaten op: 
- 80% vindt werk lichamelijk zwaar- metselaars meeste fysieke belasting, timmer

lieden minst, in dienst van onderaannemers meer belastend dan in dienst van 
hoofdaannemer; 

- een kwart vindt het werk niet psychisch belastend. Metselaars minste psychische 
belasting, minder geschoolden beduidend minder psychische belasting, mate 
waarin door werknemers wordt gependeld is van invloed op de ervaren psychi-
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sche belasting; 
- meer dan 90% vindt voldoening in het werk - minder geschoolden minder voldoe

ning, metselaars minder positief dan gemiddeld, hoe ingewikkelder de inhoud 
van het werk, hoe groter de voldoening; 

- merendeel vindt dat de leiding rekening houdt met wat de werknemer zegt en een 
juist beeld heeft van het werk; 

- werknemers in dienst van hoofdaannemers hebben een gunstiger oordeel over de 
organisatie van het werk en de dagelijkse leiding dan werknemers bij onderaanne
mers; 

- werknemers van wie het werk de kwalificatie goed heeft, zijn duidelijk minder te
vreden met de leiding dan de overige werknemers; 

- timmerlieden hebben het gunstigste oordeel over hun werk en de werkomstandig
heden, de minder geschoolden het minst positieve; 

- naarmate de kwaliteit van de arbeid hoger is, is het oordeel van de werknemers 
over de beleving van de werkomstandigheden negatiever; 

- naarmate de fysieke belasting als zwaarder wordt ervaren neemt het verzuimper
centage toe; 

- het verzuim is lager als men meer tevreden is met de organisatie en de leiding; 
- hoe beter de arbeidsinhoud, hoe groter de voldoening die de werknemer aan zijn 

werk beleeft. Hoe groter de voldoening, hoe minder snel hij zich ziek en hoe snel
ler hij zich beter zal melden; 

- verzuimpercentage neemt toe met de werkzekerheid; 
- meldingsfrequentie wordt in belangrijke mate bepaald door de leeftijd van de 

werknemer (jongeren melden zich vaker ziek). 

4 . WAT ZIJN OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR WERKDRUK? 
* Demotiebeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Oudere werknemers hebben 

op den duur een verminderde belastbaarheid. In plaats van altijd te stijgen in de 
loopbaan, is het aan het eind wellicht gewenst een stapje terug te doen. Het is 
hierbij zaak stigmatisering te voorkomen. 

* Meer regelmogelijkheden, om zo de werkdruk zelf te kunnen sturen. Hierbij 
moet gelet worden op het feit dat bij uitgebreide verantwoordelijkheden ook uit
gebreide bevoegdheden horen. Het is bijvoorbeeld zinloos iemand verantwoorde
lijk te maken voor een bepaald project maar niet te laten beslissen hoeveel perso
nen hij/zij daarvoor nodig heeft. 

* Het aanpassen van de werkplek aan de individuele werknemer. 
* Werkdruk van het individuele niveau afhalen en brengen op bedrijfs- en zelfs 

maatschappelijk niveau. Als je maar zou stoppen met roken zou je werkdruk wel 
definitief omlaag gaan is geen oplossing. De werkplek moet zo ingericht zijn dat 
als je daarvoor gekwalificeerd bent, dat je het werk dan aankunt. 

* Werkdruk bespreekbaar maken. Uit onderzoeken ( onder andere bij de FNV Dien
stenbond) is gebleken dat wanneer werknemers kunnen praten over de proble
men en mogelijke oplossingen kunnen aandragen, dat er al een deel van het ge
voel van werkdruk wordt weggenomen. 
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* Voldoende hersteltijd voor werknemers zodat de be lasting in de vrije tijd af ge-
bouwd kan worden en er geen cumulatie kan ontstaan. 

* Aandacht aan pauzes en andere rust- en herstelpunten in het werk. 
* Aandacht voor goede planning en organisatie van het werk. 
* Aandacht voor bedrijfscultuur, die ook voor werkdruk kan zorgen. 
* Aandacht voor stijl van leiding geven. 
* Verlaging van het hoge werktempo. 
* Gestructureerd werkoverleg. 
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HET MAKEN VAN EEN BOUWPLANNING 
OP BASIS VAN SOCIO-TECHNISCHE INZICHTEN 

1 .INLEIDING 

W.F. Schaefer, G. Peters 
Groep Uitvoeringstechniek 

Faculteit Bouwkunde 
TU Eindhoven 

In dit artikel worden in het kort de resultaten besproken van het onderzoek van G. 
Peters [1996]. Dit onderzoek gebeurde binnen het kader van zijn afstuderen op het 
onderweip 'arbeid in de bouw' aan de TU Eindhoven bij de groep 'Uitvoeringstech
niek'. Zijn aandacht was gericht op het verminderen van het arbeidsverzuim door 
het vergroten van de arbeidsatisfactie. Door de principes van sociotechniek toe te 
passen op de planning van een regulier woningbouwprojekt ontstond een alterna
rieve, sociotechnische planning. Het resultaat van dit alternatief was een verhoging 
van de arbeidskosten en algemene bouwplaatskosten: sociotechniek, zoals toegepast 
bij dit voorbeeldprojekt vergt wat meer tijd ..... Daartegenover moet men de baten 
stellen door een verlaging van verzuim en verlaging van premies en vermindering 
van de managementtaken van de projektleiding op de bouwplaats. Last but not least 
moet men zich bewust zijn dat een sociotechnische aanpak voor de arbeidsorganisa
rie een bijdrage kan leveren tot het verhogen van de kwaliteit van de arbeid in ruime
re zin en dat daarmee het animo om te blijven werken in de bouwnijverheid zal kun
nen toenemen. 

Sociotechniek is de naam voor een toegepaste wetenschap die in het midden van de
ze eeuw is ontstaan. Met een wetenschap wordt aangegeven dat er bij de sociotech
niek sprake is van een duidelijke theorievorming. Toegepaste wetenschap betekent 
in dit kader dat een belangrijk deel van de geformuleerde theorieen ontstaan zijn in 
de praktijk. De sociotechnici beschouwen de factor arbeid in een produktiesysteem 
als het belangrijkste produktiemiddel. Echter door oude, lees Tayloristische, inzet 
van de factor arbeid zijn er een aantal problemen ontstaan. Her principe van maxi
male arbeidsdeling heeft een aantal grote problemen veroorzaakt die zich uiten in een 
te hoog ziekteverzuim en een te lage produktiviteit, dus een te lage kwaliteit van de 
arbeid. 
Het toepassen van de sociotechniek, metals belangrijkste bouwsteen de taakgroe
pen, heeft in het verleden bij veel organisaties tot aanzienlijke verbeteringen geleid 
t.a.v. voornoemde problemen. 
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Het is nog onvoldoende duidelijk hoe een sociotechnische aanpak van de arbeids
organisatie moet worden gerealiseerd bij de produktie van een bouwwerk. Om tot 
een oplossing te komen is er eerst gekeken hoe de principes zoals die door de so
ciotechniek zijn geformuleerd in de bouw en in bet bijzonder voor een woningbouw
project gebruikt zou kunnen worden. Zo is gezocht naar een ideale structurele oplos
sing voor de problemen in een situatie zoals die nu alleen nog in theorie bestaat, 
want een belangrijk uitgangspunt is dat al bet personeel, behalve de installateurs, in 
dienst zijn van bet uitvoerende bouwbedrijf. 
Om tot deze ideale oplossing te komen is een stappenplan ontwikkeld dat bij een wil
lekeurig woningbouwproject gebruikt kan worden om tot een sociotechnische inzet 
van arbeid te komen. Vervolgens is dit stappenplan gebruikt om bij een geanaly
seerd woningbouwproject te kijken wat de gevolgen zijn van deze sociotechnische 
aanpak. Met behulp van de methode en theorieen zoals die in bet boek 'Synergetisch 
Produceren' van De Sitter beschreven is (zie hoofdstuk 7, deel 1) [1994], wordt een 
ontwerp gemaakt voor de planning van een woningbouwproject op basis van socio
techniek. 

2. OVERWEGINGEN 
Hierna volgen de belangrijkste overwegingen die hebben geleid tot de uitwerking 
van bet resultaten van dit onderzoek. Zo wordt bij bet niveau van de werkzaamhe
den stilgestaan bij de plaats van de 'uitvoerder' in bet sociotechnische concept. Ten 
aanzien van bet bedrijf wordt opgemerkt dat sociotechniek ingrijpt op de klassieke 
indeling van werk naar onderaanneming. Een taakgroep dient voorts te worden sa
mengesteld, waarin een 'goede mix' van beschikbaar personeel moet word en ge
zocht en ten slotte wordt stilgestaan bij de inhoudelijke invulling van de taak van de 
taakgroep: een deel van bet gebouw of een deel van bet proces .... 

2 .1 Niveau van werkzaamheden 
Naast de vraag welke werkzaamheden of activiteiten er meegenomen moeten of kun
nen worden ontstaat ook de vraag vanaf welk 'laag' in de organisatie de sociotech
niek toegepast wordt. In de reguliere praktijk worden de activiteiten in de uitvoering 
op de bouwplaats gecoordineerd door een uitvoerder. Deze heeft met name 'regelen
de taken': hij ondersteunt de uitvoering. Daarnaast is er ook een projectleider die op 
een niveau hoger bij een aantal projecten ondersteuning geeft aan de uitvoerders. Bij 
bet toepassen van de sociotechniek moet dus een logische laag in de organisatie wor
den gekozen als 'vertrekpunt' . 
Een 'te laag' startpunt geeft te weinig resultaat want dan blijft er een beperking bij 
bet ontwerpen van nieuwe taken, maar een 'te hoog' startpunt betekent bet overzicht 
kwijt raken en dus teveel werk doen om tot een goed eindresultaat te komen. Voor
dat er begonnen kan worden moet dus duidelijk zijn vanaf welk punt, welke activi
teiten op welke manier hergegroepeerd worden. De manier waarop is al duidelijk, 
want dat zijn de instrumenten van de sociotechniek: parallelliseren, segmenteren en 
taakgroepen. 
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2 .2 Bedrijf 
Op de bouwplaats zijn er in het algemeen een hoofdaannemer en meerdere onderaan
nemers werkzaam. De keuze waar je voor staat is onder meer deze scheiding van 
bedrijven te handhaven of op te heffen. Een andere mogelijkheid kan zijn het selecte
ren van de meest voorkomende soorten bedrijven en de taken hiervan te integreren 
in het bouwbedrijf. Dit heeft als grootste ( .. sociotechnische .. ) nadeel dat een van de 
belangrijkste veroorzakers van structurele ( .. sociotechnische .. ) 'problemen', dear
beidsdeling vol gens onderaanneming in de hand gewerkt wordt. Voor een ( te) groot 
deel wordt er met onderaannemers gewerkt, terwijl dit vanuit arbeidstechnisch oog
punt niet strikt wenselijk is. 

2. 3 Personeelselektie 
In de bouwnijverheid zijn er verschillende soorten gespecialiseerde vaklieden. Op 
dit punt ontstaat dan ook een dilemma. Want aan de ene kant is her de bedoeling om 
de werkzaamheden minder 'Tayloristisch' aan te pakken, maar aan de andere kant is 
het onmogelijk om iedereen alles te kunnen laten doen. En als je niet iedereen alles 
kunt laten doen moet je de aandacht bij het toepassen van de sociotechniek richten 
op het belangrijkste onderdeel van de produktie van een woning. 
Er moet dus een duidelijke keuze gemaakt warden tussen het zoveel mogelijk aan
sluiten op de huidige vakmanschappen, beroepsgroepen, opleidingen etc. of het te
gengestelde doen en alle werkzaamheden 'op een hoop gooien' en de sociotechniek 
daarop 'loslaten '. 
Als de bouwarbeidsmarkt (uit 'de bouwarbeidsmarkt in het najaar van 1994') [EIB, 
1995] wordt bekeken dan blijkt dat er de volgende beroepsgroepen en leeftijdsop
bouw zijn: 

beroepsgroep 

timmerlieden 
minder geschoolden 
straatmakers 
machinisten 
overige geschoolden 

% van totaal 

42,3 
21,l 
6,8 
6,5 
3,7 

leeftijd % van totaal 

jonger dan 20 3,3 
20-24jaar 14, 1 
25-29jaar 15,l 
30-34jaar 15,7 
35-44jaar 26, 7 
45-54jaar 20,8 
55 jaar en ouder 4,3 

Het arbeidsmarkt bestand is geYnterpreteerd als een gegeven aanbod van beroepen 
en leeftijdscategorieen. Bij het ontwerpen van de taakgroepen op het laagste niveau, 
dit zijn de werkzaamheden en functies, moet rekening gehouden worden met de 
beschikbaarheid van personeel. Dus de inzet gebeurt zo dat deze zoveel mogelijk 
overeenkomt met de situati.e op de arbeidsmarkt. 

2. 4 Fasegroep en bouwgroep 
Volgens de sociotechniek, moet bij het ontwerpen van een taak ervoor gezorgd war
den dat deze voldoende regelende en organiserende taken bevat en dat er voldoende 
afwisseling is in de taken. Hulpmiddelen om dit te realiseren zijn taakverrijking en 
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taakverbredin g. 
Na de belangrijke stappen in de sociotechniek, parallelliseren en segrnenteren, moet 
er een keuze gemaakt worden tussen twee soorten taakgroepen. De twee in de oouw 
toepasbare soorten taakgroepen zijn fasegroepen en bouwgroepen. 

Een bouwgroep is een taakgroep die een gedeelte van een compleet produkt maakt 
Vertaald naar de bouw betekent dit bijvoorbeeld aparte groepen voor de onderoouw, 
bovenbouw, gevel, dak en inbouw; de produktie-hoofdprocessen. Een fasegroep is 
bijna hetzelfde als een bouwgroep echter het gaat uit van een ondeelbaar stuk in het 
proces dat niet te verdelen is in parallelle stromen, en dit blijkt echter pas als men 
daadwerkelijk gaat segrnenteren. ZAJ kan het zijn dat een activiteit in het hele project 
perse in een keer door een persoon uitgevoerd moet worden. Dan moeten alle ande
re activiteiten hierop aansluiten. Een takenpakket is zo volledig mogelijk als de werk
zaamheden daarin de volgende soorten basisactiviteiten [Schaefer, Maas, 1993] be
vatten: 
- uitzetten 
- transporteren 
- prepareren 
- bewerken 
-verwerken 
- conditioneren 
Aangezien een takenpakket ter grootte van een hele woning niet wenselijk zou zijn, 
vanwege het aantal personen en de daarvoor benodigde produktietijd, is een verde
ling naar groepen waarin alle zes genoemde basisactiviteiten voorkomen een betere. 

3 .ST APPENPLAN 
Uiteindelijk levert het onderzoek van Peters een 'planning' waar, binnen de marges 
van de theorie van de socio-techniek individuele taken zijn uitgewerkt. Deze uitwer
king naar individuele taken binnen een taakgroep werd mogelijk door de ontwikke
ling van een stappenplan, dat totals algemeen geldend zou moeten kunnen functione
ren bij het ontwikkelen van sociotechnische planningen. Het stappenplan luidt als 
vol gt: 

Stap 1 Bij de eerste stap worden de uitvoerende activiteiten in een schema gezet, dit 
wil zeggen dat in de betreffende case de activiteiten gebruikt worden, zoals die in de 
oorspronkeleijke planning voorkomen, Maar alleen die activiteiten die tot het taken
pakket kunnen horen van werknemers die onder de CA O's vallen die tot de oouwnij
verheid behoren. 
De keuze is afgebakend tot deze groep werknemers, omdat volgens De Sitter het ta
kenpakket 'een afgebakend en samenhangend geheel van werkzaamheden' dient te 
zijn. En bij een aanpak waar het gaat om werkzaamheden van een oouwbedrijf ho
ren de installaties daar niet bij. 

Stap 2 Vervolgens wordt de duur van de activiteiten bepaald, in arbeidsuren, en de-
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ze worden op een tijdas gezet. Dit wordt dan als resultaat iets dat overeenkomt met 
een strokenplanning. Het verschil is dat in dit schema geen rekening gehouden 
wordt met organisatorische relaties, maar alleen met technische relaties. 
Stap 3 Daarna worden de produktiedeelprocessen zodanig opgedeeld dat deze aan 
taakgroepen gegeven kunnen worden, work-brake-down of segmenteren. Deze taak
groepen bestaan uit vijf personen, wat de ideale taakgroep-grootte voor een bouw
project gebleken is. 
De personen in de taakgroepen worden geselecteerd op basis van leeftijd, omdat uit
eindelijk de inzet van arbeid een afspiegeling moet worden van de bouwarbeids
markt. Het bestand van de bouwarbeidsmarkt is een verdeling naar leeftijd en vak
manschap. Aangezien bij een andere organisatie van arbeid ook het vakmanschap 
verandert, hoeft hierop geen keuze gebaseerd te worden. 

Stap 4 Functies, individuele taken, maken in de teams. Naar aanleiding van de in
houd van de activiteiten en frequentie daarvan wordt gekeken welke personen in het 
team moeten werken. Deze werknemers worden geselecteerd op basis van leeftijd 
uit het bestand van de bouwarbeidsmarkt. Daarna wordt naar aanleiding van de zes 
basisactiviteiten een verdeling gemaakt naar handelingen die door een persoon in het 
team zouden gedaan moeten worden. In dit takenpakket worden activiteiten onder
scheiden naar: - prepareren, - transporteren, - uitzetten, - bewerken, - verwerken, -
condi tioneren 
Binnen de functie van een persoon, en dus ook van een taakgroep, moeten deze zes 
basisactiviteiten zoveel mogelijk vertegenwoordigd worden. Dit is nodig om er voor 
te zorgen dater geen monotone taken ontstaan binnen de taakgroepen. 

Stap 5 Nadat de uitvoerende taken zo goed mogelijk verdeeld zijn moeten de regel
taken 'ingebouwd' worden. Een functie bestaat namelijk niet alleen uit uitvoerende 
taken maar ook als het goed is uit regeltaken. Daarbij moet ook duidelijk worden 
wat het regelbereik wordt, dus tot welk niveau in de organisatie dit kan gebeuren. 
Daarbij zijn twee factoren te onderscheiden, de interne en externe regelcapaciteit. 
De interne regelcapaciteit heeft betrekking op de grootte van de taken, organisato
risch, en de middelen om deze te realiseren, technisch. De externe regelcapaciteit 
gaat in op de af stemming tussen de taakgroepen. Dit betekent dat iedere taakgroep 
als het ware een 'produkt' aflevert dat aan bepaalde eisen voldoet. 
Aangezien De Sitter constateert dat 'beslissend voor de effectieve regelcapaciteit van 
een groep de mogelijkheid is om de detail planning zelf te verzorgen', mag geconclu
deerd worden dat vooral hierop de aandacht gericht moet worden. De groep moet de 
mogelijkheid krijgen om binnen de gestelde grenzen, met de beschikbare hulpmidde
len de opdracht tot een goed einde te brengen. 
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KOSTEN EN BATEN 
VOOR MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN 
VEILIGHEID EN GEZONDHEID IN DE BOUW 

A.S. Van Ieperen*, W. F. Schaefer** 
*Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Den Haag 

l .INLEIDING 

**Groep Uitvoeringstechniek 
Faculteit Bouwkunde 

TU Eindhoven 

In deze bijdrage met achtergrond informatie over kosten en baten wordt geciteerd uit 
twee verschillende bronnen. Een bron betreft een onderzoek naar de kosten en baten 
als gevolg van invoering van 'construction regulations' in Groot Brittanie. Het gaat 
hierbij om een studie op branche niveau. De andere bron is het rappon 'Bouwen aan 
gezond werk'. Daarbij worden de kosten berekend op specifieke gegevens van een 
bouwbedrijf. Beide onderzoeken komen tot een positieve conclusie: de opbrengsten 
ten gevolge van maatregelen die veiligheid en gezondheid bevorderen (zowel wette
lijke maatregelen als maatregelen op gebied van 'bedrijfscultuur') leveren uiteinde
lijk meer op dan de kosten die ermee gemoeid zijn. Het onderzoek op bedrijfsniveau 
is extra interessant omdat hiermee wordt betoogd dat niet alleen onze samenleving 
als geheel in financiele zin baat heeft bij maatregelen voor veiligheid en gezond.heid, 
maar dat ook het individuele bedrijf op kone termijn tot een beter rendement komt. 
Er geldt natuurlijk ook een keerzijde van deze onderzoeken en die ligt bij de vraag 
naar 'objectivering'. De betreffende onderzoeken zijn niet door een 'second-opi
nion' getoetst. Gelet op het belang van de resultaten is het zeker aan te bevelen om 
onderzoek te ontwikkelen dat ons meer in detail duidelijkheid kan verschaff en over 
de omvang van kosten en baten, zowel op het gebied van de Nederlandse bouw
branche, als op het gebied van het individuele Nederlandse bouwbedrijven, groot, 
middelgroot, dan wel klein. 
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2. ONDERZOEK KOSTEN EN BA TEN IN GROOT BRITTANIE 

CONSTRUCTION (DESIGN AND MANAGEMENT) REGULATIONS: 
COST BENEFIT ASSESSMENT: REVISION JUNE 1994 

Summary 
I. The Cost Benefit Assessment (CBA) for the draft Construction (Design and 

Management) Regu/,ations I 994 (CDM) was prepared assuming complete 
compliance with existing legislation and in the light of the duties proposed in the 
October I992 Consultative Document. 

2 . The CBA has been revised to reflect: 
the changes made to the Regwations following the consultati.on 
exercise; 
the Minister's request that the impact of increased compliance with 
existing legislation be assessed. 

The assumptions made and the costs assumed have been tested in discussions with 
representatives of the industry. 

Quantified costs and benefits 
3. The quantified costs and benefits, as they have changed are as follows: 

October I992 

Cost 
Benefit 
Net 

£M 
550 
220 
330 

November I 992 
£M 
400 
220 
I80 

Not easily quantified costs and benefits. 

MarchI994 
£M 

330- 350 
I60 

I70- I90 

June I994 
£M 
378 
I62 
2I6 

4. Estimates of the further benefits arising from CDM in terms of productivity 
gains and reduced ill-heath costs have been made and should be substantial:£ 
64 million from reduced ill-health costs and between£ I .7 and£ 5.I billion 
from productivity gains. 

5. Estimates of the cost of improved compliance with the existing legislation have 
also been made. These range from£ I .I to£ 4.2 billion for full compliance to£ 
0.4 to£ I 5 billion for the aussumed level of increased compliance. These 
increases may be off set against further increased benefits of£ 62 million. 

6. Taking an average where a range of figures are given, the total net ben.efi.t 
relating to those costs and benefits which are not easily quantifiable has been 
estimated to be in the region of£ 800 million per year. However these are 
benchmark figures and not of the same order of reliability as those in paragraph 
3. 
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Changes from previous CBAs 
7. The main areas of change from previous CBAs are: 

reductions in cost arising from the disapplications in regulation 3, 
increases in the costs of making appointments 
increased one-off training costs for designers 
reduced recurring costs to design work 
reduced costs to the principal contractor and other contractors from 
supervision and exchanging information 

The changes in the duties have not allowed ready comparison with the CBA 
produced for the October 1992 CD, except in overall tenns. 

Conclusion 
8. The CBA has been revised following the Minister's request and in 

discussion with industry. However, in the time available it has not been 
finally cleared by the Executive. Whilst there are substantial costs for the 
proposed Regulations and the resulting improved compliance with the 
existing legislation, the benefits are also likely to be substantial. On the 
basis of the costs and benefits that are readily quantifiable, there will be a 
net cost of around£ 220 million per annum. However, if account is taken 
of those costs and benefits that are not as easily or accurately quantifiable, 
there is a net benefit in the region of£ 580 million per annum. 

STEPHEN WILLIAMS 
SPDC3 
11JULY1994 

3. ONDERZOEK VOORBEELDPROJEKT VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID BEVORDERING BU EEN NEDERLANDS 
BOUWBEDRIJF 

Citaten conclusies , met name voor wat betreft de kosten en baten. 
Uit: Lendfers, M.L.G.H., Nijhuis, F.J.N., Jong, A.H.J. de, Janssen, P.P.M.: 
'BOUWEN AAN GEZOND WERKEN'' Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid. VUGA Uitgeverij, Den Haag, 1996 

In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van het landelijk voorbeeldproject 
"Bouwen aan gezond werken" dat gedurende de periode van 1991 tot en met 1995 
is uitgevoerd bij Nelissen van Egteren Bouw Zuid BV te Heerlen. Het project is uit
gevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met subsidie van de cen
trale arbeidsongeschiktheidsfondsen. 
In het project staan centraal het bevorderen van de gezondheid, de veiligheid en het 
welzijn van werknemers door middel van een integrale aanpak. Deze aanpak is zo-
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wel gericht op het verbeteren van de arbeidsituatie en het versterken van de lichame
lijke en geestelijke gezondheid van werknemers als het intensiveren van de verzuim
begeleiding en het bevorderen van rerntegratie. 

In het onderzoek zijn een aantal 'stappen' of onderzoekfasen onderscheiden. In deze 
samenvatting wordt kort nader ingegaan op 'Stap vijf': 'de evaluatie'. Deze fase 
toont de effecten van het project 'Bouwen aan gezond werken': 
• Het leidinggevend en kantoorpersoneel rapporteert beduidend minder 

klachten over de organisatie van het werk, de sociale verhoudingen, het 
overleg en de samenwerking, de verzuimbegeleiding, de waardering voor 
de werkkring en het veiligheidsbeleid. Tevens worden beduidend minder 
belastings- en gezondheidsklachten gerapporteerd. In de arbeidssituatie van 
het bouwplaatspersoneel blijken vooral verbeteringen te zijn opgetreden ten 
aanzien van de verzuimbegeleiding, de regelmogelijkheden in het werk, het 
overleg en de samenwerking en het veiligheidsgedrag. 

• De ontwikkeling van het ziekteverzuim laat zien dat het verzuim van zowel 
het leidinggevend en kantoorpersoneel als het bouwplaatspersoneel in 
1994, ten opzichte van de uitgangssituatie, is gedaald en. in 1995 verder af
neemt. 

• De leden van de stuurgroep zijn van mening dat er dankzij het project een 
groot aantal winstpunten behaald is. Als belangrijkste resultaten worden ge
noemd: het op gang brengen van een bewustwordingsproces in de orga
nisatie ten aanzien van de aandacht voor arbeidsomstandigheden en gezond
heidsfactoren in brede zin, een verbeterde verzuimbegeleiding, meer en 
beter overleg, toegenomen collegialiteit en openheid binnen de organisatie 
en meer aandacht voor veiligheid en fysiek belastende omstandigheden in 
het werk van bouwplaatsmedewerkers. 

• De kosten-baten analyse van het project laat over de periode van 1992-1994 
een positiefresultaat zien. 

Nadere analyse van bevindingen ten aanzien van kosten en baten 
Ondanks de wens om kosten en baten doorgaans zoveel mogelijk in financiele ter
men uit te drukken, zal het met name, daar waar het de baten betreft, onmogelijk en 
onwenselijk zijn om deze in guldens te willen vertalen. Een dergelijk programma 
leidt namelijk niet uitsluitend tot opbrengsten in termen van kostenbesparingen als 
gevolg van een dalend ziekteverzuim, maar tevens tot een verbeterd functioneren 
van medewerkers en van de organisatie als geheel. 
Vandaar dat bij een kosten-effectiviteitsstudie van een dergelijk programma gekeken 
moet worden naar de baten die voortvloeien uit ondermeer: 
• Een verbeterde samenwerking en communicatie. 
• Een snellere probleem-signalering en een verbeterd probleem-oplossend 

vermogen. 
• Een hogere arbeidssatisfactie en motivatie. 
• Kwaliteitsverbetering in het werk (minderfouten en storingen). 
• Een positiever beeld over de organisatie. 
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Dit kunnen belangrijke winstpunten van een gei'ntegreerd gezondbeidsbevorderings
programma zijn. Op basis van de resultaten zoals deze in de voorafgaande boofd
stukken bescbreven zijn en uit een onafhankelijke slot evaluatie, mag geconcludeerd 
worden dat op een aantal van deze punten winst is geboekt. 
Het is duidelijk dat de overlegstructuur verbeterd is en bet overleg over de bouwpro
jecten in een vroegtijdig stadium plaatsvindt. Dit leidt tot minder problemen bij de 
uitvoering van bet werk, verboo@e satisfactie en motivatie, maar heeft ook tot 
resultaat dat de organisatiestructuur sterk veranderd is. 
Daardoor worden problemen in de organisatie weer sneller gesignaleerd en boven
dien bespreekbaar. De werknemers hebben geleerd dat zij zelf invloed kunnen uitoe
fenen op de eigen werkomstandigheden en de wijze waarop het werk georganiseerd 
wordt. 
De winst op deze punten is niet onmiddellijk in geld uit te drukken. Het belang van 
deze winst zal echter groter zijn dan van de directe "financiele opbrengst" van een 
dergelijk programma. De impact van deze wijzigingen in de organisatiecultuur, de 
motivatie van de werknemers, de overleg-structuur en -cultuur leidden tot een conti
nue verbetering van de arbeidssituatie, de werkplanning en van de kwaliteit van de 
uitvoering. 
Bij de kosten-effectiviteitsanalyse zullen de opbrengsten ten gevolge van een vermin
derd verzuim af gezet word en tegen de kosten van het programma. Hierbij wordt de 
verzuimdaling voor de totale populatie in 1993 en 1994 afgezet tegen de verzuim
daling in het controle-bedrijf. Daarbij is bet verzuim van de werknemers, die over 
dit totaal aantal jaren in dienst is geweest van het interventie- en het controle-bedrijf, 
als uitgangspunt genomen. Deze maten zijn betrouwbaarder dan de jaarlijkse ver
zuimcijfers van de totale populatie, omdat deze laatsten sterk bei'nvloed worden door 
een in de bouw traditioneel hoog verloop. 

Op basis van de gevonden verschillen in de stressoren die van invloed zijn op bet 
verzuim in de tussenmeting (regressie-analyse) en op basis van de vergelijking van 
de verzuimdaling met bet controle-bedrijf (vaste populatie) mag geconcludeerd wor
den dat tenminste 30% van de verzuimdaling bij bet interventiebedrijf is toe te schrij
ven aan maatregelen die genomen zijn in het kader van het project. Vandaar dat bij 
deze kosten-effectiviteitsanalyse niet uitgegaan zal worden van de totale verzuimda
ling, maar van 30% van deze dating. 

Tegelijkertijd is gekozen voor een eenduidige, objectiveerbare bepaling van kosten 
en baten. Zowel aan de kosten- als aan de batenkant zijn vergelijkbare personele kos
ten opgenomen. De ontstane kosten als gevolg van afwezigbeid ten gevolge van 
vergaderingen en training e.d. worden berekend op basis van de gemiddelde loon
kosten per werknemersgroep. De baten ten gevolge van verminderd ziekteverzuim 
worden eveneens berekend op basis van de gemiddelde loonkosten per werk
nemers-groep. De vraag is natuurlijk of de aanwezigbeid op een vergadering 
automatisch gepaard gaat met een verminderde produktie. Doordat de berekende 
personeelskosten aan zowel de kosten- als batenkant op een overeenkomstige wijze 
plaatsvindt, boudt een eventuele onderschatting/overschatting van de omvang van de 
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personeelskosten aan de kosten-kant tegelijkertijd ook een onderschatting I over
schatting van deze opbrengsten aan de batenkant in. 

Tabel 7.13 
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tabel 7.14 

Zoals ui t de bovenstaande tabellen blijkt, wegen de directe kosten al vrij snel op 
tegen de baten (f 249.580) berekend over een twee-jarige periode. Amerikaanse stu
dies tonen aan dat juist de motivatie, de binding met de organisatie, de werksfeer en 
dergelijke, door soortgelijke programma's verbeterd worden. Zoals eerder gesteld 
werd, kunnen een aantal positieve ontwikkelingen in de organisatie niet onmiddellijk 
in geld worden uitgedrukt. Deze kosten-baten analyse geeft echter wel een goed 
inzicht in de baten van de investeringen in veiligheid, gezondheid en welzijn. Het 
leert ook dat met betrekking tot personeelsinvesteringen gedacht kan worden in 
opbrengsten, terwijl in het verleden vooral gedacht is in termen van kosten. 

51 

PROCEEDINGS WORKSHOP ARB EID EN GEZONDHEID IN DE BOUW 



BESCHOIJWINGEN BIJ KADERS 

52 

PROCEEDINGS WORKSHOP ARB EID EN GEZONDHEID IN DE BOUW 



BESCHOUWJNGEN BJJ KADE RS 

CUL TUUR & VEILIGHEID IN DE BOUW 

1.INLEIDING 

G.J. Maas, S.D. Meijer 
Groep Uitvoeringstechniek 

Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

In dit artikel worden begrippen als cultuur en veiligheid aan elkaar gekoppeld in de 
context van de uitvoering van bouwwerken. In paragraaf 2 zal het begrip cultuur 
worden gedefinieerd in paragraaf 3 veiligheid. In paragraaf 4 zal worden gezien ho~ 
met het begrip cultuur "meetbaar" kan worden omgegaan. Paragraaf 5 beschrijft wat 
dit kan inhouden voor het beschouwen van veiligheid in de bouw. 
Het is niet meer verdacht om in de bouw het woordje cultuur te gebruiken. In situa
ties waar het gedrag van mensen het technisch funktioneren bei'nvloedt en waar de 
technicus zijn greep op het proces verliest komt het begrip cultuur om de hoek kij
ken. Waar de technische logica niet meer alles kan verklaren, water op een bouw
project gebeurt, wordt makkelijk gezegd: Dat is de cultuur van de bouw. 

Het is goed te verwijzen naar twee publicaties, die het begrip cultuur han.teerbaar ma
ken voor toepassing in de bouw. Veel boeken zijn geschreven over de cultuur in on
dernemingen. Bekende auteurs zijn Mintzberg met Structure in Fives: Designing 
effective Organizations, Peters en Waterman met In Search of Excellence, Toffler 
met The third Wave, Fridjoff Kapra met The Turning Point. Deze boeken geven 
veel informatie en voorbeelden maar zijn Sterk gekleurd door de Amerikaanse bena
dering van het leven, die bijvoorbeeld gekenmerkt wordt door een hoge waardering 
van persoonlijke successen. 
Lessen voor Europa zijn daar vaak moeilijk uit te trekken door onze andere kijk op 
de maatschappij. Overigens ook in Europa zijn de Fransman, de Duitser, Italiaan en 
de Nederlander niet over een kam te scheren. Met vakantie gaan naar andere landen 
heeft behalve het aantrekkelijke van warm weer, toch de attractie van het verkeren 
onder "andere mensen". Blijkbaar "zijn" wij zoals we zijn ook omdat we ergens wo
nen, werken en leven. Dit "zijn" noemen we "cultuur". Het kijken naar cultuuruitin
gen op nationaal niveau en op ondernemingsniveau is beschreven door twee auteurs: 
door Geert Hof stede met Cultures and Organisations, Software of the Mind (in het 
Nederlands uitgegeven onder de titel Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met Cul
tuurverschillen; uitgegeven door Contact in Amsterdam ISBN 90-254-6913-2 
(1991) en door Geert Sanders in samenwerking met Bram Neuijen met Bedrijfs
cultuur: Diagnose en BeYnvloeding; uitgegeven door Van Gorkum te Assen in de 
reeks van de Stichting Management Studies (jaartal 1987). Deze twee studies geven 
richtlijnen voor een beschouwing van de culturele aspecten van ons leven en wer-
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ken. In de volgende paragrafen zal uit deze werken geciteerd worden. 

2 .CULTUUR 
Cultuur is geen natuurkundig meetbaar begrip. Het l<ent geen vaste ijkpunten, waar
aan men houvast kan ontlenen. Het begrip cultuur krijgt pas betekenis wanneer men 
verschillende groepen mensen met elkaar vergelijkt; groepen, waarvan de leden on
derling met elkaar overeenkomen in gedrag, gewoonten en waardering van deze ge
woonten, maar die duidelijk verschillen van leden van andere groepen in gedrag en 
met name de waardering van het doen en laten van de groep. Het vergelijken van · 
groepen kan zichtbaar gemaakt worden door de praktijken van deze groepen in beeld 
te brengen en te beschrijven samen met de beleving van die praktijken door de indivi
duen. Vele termen worden gebruikt om een cultuur te beschrijven. De volgende vier 
beschrijven het cultuurbegrip vrij volledig: symbolen, helden, rituelen en waarden. 
Organisaties hebben hun eigen praktijken, die kunnen afwijken van de landscultuur. 
Gekoppeld aan de begrippen: symbolen, helden, rituelen en waarden zijn dan de vol
gende vragen interessant: (Hofstede p. 231). 

• over organisatiesymbolen: wat zijn hier speciale termen, die alleen voor 
ingewijden te begrijpen zijn? 

• over organisatiehelden: wat voor mensen maken hier het snelst carriere? 
Welke personen zijn volgens u speciaal belangrijk (geweest) voor de orga
nisatie? 

• over organisatierituelen: aan wat voor periodieke vergadering neemt u deel? 
Hoe gedragen mensen zich tijdens vergaderingen? Welke gebeurtenissen 
worden in deze organisatie gevierd? 

• over organisatie-waarden: wat voor dingen ziet men hier graag gebeuren? 
Wat is de grootste fout, die iemand hier kan maken? Van wat voor proble
men ligt u 's nachts wakker? 

3.HET METEN VAN ORGANISATIE-CULTUUR 
In de studie van Sanders en Neuijen (1987) worden dimensies van de organisatie 
aangeduid, die een vergelijk mogelijk maken van zaken, die op zichzelf moeilijk 
meetbaar zijn, maar in vergelijk met anderen soms heel kenmerkend. In het hierna 
volgende overzicht van Sanders en Neuijen (p. 45) worden de zes dimensies samen
gevat: 
1. Procesgericht 

Risico's mijdend. 
Zo weinig mogelijk inspannen. 
Elke dag zo'n beetje hetzelfde. 

2. Mensgericht 
Rekening houden met persoonlijke 
problemen. 
Verantwoordelijkheid nemen voor 
welzijn van werknemers. 
Nemen van beslissingen door groepen. 
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Resultaatgericht 
Op gemak in risicovolle situaties. 
Uiterste best doen. 
Elke dag een nieuwe uitdaging. 

Werkgericht 
Sterke druk uitoefenen om werk af te 
krijgen. 
Uitsluitend interesse in het werk dat 
wordt af geleverd. 
Nemen van beslissingen door 
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individuen. 

3. Organisatiegebonden Professioneel 
Zich identificeren van werknemers Zich identificeren van werknemers 
met hun organisatie. met hun beroep. 
Aantrekken van mensen uitjuiste familie, Aantrekken van mensen vanwege 
sociale klasse, schoolachtergrond. geschiktheid voor het werk. 
Normen van het werk gelden ook thuis. Prive-leven is ieders eigen zaak. 
Niet ver vooruit denken. Jaren vooruit denken. 

4. Open 
Openheid tegenover nieuwkomers 
en buitenstaanders. 
Haast iedereen past in organisatie. 

Nieuwe medewerkers voelen zich 
snel thuis. 

5. Strakke controle 
Zich bewust van kosten. 
Zich strikt houden aan vergadertijden. 

Serieus praten over bedrijf en werk. 

6. Pragmatisch 
Tegemoet komen aan wensen 
van de klam. 
Resultaten belangrijker dan procedures. 
Pragmatische houding tegenover ethiek. 
Nauwelijks nuttige bijdrage aan 
samenleving. 

Gesloten 
Geslotenheid en geheimzinnigheid, 
Zelf s voor eigen medewerkers. 
Alleen bijzondere mensen passen in 
organisatie. 
Nieuwe medewerkers voelen zich 
niet snel thuis. 

Losse controle 
Zich niet bewust van kosten. 
Zich bij benadering houden aan 
vergadertijden. 
Grappen maken over het bedrijf en 
werk. 

Normatief 
Correct toepassen van procedures. 

Procedures belangrijker dan resultaten. 
Hoge normen inzake ethiek. 
Nuttige bijdrage aan samenleving. 

4. VEILIGHEID IN DE BOUW ALS EEN SYSTEEMBENADERING 

4 .1 Bouwen als systeem 
Het bouwproces is eigenlijk een transformatie-proces: we transformeren materie, 
energie en informatie van een beginsituatie naar een eindsituatie met als resultaat een 
bouwwerk. Dit algemene model geeft beter weer dan de traditionele beschrijvingen 
van het bouwproces, de samenhang tussen materie, arbeid en gegevens, die nodig 
zijn om tot een goed resultaat te komen. De verantwoordelijkheid voor het goede re
sultaat ligt bij alle drie de elementen. De beheersing van het proces met goed manage
ment vraagt dan ook van de projectmanager inzicht in het totaal en begeleiding van 
het totaal. Men kan niet eerst een element (bijvoorbeeld de informatie) uitwerken en 
later met de andere twee elementen starten. 
Het model beschrijft wat duidelijker, hoe je als producent naar het bouwen kijkt. Je 
hebt een beginsituatie, waarin materialen, produktiemiddelen en informatie beschik
baar zijn, waarmee je naar een eindsituatie werkt: het vervaardigde gebouw of bouw
werk. 
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4.2 Veiligheid als systeem 
Ongelukken moeten vermeden worden. Schade aan stoffen, gebouw en machines 
kan veel kosten met zich meebrengen. Letsel aan mensen kan niet uit te drukken en 
niet te vergoeden leed veroorzaken. Emstig letsel of een dodelijk ongeval grijpt le
venslang in op betrokkenen en hun verwanten. 
Veiligheid is niet gericht op ongelukken of schade, het is juist gericht op het vermij
den van situaties, waarin een ongeval zou kunnen gebeuren. Onveiligheid is aan te 
geven als slechte werkomstandigheden en het voorvallen van ongelukken. Dit kun je 
meten, aangeven, tellen en beschrijven. Men weet echter nooit zeker wanneer iets 
veilig is. Men streeft veiligheid als een situatie vrij van ongevullen en met gezonde 
arbeidsomstandigheden, terwijl bijna niet aan te geven is wanneer dit zo zou zijn. 
Torbica probeen dit definitie-probleem op te lossen door veiligheid in een breder 
verband te plaatsen. Hij gebruikt de systeem-theorie om de invloed van alle 
mogelijke parameters op veiligheid inzichtelijk te maken. 

beginsituatie 

grond 
grondstoffen 
materialen 
bouwstoffen 
bouw-elementen 
bouwsystemen 
installaties 

Materie __ 

arbeid >Energie 
produktiemiddelen : 
materieel 

doel ~ tekeningen lnformatie 
eisen I wensen .... 
bestek -
werkdocumenten 

TRANSFORMATIE·MODEL 

B 

ei ndsitiuatie 
~ 

Bouwwerk .... 

Figuur 1: Bouwen is een transforrnatieproces 

4. Veilig bouwen als systeem 
Het bouwproces nodigt uit tot een benadering volgens de systeemtheorie, omdat dan 
organisatorische verbanden los-gelaten kunnen worden (Maas, 1991, p. 9). Torbica 
doet hetzelfde met veiligheid (Torbica, 1995, p. 240). Een combinatie van beide sys
temen geeft een model voor veilig bouwen. 
Het leiden van zo'n transformatie-proces is de functie van projectmanagement. Kor-
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te termijn doelen zijn daarvan het kenmerk. In de bouw speciaal gekarakteriseerd 
door de segmentatie van het proces. Een proces of project is door de segmentatie en 
steeds weer nieuwe rolverdeling zeer gevoelig voor verstoringen. Het is als een rei
zend circus, waarin steeds nieuwe kunsten worden vertoond en waar de mensen 
goed van aanpakken weten: garen van de klos. 
Het bedrijf kent lange termijn doelstellingen, waarin veiligheid im- of expliciet wel 
een plaats zal hebben. De projecten, die binnen een bedrijf worden uitgevoerd, moe
ten de vertaalslag maken van bedrijfsdoelstelling naar de dagelijkse praktijk op de 
werkvloer. Daarin spelen de termen uit het transformatie-model een belangrijke rol. 

SAFETY SYSTEM 

people --... 

procedures 

.... 
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Safe working .... conditions ------ --

equipment 

-- free accident 
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Figuur 2: Safety system [Torbica, 1995, p. 240] 
werKaocumenten: maanaoverz1cnten 
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Figuur 3: Model voor veilig bouwen 
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5. METEN VAN VEILIGHEID VAN ORGANISATIES 
In paragraaf 2 is behandeld dat volgens Hofstede cultuur kan word.en beschreven 
door middel van vier aspecten: symbolen, helden, rituelen en waarden. In paragraaf 
3 zijn de zes dimensies beschreven die volgens Sanders en Neuijen de bedrijfscul
tuur duiden: 
1. Procesgericht 
2. Mensgericht 
3. Organisatiegebonden 
4. Open 
5. Strakke controle 
6. Pragmatisch 

Resultaatgericht 
Werkgericht 
Professioneel 
Gesloten 
Losse controle 
Normatief 

In paragraaf 4 zijn uit de systeembeschrijving van veiligheid in de bouw de begrip
pen afgeleid, die een beeld geven over de relatie tussen organisatie en veiligheid. 
Een combinarie van deze drie begrippen geeft het volgende beeld. 

proces 

normatief 

symbolen 

segemen a 1e 
indebouw 

verstoringen 

held en 

Jagers 

I S 

specialisten 
goudhaantjes 

rituelen 

wer overe 
bouwverg. 
veiligheids
beraad 

waarden 

opevermg 
tijd + kosten 

aeaalines -

Figuur 4: Relatie tussen cultuurwaarden, organisatie dimensies en bouwproject
terminologie. 
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6. NOODZAKELIJK ONDERZOEK 
Het management van een bedrijf zal ongetwijfeld tot een van zijn doelstellingen heb
ben geformuleerd om een veilige arbeidssituatie aan te bieden aan de werknemers als 
het al expliciet is gemaakt. Meestal spreekt men zoiets niet uit; immers niemand is er
op uit om het tegenovergestelde (onveiligheid) te bereiken. Deze lange termijn doel
stellingen passen niet of moeizaam in het idioom van het gewone project-manage
ment. 
Door middel van onderzoek zou helder gemaakt kunnen worden: 
1) Wat zijn de sturingsmechanismen in het projectmanagement in de bouw? 
2) Welke van deze mechanismen hebben een veiligheids-aspect? 
3) Hoe kunnen veiligheidsaspecten een apart snrringsmechanisme worden? 

Referenties 
Hofstede 1991, Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen. 
Maas 1991, Produktie in de bouwkunde. 
Sanders en Neuijen 1987, Bedrijfscultuur: diagnose en belnvloeding 
Torbica Z. et al, The Taguchi Approach; A challenge for Safety Professionals, in 
Proceedings 'Construction Safety and Loss Con troll', University Florida, 1995 
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BOUWPROCESBESLUIT IN THEORIE EN PRAKTIJK 

J.W.J. Humme 
Stich ting ABOMA I KEBOMA 

Ede (Gld) 

1.DE NOODZAAK VOOR EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK 
VAN VEILIGHEID IN DE BOUW 

De bouw wordt gekenmerkt door tijdelijkheid, mobiliteit en een voortdurende veran
dering van het aantal werknemers van verschillende bedrijven. Bovendien is er con
stant sprake van een grote verwevenheid van werkzaamheden van verschillende be
drijven en individuen. Werkzaamheden van de ene werkgever bei'nvloeden maar al 
te vaak de werkzaamheden van anderen op de bouw. Dit vertaalt zich, vergeleken 
met andere bedrijfstakken, in een relatief hoog aantal ongevallen, vaak met ernstige 
afloop. 

In 1988 is er in Europees verband een onderzoek verricht naar het aantal ongevallen 
in de bouw. In de lidstaten van de Europese Unie (EU) vonden in datjaar 750.000 
ongevallen plaats, waarvan 1413 met dodelijke afloop. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat circa 40% van deze ernstige ongevallen te wijten was aan een inadequate 
bouwkundige en/of organisatorische keuze tijdens het ontwerptraject van het pro
ject. Daarnaast bleek een slechte planning van de uitvoeringswerkzaamheden en een 
slechte coordinatie tussen de (onder)aannemers op de bouwplaats het risico van 
ongevallen aanmerkelijk te verhogen. 
Dit onderzoek heeft geleid tot een Europese Richtlijn betreffende minimum voor
schriften over veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. In 
Nederland is deze Richtlijn verbreed tot het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighe
denwet dat op 12 augustus 1994 van kracht is geworden. 

2 .DOEL VAN HET BOUWPROCESBESLUIT -
ARBEIDSOMST ANDIGHEDENWET 

Het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers in de bouw te verbeteren. Dit wordt bereik:t door de 
verantwoordelijkheden van alle bij de bouw betrokken partijen duidelijk te omschrij
ven. Hierdoor ontstaat er een keten van verantwoordelijkheden tussen de verschillen
de partijen (opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer en uiteindelijk de be
heerder). 

Een cruciale rol in het Bouwprocesbesluit vervult de opdrachtgever (diegene voor 
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wiens rekening een project wordt gerealiseerd). Deze dient reeds in de ontwerpfase 
van een project te zorgen dat algemene uitgangspunten inzake veiligheid, gezond
heid en welzijn van de werknemer tijdens de bouw en het beheer van het project wor
den nageleefd. 

· Om dit te realiseren heeft de opdrachtgever een aantal taken en verplichtingen ge
kregen. Een van die taken is het aanstellen van een V &G-coordinator ontwerpfase. 
Deze coordinator dient ervoor te zorgen dat tijdens het ontwerptraject een 
Veiligheids- en Gezondheidsplan (V &G-plan) wordt opgesteld. Indien de opdracht
gever de vereiste kennis en deskundigheid zelf niet in huis heeft, kan de taak van de 
V &G-coordinator ontwerpfase door hem bij een architect worden ondergebracht. 
Mits de vereiste kennis bij de architect aanwezig is, is hier niets op tegen. Echter, 
zijn verantwoordelijkheden komen hiermee niet te vervallen. Hij blijft (strafrechte
lijk) verantwoordelijk voor de arbo-aspecten van zijn ontwerp. Veelal zal de noodza
kelijke kennis ook bij de architect niet aanwezig zijn. In dat geval is het raadzaam 
een exteme adviseur in te schakelen. 

Het belangrijkste doel van het Bouwprocesbesluit is het in kaart brengen van de mo
gelijke risico's die tijdens de uitvoering en het beheer van een project naar voren ko
men. Door middel van het V &G-plan ontwerpfase worden maatregelen aangereikt 
om de gesignaleerde risico's te verminderen c.q. weg te nemen. Het gaat dus duide
lijk om preventie: het zodanig onnverpen dat zonder gevaar voor werknemers of om
geving een project gerealiseerd kan worden. 

Het Bouwprocesbesluit heeft ook invloed op de keuze van de toe te passen bouw
materialen, vooral met betrekking tot vorm, afmetingen, gewichten en eventuele 
schadelijkheid voor gezondheid en milieu. Naast bouwmaterialen moet ook aan de 
werkmethode worden gedacht. Een bekend voorbeeld is de zandcementvloer. Het 
toepassen van deze vloer werkt arbeidsongeschiktheid in de hand. Tegenwoqrdig 
zijn daarvoor zowel technisch als prijstechnisch goede altematieven aanwezig. Het 
Bouwprocesbesluit vraagt in feite aan opdrachtgever en architect om tijdens het ont
werptraject goed na te denken over de keuze van materialen en werkmethode. 

Samengevat kan worden gezegd: 
Het Bouwprocesbesluit inventariseert door middel van het V &G-plan ontwerpfase 
mogelijke risico's voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van uitvoe
rende partijen en andere direct of indirect bij het bouwproject betrokken partijen en 
stelt maatregelen voor om deze risico's te verkleinen of te elimineren. Hierbij zal re
kening moeten worden gehouden met het feit dat: 
- de risico's bij de bron moeten worden aangepakt; 
- men collectieve beschenningsmaatregelen prefereert boven individuele maatrege-

len; 
- de mens centraal staat bij de keuze van materialen en werkmethoden; 
- de stand der techniek als geldende norm wordt gehanteerd. 
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3 .INTRODUCTIE VAN HET BOUWPROCESBESLUIT 
De invoering van het Bouwprocesbesluit heeft nogal wat stof doen opwaaien. Zon
der gewenningsperiode of overgangstennijn werd de nieuwe wet na publikatie in de 
Staatscourant op 12 augustus 1994 direct van kracht. Er was geen of nauwelijks con
crete infonnatie beschikbaar over wat nu precies van de verschillende partijen werd 
verwacht. Dit heeft, met name in het begin, geleid tot merkwaardige en zeer curieuze 
situaties. Met uiters creatieve ideeen heeft men geprobeerd om onder de verplichtin
gen van deze nieuwe wet uit te komen. 

Voor veel opdrachtgevers, architecten ofraadgevende adviesbureaus was (en is nog 
steeds) kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid in de bouw 
een vrijwel onbekende materie. Dit heeft tot erg veel verwarring geleid. Verkeerde in
terpretatie van het Bouwprocesbesluit en slecht opgestelde V &G-plannen waren het 
gevolg. 

Veel opleidingsinstituten hebben in 1995 en 1996 cursussen en workshops ge6rgani
seerd om dit hiaat zo goed mogelijk in te vullen. Echter, ook hier hebben we moeten 
constateren dat lang niet ieder opleidingsinstituut volledig op de hoogte was van de 
bedoelingen van het Bouwprocesbesluit. De afgelopen 2 jaar is er een ware wild
groei ontstaan van "adviesbureaus" die onnodige en extreem hoge vergoedingen heb
ben gevraagd voor het opstellen van V &G-plannen. 

Doordat de wet op sommige onderdelen nogal abstract is gefonnuleerd, blijken er 
(zelfs. tot op heden) nog steeds bij verschillende belangengroeperingen interpretatie
verschillen mogelijk te zijn. Zelfs bij de Arbeidsinspectie (ten tijde van de invoering 
van het Bouwprocesbesluit nog de Inspectiedienst-SZW) zijn er verschillende stro
mingen waameembaar. Het zal duidelijk zijn dat deze interpretatieverschillen niet bij
dragen tot een snelle en eenduidige invulling van de wet. 

4 .HET V&G-PLAN: ERVARINGEN NA 2 JAAR 
Het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden in nu twee jaar van kracht. Langza
merhand ontstaat er bij de verschillende partijen een gewenning en wordt met name 
het begrip "Arbeidsomstandigheden" steeds meer herkend. Opvallend is dat met na
me uitvoerende partijen zeer snel hebben ingespeeld op de nieuwe situatie. Dit komt 
onder andere doordat het aspect arbeidsomstandigheden voor hen al veel langer een 
belangrijk onderdeel uitmaakt van hun bedrijfsvoering. 

4 .1 De opdrachtgever en architect 
Opdrachtgevers en architecten hebben tot op heden veel terughoudender en met veel 
meer onbegrip gereageerd. Velen onder hen hebben maar met moeite kunnen accep
teren dat ook zij nu een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en 
gezonde uitvoering van hun bouwproject. Met name in de beginfase van de invoe
ring van het Bouwprocesbesluit heeft dit geleid tot merkwaardige situaties. Veelvul
dig heeft men geprobeerd om taken en verplichtingen van de opdrachtgever (boven
wettelijk) via het bestek "over te dragen" aan de aannemer. 
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Mede door de summiere informatievoorziening vanuit het Ministerie heeft het vrij 
lang geduurd voordat opdrachtgever en architect op de hoogte waren van de nieuwe 
ontwikkelingen. Door deze onduidelijke situatie heeft de Inspectiedienst-SZW (te
genwoordig weer de Arbeidsinspectie) 1995 gezien als een introductiejaar, waarbij 
nauwelijks controle-activiteiten naar opdrachtgevers en architecten hebben plaatsge
vonden. 

Nu, twee jaar na invoering van het Bouwprocesbesluit, zien we dat zelfs bij profes
sionele opdrachtgevers geen of onvoldoende invulling wordt gegeven aan de taken 
en verantwoordelijkheden zoals die in het Bouwprocesbesluit zijn omschreven. Met 
name de concrete invulling van het V &G-plan ontwerpfase leidt vaak tot een zinloze 
opsomming van gevaren (dragen van helmen, vallen van hoogte) die absoluut niet 
bijdraagt tot verhoging van de veiligheid en verbetering van de arbeidsomstandighe
den op de bouwplaats. Men ziet het Bouwprocesbesluit - en met name het V &G
plan - maar al te vaak als een noodzakelijk kwaad. 

Wij worden nog steeds zeer frequent door opdrachtgevers en architectenbureaus be
naderd met de vraag of wij (vaak vlak v66r de aanbesteding van het werk) nog even 
snel een V &G-plan willen opstellen. Juridisch gezien is men verplicht een V &G
plan ontwerpfase voor aanbesteding bij het bestek te voe gen. Het V &G-plan is im
mers een formeel onderdeel van dit bestek. Toch heeft het maken van een V &G-plan 
op deze wijze weinig zin. De mogelijke aanvullingen op het programma van eisen, 
aanpassingen en aanvullingen op het (technisch) ontwerp (bijvoorbeeld het toepas
sen van een andere bouwmethodiek), is immers vaak niet meer mogelijk. Ieder voor
stel in die richting zal in dit stadium alleen maar kostenverhogend werken. Alleen 
eenvoudige maatregelen kunnen worden voorgesteld, zoals het gebruiken van ande
re (bouw)materialen met minder schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu. 
Deze oppervlakkige invulling van het V &G-plan leidt niet tot het voor ogen staand 
resultaat, namelijk vermindering van het aantal ongevallen in de bouw. 

Een veel gebruikt argument om toch maar zo min mogelijk aan het Bouwprocesbe
sluit te hoeven voldoen zijn de kosten. Naast de "enorme" administratieve verplich
tingen wordt er gesproken over een kostenverhoging van 3 tot 10%. Ik bestrijd deze 
beide uitspraken ten zeerste. Het zal duidelijk zijn dat een preventieve aanpak voor 
een hogere veiligheid op de bouwplaats in het begin extra werk en dus extra kosten 
met zich mee zal brengen. Maar als men veiligheid direct vanaf het begin "mee-ont
werpt" zouden die kosten nog weleens mee kunnen vallen. Denk bijvoorbeeld eens 
aan het "mee-ontwerpen" van een structurele dakrandbeveiliging op een flatgebouw 
met plat dak, of het aanbrengen van een gevelreinigingsinstallatie. Hoe vaak zal men 
in de levensduur van dit gebouw een tijdelijke dakrandbeveiliging moeten aanbren
gen, hoe vaak zullen de gevels gereinigd moeten worden en wat zijn hiervan dan de 
periodiek terugkerende kosten? 

Naast de kostenverhoging die veiligheidsmaatregelen eventueel met zich meebren
gen, staan de kosten van de ongelukken. In 1988 bedroeg de totale schade ten gevol-
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ge van ongelukken in de bouw, afgezien van het menselijk leed, 36 miljard gulden. 
Dit is ongeveer de helft van de totale winst van alle Europese bouwbedrijven in 
1989! 

Dat het Bouwprocesbesluit enorme administratieve verplichtingen met zich mee
brengt bestrijd ik eveneens. Door onkunde worden omvangrijke risico-inventarisa
ties (V &G-plannen) opgesteld. Een dergelijke aanpak leidt inderdaad tot een enorme 
papierwinkel, maar draagt niet bij tot de verhoging van de veiligheid. De kunst is 
juist om alleen die maatregelen voor te schrijven die daadwerkelijk van invloed zijn 
op de verhoging van de veiligheid tijdens de bouw en het beheer van het gebouw. 
"In der Beschrankung zeigt sich der Meister" 

Een ander veel gehoord argument van opdrachtgevers en architecten is dat men vindt 
dat zij zich moeten gaan bemoeien met de verantwoordelijkheden van de uitvoerende 
partij. Dit heeft puur te maken met het feit dat men de verantwoordelijkheden van de 
uitvoerende partij. Dit heeft puur te maken met het feit dat men de verantwoordelijk
heden die zij zelf hebben, verkeerd inschatten. Maar al te vaak wordt gedacht dat er 
uitvoeringstechnische maatregelen in het V &G-plan ontwerpfase moeten worden 
voorgesteld. Dit is niet de bedoeling. Men dient zich uitsluitend te beperken tot "ab
stracte" maatregelen die uitsluitend door de opdrachtgever op een bepaald momen in 
het ontwerptraject beYnvloedbaar zijn. "Concrete" maatregelen in de sfeer van uitvoe
ringsmethodieken en werkwijzen horen thuis in het V &G-plan uitvoeringsfase. 

4. 2 De uitvoerende partij 
Zoals gezegd hebben aannemers veel minder problemen ondervonden bij de imple
mentatie van het Bouwprocesbesluit dan opdrachtgevers en architecten. Door de in
voering van kwaliteits- en veiligheidssystemen zijn de aannemers de afgelopen jaren 
al gewend om voor hun projecten veiligheids- en arboprojectplannen op te stellen. 
Het V &G-plan uitvoeringsfase is een verdere nuancering van deze reeds bestaande 
systemen. Daarnaast zijn aannemers over het algemeen gewend om snel op een ver
anderde situatie in te spelen. Opvallend is dan ook dat, ondanks het feit dat wij vele 
(grote) aannemers tot onze klantenkring kunnen rekenen, wij tot op heden geen(!!!) 
of nauwelijks V &G-plannen uitvoeringsfase hebben opgesteld. Dit wordt veelal 
door de bedrijven zelf gedaan. 

4 .3 Het V &G-dossier 
Het V &G-dossier is in feite het V &G-plan voor verbouw, renovatie en onderhoud
activiteiten. In dit plan moeten maatregelen en voorzieningen zijn omschreven die tij
dens het ontwerp zijn getroffen om veilig onderhoud, renovatie en zelfs sloop te 
waarborgen. Hierbij moet met name gedacht worden aan bijvoorbeeld structurele 
voorzieningen die zijn aangebracht voor het plaatsen, schoonhouden en eventueel 
vervangen van lichtstraten en dergelijke. 
Tot op heden zijn er weinig V &G-dossiers die informatie bevatten zoals die in het 
Bouwprocesbesluit bedoeld zijn. Waarschijnlijk is men al zo blij dater een V &G
plan ontwerpfase is geproduceerd, dat men het V &G-dossier maar vergeet. De be-
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langrijkheid en de waarde van dit instrument wordt nog maar door weinigen erkend. 

Dit zal dus inhouden dat bij verbouwactiviteiten van enige omvang de opdrachtgever 
opnieuw een compleet V &G-plan zal moeten (laten) opstellen, terwijl men veel een
voudiger gebruik had kunnen maken van het (veelal door de aannemer) gecomple
teerde V &G-dossier. 

4. 4 Samenvattend kan word en gesteld 
- Opdrachtgevers en architecten kunnen slechts schoorvoetend wennen aan hun 

nieuwe verantwoordelijkheden met betrekking tot verhoging van de veiligheid. 
- Door het ontbreken van arbo-kennis bij opdrachtgevers en architecten ontstaan 

vage (en vaak dikke) V&G-plannen die niet bijdragen tot de verhoging van de 
veiligheid tijdens de bouw. 

- V &G-plannen worden meestal op het laatste moment opgesteld, zodat bijsturing 
vaak niet meer mogelijk is. 

- Het veilig (technisch) ontwerpen bij aanvang van ontwerpinspanningen zal de 
· komende jaren meer aandacht moeten krijgen. 

- Aannemers hebben geen of nauwelijks moeite gehad met de implementatie van 
het Bouwprocesbesluit. 
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hoofdstuk S 

ONDERZOEKAGENDA 

S .1 GRONDSLAGEN VOOR ONDERZOEK 
De problematiek ten aanzien van arbeid in de bouw komt voort uit fysieke en menta
le arbeidsbelasting. Het onderscheid tussen deze categorieen van arbeidsbelasting is 
met name van belang op het niveau van probleemdefinitie. Uit het materiaal dat met 
deze workshop is gegenereerd, wordt geconcludeerd dat de situaties van ongewens
te 'overbelasting' hun grondslagen vinden in de status quo van de techniek, van de 
organisatie van het werk, van de kosten en van de 'cultuur' van de bedrijfstak (zie 
hoofdstuk 3). Op het niveau van de vier genoemde kaders moeten binnen de con
text het werk van de Onderzoekschool 'Bouw' oplossingen worden gegenereerd. 
Teneinde ontwikkelingen te entameren welke principe oplossingen bieden voor de 
geschetste problematiek concluderen de auteurs tot een vijftal onderzoeklijnen. Zij 
maken daarbij consequent onderscheid tussen onderzoek ter betering van gezond
heid en onderzoek ter betering van de veiligheid op het werk. 

V oor het verbeteren van de gezondheidsituaties bij arbeid in de bouw kunnen de 
volgende drie onderzoeklijnen worden onderscheiden. Bij twee van deze lijnen van 
onderzoek staat de ontwikkeling van bouwproduktiesystemen centraal. Hierbij is de 
aandacht met name gericht op de de fysieke arbeidsbelasting. Bij een derde lijn is de 
aandacht gericht op de chemische belasting. Het onderzoek volgens deze lijnen is 
als volgt geformuleerd: 

1. onderzoek naar de relaties tussen bouwproduktiesystemen en onze lande
lijke klimaatcondities: 

Ontwikkel produktiesystemen voor bouwwerken die minder afhan
kelijk zijn van ons klimaat. 

2. onderzoek naar de relaties tussen bouwproduktiesystemen en de fysieke 
capaciteiten van bouwplaatspersoneel 

Ontwikkel produktiesystemen voor bouwwerken die minder afhan
kelijk zijn van fysieke capaciteiten van bouwplaatspersoneel. 

3. onderzoek naar de relaties tussen de chemische samenstelling van 
bouwmaterialen en de gezondheid van bouwplaatspersoneel. 

Ontwikkel bouwmaterialen die bij de verwerking tijdens de produk
tie van het bouwwerk geen schadelijke effecten hebben op de ge
zondheid van bouwplaatspersoneel. 
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Voor het aspect veiligheid concluderen de auteurs tot de volgende twee onderzoek
lijnen: 
4. onderzoek naar de essentie van de veiligheidscultuur bij bouwbedrijven 

Ontwikkel organisatie hulpmiddelen om de veiligheidscultuur van 
bouwbedrijven te objectiveren en te 'sturen'. 

5. onderzoek naar risico management bij bouwbedrijven 
Ontwikkel organisatie hulpmiddelen voor het ontwerpen van de uit
voeringsfase teneinde de risico' s tijdens de uitvoerings van het 
bouwwerk inzichtelijk maken 

Op al deze vijf onderzoeklijnen moeten ontwikkelingen worden gegenereerd waar
bij de kaders voor techniek, kosten, organisatie en cultuur op evenwichtige wijze 
zijn geintegreerd. Voor elk van de vier voomoemde kaders kunnen vragen geformu
leerd die per onderzoeklij n kunnen verschillen. V oor een nadere uitwerking van de
ze vragen wordt verwezen naar de beschrijving die voor elk van de vier kaders is ge
geven in hoof dstuk 3. Samen met het materiaal in dat hoof dstuk vormen de onder
zoeklijnen de onderleggers voor ontwikkeling van promotievoorstellen. 

5.2 ONDERZOEKSCHOOL BOUW: PROGRAMMA IN HOOFD-
LIJNEN 

Het onderzoekprogramma van de onderzoekschool Bouw is ingedeeld naar de 
volgende hoofdlijnen: 
1. V oortbrenging 
2. Ontwerpen en construeren 
3. Grondslagen en materialen 
De drie hoofdlijnen in het onderzoekprogramma zijn nader ingedeeld naar de 
volgende thema's: 
1. Voortbrenging 

1.1 Management 
1.2 Informatietechnologie 
1.3 Produktie en robotisering 

2. Ontwerpen en construeren 
2.1 Belastingen en veiligheid 
2.2 Modelleren van constructiegedrag 
2.3 Optimalisatie van materiaaltoepassing 
2 .4 Duurzaamheid en milieu 
2.5 Bouwconstructief ontwerpen en Produktontwikkeling 
2.6 Bouwfysica en Installatietechniek 

3. Grondslagen en materialen 
3.1 Numerieke mechanica en materiaalmodellering 
3 .2 Fysisch I chemische grondslagen van bouwmaterialen 
3.3 Vermoeiing en breukmechanica 
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5.3 SAMENHANG TUSSEN 'PROGRAMMA-HOOFDLIJNEN' 
EN THEMA 'ARBEID EN GEZONDHEID IN DE BOUW' 

In het schema van figuur 5.1 is aangegeven hoe bet integrerende onderzoekthema 
van 'arbeid en gezondheid in de bouw' zich verhoudt tot de 'hoofdlijnen' van het 
onderzoekprogramma van de onderzoekschool. 

Kaderavoor 
'Arbeid en Gezondheid 

lndeBouw' 

~..lli:i 
.!!! I 
'tii 

"E CD 'fi fl) c ... 
.c:- .. c ::s Hoo= voor onderzoekprogramma 
~ c 1i! CD ::s i .c J2 Ill di van oeksc:hool 'Bouw' => 0 .! Cl ::!:::: 

ll .!!? iii 
... .a ::s 
0 u 

1. Voortbrenging 

1.1 Management t~ .................... ~ ... '" ..... r ..................... ~J .,. •J'.·~·~·"-·~·'rl'.·~· 
~-._~ .. ·~-~~~-,.~ ....... 

1.2 lnformatietechnologie l I 
I 

1.3 Produktie en robotisering Lo::' "~•Jl•1'• 

-::' t~i2~· 
2. Ontwerpen en construeren I 

.. 

2.1 Belastingen en veiligheid 

2.2 Modelleren van constructiegedrag I 

2.3 Optimalisatie van materiaaltoepassing ~:!it~~ 
·~:..-:: 

I ~~ir:." 2.4 Duurzaamheid en milieu •J'•J'. 
:.~· .. · •rl'-•J' 

2.5 Bouwconstructief ontwerpen en Produktontwikkeling t:"; •• , ..... ,..;'f~ ... ~_::,~,.»~;.-::;. L ... ... ... .... _ ......... 
2.6 Bouwfysica en lnstallatietechniek 

3. Grondslagen en materialen 

3.1 Numerieke mechanica en materiaalmodellering 
i 

3.2 Fysisch I chemische grondslagen van bouwmateriale i 

3.3 Vermoeiing en breukmechanica 

Figuur 5.1 Samenhang tussen 'hoofdlijnen' onderzoekprogramma en thema 
'Arbeid en Gezondheid in de Bouw' 

De gestippelde vlakjes in de matrix van figuur 5.1 geven aan waar er inhoudelijke 
verbanden bestaan tussen enerzijds thema's van de hoofdlijnen en anderzijds de 
vier kadersvan 'arbeid en gezondheid in de bouw'. 
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BULAGB A: d c e I n c m e r s I l j s t 

BIJLAGE A 

DEELNEMERSLIJST 
workshop Arbeid in de Bouw 
11 & 12 april 1996 

dhr. E.L.J. Bancken 
Faculteit Bouwkunde 
Vakgroep BFA 
TU EINDHOVEN 

dhr. R.E. Bronkhorst 
TNO Preventie & Gezondheid 
Postbus 2215 
2301 CE LEIDEN 

dhr. J.J de Bruijn 
Stichting Bouwresearch 
Postbus 1819 
3000 BV ROTTERDAM 

dhr. S.A. Van Doorn 
Afd. ARBO Zaken 
STRUKTON 
Postbus 1025 
3600 BA MAARSSEN 

dhr. C. Van Duivenbooden 
Stichting Arbouw 
Postbus 8114 
1005 AC AMSTERDAM 

dhr. M. Dumas 
ABOMA KEBOMA 
Postbus 141 
6710 BC EDE Gld 

dhr. W. Eshuijs 
FNV Bouw & HoutBond 
Postbus 520 
3440 AM WOERDEN 
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dhr. F. van Gassel 
Faculteit Bouwkunde 
V akgroep BPU 
TU EINDHOVEN 

dhr. C.W. Hoogendijk 
AMSTELLAND 
p/a: Middellaan 125 

3904 LG VEENENDAAL 

dhr. Ter Huerne 
TUTwente 

dhr. J.W.J. Humme 
ABOMA KEBOMA 
Postbus 141 
6710 BC EDE Gld 

dhr. E. Huttinga 
Faculteit Bouwkunde 
TU DELFT 
Berlageweg 1 
2628 CR DELFT 

dhr. A. van Ieperen 
Min. v. Sociale Zaken 
Direktie Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen 
Postbus 90801 
2509 LV DEN HAAG 

dhr. R. Janssen 
Bouwkunde 
TU Eindhoven 

Mv. A.M. de Jong 
Onderzoekschool Bouw 
Postbus 5048 
2600 GA DELFT 
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dhr. G.J. Maas 
Faculteit Bouwkunde 
TU Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

dhr. S.D. Meijer 
Faculteit Bouwkunde 
V akgroep BPU 
TU EINDHOVEN 

dhr. E.J. Paalman 
WELLING GROEP 
Postbus 6940 BA 
DIDAM 

dhr. G. Peters 
Bouwkunde 
TU Eindhoven 

dhr. W.F. Schaefer 
Faculteit Bouwkunde 
TU Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

mw. M. Schreuder 
Bouwkunde I UCB 
TU Eindhoven 

dhr. J. van Stralen 
Afd. ARBO Zaken 
CALMONT 
Postbus 145 
4130 EC VIANEN 

dhr. P.H.J.J. Swuste 
Faculteit Wijsbegeerte en Technische 
Maatschappij wetenschappen 
Kanaalweg 2B 
2628 EB DELFT 
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dhr. J. Tijhuis 
Afd. ARBO Zaken 
BAM 
Postbus 12 
3980 CA BUNNIK 

dhr. P.F.J. van Vlissingen 
Afdeling ARBO Zaken 
IBC BOUWGROEP Nederland bv 
Postbus 7 
5680AABEST 

dhr. J. Witteveen 
Direkteur Onderzoekschool 'BOUW' 
Postbus 5048 
2600 GA DELFT 

dhr. J.C.M. van der Zanden 
Afd. ARBO Zaken 
HBM 
Postbus 82 
2280 AB RIJSWIJK 
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BIJLAGEB: 
u it k om st en v an de works h op: c I us t er in gen van v r age n 

BULAGE B 
UITKOMSTEN VAN DE WORKSHOP: 
CLUSTERINGEn VAN VRAGEN 

In deze bijlage zijn de clusters van vragen weergegeven, die als concreet eindre
sultaat zijn gepresenteerd van de workshop. Vijf verschillende teams van deelne· 
mers hebben een gegeven set van vraagstellingen en 'kwesties' geordend naar 
respectievelijk vijf sets van vragenclusters. Deze resultaten zijn nader geinter
preteerd in hoofdstuk 3 van deze proceedings. 
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Hoe moet de architect 
arbeidsvriendelljk gebouwen 
ontwerpen? 

Wat zljn de Arbo 
elfecten van general
contracting ? 

Heeft de bouw-organisatie
vorm lnvlood op de Arbeids
omstandigheden ? 

Wat zijn optimale mogelijkhe
den om arbeidsvrlendelijke op
!ossingen le implementeren ? 

Blnnen·Bouwen oplosslng 
voor slechte 
arbeidsomstandlgheden 

Wie organiseert het totale 
proces ( •• scholing .. 
logistlek .. ) 
op de bouwplaats ? 

Mechaniseren, 
robotlseren .. ? 
Leid! dit tot beiere 

Wat zijn de proble
men, oplossingen, 
gevolgen t.a.v. 
werkdruk? 

De vakmanof 
'monteur' op de 
bouwplaats ? 

arbeldsomstandigheden ? Hoe zijn lange termijn el· 
"------....;;;.---.J'l---a..lfecten van belastingen 

Is zware gevaarlijke, 
monotone arbeld te 
mechaniseren .. 
robotiseren ? 

zichtbaar le maken ? 

Hoe ziet de bouwmethode 
er anno 2020 ult en wat 

c-::---:---:--111---.... ~ zijn de consequenties die 
Wat zijn de gevolgen we er nu '96 uit moeten 
van industrieel, prefab trekken ? 
bouwen? 

Hoe krijgen we meer aandacht voor V& 
bij opleidingen voor architekt I 
bouwkundige ? 

Hoe kunnen de kanalen I 
terugkoppeling verkort worden ? 

ONDERWIJS TERUGKOPPELING 

::r 
0 

0 

<! 

I» 

= 
<! 
... 
I» 



.,, 
;xi 

0 
n 
tl1 
tl1 
0 

'Z 
Cl 

"' 

:E 
0 
;xi 

~ 

"' :i: 
0 .,, 

> Waarom neemt een 
;xi 

Oil 
m 

bouw-vakker toch die zak 
van 50 kg. op z'n rug ? 

c ... 
....) 
VI 

m 
'Z 

Hoe krijg je de bewustwordingl 
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Waarom worden er nog ... steeds cemenigebonden 
dekvloeren gebruikt I 
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0 procesbesluit bij tot het 

verbeteren van het imago van 
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MANAGEMENT 

Hoe kun je de atlitude en de 
culruur tav. V&G verbeteren ? 

Hoe de organisatie te 
beheersen vanuil V&G 
oogpunt? 

Hoe verbeter je het gebruik 
van hulpmlddeten en neem 
je de belemmeringen weg ? 

Hoe genereer je een V&G 
cultuur In een bedrijf ? 

Hoe zorg je dat bouwbedrijven 
aan risico-management doen ? 

Is arbeidsatisfactie in re· 
latie tot produktiviteil 
meetbaar? .. Hoe kan voor arbeld en ge-
zondheld een bottom-up 
betrokkenheid verkregen 
Wtmi<>n? .. Hoe is de mondigheid van 
de mantvrouw op het werk 
te bevorderen ? 

.. Kunnen door middel van 
overleg de arbeids-
omstandlgheden in positie· 
ve zin beTnvfoed worden ? 
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systemen en de inhoud van 
het werk cq. oplossen van 
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Hoe kun je arbo 
en gezondheld 
onderbrengen in 
hetkwal • 
zorgsysteem en 
certificerlng 
meenemen? 

Hoe bevorder je toepassing 
van arbo richtlijnen ? 

Wat voor machlmiddelen 
heeft de werker om V&G al 
tedwingen? 

Kan regelgeving bijdrage 
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Hoe krljgen wij jonge 
mensen binnen ? 
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BIJLAGEB: 
u it k oms ten van de workshop: c I us t er in gen van v rage n 

PROCEEDINGS 

Waarom neemt een 
bouw-vakker toch die zak 
van SO kg. op z'n rug ? 

WORKSHOP 

INDIVIDU 

- ziekteverzuim 
- arbeidsongeschiktheid 
- beroepsziekten 

Hoe is de mondigheid van 
de mantvrouw op het werk 
te bevorderen? 

Hoe krijg je de bewustwording/ 
verantwoordelijkheidsgevoel 
van een werker op een hoger 
niveau? 
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Wat voor machttniddelen 
heeft de werker om V &G af 
tedwingen? 

Hoe verbeter je het gebruik 
van hulpmiddelen en neem 
je de belemmeringen weg ? 

Wat zijn de proble
men, oplossingen, 
gevolgen ta.v. 
werkdruk? 
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BDLAGEB: 
uitkomsten van de workshop:clusteringen van vragen 

Hoe krijg je de juiste 
kostenoverzichten ook 
mbt. V&G? 

BEDRIJF 

Wat zijn de kasten van 
(an-)veiligheid ? 

I Kapitalisering van V& G ? 

Hoe kun je de attitude en de 
cultuur tav. V&G verbeteren? 

Hoe bevarder je toepassing 
van arbo richtlijnen ? 

Hoe genereer je een V&G 
culwur in een bedrijf ? 

Hoe kan voor arbeid en ge
zandheid een bottom-up 
betrokkenheid verkregen 
wnrA~? 

PROCEEDINGS 

Hoe kun je arbo 
en gezondheid 
anderbrengen in 
hetkwal. 
zorgsysteem en 
certilicering 
meenemen? 

WORKSHOP 

Wie organiseert het totale 
proces ( .• scholing •• 
logistiek .• J 
op de bouwplaais ? 

Kunnen door middel van 
overleg de arbeids
omstandigheden in positie
ve zin beinvloed warden ? 
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Kan regelgeving bijdrage 
leveren aan verruiming 
taakinhoud ? 

Wat :zijn de Arbo 
effecten van general
contracting ? 

Hoe kunnen de kanalen I 
terugkoppeling verkart 
warden? 
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BIJLAGEB: 
uitkomsten van de workshop:clusteringen van vragen 

DE MENS 
HET PROCES 

HOE •. Kan regelgeving 
bljdrage leveren aan - - -
verruiming taakinhoud ? 

Hoe krijg je de bewustwording/ 
verantwoordelijkheidsgevoel 
van een werker op een hoger - -
niveau? 

Hoe is de mondigheid van 
de manNrouw op het werk - -
te bevorderen ? 

Hoe zijn lange termijn ef· 
fecten van belastingen I-- - -
zich!baar te maken ? 

Hoe kan de werkdruk 
worden verminderd ? - - -

Wat voor machtmiddelen 
heeft de werker om V&G af - -
tedwingen? 
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BULAGEB: 
uitkomsten van de workshop:clusteringen van vragen 

Hoe ziet de bouwmethode 
er anno 2020 uit en wat 
Zijn de consequenties die 
we er nu '96 uit moeten 
trekken? 

DE MENS 

HOE IS DE BESCHIKBARE 
ARBEIDSCAPACrrEITSBEHOEFTE 
KWALITA TIEF I KWANTITATIEF OP HET GEWENSTE 
NIVEAU TE HOUDEN ? 

Wat zijn optimale mogelijkhe
den om 
arbeidsomstandigheden te 
verbeteren? 

Wat zijn de gevolgen van 
vergrijzing en hoe zijn ze op 
te lossen? 

....___ _____ ...._ 

...._ HETPROCES 
.....-----~.... DE WERKPLEI< .... 

.. HOE .. Heeft de bouw
organisatie-vorm invloed op 
de Arbeids· 
omstandigheden ? 

Hoe de organisatie te 
beheersen vanuit V&G 
oogpunt? 

a. 
a: 
w 

~ 
MEER OPLEIOING .. 
KENNIS?-------~ 

0 

-
Hoe zorg je dat bouwbedrijven 
aan risico-management doen ? 

Hoe kunnen de kanalen I 
terugkoppeling verkort 
warden? 

Hoe genereer je een V&G 
cultuur in een bedrijf ? 

Wat zijn de Arbo 
effecten van general
contracting ? 

Hoe bevorder je toepassing 
van arbo richtlijnen ? 

In hoeverre draagt het Bouw
procesbesluit bij tot het 
verbeteren van het imago van 
de bouw? 

Is arbeidsatisfactie in re
lalie tot produktiviteit 
meetbaar? 

KOSTEN 

Hoe moet de architect 
arbeidsvriendefijk gebouwen 
ontwerpen? 

Hoe kun je de attitude en de 
cultuur tav. V&G verbeteren ? 

Devakmanof 
'monteur' op de 
bouwplaats ? 

Wat is de relatie tussen zorg
systemen en de inhoud van 
het werk oq. oplossen van 
V&G risico"s ? 

Wat zijn de kosten en 
baten van V&G ? 

Hoe krijg je de juiste 
kostenoverzichten ook 
mbt V&G? 

Wat zijn de maatschappelijke 
kosten van veilig en gezond 
bouwen? 

Hoe maken we kosten I 
batenvan 
bouwprocesbesluit 
meetbaar? 

PROCEEDINGS 

Wat zijn de kosten van 
(on-)veiligheid ? 

J Kapitalisering van V& G ? 

WORKSHOP ARB EID 
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Dragen risico's 
..• Collectief 
of 
.•• Veroorzaker 
..... Verzekering .. ? 
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PROCEEDINGS 

Welke beloningsystemen 
stimuleren goede 
arbeidsomstandigheden? 

Binnen·Bouwen oplossing 
voor slechte 
arbeidsomstandigheden 

BEDRIJFSTAK 

Oragen risico's 
••• Collectief 
of 
•.• Veroorzaker 
••••. Verzekering .. ? 

Wat zijn optimale mogelijkhe
den om arbeidsvriendelijke op
lossingen te implementeren ? 

Waarom worden er nog 
steeds cementgebonden 
dekvloeren gebruikt I 
voorgeschreven ? 

Mechaniseren, 
robotiseren .. ? 
Leidt dit tot betere 
arbeidsomstandigheden? 

Wat is de relatie tussen zorg· 
systemen en de inhoud van 
het werk cq. oplossen van 
V&G risico's? 

Is zware gevaarlijke, 
monotone arbeid te 
mechaniseren .. 
robotiseren ? 
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WORKSHOP ARB EID EN GEZONDHEID 

Hoe maken we kosten I 
baten van 
bouwprocesbesluit 
meetbaar? 

Is atbeidsatisfactie in re
latie tot produktiviteit 
meelbaar? 

Hoe moet de architect 
arbeidsvriendelijk gebouwen 
ontwerpen? 

Hoe krijgen we meer 
aandacht voor V&G bij 
opleidingen voor architekt t 
bouwkundige ? 

Wat zijn de gevolgen van 
de vergrijZing en hoe zijn 
die op te lossen ? 

Oevakmanof 
'monteur' op de 
bouwplaats ? 

Wat zijn de gevolgen 
van industrleel, prefab 
bouwen? 
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uitkornsten van de workshop:clusteringen van vragen 

HET PROCES 

PROCEEDINGS 

V erbetering 
.. acceptatie 
.• .• Hulprniddeten ? 

WORKSHOP 

DE WERKPLEI< 

Binnen-bouwen 

Hoe zijn de oplossingen 
en te implementeren ? 

ARB EID 

Hoe kun je arbo 
en gezondheid 
onderbrengen in 
hetkwal. 
zorgsysteem en 
certificering 
meenemen? 
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lndustrieel I 
prefab 

Kan d.m.v. overleg 
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BIJLAGEB: 
uitkomsten van de workshop:clusteringen van vragen 

PROCEEDINGS 

KOSTEN I BA TEN 

Wat zijn de maatschappelijke 
kosren van veilig en gezond 
bouwen? 

Hoe krijg je de juiste 
kostenoverzichten ook 
mbt. V&G? 

Wal. zijn de kosten van 
(on-)veiligheid ? 

Kapitalisering van V& G? 

Is arbeidsalisfactie in re
latie tot produktiviteit 
meetbaar? 

Welke beloningsystemen 
sdmuleren goede 
arbeidsomstandigheden ? 

Drag en risico 's 
... Collectief 
of 
..• Veroorzaker 
..... Verzekering •• ? 
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Wat zijn de kosten en 
baten van V&G ? 

Hoe maken we kosten t 
batenvan 
bouwprocesbesluit 
meelbaar? 
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uitkomsten van de workshop:clusteringen van vragen 

CULTUUR 

Hoe kunnen de kanalen / Wie organiseert het totale Hoe kan voor arbeid en ge-
terugkoppefing verkort .......... proces ( .• scholing .• ....... zondheid een bottom-up 
worden? logistiek •• ) betrokkenheid verkregen 

op de bouwplaats ? worden? 

t Hoe krijgen we meer 
Hoe kun je de attitude en de aandacht voor V&G bij Hoe zorg je dat bouwbedrijven Wat zijn de Arbo opleidingen voor architekt I cultuur tav. V&G verbeteren? 

effecten van general- bouwkundige ? 
aan risico-management doen ? 

contracting ? ' 1; 

, 
~ Waarom worden er nog : Hoe moet de architect Hoe kun je arbo 

arbeidsvriendelijk gebouwen steeds cementgebonden en gezondheid 
ontwerpen? dekvloeren gebruikt I onderbrengenin 

voorgeschreven ? .... hetkwal. 
Heeft de bouw-organisatie-- J, - zorgsysteem en 
vorm invloed op de Arbeids- • certificering 
omstandigheden ? Hoe genereer je een v &G 

Hoe bevorder je toepassing 
meenernen? 

cultuur in een bedrijf ? 
van arbo richtlijnen ? 

~ I Kunnen door middel van • y - oveneg de arbeids--
Hoe krijg je de bewustwordingt 1---... Hoe genereer je een V&G Hoe de organisatie te omsfandigheden in positie-
verarnwoordelijkheidsgevoel cultuur in de bouwbranche ? l-4-lli beheersen vanuit V&G - ve zin beinvloed worden ? 
van een werker op een hoger oogpunt? ~ 

niveau? -
j .. 

'"' Wat zijn optimale mogelijkhe-
den om arbeidsvriendelijke op-

Hoe verbeter je het gebruik .... lossingen te implementeren ? 

van hulpmiddelen en neem Waarom neemt een Hoe zijn lange termijn ef- ---je de belemmeringen weg ? bouw-vakker !Och die zak fecten van belastingen In hoeverre draagt het Bouw-

~ 
van SO kg. op z'n rug ? zich!baar te maken ? procesbesluit bij tot het 

n verbeteren van het imago van 
debouw? 

Hoe is de mondigheid van 
de mantvrouw op het werk 

Wat voor machtmiddelen 
.._ te bevorderen ? 

heeft de werker om V&G af 

~ tedwingen? 

versus I 
Watzijn de gevolgen Mechaniseren, 

Wat voor machtsmiddelen 
van industrieel, prefab robotiseren •• ? 

heeft de werkgever om V&G bouwen? Leid! dit tot betere 
af te dwingen ? - arbeidsomstandigheden ? 

••• of •monteur' op de 
bouwplaats? • Binnen-Bouwen oplossing 

~ voor slechte 
.. orn • .zware gevaarlijke, - arbeidsomstandigheden 
monotone arbeid te 
mechaniseren,, 
robotiseren ? 
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Hoe ziet de bouwmethode 
er anno 2020 Uit en wat 
zijn de consequenties die 
we er nu '96 uit moeten 
trekken? 

C:: TECHNOLOGIE ::::::=> 
------~~~~~~~~~~~~~~ 

Hoe zijn lange termijn el
fecten van belastingen 
zichtbaar te maken ? 

Hoe moet de architect 
----. arbeidsvriendelijk gebouwen 

ontwerpen? 

Hoe krijgen we meer 
aandacht voor V&G bij 
opleidingen voor architekt I 
bouwkundige ? 

Wai zijn oplimale mogelijkhe
den om arbeidsvriendelijke op. 
lossingen te implementeren ? 

Hoe verbeter je het gebruik 
van hulpmiddelen en neem 
je de belemmeringen weg ? 

Is zware gevaarlijke, 
monotone arbeid te 
mechaniseren .. 
robotiseren ? 

PROCEEDINGS 

Waarom worden er nog 
steeds cementgebonden 
dekvloeren gebruikt t 
voorgeschreven ? 

WORKSHOP ARB EID 

Mechaniseren, 
robotiseren •. ? 
Leidt dit tot betere 
arbeidsomstandigheden? 
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BDLAGEB: 
u i t k om st en van de work shop: c 1 u st er in gen v an v rage n 

c:: 

In hoeverre draagt het Bouw
procesbesluit blj tot het 
verbeteren van het imago van 
de bouw? 

CULTUUR 

Hoe is de mondigheid van 
de man/Vrouw op het werk 
te bevorderen ? 

Devakmanof 
'monteur' op de 
bouwplaats ? 

Hoe krijg je de bewustwordingl 
verantwoordelijkheidsgevoel 
van een werker op een hoger 
niveau? 

Kunnen door middel van 
overleg de arbeids
omstandigheden in positie
ve zin beinvloed warden ? 

Hoe genereer je een V&G 
cultuur in een bedrijf? 

Wat voor machtmiddelen 
heeft de werker om V &G at 
tedwingen? 

Hoe kan voor arbeid en ge
zondheid een bonom-up 
betrokkenheid verkregen 
worden? 

Hoe kun je de anitude en de 
cultuur tav. V&G verbeteren ? 
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Waarom neemt een 
bouw-vakker toch die zak 
van 50 kg. op z'n rug ? 
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BDLAGEB: 
uitkomsten van de workshop:clusteringen van vragen 

c:::: ___ o_R_G_A_N_IS_A_T_IE_M_A_A_TR_EG_E_L_E_N_E_N_K_o_s_TE:::::N==> 

~ r:=:. ,, 
Wat is de relalie tussen zorg- ( Hoe krijg je de juiste 
systemen en de inhoud van Welke beloningsystemen kostenoverzichten ook 
het werk cq. oplossen van slimuleren goede mbt. V&G? 
V&G risico's ? arbeidsomstandigheden ? 

~ 
Is arbeidsatisfactie in re-

Hoe kun je arbo lalie tot produktiviteit 

Hoe zorg je dat bouwbedrijven en gezondheid meetbaar? ... .-_,. .... -.:y onderbrengen in 
hetkwal. 
zorgsysreem en Dragen risico's 
certifioering ••• Collectief 
meenemen? of 

Heeft de bouw-organisatie- I ..• Veroorzaker 
vorm invloed op de Arbeids- ••••• Verzekering .. ? 
omstandigheden ? } 

~ • I 
Wat zijn de Arbo 

f-t effeclen van general· ..... Wat zijn de maatschappelijke 
Wie organiseert het totale contracting ? kosten van veilig en gezond 
prooes ( .. scholing .• bouwen? 

logistiek •• ) 
op de bouwplaats ? 

Hoe kunnen de kanalen t Hoe maken we kosten t terugkoppeling verkort baten van ;, worden? bouwprooesbesluit 

,,~ meetbaar? 

Hoe de organisatie te d. 
beheersen vanuit V&G Hoe bevorder je toepassing Wat zijn de kosten van oogpunt? van arbo richdijnen ? (on-)Veiligheid ? 

Kapitalisering van V& G? 

1 r 

WAt zijn de kosten I 
baten van V&G? .,, 

~ 
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BDLAGEB: 
u i t k om s ten van de workshop: c I u st er in g en van v rage n 
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