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1. Inleiding: arbeidsomstandigheden en
medezeggenschap

Roestrood lag hij daar opeens. in april 2002. (7<»r»/. Midden in hol IJ. dwlioos naar
het scheen. Daarna was maandenlang /.ijn stille verschijnmg le /ion. spiegelend in
het water bij ons om de hoek. alsof hij altijd daar gelegen had. Aan dc kelting,
zoveel was na verloop van tijd wel duidelijk. Verder was het echter gissen naar
komaf of bestemming van de oude chemicalientanker. Tot hij op IS Juli wen! omge-
toverd tot decor van een door Greenpeace geensceneerdc sloopopera. Uit inlonna-
tie van de milieuorganisatie bleck dat hcl schip waarschijnli jk onlmanlcld /ou gnan
worden op een zogeheten sloopstrand. ergens in India. Pakistan of Bangladesh.
Korte films die op de bakboordflank van de (anker werden gcprojeclecrd. gaven ccn
impressie van de erbarmelijke omslandigheden waamndcr de slopers hun werk
moesten doen.

De Genrf is e'en van de vijftig schepen die door Greenpeace worden gevolgd in het
kader van de Operatie Schoon Schip.' Met die operatie wil Greenpeace aandacht
vragen voor het feit dat jaarlijks honderden schepen uit elkaar worden gehaald op
Aziatische sloopstranden. De schepen zitten vol giftig afval, zoals asbest en zware
metalen, en worden goeddeels met de hand gesloopt door laaggeschoolde arbeidcrs
zonder adequate beschermingsmiddelen. Het asbest verwaait, de chemicalien wor-
den zonder omhaal in zee geloosd. Een handelwijze die niet alleen bijzonder
schadelijk is voor het milieu, maar tevens levensbedreigend voor de arbeiders.
De schrijnende omstandigheden op de Aziatische sloopstranden zijn het resultaat
van keuzes: keuzes uiteraard van de Indiase of Bengalese aanncmer, maar ook van
de oorspronkelijke. Noorse eigenaar. Deze verkocht het afgeschreven schip aan
dubieuze tussenhandelaren, voor een prijs ver onder de sloopwaarde. Hocwel de
oorspronkelijke eigenaar met de verkoop t/e ;'wr<> wellicht zijn verantwoordelijkheid
had ontlopen. blijft d<> wore natuurlijk overeind dat hij met de verkoop het leven
van honderden tamelijk weerloze arbeiders riskeert - arbeiders die nauwelijks een
stem hebben en zieh niet geruggensteund weten door beschermende wetgeving.

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat de gevaren waaraan arbeiders zijn blootge-
steld bij hun werk niet natuumoodwendig zijn. Gevaarlijk werk, meer in het bij-

1 http://www.greenpeaceweb.org/shipbreak/finalvoyage.asp



zonder de ongelijke distribute van gevaren^, is de consequentie van al dan ret
bewuste beslissingen: "7/w n'.vJb //if </?r;5<V>n wwjfcer fates an*/ Zia.v /o taA.e Aeroi*'
a danger/«r r/iavi a^ecf«/."' Waar gevaarlijk werk wordt gekarakteriseerd Is
risico, als sociale artefact, wordt het onderwerp van sociologische studie. Hierij
gaat het dan niet alleen om het ontstaan of de c«/i.*/n/c//> van risico's, maar evo-
zeer om de interpretatie van wat als risico wordt (h)erkend."* Wat als "risico' gelt,
is inzet van werkelijkheidsdefinities die mede afhangen van de relatieve invloed vn
bctrokkenen.* In hoeverre bepaalde risico's acctytfafa'/ worden geacht, is us
afhankclijk van defmitiemacht. van de (mede)zeggenschapsverhoudingen.

Gevaren vcx>r de veiligheid en gezondheid belagen echter niet louter de stemice
arbeiders in de Derde Wereld. Integendeel. Uit de lLO-cijfers blijkt dat de kans»p
wcrkgerclatecrde sterfte in India relatief zelfs lager ligt dan in het rijke Westei-
met name doordat in de Euro-Amerikaanse zone veel meer werkgerelateerde vf-
men van kanker voorkomen/" In Nederland wordt een kwart van het ziekteverzun
en 35 proccnt van de arbeidsongeschiktheid toegeschreven aan de arbeidsbelastig
of de arbeidsomstandighcden.^ Het feit dat westerse werknemers hun werk vr-
richten ondcr de paraplu van beschennendc wetgeving e"n veelal medezeggenschp
hebben omlrent hun arbcidsomstandigheden - hetzij via de vakbond. hetzij via tj-

2 IX- kans op een ernslig ongeval is voor Indische arbeiders 80 promille. terwijl die kans voor
arbeiders in de Kuro-Amerikaans handelszone slechts 30 is. Overigens is de kans op een ernstig
ongeval in de rest van Azie zelfs nog twee keer zo hoog als in India: 157 per 1000 werknemers. J.
Takala (2(X)2) /nm«/i«7»rv tff/Jort: Dcrenr Worit - Su/<> Worit, XVIth World Congress on Safety
and Health al Work, Vienna. 27 may 2002. Een andere C«M.VC <f7t7w betreffende de ongelijke risi-
cospreiding is uiteraard het /.inken van de Titanic: van de eerste-klasreizigers overleefde 62% de
ramp, veel meer dan de 2e (41%) en 3e klas (25%).
3 N. Luhmann (1993). /Ms*: A *oci'o/ogica/ r/ieorv. Berlin/New York: De Gruyter. p. 107. Vgl.
ibid. p. 21-22
4 Luhmann 1993. p. 6 "If only for epistemological reasons we may not assume that such a thing
as risk exists, and that it is only a matter of discovering and investigating it."
5 Ken voorbeeld hiervan is de manier waarop de 'moderne' beroepsziekte RSI in de belangstel-
ling is gekomen. RSI is een complex van aandoeningen aan het bewegingsapparaat als gevolg van
repeterende arbeid dat. ten onrechte. vooral wordt geassocieerd met beeldschemiwerk. Hoewel
lager opgeleide werknemers significant vaker RSI-klachten hebben dan hoger opgeleiden (CBS
(2(X)2). WVWfcX /Wff/i <'« €•///«•« mrr once- «wifn/evin,!;, no. 10 - december 2002, p. 15) dn veel
minder vaak compulerwerk verrichten, is de aandoening pas werkelijk onder de aandacht geko-
men loen ook goed opgeleide computerwerkers - niet in de laalste plaats Journalisten - ermee
geconfronteerd werden en de term 'muisarm' werd gelntroduceerd.
6 Tukala 2002. Daarmee wil overigens niet gezegd zijn dat de arbeidsomstandigheden in het
Westen dus slechter /ijn dan in bijvoorbeeld India: e.e.a. is sterk afhankelijk van onder meer de
aanl van de werk/aamheden (hoogindustrieel. agrarisch, dienstverlening). de gebruikte grond-
stolTen. en de stand der lechniek en wetenschap. F. van Waarden. J. Den Hertog. H. Vinke en T.
Wilthagen (1997), Pnw/wM y<>r ,va/<> and .vounJ yV>/>.v: f/ip imparr »//u/Hrp /rpmiv on COJM am/
/>«7i<"/irv (>/°iNm/iijft'<>n«i/ ^U'o///i un</ s<i/irn\ Den Haag: Vuga, p. 13ff
7 E.A.P Koningsveld en J.C.M. Mossink (1997), ASr/noy/im möaMc/w/jp^/i/Af toi/^n van
<jr/x-i</.«>m.vf(i/i</i,i;/»-</tvi in A/«"</fr/<jn</. Den Haag: VUGA/ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. p. 14 resp. 18: Stichting van dc Arbeid (1999). Afo/a 'fi«'p<Tt/ng cif
^n »njmxww m J? WAO', Den Haag: Publicatienr. 6/99. p. 12 resp. 14
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voorbeeld ondernemingsraden - is dus geen garantic voor een veilige en gezoode
werkplek. Ook in het Westen. ook in Nederland worden keuz.es gemaakt over wa«
als acceptabel risico word» aanvaard of wordt onvoldoende rekening gehouden met
de risico's van bepaaldc werkzaamheden. Het is de vraag of werknemers in staut
zijn voldoende tegenmacht te ontwikkelen om die keuzes te bei'nvlocdcn of de risi-
co's onder de aandacht te breiigen.

1.1. Aanleiding voor het onderzoek en vraagstelling

In deze studie Staat de betrokkenheid van werknemers bij het arbeidsomstandighe-
denbeleid in hun bedrijf centraal. Aaniciding voor het onderzoek was de nota
//«wKTtfei/iV «r/w>/w'/<'i</ <•« Ar/x»Mf7. een adviesaanvraag van hei kabinet aan de
Sociaal-Economische Raad die uitcindclijk zou uitmondcn in de Arbeids-
omstandighedenwet 1998.* In de nota wordt decentralisatie van het arbcidsomstan-
dighedenbeleid bepleit: minder overheidsbemoeienis. me'e'r zelfregulering. IX"
expliciete aanname daarbij is dat zellregulering tol "maatwerk" op bcdrijt'snivcuu
leidt, en daarmee de effectiviteit van het arbobeleid ten goede kotnt.
Als een van de randvoorwaarden voor decentralisatie geldt. blijkens dc nota, actie-
ve betrokkenheid van werknemers: "Vergroting van de beleidsvrijheid op onderne-
mingsnivcau vergroot het belang van werknemersbetrokkenheid bij de invulling
van de beleidsvrijheid. Het mobiliseren van de inbreng en deskundighcid van werk-
nemers is een belangrijke voorwaarde voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
Actieve werknemersbetrokkenheid is een kwalitatieve prikkel en leidt (evens tot
een meer evenwichtige afweging van belangen van werkgever en werknemers."'
Deze expliciete nadruk op het belang van medezeggenschap leidde echter niet tot
een versterking van de positie van met name ondememingsraden. Volgens dc nota
"kan in het algemeen worden gesteld dat de aangrijpingspunten voor belrokkenheid
van de OR in het regelcomplex van Arbowel en WOR voldoende adequaal zijn".'"
Het wettelijk kader voor medezeggenschap zou dan ook niet aangepasl hoeven wor-
den - al was het feitelijk gebruik van de bestaande mogelijkhedcn "punt van aan-
dacht"."

In deze studie worden twee veronderstellingen uit de herorientatie-nota naderonder
de loep genomen: ten eerste dat betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid
een kwalitatieve impuls betekent, ten tweede dat de "aangrijpingspunten voor
betrokkenheid [..) voldoende adequaat zijn".

8 SZW (1996), A/ofa //emrMtafafie arbofeWeirf en a/"<wwr/.' /Wv/V.saönvraa# aa/i */f .S£/?, Den
Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maart 19%
9 SZW 19%. p. 20
10 Ibid., p. 21
11 Ibid.
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De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt derhalve:

2. Zyn widVrn«7m7ij?.vra</«! v«/dY>endV #?£aui/7ferd' ww tfV ÄM/J /wtedac/i/f rr>/
/if/ #? M?</ va« ar/w'd'.w/n.Y/a/u/f g/ifdVn waar te/iore n /*> \'<TVM//C/I ?

2a. /r>/7««7. da/ H'J7 Zfj?J?̂ " »p ^w/ia* va/i aV i4r/ww?f « i wif/ nawif dV W?r op

. m dV prw&/yA, ddf H>»7

Hicrmcc is al direct cen lamelijk strikte inperking van het onder/.oeksdomein
vcn. Medczeggcnschap of werknemersvertegenw(X)rdiging op het gebied van v«i-
lighcid cn gezondheid beperkt zieh immers niet tot ondememingsraden. Op divtr-
sc niveaus wordt dcx>r met name de vakbonden invloed uitgeoefend op het arbeics-
omstandighcdenbelcid en de Arbowetgeving - op nationaal niveau door bijvoir-
bceld adviezen van de SKR omtrent regelgeving en speeifieke arborisico's'', en »p
brancheniveau d(H>r arbo-afspraken in CAO's" of arboconvenanten'''. Desondarks
zal dezc sludic hoofdzakelijk aandacht besteden aan het funetioneren van onderre-
mingsraden. omdat de zorg v(x>r veiligheid en gezondheid primair een kwestieis
die op bedrijlsnivcau gestalte krijgt. De inspanningen die vakbonden zieh getrexs-
Icn /ijn daarhij t«K'h vooral instrumenteel. onder meer door het versterken van le
positic van onderneiningsraden als werknemersvertegenwoordigers op de werk-
vloer" ön door het beinvloeden van wet- en regelgeving. Ook de invloed van indi-
viduele werknemers, bijvoorbeeld door hun inbreng in het werkoverleg "\ door
inschakcling van de Arbeidsinspcctie, of door civielrechtelijke procedures'^, blijft

12 Sinds zijn oprichting in 1950 heeft de SER (in casu zijn commissie arbeidsomstandigheden
cn. in de periode I983-1W4, de Arboraad) bijna 120 adviezen doen uitgaan (waarvan m t o dan
I(X) in de laatste 20 jaar) - z.owel op beleidsmatig niveau als rond concrete thema's /oals bijvoor-
beeld MAC-waarden. Over bijvoorbeeld de totslandkoming van MAC-waarden en de 'politieke'
dimensie van de adviestrajeeten ter /ake vgl. R. Bai (1998). Cwn^/iivcrt - Oirr /icf o/^anjif«-«
i«»i H(irm.vf<-//in,i; \'<w>r</f «Wx-iV/v/i/̂ it. Enschede: Twente University Press
13 SZW (2(X)2-a). /Vrhr</»i/«/t.v 2002: *4r/>W</.sn.vii<»'.t, p^fc/en «•« maaf/ipj«'/*« in A/̂ rffWanrf.
Den Haag: Minislerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 67-69
14 SZW (2(X)2-b). /V/TwxomrmjMfn niVuHY ,«(/7: rapp<»rfaj?f m w dV pfriorff /999-2002, Den
Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 9-19
15 Zo bevatten diverse convenanten afspraken over de betrokkenheid en facilitering van onder-
nemingsraden. SZW 2(X)2-b. p. 2O-2I
16 De/e verplichting uit artikel 13 van de Arbowet Staat overigens, in het kader van de vermin-
dering van de adminislralieve lastendnik. op de nominatie geschrapt te worden. In juli 2003 heeft
de regering hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Kamfr.wuMm //. 2002-
2(X)3, 28 986. nr. 3. p. 1
17 Zo kan de werkgever op grond van artikel 7:61 IBW dwingen gezondheidsschade toebren-
gende activiteilen te staken (overigens een theoretische mogelijkheid. die in de praktijk zal stui-
len op vrees votir versuwrde arbeidsverhoudingen of andere repercussies). Daarnaast beoogt het
Bureau Benx.-ps/ieklcn FNV werkgevers via civielrechtelijke weg aan te zetten tot een preventief
arbobelcid. J. Popma en J. Bus (2000). Jtorfau/igrf ßf.vfaan: £>/i 6oet/> op^n
r«i. Amsterdam: FNV Bureau Bcrocpsziekten. p. 29ff
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hier goeddeels buiten beschouwing. Dit hangt samen met de focus van deze Studie
op de hoofdlijn van het overheidsbeleid. dat de heleidsvrijheid in hoge mate kop-
pelt aan formele niedezeggenschap en daarmee de ondcrncmingsraad een centrule
rol toebedeelt.
Hoewel het accent in deze Studie dus ligt op het functioneren van onderneniings-
raden op het gebied van arbeidsomstandigheden en het effect daarvan op de veilig-
heid en gezondheid van werknemers, wordt de positie van de OR uitcraand niet vol-
ledig los gezien van de andere niveaus van werknemcrshctrokkcnhcid. Integendeel.
Het functioneren van ondernemingsraden is minicrs ingebcd in cen grool aanlal
structurele condities (wet- en regelgeving. institutionele setting, machtshronnen)
die. zowel actueel als historisch, voor een belangrijk deel mede onder invlocd staan
van de vakbeweging of, in nicer algeniene tennen, de rcsultantc /.ijn van historisch
wisselende machis- en arbeidsverhoudingen. Op diverse punten zullen dauroni
dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillcnde niveaus. / o is hijvoorbeeld
de huidige. fornieel tamelijk Sterke positie van de ondemeiningsraad mcl los tc /.ien
van de historische bijdrage van de vakbeweging e"n de huidige ondcrslcuning door
de vakbeweging middels vcx>rlichting. scholing en de afspraken in couvenanten.
Daamaast is de relatie tussen OR en achterban van belang, oindal /eker bij een
werkplekgerelaleerde problematiek als veiligheid cn gezondheid Signalen van de
werkpiek onontbeerlijk zijn voor goed lunetionerende mede/eggenschap.
Een seeundaire vraagstelling in dit onderzoek betreft dan ook:

zyn VOM im'/ofd r>/> "<'' w ' f / (
/en van on^memm/?.?raJfn op /ief j?e/7/ed van

2.a" //oe nebfon a7<> i/rMr/Mrc/f r«/w////>.v ;/'r/i /n «V /f>f7> a*f r r
van zien

van

Met het oog op de logische opbouw van deze Studie worden de gestelde vragen in
omgekeerde volgorde behandeld. Hoofdstuk 2 schetst een tamelijk uitgebreide
geschiedenis van de medezeggenschap op het gebied van veiligheid en gezondheid,
uitmondend in een eerste beschrijving van de huidige positie van de onderne-
mingsraad. Daarbij ligt het accent op de ontwikkeling van de wetgeving ter zake,
maar er zal ook gekeken worden naar andere structurele condities voor het functio-
neren van ondernemingsraden. De historische schets is ingekaderd vanuit het per-
spectief van zieh ontwikkelende arbeidsverhoudingen. Omgekeerd wordt, zij het
ondergeschikt aan deze hoofdlijn, aangegeven hoe de strijd voor menswaardige
arbeid van invloed is geweest op de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in
Nederland.
Hoofdstuk 3 belicht de juridische positie van de ondernemingsraden op het gebied
van arbeidsomstandigheden in met name de Wet op de ondernemingsraden en de
Arbowet. Daarbij zal blijken dat de formele positie van de OR tamelijk sterk is. In
hoofdstuk 4 zal, aan de hand van vooral survey-gegevens, worden nagegaan of de
OR zijn (wettelijke) taken ook in de praktijk gestalte kan geven. Hoofdstuk 5
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beoogt. wederom op basis van survey-onderzoek, een inschatting te maken van ket
daadwcrkclijke f#<?rf van de betrokkenheid van ondernemingsraden op het arbetfs-
omstandighcdcnbeleid binnen ondememingen. Hoofdstuk 6 probeert vervolgensde
gevonden statistische verbanden uit de eerdere hoofdstukken meer relief te ge\en
door een twectal branche-beschrijvingen. De methodologische verantwoording en
de operationalisatie van met name de kernvragen zal in de respectievelijke hooid-
stukken nader worden uitgewerkt.
In hoofdstuk 7, tot slot, word! een aantal conclusies uit de eerdere hoofdstukken iij
elkaar gezet en zal het antwoord op de twee hoofdvragen van deze studie worcen
gegeven. Ook bevat dit slothoofdstuk een aanzet voor discussie over mogelijke vtr-
sterking van werknemersvertegenwoordiging inzake veiligheid en gezondheid in
verband met de arbeid.

1.2. Zelfregulering en arbeidsomstandigheden

Op de achtergrond speelt overigens nog een derde vraag. die het bredere kater
vormt v(x>r deze studie:

J. L?u/r zelfregulering /«/ Jvtene arfcfiV/.w/n.v/« ru/i'fl/jrtfen.'

Het idee, of wcllicht de ideologic dät zelfregulering tot betere arbeidsomstandigle-
ufcn I'eiirt. is namenjit met een geu'acnte die pas in tie neronentatie-nota is gel'an-
ceerd. Het is een regelmatig terugkerend thema in de afgelopen decennia, ingege-
ven door de ervaring dat centrale regulering door de overheid in ieder geval ook niet
tot de gewenste resultaten heeft geleid. De onvrede met overheidsregulering steekt
voor het eerst de kop op begin jaren '70, wanneer blijkt dat de regelgeving steeds
minder in staat is in te spelen op de snelle ontwikkelingen in bedrijven en in de
samenleving in het algemeen, en spiegelbeeidig daaraan de gereguleerden zieh
steeds vaker aan de regeis onttrekken doordat de handhaving tekort schiet (voor een
uitgebreid overzicht van alle bedenkingen tegen het centralistische 'command-and-
control'-paradigma vgl. paragraaf 2.5).
Als oplossing voor de toenemende incongruentie tussen regelgeving en maatschap-
pij valt een aantal strategieen te verzinnen: versterking van de implementatie door
de overheid (strenger toezicht). terugtred van de overheid (deregulering), of vor-
men van beheerste zelfregulering.'" In Nederland ligt begin jaren '80, mede met het
oog op de zorgwekkende economische situatie. de nadruk op pure deregulering -
dat wil zeggen het schrappen van 'verstikkende' regeis die de vrije ontwikkeling
van de economie in de weg zouden staan.'^ Eind jaren '80 verschuift het accent

18 G. Teubner (1986), After legal instrumentalism: strategic models of posi-regulatory law, in:
G. Teubner (ed.), /)ifrmm<u <>/£<iu' m rtw- hW/o/c sft»<\ New York: De Gmyter. p. 299-325
19 Met name ingefluisterd door de Commissie Deregulering in verband met de economische
ontwikkeling (naar haar voomtter de Commissie Van der Grinten) en de Commissie Vermindering
en vereenvoudiging van overheidsregelingen (Commissie Geelhoed). Vgl. Ka/rwmuAĴ n //, 1982-
1983, 17931. nrs. 5 en 9
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meer richting zelfregulering en decentralisatie van de regelgeving. Decentralisatie
kan worden gedetinieerd als de verschuiving van bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van een hoger naar een lager besluitvormingsniveau. met als doel dat pur-
tijen op het lagere niveau worden uitgemxligd een eigen Meid te maken-" decen-
rxalisatie dus als randvoorwaarde voor zelfregulering. Hol concept zellregulering'
zelf wordt al begin jaren '70 geintroduceerd op het gebied van arbeidsomstandig-
heden, door de commissie die de herziening van do veiligheidswetgeving in het
Verenigd Koninkrijk voorbereidde.-' Deze /ogeheten Kobens Committee ontwik-
kelde echter geen scherpe definitie van dc term 'self-regulation", noch wen! hei
bereik van zelfregulering duidelijk afgebakend. 'Zelfregulering' leek meer con
oproep aan werkgevers dan een accurate demarcatie van de onderschciden verant-
woordelijkheden van overheid en bedrijfsleven.^

De preciezere uitwerking van het concept 'zelfregulering' wordt. althnns in
Nederland, eind jaren '80 ter hand genomen. Van Oriel definieert zelfregulering als
een corpus van "niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen
worden vastgesteld door degenen voor wie de regels hestenid zijn respectievelijk
hun vertegenwoordigers, en waarbij het loezicht op de naleving mede dtxir deze
groepen wordt uitgeoefend."" Geelhoed definieert zclfrcgulcring als "een vorm
van bindende normstelling door een representatief kader uit de grocp van helang-
hebbenden. |..| Deze vorm van regulering onderscheidt zieh - in zijn zuivere vorm
- van wetgeving, doordat de normen privaatrechtelijk zijn."^ Daarnaust is in zijn
zuivere vorm ook het toezicht op de naleving van de normen privaatrechtelijk van
aard. Maatschappelijke organisaties zijn, bij zuivere zelfregulering, "geheel zelf
verantwoordelijk (..] voor de regelgeving op een bepaald terrein en tevens voor de
uitvoering, controle en handhaving van de regelgeving."'''
Op het gebied van arbeidsomstandigheden is echter, zeker in de Nederlandse situ-
atie, geen sprake van zuivere zelfregulering maar van een mix van private en
publiekrechtelijke elementen. Hoewel zeker in de normstelling allengs meer pri-
vaatrechtelijke elementen worden opgenomen, bijvoorbeeld door CAO-afspraken

20 Vgl. F. Tros (2000), Decenfra/7.seri>ifl van arfcW</.sver/ioMa'mj?e/i.- £e
arfctirfjvoonvaanrfpnvormmj? m a"e A/paVr/ana",?? />riva/e .verfor I'/I Je /vr/Vw/f /WJ2-2W.W,
Universileit van Utrecht: diss., p. 25 Decentralisalie is, in meer fundamentele /.in, ook unvlocisel
van e'e'n van de beginselen van behoorlijke regelgeving, te weten het beginsel van het juiste orgaan:
wat naar zijn aard bij lagere lichamen behoort, behoort daardoor te worden geregeld. Vgl.
Aanwijzing 8 uit de Aanwijzingen voor de regelgeving.
21 Robens Committee (1972), Sa/<?ry ana" WeaWi of Wort. Äeporr o/f/ie Comm/tt« /97O-/972,
London: Her Majesty's Stationery Office
22 H. Genn (1988). G/*af Expertario/u; 7Vi« /?ofce/u /Legacy o/u/ f m p / o w 5?///f^w/a/io«.
Paper presented to the Symposium of the British Factory Inspectorate, Universiteit van
Amsterdam, p. 4-5
23 M. van Driel (1989), ZW/reKi/ten/itf, Deventer: Kluwer, p. 2
24 L.A. Geelhoed (1993), Deregulering, herregulering en zelfregulering, in: Kijlander, Ph., P.C.
Gilhuis en J.A.F. Peters (red), OverAWo" en zW/nf£M/ermg. J4//W voor wt/Mi/Vr/u/Af/</ o//>ri'W«/ lof
ac«>, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 49-50
25 Ph. Eijlander (1993), De wer i/e//en: fiejc/iouwmgen over omferwerpen van tver^eving,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 229
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en convenanten of door uitwerking van globale wetielijke voorschriften in m»er
specifieke normalisatienormen-*, blijft de overheid in laatste instanlie verantwow-
delijk voor het uitvaardigen van zogeheten basisnormen".-^ Daarnaast is. zekei in
de handhaving. de centrale rol weggelegd voor de overheid, in de gedaante van de
Arbeidsinspectie. Ook de elementen van zelfregulering die wel een rol spelen inde
arbowetgeving impliceren geen zuivere zelfregulering, maar behoren veeleer totde
categoric 'vervangende' en 'geconditioneerde zelfregulering".'* Bij vervangeide
zelfregulering laatde overheid hel initiatief aan belanghebbenden, maarbehoudtzij
zieh het recht voor met wetgeving te komen als bepaalde beschermenswaardge
belangen (bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van werknemers) onvoldoerde
in dc private normen worden gedekt.^ Bij geconditioneerde zelfregulering steltde
overheid globale doclvoorschriften op, maar geeft zij de geadresseerde partien
(binnen duidelijke randvoorwaarden. die soms expliciet in een wettelijke regelng
zijn vastgelegd) de vrijheid om zelf nadere afspraken te maken over de wijze watr-
op aan de globale doelvoorschriften tegemoct wordt gekomen.
Het arbeidsomstandighedenbeleid van de Nederlandse overheid en met name de
Arbowet legt sterk het accent op geconditioneerde zelfregulering of, in iets sch»r-
perc bewoordingen, "enforced selfregulation"'". De overheid geeft de sociale p*t-
ners op bedrijfsniveau de vrijheid om zelf te voldoen aan de wettelijke voorschnf-
ten, maar wel binnen een tamelijk strikt kader van spelregels". Die spelregtls

26 Bij normalisalie maken betrokkencn, op basis van consensus, afspraken over bijvoorbeeld de
afmetingen van arbcidsplaatsen (norm NEN 1824) of de inrichting van een beeldschcrmwerkplek
(NFN 2449). Ken norm is een 'Technische specificatie of een ander document dat voor het pu-
blliek verkrijgbaar is, met medewerking en in onderlinge overeenstemming of met algemene
goedkeuring van alle bctrokken partijen is opgesteld. op de gezamenlijke resultaten van weten-
schappen, technologic en ervaring is gebaseerd, op het optimale voordeel voor de gemeenschap in
haar geheel is gericht en door een bevoegde instelling op nationaal, regionaal of intemationaal
niveuu is goedgekeurd." (ISO/1EC Guide 2, Swm/an/icuf/on a/ii/ nr/a/«/afMvi7iV.v - Genera/ vwa-
Wurv. 1996) Overigens behoeft consensus niet unanimiteit te impliceren. Vgl. JR. Popma (1999-
a), Vcrprivaatrechtelijking van arbeidsomstandigheden? In: P.F. van der Heijden, R.H. van het
Kaar en A.C.J.M. Wilthagen (red.), Mrar m i ni>unr nrrAfso/rf«' von aV ar*«'a7, Den Haag:
SDU/HS1, p. 171 IT
27 under basisnormen worden verstaan "alle normen die betrekking hebben op de belangrijkste
arbeidsomstandighedenrisieo's en een basisniveau van bescherming bieden tegen die risico's" en
"alle normen die voortvloeien uit internationale verplichtingen (EG-richtlijnen en door Nederland
geratificeerde lAO-verdragen op arbeidsomstandighedenterrcin)". Arbeidsomstandighedenbesluit
(S/fe 1997. 60), p. 126
28 Geelhoed 1993. p. 49-50
29 Hen voorbeeld hiervan is dat de sociale partners medio jaren '90 de tijd kregen om tot afspra-
ken te komen over prevenlie van blootstelling aan oplosmiddclen. met op de achtergrond de moge-
lijkhcid dat de overheid een vervangingsplichl vix>r oplosmiddelrijke verfsoorten zou komen
indien de sociale pjirtners er niet uitkwamen. Kamt-rs/wUt-n //, 1995-19%. 24400 XV, nr. 38
30 1. Ayres en J. Brailhwate (1992). /{«pcwuivr ÄfS«iu«V>n: Trartjcvm/m/? f/v /Vnpj?u/fl/i'on
Dr/vjfc, New York/Oxford: Oxford Socio-Legal Studies, p. 101 ff. Vgl. M.H. Schaapman en
A.J.C.M. Wilthagen (1998). Regulering van arbeidsomstandigheden en milieu-effecten: tussen
publick en privaat. in: G.H. Addink. A.M. Knol en R. Knegt (red.). Priva/ufri/t^.- <fl"«rrfivi>i7 CT

fif. /.wolle. W.E.J. Tjeenk Willink. p. 171
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bestaan sinds de wijziging van de Arbowet in 1994 in hoofdlijnen uit:
- een c»r<j/>/iV/i/ van de werkgever ten aan/ien van /.ijn werknemers (art. 3

Arbowet en art. 7:658 BW) <£n ten aanzien van derden (art. 10 Arbowel);
- een »v/p/ir/i/inj? /«f /»<"/ »wren v<j« fen arhciJs(Mfurii/i(/ij;/ic<ycn/x'/cw/ (art. 3

Arbowet);
- op basis van een räico-im'fnrtjriftiNV MJ -mi/i«i/i> en een />/<J/I »wi <J<M/HJA: (art.

5 Arbowet);
- in .vw/HfWHfrAiVijf m<>/ </<* r>n</?ni*mi>tx.Yra<j</. personeelsvertcgenwoordiging of

de belanghebbende werfcnemers (art. 12 Arbowet);
- daarbij fww/ervff'Mm/ </w*r «-/i ör/H«//>w.vf (art. 14 Arbowet)-";
- in laatste instantie under /wj/V/i/ van de overhcid in de gedaantc van dc

(artt. 24-28 Arbowet).

De kern van dit systeem, te weten de zorgplicht. de heleidsverplichting en de
samenwerking met de werknemers. bestond echter al in de Arbowet 1980 (dc risi-
co-inventarisatie en dc verplichte ondersteuning door dc arbodienst /.ijn gcintrodu-
ceerd in 1994'-). Sterker nog, in vrijwel dezelfde vorm is dit systeem tcrug to vin-
den in de Britse Health & Safety at Work Act (HASAWA) uit 1974. een wct die was
doordesemd van Robcns' filosofie van zelfregulering (vgl. paragraaf 2.5). Hot idee
van zelfregulering op hct gebied van vcilighcid en gc/ondheid is dus hchi>orlijk
persistent, en de beleidsvrijheid zou blijkens de herorientalic-nola /.ell's nog ver-
sterkt moeten worden. Het vertrouwen of, scherper gesteld, het #<'/w>/ van tie over-
heid in arbo-zelfregulering is echter niet of nauwelijks geschruagd door serieus
onderzoek. In een enkele buitenlandse studie is wel een positief effect van zelfre-
gulering gevonden.^ Andere onderzoekers daarentegen zijn aanmerkclijk sccpti-
scher. In een studie over de effecten van de Health & Safety at Work Act analyseert
Dawson de ontwikkeling van het aantal arbeidsongevallen, als ddn van de indica-
toren voor veilige arbeidsomstandigheden. Met inachtneming van allerlei metho-
dologische haken en ogen, concludeert Dawson dat in de vijf jaar nä invoering van
de HASAWA het aantal ongevallen in het Verenigd Koninkrijk was gedaald, maar

31 Daamaast moet de werkgever onder meer zorg dragen voor voorlichting en onderricht aan
werknemers (art. 8 Arbowel) en incidenteel informatie verslrekken aan omwonenden (art. 7),
ongevallen en beroepsziekten melden (art. 9), en adequate bedrijfshulpverlening organiseren (art.
15)
32 De verplichting om een arbodienst in le schakelen is bovendien een verplichling van afgelei-
de aard: de flguur van de arbodienst is in 1994 geintroduceerd ter itnplementatie van de Huropesc
Kaderrichtlijn betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbete-
ring van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op hei werk (Richtlijn 89/391 BEG,
f7>£G 1989, L 183). Artikel 7 van de Kaderrichtlijn verplicht primair tot het inschakelen van des-
kundige werknemers uit het bedrijf ze'lf. en pas indien dat niet kan van een externe arbodienst.
Blijkens de considerans bij de Richtlijn werd hiermee niet alleen beoogd het deskundigheidsni-
veau binnen bedrijven op een hoger peil te brengen, maar expliciet ook de werknemers intensie-
ver te betrekken bij het arbobeleid in hun organisatie
33 J. Rees (1988), /?e/brmin# »Â  worAp/oce: a sW> o/jf//-re^u/a</on m occupari'o/ui/ ia/«?fy,
Philadelphia: University of Pennsylvania Press
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dat na 1980 weer een significante stijging van het aantai ongevallen viel te signa-
leren.**
Een replicatie 'vanuit de losse pols' van dergelijk onderzoek in Nederland aat
eveneens een weinig rooskleurig beeld zien. Na invoering van de eerste Arbowct in
1983, die in feite al de geest van zelfregulering ädernde (vgl. paragraaf 2.4). wi/en
de meeste kwantitatieve indicatoren bepaald niet op een duidelijke verbetering •'an
de arbeidsomstandigheden. De ongevallensiatistieken in Nederland vertoonlen
wcliswaar een dalende trend, maar die daling werd niet versterkt na 1983.'*' (H>k
het ziekteverzuim daalde nauwelijks na 1983*\ tot de invoering van het eigen *si-
co in de Zicktewet (TZ, Wulbz) medio jaren '90. Deze daling was overigens naar
lijdelijk. gezicn de stijging sinds 1998." Het instroompercentage in de WAO divi-
de evenmin na 1983.^" De daling van hel percentage medio jaren '90 kan ook »ier
primair worden verklaard door repressieve maatregclen. zoals een verscherpt £u-
ringsregime (TBA/TAV) en de introductic van financiele prikkels (Pemba).
Uiteraard zijn bovenstaande gegevens te grof om een serieuze conclusie aan te *er-
bindcn. Zo hangt bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ziekteverzuim sterk sai'^n
met de conjunctuur"', en wordt het hoge instroompercentage in de WAO in de
pcriode na 1974 mede toegeschreven aan misbruik van de wet als gunstige afvl*ei-
ingsrcgeling. Wei is duidelijk dat de genoemde gegevens niet noden tot een tri-
tiekloze otnartning van zeltregulering op het gebied van arbeidsomstandighedei-
Intcgendcel: de jaarlijkse monitor arbeidsomstandigheden, een onderzoek dat ifet

cimj'uiiciuuigcviicitg IN, litat uvci uU pcniKit IWU-^VJUVJUI'M ovei wegenuiiegalieve

trends zien (met name voor nieuwe risico's als werkdruk en RSI, zie label 1.1).'"
Ook in Europees perspectief zijn de arbeidsomstandigheden de laatste jaren alleen

34 S. Dawson. P. Willman. A. Clinton en M. Bamford (1988), Sa/Wy ar wor*. 77u> /;m/7.v o/se//-
n»#«/«//<>/i. Cambridge. Cambridge Univ. Press: Vgl. ook H. Genn (1988), Greaf Etywrta/i7»i.s:
77ie /fci/wvi.v /y,?</<v <m</ Eifip/ovfr 5V//" /tej?i</a»>>/i. Paper presented to the Symposium of the
British Factory Inspectorate. Universileil van Amsterdam
35 D.J. Klein Hesselink (1995), On#<'iu//enn'Ki.v/rafi> in 6?</ry/!' «vprd«' mWdVng. /egirfra/iV ?n
u«a/y.vc »wt <ir/»'iü'.wng<'iw//?n. Amsterdam: N1A, p. 15
36 SVR (1993), KVwi/V* van dV .socia/«' vt-nftfrin/fcn, label 4.1, Amsterdam: Sociale
Verzekeringsraad
37 CBS (1999), ,V/a/ufi.KÄ />u//«m no.17. 19 april 1999 en CBS (2003). Socioa/-?conomwc/if
Af<j<uf</.v/ciri.tfjdk. januari 2003. p. 70
38 UWV (2002), Af/TiniVi vn/i a> socia/r vfrjffarrin^/i 2002. Amsterdam: UWV, p. 98
39 M.M.G. Fase en L.M. Keijzer (1991). Ziekteverzuim en conjunctuur. in: £conom«f/i-«ari5-
/i«A<- /x-rit7I/CN. 76, nr. 3083. p. 372-375
40 Zo plaatstc ook de ILO al in 1985 vraagtekcns bij het klakkeloos omarmen van zelfregule-
ring: "allowing undertakings to solve their own problems is not without its risks". Dit met het oog
op de Noorse welgeving. die ook sterk van invloed was op de Nederlandse Arbowet (vgl. par. 2.3).
Vgl. A.C.J.M. Willhagen (1993). Wrt ovrrftWdtfotcirA/opo>arb^«isomj/anJi«^fl>n, Groningen:
Wolters-NixiixlholT. p. 33
41 CBS/ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2(X)1). 4r<vja'«>m.Ma/trfij(;/i<'rffn
2(X>/: /M()«//on>i,i; vin /xrvdUfn. Den Haag/Voorburg: Klsevier: SZW (2OO2-a), Ar̂ >r>/>a/an.s 2002:
Arbci'(i.<ri5i(-«>'.(. «^«wn en mao/rrjfWfn m A/frf̂ r/ana". Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
42 P. Paoli en D. Merlie" (2001). 77iin/ £'Mrryv<j/t 5unr>- on worfang conoVn'ofu. Dublin:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
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maar belastender geworden."*- AI met al is dit voldoende aanleiding om niet ullecn
het concept zelfregulering zeit' maar ook de bewieroking van mede/eggcnschap als
een van de schrägende clcmenten van dat concept met do nodigc argwaan te bezien.

/./.

p
Kracht gebruiken
Langdurig zelfde houding
Repeterende bewegingen
Beeldschermwerk

Tijdsdruk
In hoog tempo werken
Onder tijdsdruk en in hoog tempo

1996

24
45
41
38

31
41
27

2000

23
42
42
43

31
40
29

2001

22
46
44
46

30
41

1»). Arbeidsomstandigheden, zelfrcgulering en medezeggensiiiup

Het geloof in werknemersvertegenwoordiging rond arbeidsoinstandighcdcn ilaleert
al van mediojaren "7U, zoals blijkt uit het reeds genoemde rapport van de Britse
Robens Committee e"n de eerste versie van de Nederlandse Arbowct uit 1980. De
betrokkenheid van werknemers(vertegenwoordigers) was volgens toenmalig minis-
ter Boersma van Sociale Zaken zelfs de belangrijkste noviteit van de Arbowct.'" In
de loop der jaren is de ratio achter deze werknemersbetrokkenheid overigens licht
verschoven, zowel in ideologisch als in theoretisch opzicht.
In de jaren '70 was het idee van werknemersvertegenwoordiging in sterkc male
gemotiveerd vanuit politieke en normatieve uitgangspunten. Zo viel het denken
over medezeggenschap van werknemers inzake veiligheid en gezondheid te plaal-
sen in de bredere discussie omtrent de democratisering van de samenleving in hel
algemeen. Ook werd medezeggenschap als zodanig gezien als bijdrage tot de
humanisering van de arbeid, als waarde op zichzclf. Daarnaast wcrd medezeggen-
schap normatief gegrondvest in het zelfbeschikkingsrecht en de eis van de bcscher-
ming van de lichamelijke integriteit: de werknemer zet zijn lichaam in voor arbeid,
en heeft het recht om over dit lichaam te beschikken en invloed uit te oefenen op
het bedrijfsbeleid.** In dit kader zijn bijvoorbeeld de artikelen 3 en II Europees
Sociaal Handvest (1961) van belang. Naast deze principiöle overwegingen werden
ook meer instrumentele redenen voor medezeggenschap aangevoerd. Zo zou werk-

43 SER (1976), /Ww« i/iMfo" vfra/fiwinj von tfe H>e/f?̂ v;>i# frrtre^Wufe <fe #ezwu//M7</ f/i <fe
v?i7/gA«jd fcy <fc anbe/</. Den Haag: Sociaal-Etonomisthe Raad, SER 76/18, bijlage I,
p. 1
44 J.K.M. Gevers (1982), Zeggfn.ic7iap va« »vcriln^m^r.j mzaif ^ez<7/ui/i«ü/ « ! wi7i'j;/i«i</ /«
fcerfri/vtn. De rerAttonnWJUe/ing in </«• /W.5/u/fn va/i «fe £«rc>p«f Gem^enjc/ia/>, Deventer:
Kluwer, p. 58-64
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nemcrsbetrokkenheid bijdragen aan het veiligheidsbesef en de motivatie van de
werknemers en met name een middel zijn om de kennis van de arbeidsomstanc'ig-
hcdcn op de werkvloer te mobiliseren (zowel door het signaleren van knelpun'cn
als bij het ontwikkelen van oplossingen voor de problemen)."" In meer algem^ne
zin werd medczeggenschap zelfs gezien als een bijdrage aan het innovatief verrfo-
gen van bedrijven."**
In dc loop der jaren is de meer principiele dimensie van medezeggenschap als
democratisch recht of als instrument van zelfbeschikking allengs naar de achic-
grond verschoven. De praktische motieven bleven overeind. aangevuld met rechts-
(heoretisch geinspircerde overwegingen. In het kader van de theorievorming n»nd
zclfrcgulcring wordt een evenwichtige belangenafweging gezien als een van de
schrägende clcmcnten van het systeem - niet alleen als een van de beginselen van
bchoorlijkc regelgeving"" of als demoeratische legitimate bij gedecentralisee<"de
bcsluitvorming. maar ook als terugkoppelingsmechanisme binnen te regulefen
(sub)systemen.'"' Dit laatstc punt is ontleend aan het paradigma van het reflex'ef
recht, dal is gebascerd op het systeemlheoretische inzicht dat maatschappelijke sys-
temen slcchts zeer ten dele openstaan voor externe regulering. Systemen, zoa's
bedrijven. volgcn ten principale hun eigen interne axiomata (in casu winst/verlics)
zonder acht te slaan op eventucle externe suboptimalisering (zoals bijvoorbe^'d
arhcidsongeschikthcid, hetgeen lot begin jaren '90 vooral een maatschappelijk pro-
bleem was en ge"e"n probleem voor het bedrijf). Regulering van (sub)systemen nu
kan slechts effectief zijn als wordt aangesloten bij de systeeminterne logica dn door
het systeem le stimuleren om te reflecteren op de effecten van het eigen funetione-
ren."*'' Aansluiting bij dc fundamentele code van het subsysteem 'bedrijf werd
onder meer nagestreefd door het inbouwen van financiele prikkels bij verzuim en
arbeidsongeschiktheid (TZ, Wulbz. Pemba). Het versterken van het leervermogen
van Systemen vereist interne 'checks' op de externe effecten van het systeem. Dit
vereist de opbouw van 'discursieve structurcn". waardoor die effecten bespreekbaar
worden. In dit kader is medezeggenschap niet langer een instrument om individu-
ele participalie te vergroten of machtsverhoudingen te neutraliseren. maar om längs
discursieve weg te vermijden dat het (sub)systeem zichzelf opblaast doordat het de
grenzen vanuit de systeemomgeving uit het oog verliest.'* Medezeggenschap dus
als instrument van zelfcontrole van het bedrijf, en met langer intrinsiek gemoti-

45 Gevers 1982, p. 52-58
46 AVimcrvruMrn //. 1979-1980. 15 800. hoofdstuk XV. nr. 2. p. 80
47 I.C. van der Vlies (1993). «<W/xx-i Hrrgrvi'n#. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 163-164
48 HD. Stouten N.J.H. Hüls (1992). Reflexiviteit. autopoieseen rechisstatelijkheid. in:. N.J.H.
Huls en HD. Stoul (red). Ärflivfi« <>/> n-/fc.«>/ir€-/w. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 227
49 R. Rogowski en T. Wilthagen (1994). Reflexive Labour Law: An Introduction. In: Rogowski.
R. en Wilthagen. T. (eds). Reflexive Labour Law. Deventer/Boston: Kluwer. p. 6ff
50 G. Teubner (1983), Substantive and reflexive elements in modern law. in: Law it
R<\I>M. 17. p. 273
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veerd." Maar ook: medezeggenschap als een van do hasiscriteria voor een 'ade-
quaat zelfreguleringsproject'. dat wil /eggen /cllu-giilcnng die voldoet aan de
idealen van een sociale rechtsstaat.**

Los van de precieze onderbouwing van hel belang van werknemersbetrokkenheid
rond arbeidsomstandigheden - principieel. pragmatisch, theoretisch - kan men /.ich
afvragen of medezeggenschap ook iets oplevert in de zin van grotere veilighcid en
gezondheid. In Nederland is de/.e vraag niet systematisch ondcr/ochl; dat is dan
ook de reden voor dit onderzoek. Voor een eerste, voorzichtig positief untwoord op
deze vraag zijn wel enige indicates uit andere landen. Hit Britse studies blijkt dal
in 'unionised' bedrijven, dat wil zeggen met een redelijke orgunisatiegruad en vak-
bondswerk op de werkvloer. de arbeidsomstandigheden beter lijkeii le /ijn dan in
"non-unionised" bedrijven/' Frans onderzoek wijst in dc/elfde richting.*"* Terwijl
het verondersteld gunstige effect van zelfregulering op de veilighcid en gc/ondhcid
in de vorige paragraaf dus met de nod ige scepsis is bezien, lijkt een mecr welwil-
lende opstelling met betrekking tot de bijdrage van mede/eggenschap hier op /ijn
plaats. Sterker nog. de veronderstelling zou zelfs kunnen postvallen dal /.rinder
medezeggenschap de experimenten met zelfregulering nog negaticver zouden /ijn
uitgepakt. " Vandaar het belang van deze studie. die is geschreven vanuil de inten-
tie om de positie van werknemers op hel gebicd van vcilighcid en gc/ondhcid bij
de arbeid te versterken.

51 D<x)r medezeggenschap theoretisch een bredere functie te geven dan louler behartiging van
het bedrijfsbelang (zoals in de WOR 1950) of zelfs hel belang van dc werknemers van hel bedrijf,
krijgl medezeggenschap een relevantie die maatschappelijk van aard is. Hoi is in dil licht geen loe-
val dat met name ondernemingsraden de laatste jaren steeds meer maatschappclijke veranlwoor-
delijkheden naar zieh toegeschoven hebben gekregen, zoals de zorg voor hel milieu of de bevor-
dering van arbeidsdeelname van minderheden of gehandikapten (art. 28 WOR) - nog los van het
feit dat ondernemingsraden hier helemaal niet op zillen le wachten. Vgl. H.A. Weening en S.M.
Teulings (2001), ß?m>JU?;iA?i</ jrocil m<7 </r ///</: Vfrant/frm^f« in </p u#oit/<; run «m/rrnf-
mi'nj.vnu/fn. Den Haag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 28-4.1 Vgl. J. Popma
(2001). Eigen bedrijf eerst? in: 0/?-//i/orma//V. 19 april 2001, p. 30-31
52 Stout 1992, p. 229-230. Voor een overzicht van andere eisen van rechlsstatelijkheid vgl.
Popma 1999-a. p. I67ff
53 B. Reiliy. P. Paci en P. Holl (1995), Unions Safety Committees and Workplace Injuries, in:
BnVii/i ./OM/TIÜ/ »///u/urfrüi/ /fe/aric/w. 22, p. 273-288; D. Wallers en K. Frick (2(XX)), Worker par-
ticipation and the Management of Occupational health and Safety: Reinforcing or Conflicting
Strategies, in: Frick. K et al. (eds.). Sv.vf«no«r O<r«/JOf/«/w/ WeaWi am/ ,Vo/Wy A/an<Jx<7n<7ir,
Amsterdam/Oxford: Pergamon, p. 45. Ashford en Caldart zien de 'union-setting' als e^n van de
vijf cenlrale variabelen in de ontwikkeling van het arbeidsomstandighedenrecht. N. Ashford en
C.C. Caldart (1991), 7«7mo/o#v, £^IH' and //i€ Wbrfci'ng Environ/n^nf, New York: Van Noslrand
Reinhold, p. 2
54 G. Filoche (2001). Wog/ an.? </<• ro/n/fcta rf'/i.vj?i>nf ?r ,?/c«r»e c» </« com/(f/o«j rfe /rava/7,
Paris: CES, Journaux Officiels. 12 novembre 2001
55 Een gedachte die ook voeding vindt in de ervaringen in Nieuw-Zeeland, waar vergaande
deregulering zönder gelijktijdige inlroductie van 'rounff/raf'/i/ig/Mmrr' lot Lamelijk treurigstem-
mende ontwikkelingen heeft geleid. E. Rasmussen. F. Lamm en B. Snelders (1999), New Zealand:
Deregulation of Employment Relations. Occupational Health and Safety and Social Welfare in the
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Post-1984 Period, in: F. van Waarden en J. Simonis (ed.) (1999),
OH //if mi/c" <>fin.vrirufiV>n.v en Mur/U-r.v, Amsterdam: Thela Thesis, p. 104-106 Ook de beoogde ver-
sterking van de positie van ni/irrv n»/>rrwrH<imp.v (anno 2000) in het Verenigd Koninkrijk was
ingegeven door het in/icht dat het oude systeem van zelfregulering niet werkelijk van de grond
kwam. I). Walters (2002). United Kingdom: From a piecemeal transposition to a third way. in:
D.R. Walters (ed), AfrgM/<irin£ //«i/r/i a/i</ &/?/>• in: A/unajfrnfn/ m inr £'nrt>p«j/i t/nion: >4 ««-
«*>• o/in? D>n<wii« ^Cnangf. Bruxelles: P.I.E.-Peter Lang. p. 262fT

22



2. Arbeidsomstandighedenrecht en
arbeidsverhoudingen:
lineaire geschiedenis of cirkelgang

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de zorg voor de veiligheid en geznndheid van
werknemers een vraagstuk is van arbeidsverhoudingen. ()ok de historische onlwik-
keling van de arbowetgeving. die in dit hoofdstuk wordt geschetsi, is ingebed in een
$y.v/mn van arbeidsverhoudingen. Dat systeem van arbeidsverhoudingen kan in
zijn meest globale vorm worden getypeerd als de min of nicer bestendige rclatics
tussen drie partijen: werkgevers. werknemers en, zeker op het gebied van arbeids-
omstandigheden. de overheid.' Die zieh reproducerende fWcjfiV.v tussen actoren of
collectieven zijn op hun beurt gestruetureerd door regeis, bronnen en normalieve -
en interpretatiekaders, die zichzelf ook weer historisch hebben ontwikkeld. Zo
heeft juist de strijd voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, en dan met
name eind negentiende en begin twintigste eeuw, ecn katalytisch dt cd gehad in de
wordingsgeschiedenis van dat systeem.^

2.1. Methodologische voorbeschouwing en vraagstellinn

Dit hoofdstuk schetst de ontwikkeling van het arbeidsomstandighedenrecht als een
verstrengelde ontwikkeling van recht en arbeidsverhoudingen. Veelal wordt een
dergelijke geschiedenis geschetst als een rechte lijn: niet alleen in de zin van Chro-
nologie (wat uiteraard onbestrijdbaar is), maar ook inhoudelijk als een min of meer
lineaire ontwikkeling. Ook de indeling van dit hoofdstuk lijkt zo'n rechte lijn te
suggereren: 1841-1919 (par. 2.2), 1919-1963 (par. 2.3), 1963-1980 (par. 2.4), 1980-
1999 (par. 2.5). De wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden vertoont
echter geen recht-toe-recht-aan diachronie, en al helemaal geen evolutionairc ont-
wikkeling. Wat in de honderd jaar na de eerste arbowetgeving (1874) is opge-
bouwd, moet blijkens de aanhoudende roep om deregulering kennelijk weer wor-
den ontmanteld. Zo heeft Wilthagen de vraag opgeworpen of de dcreguleringsopc-
ratie uiteindelijk niet terugleidt naar de periode waarin de regeling van veiligheid

1 W. Albeda. W.J. Dercksen en F.H. Tros (1998). /trfo-idWrnoitt/inKfn in AVoVr/and', Alphcn a/d
Rijn: Samsom. p. 11. Vos (1982. p. 16) typeert arbeidsverhoudingen als 'relaties', i.e. tussen werk-
gevers(organisaties), werknemers(organisaties) en overheid, en Reynaerts en Nagelkerke (1982, p.
16) zien arbeidsverhoudingen als 'processen van interacties' lussen dezelfde acloren. Vgl. P.L.M.
Leisink (1989). S/rurtu«Tin# ra/i arfreiVuver/ioui/m^en: «vn iw^Wi/foiufr .vlu</i> van mfrfczfif-
ffmirnap in </<• gra/frrne irufasrri* en in /ifl jfnrdtvwvMW. Van Arkel, Utrecht, p. 5-10
2 R.J.S. Schwitters (1991), Df ri.wro'.v van df arbWdV //?/ »n/stoan van dV Oi£«va//<7i*'<'f in

ft>/, Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 289
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en gezondheid een kwestie was van 'vrij' overleg tussen werkgever en werkneBer.
waarmee de ontwikkeling als een cirkelgang gekarakteriseerd zou kunnen wordn.*
Indachtig Herakleitos' woord "begin en einde van de cirkel zijn hetzelfde" (f»g-
ment B 103), zal deze vraag, zö er al gedereguleerd is, aan het eind van dit hotfd-
stuk ontkennend worden beantwoord.
Niel alleen inhoudelijk, ook analytisch kent een lineairc benadering haar beperin-
gen. Ten eerste verleidt een lineaire geschiedschrijving tot een evolutionaire, fnc-
tionalistische of zelfs ideologische duiding van historische ontwikkelingn*
Evolutionaire en functionalistische geschiedstheorieen hebben wellicht de chame
dal ze een meer samenhangend verhaal opleveren dan een historiografie die hito-
rische ontwikkclingen op voorhand als richtingloos beziet. Zij vormen echter en
belemmering v(x>r de onbevangen interpretatie van processen op empirisch niveu.'
Ten tweede rust een lineaire geschiedenis al te zwaar op een sequentiele invul ng
van causaliteit: wat is. moet uit de daarvoor liggende diachronie worden verklard.
Historisch specifieke instituties ontstaan echter ook en vooral vanuit de synchroie,
dc structurele context van het moment zdlf.* Hierbij dient gedacht te worden aaide
economische en technologische context, maar ook de sociale, culturele en polie-
ke inbcdding.^

Daarnaast dient te geschiedschrijving zieh rekenschap te geven van de vaak tepn-
gcsteldc individuelc of collectieve belangen, van de anti-thetische krachten die en-
ter hcl ontstaan van historisch specifieke maatschappelijke eonstellaties schuilgan

(maar soms uiteraard ook manifest zijn)." De geschiedenis dient zo le worden
be/ien "daß das Endresultat stets aus den Konflikten vieler Einzelwillen hervor-
geht, wovon jeder wieder durch eine Menge besonderer Lebensbedingungen zu
dem gemacht wird, was er ist: es sind also unzählige einander durchkreuzende
Kräfte, eine unendliche Gruppe von Kräfteparallelogrammen, daraus eine
Resultante - das geschichtliche Ergebnis - hervorgeht."'* Ook de geschiedenis van
de arbowetgeving zal hier worden beschreven als de resultante van prineipieel
instabicle krachtsverhoudingen, waarbij de balans nu eens ten gunste van de werk-
gevers en dan weer van de arbeiders uitslaat.

3 T. Willhagen (1997), O<rii/vifi7>ruj/ v«/Wv a/u/ Aea/f/i /v>/iri« m /Af A/rt/wr/a/idY- Cwm'nj?_/ii//
ri/r/r .*. Paper presented at the international conference on Institutions, Markets and (economic)
Performance: Deregulation and its consequences. Utrecht
4 Teleologie is de leer dat de geschiedenis gericht is op een immanent of transcendent einddoel
(TtAoO.
5 P. Veyne (1979), Oimmfit/ on &r«7 /'Aw/oi»r, Paris: Editions de Seuil. p. 233
6 Ibid.. p. 2O3»T
7 A.G. Nagelkerke en A.C.J.M. Wilthagen (2002). De arbeidsverhoudingen aan het begin van de
21"* eeuw. Op weg naar een institutioneel mozaiek. in: A.G. Nagelkerke en A.C.J.M. Wilthagen
(red.). /trr>ri<fairWi<>i«/i/i,i><'/i m «n/H'iibkWi/iK, Deventer: Kluwer, p. 7-11
8 Veyne 1979. /<*\<if. Dc term 'ontstaan' speelt een belangrijke ml in het werk van de franse his-
toricus Michel Foucault. en relereert aan de betekenis van .t fn/</ die achter historische fenomenen
schuil gaat. "De analyse van dc £nr.vr<-/iun£ moet het spel van krachten laten zien. hun gevecht
legen elkaar. hun strijd legen ongunstige omstandigheden". M. Foucault (1981). Nietzsche, de
genealogie. de geschiedschrijving, in: M. Foucalt/G. Deleu/e (1981),
mwiddr. Nijmegen: SUN, p. 20
9 F. Engels (1890). Brie/on / fi/or*, 2 / 9 . /«90. MEW Band 37. p. 464
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Dat de krachtsverhoudingen principieel instabicl zijn en er geen inherent doel
UWov) ten grondslag ligt aan historische ontwikkelingen. impliceert echter met dat
geschiedschrijving louter descriptief kan zijn of gespeend Wijfl van samenhang, lir
zijn wel degelijk regelmatigheden of patronen te ontwaren, zij het binnen een
begrensde tijd/ruimte - wat Giddens noenit «•/)«<»</f.v: "a number of acts having a
specifiable beginning and end."'" In sociologische termen gaat het bij een histori-
sche schets dus om de analyse van (tijdelijk min of meer stabiele) sociale Systemen
door middel van de identiftcatie van de factoren die die Systemen constitueren »5n
ze hun tijdetijke stabiliteit verlenen.
Die stabiliteit ontstaal, aldus Giddens, door het principe van rrcimh'/7c». Dit
concept verwijst naar de term m-«r.wV». ofwel tenigh>op. Wil (maatschappelijk of
taal-)handelen mogelijk zijn. dan is een gedeeld kader van regeis en interpretaties
vereist. Maatschappelijke verhoudingen kunnen slechts bestaan bij dc gratie van
impiiciet of expliciet erkende regeis. Omgekeerd geeft het herhaald gebruik van die
regeis weer stabiliteit aan de gedeelde regeis en interpretatiekaders. Wat bijvt>or-
beeld geldt als een betekenisvolle zin, is afhankelijk van gedeeide grammaticalc
regeis. Het herhaald gebruik van als "grammaticaal juist' te kenmerken /innen
bestendigt op zijn beurt dc •autoriteit' van de onderliggende grammaticalc structuur
ten overstaan van de leden van de taaigemeenschap. Ook voor nict-talige handelin-
gen geldt dat individuele actoren putten uit gedeelde regeis en overige handelings-
voorwaarden (i.e. bronnen), en door hun handelen die regeis en handelingsvoor-
waarden reproduceren: "agents also reproduce the conditions that make |..| action
possible.""

Door het gebruik van regeis en bronnen ontstaat recursie of '/<?«/-/>adl', en door
herhaalde feed-back krijgt een bepaald kader een min of meer vaste .«rw<7MMr, in de
betekenis die Giddens hieraan geeft: "rules and resources recursively implicated in
social reproduction; institutionalized features of social systems have structural pro-
perties in the sense that relationships are stabilized across time and space."'^ Bij
wge/.s valt, in het kader van dit onderzoek, uiteraard vooral te denken aan rechtsre-
gels, maar Giddens wijst ook op het belang van intcrpretatieve kaders.'-^ Bij fcmn-
nen kan worden gedacht aan materiele bronnen, maar ook aan kennis, prestatic-

10 A. Giddens (1984), 7>ie cons/i/ur/on o/.soci>ry, Cambridge: Polity Press, p. 244
11 Giddens 1984, p. 26. Vgl. Leisink 1989. p. 31: "De regeis en hulpbronnen geven structuur
aan het individuele handelen. Tegelijkertijd reproduceert de actor dix>r zijn handelen de regeis en
hulpbronnen als structurele eigenschappen van het sociale systeem." Giddens deflnieert bronnen
dan ook als "structured properties of social systems, drawn upon and reproduced by knowledge-
able agents in the course of interaction". Giddens 1984, p. 15
12 Giddens 1984, p. xxxi
13 Giddens 1984, p. 29ff. Daarnaast wijst Giddens nog op het normatieve element in regclge-
leid handelen. en wel vanuil het concept van sancties (p. 30). Dit lijkt me echter minder funda-
menteel en ook minder onderbouwd dan de andere drie structurele componenlen, /odal ik het nor-
matieve kader vooralsnog buiten beschouwing laat
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kwalificaties, sociale relaties, vormen van samenwerking, geweld, prestige en der-
gelijke.''*

2. /. /.

interpretative kaders

impliciete of
expliciete regels

bronnen

A

\ bewuste of
onbewuste
(taal)handelingen

geintendeerd effect

onbedoelde/
onbewuste
neveneffecten

reproductie van
handelingsvoorwaarden "^

De arbeidsverhoudingen in Nederland, om naar het thema van dit hoofdstuk terug
te keren, zijn op te vatten als een .mtef/n, in de zin van zieh reproducerende re/a-
f/V.v tussen uctorcn of collectieven'*: relaties die zijn gestructureerd door regels en
bronnen, die op hun beurt weer worden gereproduceerd door het herhaald beroep
dat op die regels en bronnen wordt gedaan in dagelijkse praktijken. Hetzelfde geldt

14 Voor een zeer uitgebreide index van diverse bronnen in diverse domeinen, vgl.V.M. Bader en
A. Benschop (1988). OftgWi/JtAtt/fn.- /w-//i«»ri> tan iwia/c o/igc/i/AAiic/ en coMw/i'«/Aa/u/W«!,
Wolters-NiK)rdhofT: Groningen, p. 129ff. in het bijzonder p. 138-140. Hierbij dient opgemerkt dat
de hronncn waarover actorcn (kunnen) beschikken mede bepalen welke interpretatie van regels
geldcnd gemaakl kan worden door de actoren in een inleractie-situatie (Leisink 1989, p. 33-34.
Dit machtsaspect van 'taalspelen' is zeer pregnant uitgewerkt in J.F. Lyotard (1983). L^ rfi/ffrr/u/,
Paris: Minuit. Onigekeerd worden bronnen 'gefocused' door normatieve- en interpretatiekaders.
(Giddens 1984, p. 15) Kcnnis c'n nomiatieve uitgangspunten (waaronder legitimerende verhalen)
zijn essentiele elementen in situatiedefinities en daarmee van invloed op handelingsmogelijkhe-
den en fcitclijk handelen. (Bader en Benschop. «p. <(/.. p. 73). Het is op dit punt overigens van
belang elke vorm van transcendentie van Systemen of institutes af te wijzen. Weliswaar is het niet
zo dat indi\ iduele actoren s) steinen mtiAfi. maar zij repnxluceren e~n transformeren die Systemen
"in the continuity of/mivi.v". Systemen zijn geen transcendente enliteilen met een eigen leven. zij
hebben mxnt een /elfstandig bestaan. zij zijn de immanent gegroeide kristallisaties van concrete
praktijken. (Veyne 1979. p. 237) Ook Giddens steh : "To say that structure is a 'virtual order" of
transformative relations means that social systems, as reproduced social practices, do not have
'structures' but rather exhibit 'structural properties' and that structure exists {..] only in its instan-
tiations in such practices" (Giddens 1984. p. 17)

15 Giddens 1984, p. 25
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uiteraard voor het overleg over veiligheid en gezondhcid. Dit overleg word! in
belangrijke mate ingekaderd door wettelijke regels. met name de Wet op de onder-
nemingsraden en de Arbowet (voor een uitgebreide behandeling zie hoofdsiuk 3).
Daamaast kunnen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers pulten uil diver-
se bronnen. en delen /ij lot op /.ekerc hoogte de normatieve- of inleqiretatiekaders
(wat beschouwen beiden als aanvaardbare risico's, en vanuit welke impliciete waar-
den komt die aanvaarding tot stand?). Door het regelmatig overleg verkrijgen de
gedeelde regels voor dat overleg op hun beurt legitimiteit tcn/ij op grole schual
blijkt dat partijen de regels aan hun laars läppen of als ontoereikend of juist ver-
stikkend ervaren. In die gevallen zal druk ontstaan om de regels aan le scherpen of
anderszins le wijzigen.

Hierbij ontstaat een nieuwe laag in het simpele structuratie-theorctische schema
2.1.1. De recursieve kringloop beslaat weliswaar op hel bedrijfsniveau (in het over-
leg bestuurder/OR. maar zeker wal arboregels belreft iH)k in dc inleraclie tussen
individuele werkgever en werknemer). maar de onfuiMWiHj; van die rcgels vindt
vooral plaats op hogere niveaus. Hierbij kunnen drie niveaus worden ondcrschei-
den, waarbij op elk niveau hel proces van regclgcving is ingebed in Systemen van
arbeidsverhoudingen, waartussen tx)k weer verbindingen ontstaan. Zo is in toene-
mende mate sprake van regelgeving op intcrnationa.il niveau (in hel hij/.onder van-
uit de Europese Unie). die mede wordl bcinvloed iloor de socialc partners, in ca.su
de werkgeversorganisatie Unice en het Europees Verbond van Vakvercnigingcn."'
Op landelijk niveau legt de wetgever nieuwe arboregels ter advisering voor aan dc
Sociaal-Economische Raad.'^ Ten slotte is in bescheiden mate sprake van decen-
tralisatie van arboregelgeving naar CAO's en in convenanten. Hierbij zijn uileraard
de vakbonden en de werkgeversorganisaties betrokken, maar bij de convenanlen
ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen de diverse
niveaus is geregeld contact, waarbij Signalen uit de praktijk via vakbonden en
werkgeversorganisatie uiteindelijk in het traject van wetgeving terccht zullcn
komen.

Een andere tekortkoming in schema 2.1.1 is dal de Systemen bestuurder/OR en
werkgevers/vakbonden (om ons hiertoe te beperken) niet alleen gestructurcerd zijn
door regels, bronnen, en interpretatiekaders, maar ook ingebed zijn in een (rele-
vante) omgeving. Het systeem 'ondememing' wordt beinvloed door allcrhande
externe factoren zoals economische en technologische ontwikkelingen, bedrijfs-

16 H.G. de Gier en C. Vos (1995). £un?/w.vp en Afo/rWarufar ar/w»rxWx?wnx, Lemma: Utretht,
p. 6Iff. Een ontwikkeling van toenemend belang is de uitwerking van Europese richilijnen door
middel van normalisatie. In het Comite" European de Normalisation worden concrete normen uit-
gewerkt. die ook effect kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden. Dit normalisalieproces
wordt in hoge mate gedomineerd door vertegenwoordigers uit de Industrie. De werknemers zijn
vertegenwoordigd door het Technisch Bureau voor Veiligheid en Gezondheid van het KVV. maar
die vertegenwoordigers hebben ge'e'n stemrecht
17 Zoals al vermeid in hoofdstuk I heeft de SER (in casu zijn commissie arbeidsomstandighe-
den en. in de periode 1983-1994. de Arboraad) sinds zijn opnehting in 1950 bijna 120 adviezen
doen uitgaan. waarvan möe'r dan 100 in de laatste 20 jaar
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2. /.2.

EU

NL

wettelijke regels

Convenanten
CAOs

Sociale partners
Unice/EW

werkgevers/vakbonden

• A

bestuurder/OR

werkgever/werknemer

kundige in/ichten. en demografische, sociale en culturele trends."* Ook aspecten
zoals onderncmingsdoel(cn), strategic bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur dienen
bij ecn volledige analyse van het arbeidsomstandighedenbeleid in ogenschouw
gcnomen te worden.''' Hierbij kan, wellicht ten overvloede, worden opgemerkt dat
'doelcn" en 'strategic' /elf ook geen eenhcid zijn, maar de uitkomst van krachten-
vcrhoudingen en belangenstrijd hinnen het bedrijf (zowel binnen de bedrijfstop als
tussen bestuurder/OR). Op de institutioneel hogere niveaus spelen deels dezelfde
factoren (ook werkgeversorganisaties en bonden zullen zieh rekenschap geven van
bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen), maar deels ook andere.-" Terwijl het
niveau van de onderneming bijvoorbeeld wordt beinvloed door bedrijfskundige
inzichten, wordt het optreden van de overheid meer ingegeven door bestuurskundi-
ge inzichten. Verder zullen normatieve overwegingen eerder doorklinkcn op insti-
tutioneel niveau dan op het niveau van de alledaagse praktijk, waar wellicht de stra-
tegische overwegingen weer zwaarder zullen wegen.

18 Voor een uitgehreid overzicht voor relevante omgevingsfactoren op hei gebied van arbeids-
omstandigheden /ic I-, van Waarden. J. den Hertog, H. Vinke en T. Wilthagen (1997).
/o r jo/r an«/ w>un</./V>/>.v: f/i< imparf «//u/unr rremfa on croft an</ fe^n^/irs o/occnpariona/
anrf ttj/<rfy. Den Haag: Vuga. p. 19-64
19 Vgl. O.I.J.M. Zwetsloot en P.P.M. Sprengers (1992). Op crwi naar jvn*fj>i>.-
v«n nr/v>-. m;7i>u- «•« tMö/i'ffiMiofx rfoor top/o/x"rfc«'</n/v?n. Den Haag: Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. p. 10
20 In hei algemeen kan worden gesteld dat het relatieve gewicht van omgevingsfactoren varieert
naar gelang het analyseniveuu. Vtx>r veel bedrijven /.al de internationale concunenliepositie wel-
licht minder belangrijk /ijn. maar voor net overleg op landelijk niveau kan het een strategische fac-
tor /.ijn voor werkgevers. Als gevolg van de internationalisering van hel bedrijfsleven veranderen
de machtsverhoudingen tussen werknemers en werkgever. met name onder de dreiging van npyi-
m* sfc«7>fwi.i>: "favouring countries which impose few restrictions on employeiV freedom of action
and avoiding (hose which maintain a regulatory framework supportive of employee rights and con-
ditions". R. Hyman (1998). Industrial Relations in Europe: Crisis or Reconstruction?, in: A.C.J.M.
Wilthagen (ed.). .4iAun«mi; 77ir»rv in /^i/\>ur L<IH un</ /n<iu.«fn«/ Äf/u/Kwis in a GMwi Con/exr,
AitistenJam/New York/Oxford/Tokio. North-Holland, p. 186
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AI mei a! ontstaat een recursieve "loop" die is weergegeven in schema 2.1.3

Mensbeetd. waarden Economist» ontwikksling

kfeotogte
legitimerende verhalen

SSunngsconcepties
Bestuursfcundige
inzichten

Sociate. cutiureie en
poirtteke omgeving

Intemationaiisanng
(regime shopping)

Bronnen

Overtwd ^ ^ . "Socate partners"

Werkgevers 4 >• Vakbonden

Betekenlsverlenlng

Interpretatiekaders

Tradities

{Wetteiffke)
Regeis
Juridische

ontwikkelingen

(aansprakelijk-

heid)

Hand-
having

Onderfwnwf

Ondernemingsdoelen

Strategie

Bedrijfs-

eultuur LeiderschapsstijP

Struct wir

ontwikkeling regeis

invloed regeis

overleg

invloed overig

Uiteraard zijn de relaties ook onderling complex verweven. Technologische in-
novaties kunnen invloed uitoefenen op organisatievormen en tot nieuwe arbeids-
risico's leiden. Aan de andere kant komt technologische ontwikkeling niet als
autonoom domein tot ontwikkeling, maar wordt zij deels of zelfs goeddeels aange-
jaagd door economische belangen, worden technologieen ontwikkeld met het oog
op een bepaalde produetiestruetuur, en ontwikkelen zij zieh binnen bepaalde
arbeidsverhoudingen. Bovendien werken de omgevingsfactoren nooit rechtstreeks
in op de partijen, maar worden zij gei/iterpreteerc/ door de actoren dn kunnen zij
door de actoren worden beinvloed: "De aanpassing aan contingenties is niet een
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automatismc. zoals bij zelfregulerende Systemen, maar wordt bemiddeld door het
handelen van het top-management dat strategische keuzes maakt."-'
Wijziging in een van de genoemde elementen werkt zeker door in andere domei-
nen. Het schema laat een veelheid aan mogelijke wederzijdse relaties zien:
- de invlocd van de diverse structurerende factoren op het handelen van partijen

(en dat op diverse niveaus) en omgekeerd de reproduetie en transformatie van die
structuren door bewust of onbewust handelen van de actoren;

- dc invloed van externe factoren op de handelingsvoorwaarden (bijvoorbeeld van
de cconomische ontwikkeling op het normatieve kader en de politieke legitimi-
teit);

- de invloed van externe factoren op de opstelling van actoren. maar omgekeerd
ook de pogingen van de actoren om siunng te geven aan de omgeving";

- enzovoort.

Een volgcnd punt van aandacht is dat werkgever en werknemer lijken te worden
geprescnleerd als subjectieve identiteiten. Die identileit is echter versplinterd.
Zeker dc colleclicve actoren kenmcrken zieh - ook bij eventuele uiterlijke eensge-
/.indheid - door een veelheid van doelstellingen. belangen en Verlangens. De advie-
zen van geinstitutionaliseerde overlegorganen (Stichung van de Arbeid, SER) zijn,
soms openlijk en soms meer verhuld in de vorm van vage compromissen, de neer-
slag van soms parallelle maar veelal ook strijdige belangen. Dat de overheid een
eenheid /.ou /.ijn. ten slotte. is al decennia lang achterhaald door de beleidssociolo-
gie. Rond het thema arbeidsomstandigheden staan de departementen van Sociale
Zakcn en Werkgelegenheid enerzijds en Economische Zaken anderzijds niet zelden
tegenover elkaar. terwijl uiteraard de wetgever zelf een constellatie is van diverse
politieke partijen met verschillende inzichten en opvattingen.

Vraaflji/«"///'n#. a/ia/v\v«i/miM, j/iperltinj» van /it/ onaVrzo^JtsvWa'

Het 'systeem arbeidsverhoudingen' is dus buitengewoon complex. Om tot een over-
zichtelijke en zinvolle afbakening te komen. zullen binnen het schema dan ook
beredeneerde keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de vraagstelling, het
niveau van analyse, het relatieve gewicht van de onderscheiden structurerende ele-
menten, en de invloed van de omgevingsfactoren.

21 Leisink 1989. p. 78
22 Vgl. bijvoorbeeld de aclivileiten van het FNV Steunpunt Technologie dat. eind jaren '80,
beoogde technologische oniwikkelingen le bei'nvloeden met hel oog op onder meer humanisering
van de arbeid en betere arbeid.somslandigheden. en wel door "vormgeving vooraf. A.A.F.
Brouwers, K Vaas. en F.D. Pot (1987), .SVxiud/ /mrnftf/AM/Hmaft.rcnrn.- in/rgrari? van aHvidV/i
frcn/iiVI in (/«• «mntrr/>/<i.vc, Amsterdam: FNV Steunpunt Technologic p. 9-12. Overigens werden
dergclijkc pogingen tot vakbondsinterventie in de Skandinavische landen al sinds de jaren '70 met
succes ondernomen. P. Ehn en M. Kyng (1991). De 'Collective Resource Approach': Een
Scandinavische werknemersaanpak van systcemontwerp. in: M. van Klaveren en S. Kooistra
(1991), ÄXKKI/ Onrnrrprn: W'crtnrmen ivmv/ocdVn iwrmgA-ifig '" wxa'MM/M' van Aim wrrfc,
Utrecht: Jan Van Arkel. p. 13-29
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Zoals a) eerder is aangegeven. gaat het in dit hoofdstuk om een verstrengelde ont-
wikkeUng van arbeidsomsiandighedenrechl en arbeidsverhoudingen. Uitecngera-
feld betekent die in eerste aanieg een dubbele rnuigs/W/i/ix:
1. Uit welke regeis, bronnen en interprctatiekaders putten actoren tijdens hun over-

leg en hun handelen op het gebied van arbeidsomstandigheden? en
2. Hoe heeft die structuur van regels, bronnen en interpretatiekaders zieh in de loop

der lijd ontwikkeld?

De behandeling van de eerste vraag zal worden uitgesteld tot de volgende hoofd-
stukken. met name hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 3 wordt geschetst welke regels
en bronnen de werknemers tot hun beschikking hebben. Het gaat daarbij dan ove-
rigens vrijwel uitsluitend om het niveau van de onderneming (OR/bestuurder), en
met een zwaar accent op de formeie regels (Arbowet en Wet op de ondcmeinings-
raden). In hoofdstuk 4 zal worden aangegeven in hoeverre de ondememingsraden
daadwerkelijk gebruik maken van de regels en bronnen. In het vervolg van dit
hoofdstuk Staat voorai de tweede vraag. die naar de historische ontwikkcling van de
arbowetgeving. centraal. Subvragen zijn:
- Wat is de invioed van de betrokken partijen. en welke belangen of doelstellingen

hebben zij op het gebied van veiligheid en gezondhcid bij dc arbeid?
- Wie heeft weike bronnen gemohiiiseerd* \ weike regels en inlerpretatiekaders aan-

geroepen, en met welk effect? wie bepaait welke middelen valide zijn binnen cen
gegeven context, en waarom kan de dominante partij dat op die wijze bepalen?

- Wat is de invioed van de omgevingsfactoren?
- Waar komt de balans in de verhoudingen op uit (in casu: welke regels komen tot

stand, en waarom juist in die bepaalde redactie)?

Daarmee verstrengeld kan hier vanuit structuratietheoretisch perspectief nog een
derde vraag aan toegevoegd worden, die overigens met het oog op deze studie van
secundair belang is:
3. Welke effecten heeft de ontwikkeling van de wetgeving op het gebied van vei-

ligheid en gezondheid gehad op de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in
Nederland?

Als subvragen kunnen gelden:
- Hoe heeft /»e/ over/fj? over veiligheid en gezondheid de posities binnen het sys-

teem van arbeidsverhoudingen veranderd (interdependenties)?
- Welke effecten hebben <te re#e/.? op het gebied van arbeidsomstandigheden en

medezeggenschap voor de relatieve posities (asymmetrieen) van wcrknemers en
werkgevers?

- Hoe heeft de identiteit/subjeetiviteit van de arbeiders in Nederland zieh ontwik-
keld als afgeleide van de strijd voor veiligheid en gezondheid'.'

23 "De actuele onderhandelingsmacht wordt door de beschikkingsmachl over directe en indi-
recte bronnen globaal geslructureerd - zij wordt tevens beinvloed door de kansen om deze bron-
nen te mobiliseren en te gebruiken. door strategische competenties en strategisch falen en door een
groot aantal externe handelingskansen." Bader/ Benschop 1988, p. 176
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Het a/ia/yfrrr/i mmju is. in het kader van dit hoofdstuk althans, primair dat van^t
landehjke institutioneel overleg. Dit heeft vooral te maken met de vanouds cen*a-
listische inslag van het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen.-"* Aan^e
andere kant zijn de onderscheiden niveaus zoals gezegd wel met elkaar verbon^n
(zo /ullen de vakbondsvertegenwoordigers geinformeerd worden door contact"
met OR- of kaderleden of rechtstreeks door werknemers'^) en zullen er wel de4*-
lijk impulscn uitgaan van het ondernemingsniveau tot verandering van arbeids^r-
houdingen. Hen probleem hierbij was echter dat er nauwelijks historische literat'ur
voorhanden is die de ontwikkeling van arbeidsrisico's en de maatregelen op
bcdrijfsüak)niveau behandelt. In het kader van deze Studie zou een eigen historian
ondcr/.ock op dat niveau, hoe wenselijk cx)k. te ver voeren."**
Wat belreft het rclalicve gewicht van de onderscheiden structurerende elemente» -
regcls. bronnen, belekenisverlening en legitimering - valt niet op voorhand te b^r-
gumenteren waarom het accent op e'e'n der elementen gelegd zou moeten word-'"
Uiteraard weegt niobilisatie van (machts)bronnen door vooral de vakbon<en
zwaar'. maar voor met name de christelijke organisaties van werknemers en we*-
gevers spelen ook diepgewortelde interpretatiekaders een rol. Door de overheid.op
haar beurt. worden legitimerende verhalen ingebracht als rationalisering voorde
eigen positic in het systeem van arbeidsverhoudingen. De regeis op het gebied <an
arbeidsomstandigheden, ten slotte, zijn wellicht minder van belang bij de struc"-
ratie van de verhoudingen op institutioneel niveau. De regeis rond medezegg'"-
.i>.i\u|i >.\.IHICI iWt'MVu uiiciouiu'wcrrtuii weeiMUg up net oereiK en ue preienties van
het centraul overleg.

De inperking van het aantal relevante omgevingsfactoren wordt gestuurd door het
dominante niveau van analyse. Aangezien in dit hoofdstuk het individuele - en het
ondernemingsniveau minder prominent behandeld worden, zal ook nauwelijks of
geen aandacht worden besteed aan specifieke elementen uit de omgeving van dat
systeemniveau (i.e. ondernemingsdoelen. Strategie en bedrijfscultuur). De ontwik-
keling van het bedrijfskundige denken komt wel aan de orde. omdat nieuwe con-
cepten van bijvoorbeeld participate! management het denken over de betrokken-

24 Albeda/IX-rcksen/Tros 1998. p. 72; Reynaerts/Nagelkcrke 1982. p. 110
25 Bijvoorheeld door enquetes onder ondernemingsraden. zoals bij de voorbereiding van de
/.ogeheten Arbosterrengids van de FNV. J. Hooiveld. (1996). ArfaMrrrrrngic/.v.' //<j/u//Wa7n# i<«>r
Ar<M>n/<7in.i; m«'<i<';< '̂.i{«'nA(7ui/) <-n ur/xx/iV/u/, Amsterdam: FNV Centrum Ondememingsraden;
J. Hooiveld en G. Kuiperij (1999). 4rfc«/>n>/ ^r<x«/«TrfnsW.v 2000. Amsterdam/Zeist:
FNV/Kerckeboseh
26 ViHir een interessante historische Studie naar het veiligheidsbeleid in de britse katoenindustrie
vgl. A. Mel vor (1997). State Intervention and Work Intensification. The Politics of occupational
Health and Safety in the Britisch Cotton Industry, c. 1880-1914. in: A. Knotter. B. Altena en
D. Datnsina (eds.). / / ihnic KKKW /x »//<•>• <in</ f/if wW/urr .vw/f. Amsterdam: IISG
27 Van Peijpe rieht /.ich in /ijn ondcr/.oek naar de ontwikkeling van het loonvortningsrechl sterk
op hel gebruik van machtsbronncn. Hij identificecrt in /ijn Studie zeven typen machtsbronnen:
economische. juridische, poliliekc en ideologische macht, informatie. kennis en bekwaamheden.
organisalie en geweldsmiddelen. T. \an Peijpe (1985), /V «innt-iticWinj; ran n<T
n»t-ni. NijnKgcn: Ars Aequi Lihri. p. 51 -56
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heid van werknemers bij het bedrijfsbeleid wei degelijk mede bcinvloeden.
Daamaast is er ook rechtstreeks een tameiijk duidchjke link te leggen tusscn
bedrijfskundige tnziehten en de regulering van arbeidsomstandigheden,-*

Afbakentng van het onderzoeksveld, in de zin van inperking van de compiexiteit, is
dus maar zeer ten dele mogelijk. Een deef van de vraagstelling is verwezen naar een
ander chapiter, en ook de analytische nivcaus zijn grosso modo opgesplitst en ver-
deeid over hoof'dstukken, maar het aantai strueturerende etementen en omgevings-
factoren is nauweiijks te reduceren zonder verlies van relevante informatie. Als dan
ook nog een historische dimensie binnen het systeem wordt geVntroduceerd, dus
naast de synchrone ook een diachrone as. dreigt de complexiteit te grtx>t te worden.
Het concept van de min of meer gesloten episodes konit hieraan ten dele tegemoet,
zeker in de presentatie van de bevindingen. Om de prcscntatie te versterken, is een
indeling gemaakt in vier perioden: vuur (1841-1919). water (!9I9-I9o3). aarde
(1963-1980) en lucht {1980-1999>. Deze metaforische aanpak. geinspireerd door de
presokratische natuurfiiosofie, is een instrument «m een veelheid aan verspreid
materiaai te ordenen en overzichteiijk te presenteren. De ntetaftxtr jierst de 'werke-
lijkheid* in het gareei. Metaforiek kan daarnaast een wcrkelijkheid-ontshittend
effect hebben (ten/ij men. dat dient gezegd, de metafore-n niet verheil toi rei*le enti-
leiten).
Als richtsnoer kan hierbij gelden Herakieitos* wtx>rd (fragment B 30):

Dit fragment herinnert ten eerste nog eens aan de eerdere Stelling dat de arbeids-
verhoudingen in Nederland mede hun wortcls vinden in het revolutionäre vuur
eind negentiende eeuw, in de strijd voor menswaardige arbeid. Ten tweede wordt
uit de dominante interpretatie van fragment B 30 een ontwikkeling gedcstillcerd die
mijns inziens ook van toepassing is op de geschiedenis die hieronder wordt
geschetst. Het vuur, bron van alle leven. condenseert allengs tot water en zelfs aar-
de, en verliest me"t die verdichting zijn levenskracht.-'^ In dit hoofdstuk wordt een
ontwikkeling geschetst die in hoofdlijnen neerkomt op een steeds verder gaande
v*/rf/c/i///»£ (iruKvwCTis) van de regelgeving, een proces dat d(K)r werkgevers on
wetgever sinds begin jaren '80 als 'verstikkend' wordt gekenschetst (een opvatting
die door de werknemers overigens niet gedeeld werd). Ook de ontwikkeling van de

28 K.T. Nielsen (2000). Organizational theories implicit in various approaches to OHS
Management, in: K. Frick et al. (eds.), Sy.vffmar/c O«-M/«W/WI0/ Wfa/r/i a«J •Va/i'/y Wa/ia>fpm<'/i/,
Amsterdam/Oxford: Pergamon, p. 99-123
29 "De ontwikkeling van het vuur verloopt in een verdichting (TTUKVUXTK;)", F. Sassen (1974),
Grsc/iJedV'ni.t van dV n»//.vfc«'/fe<Tr? t/<r CrriVüvn e/i /tom«i;i?;i, Amsterdam: Meulcnhoff. p. 18. In
e^n fragment slechls, i.e. B 76, spreekt Herakieitos over lucht. Dit fragment wordt echter als apo-
crief beschouwd, en de exegese laat dit fragment bij mijn weten vrijwel volledig buitcn beschou-
wing
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arbeidsverhoudingen in Nederland valt goed te typercn aan de hand van de perio-
disering vuur-water-aarde-lucht. De periode 1841-1919 zal, in paragraaf 2.2, wor-
den geduid als een tijdperk van opflakkerend revolutionair vuur, van strijd voor de
verbctering van de positie van de arbeiders - een strijd die ook een belangrijke rol
heeft gespeeld in het ontstaan van het huidige stelsel van arbeidsverhoudingen. In
paragraaf 2.3 zal de episode 1919-1963 worden gekenschetst als een tijd van voort-
kabbelcnd overleg. In de periode 1963-1980, die wordt belicht in paragraaf 2.4, zijn
de insiilulionele arbeidsverhoudingen volledig uitgekristalliseerd - maar volgens
critici versleend. Vooral de werkgevers willen meer /ut-Ar zij dringen aan op een
kcntering in de rcgelgeving (waaronder de Arbowet). Deze kentering wordt
bcschrcvcn in paragraaf 2.5.

2.2. Vuur (1850-1919)

•S'/ry«/15 </<> va/rr va« Ü//f.v, </<• Honing va/i a//«. D^PW teftwn/ Ay a/.* Gotten,
<fc a/ufcrrn a/.v /nmwi - t/?z«i /aa» Ay 5/ave« worctef». <fc amfcren vrywi.

Herakleitos, Fragment B 53

De wctgcving op het gebied van veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid
kent een lange geschiedenis. Deze hangt nauw samen met de ontwikkeling van de
Industrie in de laatsic decennia van de aehttiende eeuw, de wränge gevolgen daar-
van voor de arbeiders en de macht van hel proletariaat om beschermende regelge-
ving af te dwingen.
De vroegste wetgeving dateert uit het begin van de negentiende eeuw. in casu in
Engeland (1802). Ook in andere Europese landen wordt de eerste beschermende
wetgeving al v66r 1850 geintroduceerd: in Duitsland in 1839, in Frankrijk in
1842.'" In Belgic kondigt Leopold I in 1842 wetgeving tegen de kinderarbeid aan,
al zal daadwerkclijke effectuering van dat voomemen nog lange tijd op zieh laten
wachten.^' In Nederland voelt de overheid zieh echter niet geroepen tot enige wet-
gevende activiteit. Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw wordt een
voorzichtig begin gemaakt met sociale wetgeving - in eerste aanleg middels het
zogeheten Kinderwetje van Van Houten uit 1874.

De relatief late ontwikkeling van de wetgeving in Nederland kan worden toege-
schrcven aan con aantal factoren. Onbekendheid met de erbannelijke toestand van
de arbeiders kan overigens niet als verklaring gelden. Die was immers al in 1841 in
kaart gebracht middels een ministeriele enquete naar de omstandigheden van de

30 J.K.M. Gevers (1982), Z<'ss<'''-«''wp ><"» Hrribfmrrs irt;air £<r;o/u#ifid CTI vei7i'xA?i</ in
/vtiri/trn. £V n-( /»«mmiWr/in? in Jc /iVitrufrn tun <fr £u/t>p«5r G^mf^ftsc/iap. Deventer
Kluwer.p. 29-31
31 G. Delvaux el al. (1987). Won*/«-*«/ yaar .torioa/ nrcAr m fl?/j?i>, Brüssel: Ministerie voor
Tewerkstelling en Arheid etc... p. 17
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arbeidende klasse (in het bijzonder naar de wijdverbreide kinderarbeid).*- En ver-
klaring is wel de normatieve dominantie van het economisch liberalisme en het
individualistisch mensbeeld: de Staat diende zieh te onthouden van inmenging in de
"vrije arbeidsrelatie' tussen patroon en arbeider. en eventuele nngevallen werden de
individuele slachtofters zeit aangerekend als een "persoonlijk tekort'.'* l)i( is op
zichzelf echter nog geen verklaring voor de late ontwikkeling van de welgeving
juist in Nederland. Ook in andere landen, en zeker in Engeland, was het liberalis-
me immers zeer dominant.
Een meer steekhoudende verklaring is de late ontwikkeling van de Nederlandse
industrie.*"* Niet dat de arbeidsomstandigheden in de industrie'le bedrijven slechter
waren dan die in de vroegere manufacture!! of bij de arbeid op hol land, waardoor nu
toch eindelijk wetgeving gepast zou zijn. Waarschijnlijk waren de omstandigheden
in de manufacturen en op het land zelfs nog slechter dan in de negentiende-ecuwsc
fabrieken en werkplaatsen.-'* De opkomst van de industrie leidde echter tot ecu loe-
nemende behoefte aan beter geschoolde arbeiders."* Die behoefte was cx)k een
belangrijke motor achter de toegenomen aandacht voor onderwijs, wat tevens een
impuls vomide bij het bestrijden van de kinderarbeid.-" Diverse werkgevers in met
name Twente pleitten voor 'half-time' werk voor kinderen, opdat zij in de 'vrije tijd'
behoorlijk geschoold zouden kunnen worden.'" Het liberale Kamerlid Van Houten,
de geestelijk vader van het zogeheten Kinderwetje uit 1874. maaktc geen geheim van
de economische motieven achter zijn wctsvoorstel: "Niet eene enkclc misduad ten
aanzien van kinderen gepleegd beweegt mij hier, maar de overtuiging dat de kinder-
arbeid den oekonomische toestand van de maatschappij desorganiseert."'''

32 J. van Drongelen (1990), D<> onfwiJtJtWin# van aV /4rfcpiV/.vi;M/xT//V in <vn
#eWnj?, Maastricht: Universiteit Maastricht (diss.), p. 17. Ook inlcrnalionaal waren de omstandig-
heden van het plebs al in kaart gebracht. Klassiek is F. Engels (1845), /}/> ///>,'<' </«>/• «rfe'/frwA'«
KVa.v.«' in £ns/anrf.' noc/i <"ij?nf/-/4n.«n«uwn# «n</ o«;/if/i/i.v</«'n QuW/cn, MHW 2. 325-506 ()ok
verlichte industrielen zoals de Leidse textielondernemer Le Poole of de medicus Coronel hadden
al in 1859 resp. 1863 aangedrongen op wettelijke maatregelen ter bescherming van met name
kind-arbeiders. Vgl. A.J.C.M. Gecrs (1988), tffen/ *n numani>ri/i^ van <fe arfcWa", Dcventer:
Kluwer. p. 27
33 Schwitters 1991, p. 77ff
34 C.P.M. Romme (1939), Wj/Wg./a«v/l/*M<frtv« /««9-/9J9, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink,
p. 14
35 Vgl. voor een overzicht van de omstandigheden der arbeidende klasse I.J. Brugmans (1925),
Df arfef/a'e'n«/«' Wa«f in /V^fWona" m rfp n^enrifntyf <"fi/H- /« / i - /«70 , 1 le druk (1978) Utrecht:
Spectrum, p. 169-193 en het klassieke Kapitaal en arbeid in Nederland van Henriette Roland Hoist
(1902), Afu/JiVaai en arfrWa" in M>aV/7am/: fri/</rage /o/ <fe «on«mi.vcnf ^Mc/iifrffn/.v a"fr /9e eeuw,
Amsterdam: Soep.
36 J.A. de Jonge (1968), De im/u.tfria/iiari«' in /WaVWa/u/ »uwen /«50 pn /9 /4 , Amsterdam.
(Nijmegen, Sun Reprint, 1978), p. 290; Geers 1988, p. 27
37 Geers 1988, p. 29
38 L. Karsten (1990), f)e acnfuwidaj?: arfeia'.Mi/aV^rilw/Tinjij in ni.t/orac/i p^rrpfc«>/ /Ä/7-
/9 /9 . Amsterdam: IISG, p. 1%-199. Overigens werd ook door niel-industriele werkgevers gcpleit
voor een verbod op kinderarbeid met het oog op de "behoefte aan ontwikkelde arbeiders". Cf. Van
Drongelen 1990, p. 72
39 Ha/idWinsen 7WedV /Tome/: 1873-1874, p. 1375, geciteerd in Romme, 1939, p. 5
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Een andere factor die wetgeving in de weg stond, was het ontbreken van een sterk
ontwikkeld bewustzijn bij de arbeiders en met name het gebrek aan organisatie. Tot
1850 bestond de 'arbeidende klasse' in feite niet: zij had, om terug te grijpen op de
conceptualiscringen van Giddens (vgl. par. 2.1), geen betekenis binnen de toenma-
lige interpretatiekaders.'*" Zeker in Nederland was van een 'arbeidende klasse' geen
sprake, maar hooguit van e"e"n grote groep armen: "Hun eilende was niet die van den
modernen Proletarier, voor wien uit wrangste derven het verzet ontstaat dat vertieft,
de hoop die ver/.acht, de gemeenschaps/.in die veredelt. Hun eilende was die van
stompzinnige schepselen, zwak van fysieke. nog zwakker van geestelijke krachten,
lijdcn /ondcr uit/.icht en van hun degradutie onbewust."'" Eerst door hun iniliele
organisatic, omstrccks 1870, ontstond ids van klassenbewustzijn. "Het is duidelijk
dat tot die tijd van de arbeiders als stuwende kracht ter verbetering van de arbeids-
omstandigheden wcinig tot niets kon worden verwacht.'"*- De initiatieven tot ver-
bclcring van de omstandigheden van de arbeidende klasse kwamen tot die tijd voor-
al uit de hock van sociaal bewogen geneeskundigen zoals Samuel Coronel. progres-
»ieve liberalen en een enkelc literator: in het bijzonder Jacob Jan Cremer. wiens
klaagschrift /•a/;r/e')b*»>i</<'r<'/i'" uit 1863 Thorbecke ertoe bracht een Staats-
commissie in te stellen die de toestand van de fabriekskinderen zou moeten onder-
zoeken.**

Van W«K/«7i (/Ä74)

Het rapport van de enquetecommissie. dat verscheen in 1869, vermocht niet de
overheid te verleiden tot wetgeving.'*'' Pas in 1873 kwam hei liberale kamerlid Van
Houten met een ecrste initiatiefvoorstel - volgens Geers mede naar aanleiding van
de oprichting in 1871 van de eerste echte vakbond, het Algemeen Nederlandsch
Werklieden Verbond (ANWV). Roland Hoist is stellig over wie als kampioen van
het Kinderwetje moel worden aangemerkt: "Ondanks de pogingen van meelijden-
de bourgeois, de vertoogen van geneeskundigen, en het verschijnen van het rapport
der regeeringskommissie in '69, ondanks de algemeene bekendheid van onmen-
schelijkc toestanden en stelselmatig bedreven kindermoord op groote schaal. duur-

40 In de eerste helft van de IV eeuw werd met termen als 'volk' of 'proletariaat' gerefereerd aan
iedereen bohulvc een klein aanlal aristocralcn en uitbuitende burgers. Pas legen het midden van de
19*" eeuw krijgt de term 'proletariaat' een meer specifieke belekenis. verbonden aan de steeds dui-
dclijker te identificeren klasse van kx>narbeiders die met de untwikkeling van het kapitalisme ont-
slond.Vgl. H. Draper, (1977-1990). Afar/ Mor.t j 77wt>rv «//fcvo/wion. (4 Vol.) New York/London:
Monthly Review Press, hoofdstuk 6-7
41 H. Roland Hoist. AVi/>i'r«i<i/ <•« /4Wvi</ in ^rfrr/an</, gecileerd door Geers 1988, p. 25. Vgl.
ook Van Dnmgelcn I99(), p. 14
42 (leers I98K. p. 26
43 J.J. Cremer (1988). A'n^nVtttiW^rrn: <rn <>«/* iruwr m>f om j?*W, Schoorl: Conserve
(2' druk)
44 Bij de samenstelhng van de commissie werden overigens dc verklaarde voorstanders van een
wettelijke regeling. Aoals voomoemde Coronel. geweerd dtxjr de liberalen. W. Buitelaar en R.
Vreeman (1985). VijA7v>m/.vHcrt rn Iwu/i/fi/ »-an </<• (jr/x-iJ. Nijmegen: SUN. p. 48
45 Oeers 1988. p. 28
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de het tot '74 eer de bourgeoisie, ter wille der publieke opinie. zieh verwaardigde
zelfs een schijnstoot tegen de kinder-exploitatie te doen. De uitbreiding der
Internationale door Europa, haar körte verschijning in Nederland. de donderslag der
Parijsche Kommune en .... de agitatie van het Alg. Ned. Werklieden-Verbund
waren noodig om de paskwillige wet-van Houten tot stand te breiigen, die de mim
3100 zes- tot twaalfjarige fabriekskinderen tot hun twaalfde jaar beschermde ... op
papier.""'*
Voor Roland Holst was duidelijk dat de initiatieven van de progressieve liberalen
vooral gezien moesten worden als een middel om het opkomend klassenbewust/.ijn
af te remmen.^ Het lijkt echter loch onweerlegbaar dat de proga-ssiel liberalen, al
waren ze wellicht tegen de klassenstrijd. wel degelijk een belangrijke bijdrage heb-
ben geleverd."*" Ook de motieven achter de burgerlijkc' initiatieven /ijn waar-
schijnlijk niet louter economisch-instrumenteel, in de /.in van het instandhouden en
waar nodig ontwikkelen van het arbeidslcger en het beteugelen van de dreigende
revolutie.^ Hoewel de werkelijke beweegredenen van politieke actoren uiteraard
nooit volledig transparant te maken zijn. is het zeer wel denkhaar dat de opstelling
van de diverse betrokkenen werd ingegeven door een mix van motieven.*"
Overigens had het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 de arbeiders inhoudelijk
bitter weinig te bieden: uiteindelijk alleen een verbod op arbeid voor kinderen onder
de twaalf jaar. met uitzonderingen voor onder meer huishoudelijke en landarbeid
(het leeuwendeel van de kinderarbeid). Louter de allerjongsten vonden heschutling
onder de beschermende vleugels van de overheid. Met betrekking toi de verhouding
tussen werkgever en volwassen arbeider bleef de fictie overeind dat dezen in een
vrije verhouding zouden staan. Het werd althans niet tot de taak van de overheid
gerekend voor de mannelijke arbeider op te komen (noch voor de vrouwelijkc arbei-
ders). Dit bijzonder magere resultaat kan, mede in het licht van de dominante libe-

46 Roland Holst 1902. p. 188. Overigens moet die "agitatie" van hei ANWV niet worden gehe-
roiseerd: aanvankelijk vertoonde de bond, die op dal moment nog nauwelijks worlds had in
fabrieken en werkplaatsen, weinig belangstelling voor de problematiek van de kinderarbeid. Maar
een paascongres, vlak voor de parlementaire behandeiing. van Iweehonderd afgevaardigden die
meer dan 14.000 arbeiders vertegenwoordigden, was op dal moment de grootsle arbeidersdemon-
stratie ooit. G. Harmsen en B. Reinaldu (1975), Voor rfp /xrn/dmj» van rfc arte/V/: ftf/tmy««"
ge.vr/i;>dVm.v van aV> /vVoVr/am/te vail/x'H^/n^, Nijmegen: Sun, p. 47. Belangrijkcr dan gerichlc
agilatie voor de Kinderwet was de algemeen ervaren sociale onrusi sinds hei eind van de jaren '60.
47 Roland Holst 1902, p. 157: "De industrielle onderneming trad op gehuld in het gewaad der
filantropie, die in haar ruime plooien al zoveel schandelijks heefl verborgen." ibid. p. 102. Ook de
christelijk-sociale werkgevers werden in hun beijvering om een oplossing voor de " sociale quaes-
tie' in belangrijke male gedreven door het sireven naar sociale vrede. Schwitters 1991, p. 169
48 Buitelaar/Vreeman 1985, p. 47-48 Voor de arbeidsjurist A.N. Molenaar was de invloed van
de arbeidersbeweging juist minimaal, en was de weigeving vooral ingefluisterd door de stem van
het geweten van de progressief-liberalen. Vgl. Geers 1988, p. 63
49 Overigens werd ook op het paascongres van het ANWV door de arbeiders /elf gewe/en op
het belang van sociale vrede: "In naam der rust en orde van de maatschappij vragen wij zo'n wel,
omdat we de ruwe kracht der verwaarloosde vreezen." Geciteerd in Van Drongelen 1990, p. 72
50 Geers 1988. p. 63-64. Van Drongelen 1990. p. 72-73

37



rale ideologic en bij ontstentenis van een stem der arbeiders in het parlement", wor-
den opgevat als een indicatie van de buitenparlementaire machteloosheid van de
arbeidersbeweging in die tijd. Als belangrijke oorzaak van die machteloosheid wordt
wel gewezen op het ontbreken van eenheid in doelstelling en organisatie." De vak-
beweging was, zekcr tot het eind van de negentiende eeuw, ernstig verdeeld: "Haar
vinden wij verlamd door inwendige tweedracht. Nog afgezien van den kleinen
omvang der 'neutrale' vakvereenigingen, maakt de innerlijke onrust en onvastheid,
die in hen hecrscht en waarvan een voortdurend gedobber het gevolg is, hen onmach-
tig de taak der vakvereenigingen |..| naar behoren te vervullen.""
Hocwel het Kinderwetje materieel dus weinig te bieden had, moet de betekenis
ervan loch nict onderschat worden: met de Kinderwet werd "voor het eerst wette-
lijk ingegrepen in de tot dan vrije verhouding tussen werkgeveren werknemers."**
Ook de marxistische historicus Ger Harmsen ziet het Kinderwetje, hoe gebrekkig
en uitgchold ook. als een wet van grote principiele betckenis: "Het was een over-
winning van het beginsel dat de overheid tot taak had de ekonomies zwakken in het
produktieproces te beschermen. De 'Internationale' zag het ingrijpen van de over-
heid als een nedcrlaag van het liberale beginsel dat alles overgelaten moest worden
aan hei spcl der vrije krachten in het ekonomiese leven. |..| En ook al was deze wet
slechts in geringe mate ondcr invlocd van de arbeidersbeweging in Nederland tot
standgekomen. loch zcgeviert hier het beginsel van de arbeidersbeweging. nl. het

rcgelend ingrijpcn in het blinde spcl der ekonomiese krachten ten gunste

Hoewel het Kinderwetje Van Houten principieel dan wel een doorbraak betekende,
blcek hij al gauw ernstig gemankcerd. Ten eerste was de werkingssfeer te beperkt,
reden waarom van de zijde van de arbeiders al direct in 1874 werd aangedrongen
op uitbreiding van de wet.'* Ten tweede was niet precies duidelijk wat nu precies
onder het verbod viel.-" Voorts bleek de wet in de praktijk nauwelijks etTectief -
met name vanwege het ontbreken van adequaat toezicht.'"'* De ontoereikendheid

51 Pas in 1885 kwam de voorman van de georganiseerde meubelmakers Bemardus Heidi voor
de Liberale Unie in het district Sneek als eerste werkman in de TVveede Kamer. Heldt was tevens
voorzitter van het ANWV.
52 W. van Voorxlen. A.C. Nagelkerke en W.F. de Nijs (1992). A/ac/i/ m fernen; urfe-KfaveHiou-
rfm^«"»! m /neun'«" <-« fo7?irf. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese, p. 189
53 Roland Hoist 1902. p. 201-202. Vgl. Van Drongelen 1990. p. 69
54 (Jeers 1988. p. 35. Vgl. Van Drongelen 1990. p. 21
55 Harmsen/Reinalda 1975. p. 47-48
56 H.J. Romeijn (1895). £em#e dprneflUngen mwr flan/eidVnje run dp ArfreiVfrn'ef. Leiden: Los,
p. 48
57 Van Drongelen 1990. p. 22
58 Geers 1988. p. 34. Van Drongelen eiteert hierover uitgebreid S.Sr. Coronel, De aitoeid van
kinderen tegenover de wetgeving. in: De £<-<>mwni'.M. 1873. pp. 660-661. Aandrang van onder meer
het Comite" ter bespreeking van de Sociale Quaestie en het ANWV om, met name op het punt van
het toezicht, de wet te verbeteren vond geen gehoor bij de regering. Van Drongelen 1990. p. 20
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van de wet zorgde ervoor dat de discussie over de wettelijke beschemiing aanhield.
Diverse partijen onderbouwden hun opvattingcn met onder/.oek naar de arbeids-
omstandigheden van de arbeiders. In 1880 publiceerde een cummissie bestaande uit
de Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid. de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen en het ANWV een rapport met de conclu-
sie dat in geen beschaafd land "de wetgeving op de kinderarbeid zoo gebrekkig. zoo
verregaand onvolledig is als in Nederland."'"' In hetzelfde jaar werd ook vanuit
meer radicale hoek onderzoek verricht. In het najaar van 1880 publiceerden het
weekblad /??c7ir voor A/ten en D? VMFrfonwi.vfcx/f (ANWV) een Nederlandse
bewerking van de 'Enquete Ouvriere". die door Karl Marx was ontworpen en was
gepubliceerd in L« / t o w Sm-ia/irf? van 20 april 1880.^' De enquete beoogde voor-
al bewustwording van vooruitstrevende burgers en moest de aanzet vonnen lot wet-
geving, met name op het gebied van arbeidstijden.'"' In 1886 hield het ANWV n6g-
maals een enquele, die resulteerde in het rapport /•> /i />// </<' »t •«•/ ,v<«x'«'W<' «W><'/</.v-
dag en een pleidooi voor een tien-urige werkdag.*^

Mede naar aanleiding van de genoemde enquctes. maar vooral als rcactie op
demonstraties van werklozen en harde conirontalies tussen radicale socialisten en
de politie in Amsterdam eerder dat jaar, werd in Oktober 1886 een parlementaire
enquete ingesteld "omtrcnt het tegengaan van overmatigen arbcid en omlrenl de
toestand van fabrieken en werkplaatsen met het ix)g op de veiligheid, de ge/.ond-
heid en het welzijn der werklieden".*"' Het ging hierbij niet meer alleen om kinder-
arbeid. maar voor het eerst ook om de veiligheid en gezondheid van arbeiders in het
algemeen.^ De radicale arbeiders keerden zieh overigens legen de enquete, met
name omdat zij twijfelden aan "de onpartijdigheid der arbeidersenquete, daar geene

59 Gecileerd bij Geers 1988, p. 35
60 Buitelaar/Vreeman 1985, p. 43ff. De eerste arbeidersenquetes hadden vooral ten docl in/icht
in de siuatie van de arbeiders te komen teneinde hun positie te verbeteren (ibid,
p. 39). Daamaast had werknemersonderzoek tot doel het bewustzijn en de kennis van de arbeiders
zeif te vergroten en zo de vakbondsorganisatie op te bouwen, diendc het als aanzet tot vakbonds-
actie, e"n als instrument om prtf/!m>!# van de vakbondsorganisatie af te dwingen (ibid. p. H4)
61 De resultaten van de enquete bleven overigens ongepubliceerd tot 1898. Ferdinand Domela
Nieuwenhuis. de voorman van de radicale Sociaal-Democratische Bond en inilialielnemer lot de
enquete, verwoordde de uitkomsten met kracht in zijn pamflet Ä/anAf Stavm: "Men verpleltert
den werkman. Men stompt zijn geest af door spanning en overmatig langen werktijd, men spaart
hem de ongezonde voorwaarden van den arbeid niet. Men neemt niet eens de noodige voorzorgs-
maatregelen om hem le behoeden voor schadelijke invloeden. Men vergiftigt hern in fabrieken.
Men laat hem dampen en Stoffen inademen, die hem bed we I men en op den duur vermoorden. Men
neemt de vrouw. Men onttrekt haar aan haar huis. aan haar gezin. Men maakt een lastdier van haar,
erger nog dan van den man." F. Domela Nieuwenhuis, £>n wr#ef*7i /if«|/i/.v/«i: W/ünif j / a i m
gecil. in: Buitelaar/Vreeman 1985, p. 46
62 B.H. Heldt (1886). £en W/ <fe wef #e/iegeMf arie/Jidflg: /?appo/7 va/i to /4/g. W«/.
Wprt/iV<femrr/wf«/, Amsterdam: Brinkman/v.d. Meulen. Vgl. Karsten 1990, p. 217
63 Karsten 1990. p. 217. Ook in bijvoorbeeld Belgie vormden hevige rellen in net voorjaar van
1886 de aanstoot tot de eerste sociale wetgeving. Delvaux 1987, p. 7ff
64 Geers 1988. p. 37
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arbciders daarin zitting genomen hebben."*' De Sociaal-Democratische Bond van
Domcia Nicuwenhuis zelte in een grimmige verklanng zeven bezwaren tegen de
enqueue op een rij, waaronder naast de eenzijdige samenstelling "uit voorslanders
van de kapitalistische produktiewijze en een enkelen handlanger van dezulken" ook
"het gemis aan waarborgen vm)r hen die wegens hun verklaringen voor de com-
missie door hun werkgevers uit hun brood worden gestooten."**
Uit het parlcmentaire onderzoek onder 146 getuigen. waaronder 53 arbeiders. bleek
dat hel nog immer bedroevend gesteld was met de arbeidsomstandigheden in de
fabriekcn.^ Het commissielid Heldt vatte het bij een latere gelegenheid als volgt
samcn: "Wat loch is de toestand van <K) ä 95 pet. van de werklieden? Zij worden op
den leeltijd van twaalf jarcn in de werkplaatscn gestuurd, om daar hun leven lang
onder het verrichten van vcclal zeer centoonigen en zwaren arbeid, gedurende lan-
ge dagen. vcelal (x)k nachlcn en Zondagen. te blijven, zonder eenig ander vooruit-
zicht, dan dat zij. wanneer zij te oud of te versleten zijn om het werk behoorlijk te
verrichten, wcggesluurd en prijsgegeven te worden aan de armoede (..) Daarbij
staan deze werklieden in dc werkplaat.sen bloot aan allerlei gevaren van verminking
door vergrociingen en ongelukken. en zelfs van gedood te worden, in welke geval-
len zij en hunnc gezinnen hulpeloos gelaten en in diepere armoede gedompeld wor-
den."«*

Na de enquetc was de fietie van een gelijkwaardige relalie tussen werkgever en
arbeidcr nauwelijks nog houdbaar. Voor de regering waren de bevindingen van de
commissic dan ook aanleiding tc komen tot een ontwerp van wet "houdende he/ia-
lingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en vrou-
wen".'*'' Het wetsontwerp voorzag in een verbod op arbeid voor kinderen beneden
de twaalf jaar. een verbod op nachtarbeid voor vrouwen, en de mogelijkheid om bij
AMvB bepaalde gevaarlijke werkzaamheden te verbieden voor jongeren onder de
zestien jaar. Volgens Geers ontmoette het wetsontwerp, in tegenstelling tot het
Kinderwetje. betrekkelijk weinig weerstand: het werd met slechts e^n stem tegen
(I)omela Nieuwenhuis) aangenomen.™ Opvallend aan de totstandkoming van de
Arbeidswet is echter juist het nogal vinnige karakter van de parlementaire behan-
dcling - in het geval van Domela Nieuwenhuis is de typering 'onparlementair' wel-
licht nicer op zijn plaats^' - , het grote aantal amendementen, de tientallen 'adres-

65 Eindvcrslag der Commissic. p. 16, in: J. Giele (1981), £>n twaod /CTW»: <
ff \wi /ÄÄ7 (</«•»•/ .*), Nijmegen: Link
66 üielc 1981, p. 324-325. Met "de handlanger van het kapitaal' werd allicht ANWV-voorzitter
Hcldt bedoeld. die ook fitting had in de Commissie.
67 Eindverslag der Commissic Bijlagen Tweedc Kamer, zitting 1886-1887, 105.5 Opgenomen
in: diele 1981. Overigens vond de Bcstuurdersbond der Sociaal-Democratische Vereeniging de
uitkomslen onvolledig. en hield vervolgens /elf (K>k nog een enquete. Karsten 1990. p. 218
68 //«ni/Wi>wn 7'wr<-<y<- Ku/mr. 1888-1889. p. 852
69 K<mw-r.vfuJU<7i //. 1888-1889, 53. no 1-2 Vgl. Buitelaar/Vreeman 1985. p. 49
70 Citw. 1988. p. 39
71 Kenmerkend is Domcla's venijnige aantijging jegens de andere Kamerleden: "Uwe schitte-
rende hui/en hebben tot cement het bloed der arbeiders en hunne gezinnen" (Wa/ufWi/itf«
K<jmr»; 1888-1889. p. 842). waarop dc voor/itter eiste dat [Ximcla zijn taal zou kuisen.
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sen' van belanghebbenden aan de regering^- en een tamelijk feile protestbijeen-
komst van arbeiders een week voor de parlementaire behandeling.™ Mede als
gevolg van de adressen en amendementen werd de wet tijdens de parlenientairc
behandeling ingrijpend gewijzigd.™
De algemene beschouwingen over hel wetsontwerp zijn illustratief voor de ver-
schuivende opvattingen omtrent de mate van staatsinmenging. in het bijzonder in
relatie tot de rol van de arbeiders(vertegenwoordiging). De tegenstanders van wet-
geving beriepen zieh, naast het gebruikelijke argument dat wetgeving het particu-
liere initiatief zou blokkeren en fnuikend zou zijn voor de concurrenticpositic. ook
op de versterkte positie van de arbeiders: "In de vakvereenigingen hebben de werk-
lieden een langzaam maar zeker werkend middel om ten aanzien van duur en
inrichting van den arbeid zoo voordelig mogelijke voorwaurden te verkrijgen. als
de belangen der Industrie, die met de hunne samenhangen, toclaten."" Het katho-
lieke Kamerlid Schaepman daarentegen bewandelde in zijn argumentatie voor
staatsinterventie juist de omgekeerde weg: door de teloorgang van de gilden en cor-
poraties is "het vereenigingsleven tusschen de arbeiders volkomcn gebroken op
gewelddadige wijze. Op dit oogenblik Staat de arbeider niet langer als ecn maat-
schappelijke kracht tegenover de meester, maar als individu, als enkel persoon."'*
De ontbinding van de organisatorische en vooral ook niorcle cohesic tussen patroon
en werklieden rechtvaardigde volgens Schaepman staatsingrijpen - zij het alleen in
geval van uitwassen. Voor het overige betoonde Schaepman zieh een voorstander

72 Aanvankelijk vrijwel uitsluilend door werkgevers en de Kamers van Kcx>phandcl (TK 1888-
1889, 53. nr. 10, laal zien dat van de 44 adressen er 42 van werkgevers waren, en slechls e'e'n van
de afdeling Uithuizen van het ANWV), en in een later stadium relalief iets vaker van vakvereni-
gingen (8 van de 20, de overige van werkgevers)
73 Bij de bijeenkomst waren, naast Organisator Domela Nieuwenhuis, slechls vier van de hon-
derd Kamerleden aanwezig (Heldt, Goeman Borgesius, Kerdijk cn Gildemeester), hetgeen voor
Domela reden was zijn scepsis le uiten over de initiatieven toi het oprichten van zogeheien Kamers
voor Arbeid (zie noot 77): "Men kan niet juisl /.eggen, dat aan den kant der arbeiders de ver-
wachting is opgewekt, als zoude er veel waarde worden gehecht over hetgeen zij over dergeijike
wetsontwerpen hebben gedacht" (//am/Wmtfpn 7Wede Afame/; 1888-1889. p. 871). Typerend voor
de angst voor dit soort bijeenkomsten beeindigl dagblad De .S7am/aW U2 maart 1889) de
beschrijving van de "groote Volksmeeting": "De meeting liep in de beste orde af."
74 Romeijn 1895, p. 50-51
75 tfam?mu**<v! //. 1888-1889, 53. nr. 4 (voorlopig verslag), p. 3
76 tfWWm,gen 7Ve«te Kam*/; 1888-1889, p. 856
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van een zo groot mogelijke rol voor 'maatschappelijke verbanden', een idee dat ook
door andere confessionele Kamerleden werd uitgedragen."
C)ok in de verdediging van minister Kerdijk tegenover de tegenstanders van de wet
speelde de positie van de arbeiders een rol. De minister vreesde "dat over elke
ingrijpende verandering. die het wetsontwerp in kracht en betekenis zal verminde-
ren, de tegenstanders eener vreedzame ontwikkeling der maatschappelijke toestan-
den zullen jubelcn in hunne binnenkamer en dat zij er in het openbaar gebruik van
zullen maken tot bemoeilijking van het pogen, om längs den vreedzamen weg te
komen tot vernctcring van zöoveel, wat in onze maatschappij ten nadeele van de
misdecldcn, helaas, bestaat."'"

Uiteindelijk werd op 5 mei 1889 de Arbeidswet vrijwel unaniem aangenomen. De
wet bchclsde met name een verbod op arbeid voor kinderen onder de twaalf jaar en
een verbod op nachtarbcid voor vrouwen en jongeren onder de veertien jaar. en een
elfurige werkdag en een verbod op nachtwerk voor vrouwen en mannelijke arbei-
ders onder dc zestien jaar. Daarnaast introduceerde art ike I 4 de mogelijkheid. bij
AMvB te cfTectuercn. tot een verbod op werkzaamheden die tot gevaar voor de
gczondhcid of het leven kunnen leiden - voor jongeren in het algemeen, en voor
vrouwen in fanricken en wcrkplaatsen. Hiermee werd voor het eerst de mogelijk-
heid geschapen om voorschriften tc stellen aan de inrichting van de werkplek.
Daarmee behoordc de wet meer tot de veiligheidswetgeving zoals die vanaf 1895
lot stand zou komen dan tot de wetgeving rond de (overmatige) arbeidstijden.™ Ten
slottc voorzag de wet in dc installing van een toezichthoudende instantie: de
Arbeidsinspectie.*"

77 Hel Christen-Hislorische Kamerlid De Savornin Lohman bepleitte, ook met hel tx)g op de
sociale vrcde. hel opnchten van lokale corporalieve verbanden. Deze /ouden kunnen opireden als
raadgever vtxir de overheid (//(im/r/i'n,i>cft 7wr«'</i' AH/UP;; 1888-1889. p. 850). Tot op dal moment
werden bij de adviscring over wetgeving. ook bij de Arbeidswet. naast de Raad van Slate alleen
de Kamers van Koophandel geadresseerd. Het idee voor pantaire Raden was al eerder gelanceerd
in het verkie/ingsprogram (1888) van de Anti-Revolulionairen. die /ogeheten 'Kamers van
Arbeid' op corporalieve grondslag in hel leven wilden roepen. Dil /ou ook voor de arbeiders een
organisatie moeten worden oni /ich lol de regering le wenden - en omgekeerd: de regering stelde
dat hel bij/onder moeilijk was "lieden uil de arbeidende klasse tot hel geven van inlichtingen te
bewegen, en de daartoe geschikle personen le vinden. (//um/Win,?en 7ivf<'(/e Afrj/mr 1888-1889,
p. 843). IX* Kamers van Arbeid werden door Abraham Kuyperge/ien als mogelijke opvolgers van
de gilden. die "de l-'ranse rcvolulie had vernietigd. /onder er iels voor in de plaats te stellen" dn
als middel om de sociale vrede le bewaren. Uiteindelijk werd bij wet van 2-5-1897 (Srfe 1897. 141)
de oprichling van Kamers van Arbeid mogelijk, met overigens bij/onder weinig succes. Vgl.

C. Helderman <2(X)I). De Kamers van Arbeid 1897-1922. Een mislukte poging tot bedrijfsorga-
nisatie. in: 77/(y.v</iri/r v<xir .SVHKI/F Gp.v<7ii«/«'m.t, 27/1. p. 77-98
78 H<M<SWm.t,'rn /i.r<'</f ftimer: 1888-1889. p. 848
79 De/e mogelijkheid werd geCffectueerd in het Koninklijk Besluit van 15 juli 1891. Cf. Geers
1988. p. 41
80 t>il instituut was niet voor/ien in de ontwerp-wel (terwijl loch het gebrek aan toe/icht als den
van de belangrijkste lekorlkomingen van net Kinderwelje werd ge/ien). niaar onder druk van de
Kamer uiteindelijk loch opgenomen. Wei was de formatie van de inspectie bij de wet beperkt tot
hel weintg imponercmle aantal van dne tnspecteurs.
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Net zoals de Kinderwet van 1874 kan de Arbeidswet met de inxlige ambivalentie
worden beschouwd. Inhoudelijk was het, zeker voor de arbeidersbeweging. slechts
een kleine stap voorwaarts. Domela Nieuwenhuis stemde. zoals gezegd, tegen. De
wet stelde niets voor. de arbeiders zouden er de schouders over ophalen."' IXxnela
bepleitte nog maar eens de acht-urige werkdag en een uitbreiding van de wetgeving
naar volwassen mannelijke arbeiders. en wenste er verder het zwijgcn toe te doen.*-
Ook de meer gematigde ANWV-voorman Heldt toonde zieh onbovredigd. en met
hem "de groote groep werklieden, die naast en achter mij staan en |..| die reeds in
1874 onbevredigd zijn gebleven.""-'
Aan de andere kant is met de Arbeidswet 1889 weer een voorzichtige stap gezet op
weg naar verdere bescherming van de arbeiders. Bovendien werd nu. meer dan bij
de Kinderwet. erkend dat de Staat een taak had in de besehenning van zijn onder-
danen: "De Staat |treedt] niet buiten zijn kring als hij den. niet voor e<5n keer maar
regelmatig zwakkere beschennt tegen de wederpartij en tegen zichzelven."*'* Ook
voor de katholieke voorman Romme was de Arbeidswet 1889. in rctrospectief. een
belangrijke ommekeer. Met de Arbeidswet 1889 is de overheid "de feitelijkc onvrij-
heid van den arbeider te hulp [gekomen] wanneer die feitelijke onvrijheid voerde
tot wat als een misstand werd aangemerkt en op geen andere wij/.c dan door
Staatsinmenging de misstand te verhelpen was."'*'' Dat de naleving vooralsnog tc
wensen overliet - adequaat toczicht was alleen al door het bepcrkte aantal inspec-
teurs volstrekt onmogelijk - en met name dat de mannelijke arbeiders nog steeds
waren uitgesloten van wettelijke bescherming. doet aan het belang van deze door-
braak niet af.

Dat de Staat op het gebied van veiligheid en gezondheid een verantwoordelijkheid
heeft jegens zijn onderdanen werd. vijf jaar na de Arbeidswet, door de regering zcll
'vanzelfsprekend' geacht. Dit blijkt althans uit de Memorie van Toelichting bij de
volgende schrede op het pad der arbeidsbescherming - in casu de Veilighcidswet
1895. Sterker nog, ook de wens om de mannelijke werknemers wettelijk tc bescher-
men werd volgens de regering "vrij algemeen erkend.""'' Directe aanleiding voor
het ontwerp-Veiligheidswet uit 1893 was met name de rapportage van de "Staats-
commissie tot verzameling van gegevens voor de kennis van de maatschappelijke
toestanden der arbeiders, van de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders,
en van den toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid en
gezondheid der arbeiders"*". Daaruit bleek dat nog steeds sprake was van "tal van

81 tfam/Wi/!#en 7Ve«te Kamfr. 1888-1889. p. 871
82 «am/Wm*e/i 7W«/e ^a/w/: 1888-1889, p. 838
83 «a/u/Wi>i£fn 7u'm/e Aamfr: 1888-1889, p. 851
84 Wet van 5 mei 1889 (Stb. 1889. 48). met inleiding en aanteekeningen van J. Oppenheim,
p. 11
85 Romme 1939. p. 7
86 Ka/ruTjmtJUvi //, 1893-1894. 111. nr. 3 (MvT). p. 4
87 Ingesteld bij wet van 19 januari 1890 (5/fc 1890, 1)
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ongunstige toestanden waaruit ziekten of ongevallen voortsproten. die geheel o'
gedeeltclijk hadden kunnen worden voorkomen."** De bevindingen van de com
missie Rochussen waren unisono (in mineur) met de eerste rapportages van d
Arbeidsinspectie. Blijkens het jaarverslag van de inspectie waren in 1891 bijn
tweeduizcnd ernstige ongevallen gerapporteerd*'', waarbij 54 doden vielen t
betreuren op een beroepsbevolking van nog geen 2 miljoen arbeiders.* Ee"n van d
dric inspecteurs rapporteert: "Bij mij vestigt zieh de overtuiging dat een deel de
werkgevers zonder wettelijke voorschriften zeer lang wachten zal voor en aleer zi
tot maatrcgclen overgaan."*"
Vcrdcre impulsen tot wetgeving gingen uit van onder meer de oprichting van d
'Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaalsen' ii
1890''- en. in hetzclfde jaar. een congres naar aanleiding van de 'Eerste Nedei
landschc Tentoonstelling tot Bevordering van Veiligheid en Gezondheid ii
Fabrieken en Werkplaatsen" te Amsterdam.^ Tijdens het congres werd op voor
dracht van het liberale Kamerlid Goeman Borgesius een motie aangenomen waarii
werd aangedrongen op verdcrgaande wetgeving op het gebied van veiligheid.'
Dcrgclijke aandrang ging ook uit van een adres. in 1892. van het ANWV aai
Koningin-Regentes Emma, waarin herinnerd werd "aan hetgeen zij op 15 septembe
1891 in de Troonrcde had toegc/egd over de te treffen maatregelen in het belang vai
dc veiligheid en ge/ondheid in fabrieken en werkplaatsen.'"^ Verder ging een niet t>
ondcrschattcn invloed uit van dc aanhoudende sociale onrust, met een sterk oplaai

88 to/nt-rv/uMcn //. 1893-1894. 111. nr. 3 (MvT). p. 4. De Commissie RiKhussen publiceerde
in lotunl 29 verslagen en een eindverslag. De ontwerpwet werd nog vöör het verschijnen van het
eindverslag aan de Twecdc Kamer aangeboden. Cf. Van Drongelen 1990. p. 77-78
89 Ongevallen met een ver/uim van minder dan twee dagen hoefden niet te worden gerappor-
teerd.
90 CBS (2001). 7Uw/ir)n</cn/7aor j/aritfi«* m ;i/dVrrton. /«O0-/999, Voorburg/Hecrlen: CBS,
p. 20
91 AfamcrvmWfn //. 1893-1894. 111. nr. 3 (MvT). p. 4
92 Dezc vereniging. waaraan werd deelgenomen door zowel werkgevers als arbeiders. had als
doel de bevordering van 'de ge/ondheid en de veiligheid van werklieden bij het verrichten van
arbeid in of voor eenig bedrijt". Geers 1988. p. 43
93 Over de tentoonstelling en het congres: J. Stoop (1982). Ge.s<-/ii>d<'m.s i-an v«7ij?Ä*W f«
jir:<>m#ific/ m <irr>ri</.H>m.fr<m</i,i;n'f</<'n in A/c«/̂ rfa/u/. Delft: Technische Hogeschool. p. 39ff. Het
Comitrf van aanbeveling bij de tentoonstelling bestond uit 50 personen. waaronder een vertegen-
woodiger van de arbeiders (Heldt). Hel congres werd bezocht door 300 deelnemers. waaronder 10
vertegenwoordigers van het ANWV. 6fn van de ehristelijke vakbond Patrimonium. en « n van de
RK Volkshond.
94 A.H.W. Hacke (1940), "£rn j?"«/'«" * " vr/e": OaVnAAtwi frr /i^n/i/n-nnj? van Â f vi//hs-
/an'x /v.v/uun »un Jf j4rrVi<faiiuprcri> . Groningen: Wolters, p. 16
95 W. de Vries (1970). fV inWoni va/i nrrAgrtrn en Hrrttnrrn^n op a> »oMfamÄomin^ iu/i «if

in A/̂ firr/tMM/ffV Ons"«"'"*«" /W/) . De\enter Kluwer. p. 37
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end scakingsvuur in de periode 1888-1890.'* Ten slotte zij gewezen op de befaamde
encycliek /?«TM«I MnarM/w (1891). waarin paus Leo XIII 'de toestand der arbeiders
in het kapitalisme' aan de orde stelde en die een belangrijke impuls betekende voor
het katholieke denken over de sociale kwestie."" In zijn encycliek drong de paus aan
op sociale wetgeving. onder meer om de maatschappelijke vrede te hewarcn."*

De Veiligheidswet was overigens lang niet zo omstreden als de Arbeidswet 1889. In
de Kanier was, op een enkel achterhoedegevecht na. inderdaad "vrij algemeen
erkend" dat ook de volwassen man bescherming behoefde. Het ver/et van de oppo-
sitie, die vreesde voor belemmering van de industrie en de vrije relatie tusscn werk-
gever en arbeider, werd gepareerd door een heldere stellingname van minister Van
der Sleyden: "de tusschenkomst van den wetgever af te wijzen met een berocp op de
vrijheid van arbeid. kan reeds daarom niet opgaan. omdat |..| in zoo vole gevallen
van vrijheid geen sprake kan zijn. De zorg voor het dagelijksch brood dwingt hem
den arbeid te aanvaarden. ook al stelt hij zieh desbewust aan ernstige gevolgen bloot.
Bovendien bedenke men, dat de gezondheid van den arbeider word! bedreigd door
vele gevaren, waarvan het bestaan hem zelfs geheel onbekend kan zijn.""^
Buiten de Kamer trok de nieuwe wet betrekkelijk weinig aandacht. Het aantal
adressen van werkgevers aan de Tweedc Kamer was op de vingers van c'dn hand te
teilen."* De vakbeweging was evenmin bijzonder betrokken bij de Veiligheidswet.
omdat zij haar speerpunt had gekozen in de verhevigde strijd vtnir de acht-urige
werkdag - vooral onder invloed van de Tweede Internationale (1889)."" De

96 S. van der Veiden (2000). 5foAinj?fn m /WoVr/W: i4ri>W<frr.ttrn/V/ /S.W-/9V5. Amsterdam:
HSG/N1WI, p. 321. Overigens werd slechls zelden gestaakt puur met het (H)g op de verbetering
van de arbeidsomstandigheden. Uit het onder/oek van Van der Veiden blijken ecn behoorlijk loon
en menswaardige werktijden veruit de belangrijkste motieven v<x>r stakingen te zijn. De prächti-
ge stakingen-databa.se van het IISG (http://www.iisg.nl/databases/stakingen/) laat in de 19* eeuw
slechts e'e'n staking zien waarbij arbeidsomstandigheden een centralc rol hebben gespceld - in casu
bij de bakkerijstakingen in Leeuwarden 1872. Ook Harmsen geeft aan dat de strijd voor veilige
arbeidsomstandigheden niet het belangrijkste motief was voor de arbeiders om het werk neer te
leggen. maar al vanaf de eerste spontane stakingen loch primair de hoogte van het loon.
Harmsen/Reinalda 1975, p. 33ff
97 M. Algra (1989). "W/> ewi/jf/. «OÄ/I mW gffawn/": Gp.w/i/>rffm'j van <fc m«fcz£fl#«7i.tt:'/uip
m /VW/rr/W. Den Haag: Deiwel, p. 23-24. J.P. Windmuller, C. de Galan en A.F. van Zweeden
(1987), Arfcu/frfWiwuftngffl m Afe</?/7an</, Utrecht: Het Spectrum, 6de druk, p. 32. De Encycliek
stelde dat de overheid bij het behartigen van de belangen van het individu "op geheel bijzondcrc
wijze is gehouden tot belangstelling in het lot der lagere, onvermogende klasse. De meerbemid-
delden toch hebben minder steun aan de Overheidsbescherming; /.ij vinden vaak in eigen kracht
reeds voldoende steun en genoegzame hulp; de minder bedeelden echter, de menschen zonder
hulpmiddelen. zijn bijna ten eenenmale van bescherming door de overheid afhankelijk. De werk-
lieden alzoo. die voor het meerendeel in dien toestand verkeeren. behooren d(x>r de overheid onder
hare bijzondere hoede te worden genomen." Geciteerd in A.E. Bles (1907). / > WW «/> ̂  u/*W<ö-
OTcneffiiom«. Den Haag: Belinfante. deel I. p. 471
98 Karsten 1990. p. 350
99 Afa/n?r.frutt«i //. 1894-1895. 15. nr. 2 (Memorie van Antwoord). p. 14
100 //a/K/Wm*™ Kirnfe Earner, 1894-1895. p. 1291
101 Karsten 1990. p. 193
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Veiligheidswet bleek dus geen onderwerp waarover de klassenstrijd zou ontbrai-
den, al smeuldc in de Kamer toch nog heel zachtjes iets van revolutionair vuur. &n
aantal Kamerleden wilde namelijk de behandeling van de wet uitstellen tot de nitu-
we kieswet eindelijk zou zijn aangenomen: "Tegen behandeling van wetsontwerpn
van sociale aard. gelijk het onderhavige. geldt |..| de bedenking dat de klasse ler
wcrklicdcn, wier belangen daarbij in de eerste plaats betrokken zijn. door de gtl-
dendc beperkte kiesbevoegdheid niet in staat is, op de te nemen beslissinjcn
invlocd uit te oefencn."'"*
Dc behandeling van het wetsontwerp werd evenwel gewoon voortgezet en was. la
de inleidcnde schermutsclingen, verder een tamelijk technische kwestie. De vet
slrckte zieh uit over de arbeid verricht in "fabrieken en werkplaatsen", dat wil ztg-
gen alle open of besloten ruimtcn waarin 'enig bedrijf werd uitgeoefend waanij
een krachtwerktuig of oven wordl gebruikt of tien of meer personen aanweag
plachten te zijn (art. I ) ."" Artikel 6 en 7 openden de mogelijkheid om bij AM'B
v(K>rschriften tc geven met betrekking tot de veiligheid respectievelijk met betrtk-
king tot de inrichting van de werkplaats. "** Ook kon de Arbeidsinspectie ten aai-
zien van de in artikcl 6 en 7 genoemde onderwerpen naderc eisen stellen omtrtnt
de wijzc van uilvoering van de in de AMvB vastgelegde voorschriften. Voorts regtl-
de de wet het toczicht op de naleving van de voorschriften (artt. 9-15)'"\ het berap
tegen eisen van de Arbeidsinspectie (artt. 16-18) en de strafbaarstelling (artt. W-
24).

Hoewel de Veiligheidswet primair de inrichting van de werkplek viseerde en vcel
minder dan de Arbeidswet de relatie tussen werkgever en arbcider beoogde te regu-
Icren. werd de aanvaarding van de wet door een deel van de Kamer toch beschouwd
als de "londubbcl/.innigc huldigingl van het beginsel. dat de wetgever het recht
heeft om. zoo nodig, de contractsvrijheid te beperken in het belang van de maat-
schappelijk /wakken.""* Ook anderszins werd de veiligheidswetgeving in een bre-
der kader van arbcidsverhoudingen geplaatst. Ten eerste werd de noodzaak van
wetgeving gekoppeld aan de zwakke positie van de vakbeweging: "Waar de vak-

102 AfamrrtfuMrn //. 1894-1895. 15. nr. I (voorlopig verslag), p. 1
103 In het wetsontwerp was sprake van 20 of meer personen. hetgeen bij amendement van de
Kamerleden Kerdijk en Hartogh werd vcrlaagd tot 10. /fomer.vruMffi //. 1894-1895, 15. nr. 9. Een
vcrderstrckkend voorstel voor uitbreiding van de werkingssfeer (amendement Heldt) werd met 19
legen 57 stemmen verworpen.
104 In het Veiligheidsbesluit l896(Sffc. 1896, 215) werden voorschriften gegeven omtrent afme-
tingen. vrije-luchtruimte. daglicht. uit/icht. voorkomen/beperken brand- en explosiegevaar. kleed-
ruimten, privaten en urinoirs (ex art. 6 van de Veiligheidswet). temperaluur. luchlverversing, ver-
lichting. gevaurlijke dampen/gassen/siof, voorkomen van ongevallen. en /.itgelegenheid (ex. art. 7
van de Veiligheidswel). Besluil en wet traden op I januari 1897 in werking. Interessant is nog arti-
kel 2 van de wei. dai stelde dat bij oprichting of uitbreiding van een bedrijf de gemeente in ken-
nis mocst worden gesteld. on dat net bouwplan onderworpen zou kunnen worden aan de beoorde-
ling van de inspecteur.
105 Na een wijiiging van de Arbeidswet 1889 en aanname van de Veiligheidswet 1895 kon in
1896 het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie worden uitgebrcid. Van Drongelen 1990,
p. 82-89
106 WimcmuUcn //. 1894-1895, 15. nr. 1 (voorlopig verslag), p. 2
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vereenigingen in onze volkstoestanden niet voldoende oniwikkeld zijn om daarvan
een krachtig optreden voor de belangen van de werkman te kunnen verpachten,
daar is de tusschenkomst van den wetgever noodzakelijk.""" Ten tweede werd
wederom gepleit voor een voortvarende wettelijke regeling van zogeheten Kamers
van Arbeid, "waarin de vertegenwoordigers van de patroons en van de werklieden.
die tegelijk dus deskundigen en belanghebbenden zouden zijn. in onderling overleg
het noodige licht voor den wetgever zouden kunncn ontsieken. Het hooren van der-
gelijke Kamers over ontwerpen van wet van socialen aard zou |..| aan de deugde-
lijkheid der wetgeving op dit gebied zeer ten goede komen. ter vermijding |..| dat
misschien op bloote theorieen gegrondveste maatregclen worden afgekondigd.
waarvan de onuitvoerbaarheid of het ondoeltreffende bij voorbaat ware vast te stel-

van <

Evenmin als de Arbeidswet 1889, blijkens de gegevens van de commissie-
Rochussen en de Arbeidsinspectie. als bij loverslag de grauwsluier der erbannelij-
ke arbeidsomstandigheden over de arbciders weg kon trekken. leiddc de Veilig-
heidswet tot een plotselinge verbetering van hun lot. Slechts weinig werkgevcrs
waren werkelijk doordrongen van het belang van veiligheidsmaatregelen."^ Ook
de arbeiders toonden zieh echter weinig enthousiast: "/.cker in de vroege jaren
Meven' de beschennende bepalingen niet of nauwelijks bij hen. die er hel meeste
profijt van kunnen hebben [..) Inkrimping van Verdiensten wordt gevreesd (door
bemoeilijking van overwerk) [..], belediging zelfs door 'kinderachtige' veilighcids-
maatregelen. Zo zien wij bij de beschermdc personen naast onverschilligheid zclfs
weerstand nopens de wet aan het werk.""" Het toezicht liet bovendien nog steeds
te wensen over. Mede door de soms vijandige opstelling van wcrkgevers <5n arbei-
ders konden "de voorschriften en intenties van de Arbeidswet en de Veilighcidswet
slechts met zeer veel moeite tot gelding worden gebracht."'" Eien andere verkla-
ring voor de gebrekkige handhaving is, ondanks de uitbreiding in 1886, het vol-
strekte gebrek aan tijd en de te grote afstand van de inspecteurs tot de werkvloer."*
Van meerdere kanten werd dan ook gepleit voor het betrekken van de arbciders bij
het toezicht op de werkpiek zelf. H.F. Kuyper, een van de drie eerste inspecteurs,
achtte het "wenschelijk [..] dat de arbeiders zelf de ontduikingen der wet aan het

107 ÄamerjmMen //. 1894-1895. 15. nr. I (voorlopig verslag), p. 2.
108 /fümer.MuJUfcen //. 1894-1895. 15. nr. I (voorlopig verslag), p. I
109 A. Den Hoed (1991), Het complement der industrialisering. in: H. Binneveld, (red).
Mai van vertraunen: ,4;*e/</.w/u/>e<7ie /Ä90-/99O, Den Haag: Sdu. p. .31
110 J.J.M. Van der Ven (1958). Äer/imor/V>/o#iK/ie aa/t/eiem/i
Vereniging van Arbeidsrecht, p. 7-8
111 A.C.J.M. Wilthagen (1993), //er over/ie/<lM0ez«/i/ ry» Je
«MuiefjoeA /iaar Aef /unrfionere/i van de /4rhei<fa/>upecj/e, Groningen: Wollers-Noordhoff,
p.39
112 Van Drongeler. 1990, p. 94
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licht brengen. |De| wetten op de arbeid vinden geen beter opzichters en uitvoerders
dan de belanghebbenden, dat zijn de arbeiders."' '•*
Eerder al, bij de behandeling van de Arbeidswet, had Domela Nieuwenhuis gepleit
voor inspecteurs die door de arbeiders zelf zouden worden gekozen."'* In 1896
bcplcitte het progressief liberale Kamerlid Kerdijk, onder wiens ministenele ver-
antwoordclijkheid de Arbeidswet tot stand was gekomen, in het .SV-iciaa/ W<?e/fcWad
eveneens de instelling van 'Commission uit werklieden-vereenigingen' die als taak
zouden moeten hebben "de uitvoering van de Arbeidswet na te gaan, klachten over
niet-nalcving dier wet in ontvangst te nemen, [en| naar aanleiding daarvan overleg
tc plcgen met de inspecteurs van den arbeid."'" Deze commissieen. "bestaande uit
mannen, door de werklieden zclven uit hun midden aangewezen" zouden enerzijds
"in arbeiderskringen onverschilligheid |kunnen| bestrijden, het besef van den plicht
tot medewerking wakker roepen of versterken, en aansporen om feiten, strijdig met
de wet, niet te verzwijgcn. Anderzijds bieden zij verhoogden waarborg, dat de her-
komst der klachten, die zij overbrengen, verborgen zal blijven."'"' Hetzelfde
Wffjfc/j/rtf/. overigens van liberale signatuur, publiceerde in 1898 een bijtend stuk
over het falendc toezicht op de Arbeidswet, waarin de (anonieme) schrijvcr bepleit-
tc dat voor met name de vakverenigingen een toezichthoudende taak zou worden
wcggelcgd.'"

Het voorstel werd een decennium later, bij een ingrijpende reorganisatie van de
Arbcidsinspectie, overgenomen door minister Talma. Volgens de minister bestond
er "alle uunleiding over tc gaan tot de aanstelling van cene nieuwe klassc van amb-
tenaren, die, onder den titel van 'controleurs van den arbeid', in het bijzonder uit de
arbeiders benoemd, onder de bevelen der districtshoofden werkzaam gesteld wor-
den. Personen van voldoende ontwikkeling, die als arbeider het bedrijfsleven gron-
dig hebben Iceren kennen, zullen niet zelden beter dan eenig ander inlichtingen
kunnen geven ointrent de in het belang van den arbeid te geven voorschriften.
Hunne ervaring zal veelal er toe kunnen bijdragen, dat de maatregelen worden
genomen. die bij de minste opoffering van de zijde van den werkgever het meest
nuttige effect voor den arbeider opleveren."''" Opvallend is hier, dat de controleurs
niet door de arbeiders ze"lf zouden moeten worden gekozen, of aangewezen door de
vakvereniging. maar zouden worden aangesteld als ambtenaar (tegen een vergoe-

113 Ibid.
114 W«n</Wm#rn 7W?<fr Â am r̂ 1888-1889, p. 841. Domela was tegen benoeming van de
Kroon. otndai aldus de macht in handen bleef van "de klasse waanegen de arbeiders moesten wor-
den beschermd." Hacke 1940, p. 16
115 A. Kerdijk. Noodige medewerking. in: Soo/ua/ Wrr&Mu/ 18%, geciteerd in Van Drongelen
1990, p. 94
116 Kenlijk 1896. p. 241. Kerdijk was zieh bewust van de kwetsbare positie van de individuele
arbeider. reden waarom er een commissie ingesteld moest worden. "Waar de broodwinning in
gevaar kun komon. deinst de overgroote meerderheid ervoor tenig. /.ich bloot te stellen aan wraak-
neming dtx>r den patnx>n. die immers juist door /ijn niel-gehoorzamen aan de wet blijk heeft
gegeven van een ruim geweten. | . . | Zoo beveelt de tusschenkomst van commission [..] zieh aan."
117 Van Drongelen 1990. p. 94
118 ATrtmrr.tmM.-n //. 1908-1909. 211. nr. 3 (MvT), p. 3
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ding van 800 tot 1200 gulden jaarlijks). De 'controleur van de arbeid' werd gein-
troduceerd in een AMvB van 10 augustus 1909 (Sffe 289), als ambtcnaar van de
Arbeidsinspectie."''
Doel van de instelling van de Controleurs was "eenerzijds de voorlichting te krij-
gen van mannen die op velerlei gebied een ander licht zouden kunnen doon vallcn
op de taak. die de Arbeidsinspectie te behartigen heeft. ander/.ijds bij den dienst
personen te betrekken, die eerder het vertrouwen zouden hebben van hun klassege-
noten."'*" De Controleurs werden geworven uit de ontwikkclde arbeiders. waarbij
rekening werd gehouden dat de vakbeweging in zijn verschillende politieke scha-
keringen werd vertegenwoordigd.'-' De Controleurs vervulden een taak als loe-
zichthouder op de werkpiek dn als opsporingsambtcnaar, en waren met dezelfde
bevoegdheden toegerust als de 'echte" inspecteurs van de Arbeidsinspectie.
Camminga spreekt vol lot" over de bijdrage van de Controleurs, die formed tol in
de jaren '80een plek in het bestel hadden'". maar uiteindelijk als achterhauld insti-
tuut verdwenen bij de reorganisatie van begin jaren '90 . '^

van

Hoewel op de effectiviteit van de Arbeidswet 1889 en de Veiligheidswet 1895 aan
het eind van de negentiende eeuw nog veel viel af te dingen, betckenden beide wet-
ten in meerdere opzichten een grote stap voorwaarts in de bescherming van de
arbeidende klasse. De belangrijkste dtwrbraak was /.under nicer dat. aan het eind
van de eeuw, vrijwel geen twijfel meer bestond aan het belang en de normalieve
juistheid van bescherming van de arbeiders; aanvankelijk alleen met betrekking tot

119 In het Mijnreglement van 1906 was de oprichting van 'arbeiderscommissies' vcrplicht
gesteld v(x>r 100+ bedrijven: "Bij elke mijn, waar in den regcl meer dan honderd arbeiders in
dienst zijn, bestaat eene arbeiderscommissic welker taak is, wenschen, be/.waren en klachlen
betreffende de veiligheid, de gezondheid en den arbeid. voor zoover die haar gegrond v<M)rkonien.
ter kennis te brengen van de bestuurders van de mijn." De commissie bestond uit /.es, d<x>r de
arbeiders uit hun midden gekozen. leden. Zij fungeerden als doorgeefluik v<x>r de klachlen en
wensen van de arbeiders naar de directie. Ten minste e^n maal per maand werd hierover met de
directie gesproken. Geers (1988. p. 54-55) identifieeert de bepalingen in het mijnreglemenl als de
eerste wettelijke regeling van medezeggenschap in/ake veiligheid en gezondheid. Overigens
waren er in diverse bedrijven. met name van verlichtc ondernemers als Van Marken, ook al op vrij-
willige basis werknemers betrokken bij het veiligheidsbeleid. Gcvers 1982. p. 159/160
120 J.J. Camminga (1934), lets over de taak van de Coniroleurs van den Arbeid, in: H.A. van
Usselsteyn (1934), Gc<fcnJU>o*i naar aa/i/<-i<rtn# van A*r /«f dar 25 yaar xe/«frn aV /U/v/a'.v-
«njpecfi'e ^«feW M-eit/ rmrf<>r /eu/mj? van aWi D/r«7f ur-G>nfraa/ van rffn /4rfceiV/, Groningen: J.B.
Wolters, p. 59
121 Van Drongelen 1990, p. 135
122 Ibid.. p. 457
123 Vgl. Wilthagen 1993, p. 50
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de zogeheten ptrs««««' m/.veraW/«'^. uiteindelijk ook met betrekking tot de vol
wassen mannclijkc arbeider (die tot dan geacht werd voldoende voor zichzelf op t
kunnen komen).
Zondcr twijfel is deze verschuiving mede te danken geweest aan de nobele strevin
gen van verlichte liberalen en sociaal bewogen confessionelen, maar de doorbraal
van de sociale wetgeving kwam zeker ook tot stand under druk van de toenemend'
sociale onrust. Vöör 1870 was van een arbeidersklasse in Nederland hoegenaami
geen sprake.'-* Vanaf die tijd ontwikkelde zieh echter voor het eerst een vorm vai
klasscnbcwustzijn, dat zieh steeds nadrukkelijker begon te manifesteren: de oprich
ting van vakverenigingen, een ontluikende arbeiderspers, een aantal enquetes vai
met name het ANWV en de SDB'-''. de introduetie van de Eerste Internationale ii
Nederland (1869) en vooral een toenemend aantal stakingen.'-^ Weliswaar wen
vrijwcl n(X)it gestaakt voor betere arbeidsomstandigheden of meer veiligheid op d*
werkpick. Met name de roep om menswaardige werktijden was echter wel een vai
de bclangrijkstc motieven om te staken.
Hoewcl cind negentiende eeuw de arbeiders langzamerhand erkend werden al
'object van zorg' (dat wil zeggen als te beschermen persoon), kregen zij nog nie
/.elf cen actieve rol toebedacht in het veiligheidsbeleid op bedrijfsniveau of in d
branchc (typerend genoeg werden de controleurs van de arbeid aangesteld als amb
lautren en met. /.oals Domela had bepleit. als afgevaardigden van de arbeiders.). D>
arbeiders waren nog geen 'subject': zij waren nog onvoldoende krachtig (een vai
de ur>!umcntcn voor staatsinterventie)'-*, te zeer verdeeld'-^. en te weini^peorjja

niseerd om als aanspreekpunt te gelden voor de wetgever. Juist rond de voortgaan-
de ontwikkeling van de sociale wetgeving echter kristalliseerde de subjectiviteit

124 Toi de /icrjiMc mi'.vmjM/e.s in sensu striclu beh<x»rden met name de armen, weduwen en
wezen. maar sindsdec(xie civil (18IU)en het Burgerlijk Wetboek (1838) ook de gehuwde vrouw.
In de discussie over de sociale wetgeving werd dit opgerekl tot kinderen en vrouwen in hei alge-
meen. Üverigens werd al lijdens de parlementaire behandeling van de Veiligheidswet 1895 opge-
merkt dal vrouwen in feite niet tot de /vr.wnar mi.vprafci'/M gerekend mochten worden: "Het gaat
niet aan de vmuwen onder de personae miserabiles te rangschikken. en het wordt hoog tijd, dat de
wetgever het recht der vrouw. om als gclijke van den man te worden behandeld. in zijn volle
omvang erkenne." AVimer.vmW«'« //. 1894-1895, 15, nr. I (Voorlopig Verslag), p. 2
125 I.J. Brugmans (1925). A)F iir/vif/em/p Wa.v.w in A/eJ<r/an</ m t/f nfgen/iemfa peuw / S / i -
/,S7(>. I le druk (1978) Utrecht: Spectrum, p. 222
126 Buitelaar/Vreeman 1985. p. 39-55
127 Als eerste serieuze stakingen worden over het algemeen aangemerkt die van de scheeps-
timmerlieden en typografen in Amsterdam, in 1869. Harmsen/Reinalda 1975. p. 40tT: Brugmans
1925. p. 273fY. In 1869 beliep het aantal gestaakte dagen ruim meer dan 30.000 dagen, met ook in
1872. 1875 en met name tussen 1888-1890 flinke uitschieters. Van der Velden 2000. p. 32O-32I
128 Ook Molenaar merkt op dat wetgeving vereist was "omdat de organisatie der arbeiders te
zwak |bleck| om aan overmatigen eischen der ondememers weerstand te bieden." A.N. Molenaar
(1927). Bnwiif/i r«m /tWwu/.w<7if. Leiden: Van Doesburgh. p. 16
129 IV verdecldheid tussen de vakverenigingen liep met name längs levensbeschouwelijke lijn:
zo keerde de christclijke vakvereniging Patrimonium (1876) zieh juist tlgen sociale wetgeving,
omdat /ij meer zag in de dialoog tussen patroon en werklieden en zelfs legen de kinderwetgeving.
omdat de/e ingreep in de door God gegeven taak van ouders: Geers 1988. p. 36
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van de arbeidende klasse zieh verder uit: in eersle instantie mnd de Ongevallenwet
1901. maar in het bijzonder in de voortdurende slrijd voor een kortere arbeidslijd.

Waren de arbeiders nog nauwelijks georganiseerd, zeker gold dat voor de onderne-
mers.''" De werkgevers waren soeverein. en tot het eiiul van de jaren "80 had de
overheid hoegenaanid geen invloed - zeker niet op het terrein van het sociale
beleid.'" Bij de behandeling van de Veiligheidswet hadden meerdere Kanierlcden
echter al met enige zorg bij de regering geint'omieerd welke verdere sociale welge-
ving het land in de nabije toekomst te wachten stond."- Het beset, bij met name de
Twentse industrieel D.W. Stork, dat de ondernemers geconfronteerd zouden wor-
den met nog meer sociale wetten, en dat zij tot op dat moment - afgezien van adres-
sen via de Kamers van Koophandel - nauwelijks invloed hadden op het wetge-
vingsproces. zou een belangrijke Stimulans zijn voor de aaneensluiting van de
werkgevers.'-^ De Ongevallenwet 1901 was in dit proces de katalysator. Hoewel de
Ongevallenwet in feite geen wetgeving op het gebied van arbeidsomslandigheden
is (maar op het terrein van de sociale zekerheid), heeft zij veel invloed gchad op de
inslitutionalisering van de arbeidsverhoudingen in Nederland - reden om de tot-
standkoming wat uitgebreider te beschrijven.

Aan het eind van de jaren "80 deed zieh, vooral uit vrees voor sociale onrust'^, dc
behoefte gevoelen aan een regeling voor de compensatie van arbeiders die als
gevolg van het werk schade aan de gezondheid hadden opgelopen en als gevolg
daarvan niet langer konden voorzien in het onderhoud van zichzelf en him ge/.in.
De industrialisutie leidde ertoe dat hel ongevallenproblecm groter werd. en het
besef groeide dat er een oplossing moest komen voor de getroffen arbeiders.'^
Weliswaar kende het Burgerlijk Wetboek een regeling voor civielrcchtelijke aan-
sprakelijkheid, maar in de praktijk kwam het zelden tot schadevergoeding. Ten eer-

130 Brugmans merkt op dat het ontbreken van een duidclijk hcrkenbarc A/</.v.vf van ondernemers
ook vertragend werkte op de ontwikkeling van een klassenbewust/ijn bij dc arbeiders. Brugmans
1925. p. 189
131 Algra 1989. p. 13
132 Ka/mr.m<iÜOTj //. 1894-1895, 15, nr.l (Voorlopig Verslag). p. 1
133 J. Bruggeman en A. Camijn (1999), Om/e/neme/'.v VW/W/K/«I: /00y«ar renfru/? «mfc/7i«-
mmg.TOr^annü/ie.v in AMer/W, Den Haag: VNO/NCW, p. 78
134 Schwiuers 1991. p. 264
135 Overigens had een aantal ondernemers, zoals de Delftse industrieel Van Marken (in 1878) en
de al genoemde Stork (in 1883), ze"lf al een regeling getroffen in de vorm van /ickenfondscn -
die overigens goeddeels werden betaald uit de Ionen van de arbeiders /elf. Vix>r Van Marken waren
de fondsen niet alleen een blijk van sociaal werkgeverschap, maar ook een manier om de tegen-
stelling tussen kapiiaal en arbeid te overbruggen. Ook waren de fondsen een manier om geschoold
personeel aan het bedrijf te binden. Schwiuers 1991, p. 172-178; p. 165; Bruggeman/Camijn
1999, p. 61-67. In 1889 was 7.5% van de werknemers verzekerd via fabrieksfondsen. J.A. van
Genabeek (1998). Fabrieks- en bedrijfstakfondsen 1890-1950, in: Jacques van Gerwen en Marco
H.D. van Leeuwen, S/M</i>.t <nw z^ter/ieid.sa/ranfft'/myi/«'«. Ä/.wco '.J, mic«2v.wn/d7n# en v<rz?<#-
ringfn m Atofc r/ana" vana/<fe A/iaVfetefimfn, Amsterdam/Den Haag: NEHA. p. 318
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ste diende de onrechtmatigheid van het handelen van de werkgever aangetoond te
worden, hetgeen veelal ondoenlijk was. Ten tweede hadden de arbeiders tijdens een
eventueel proces geen aanspraak op loon en dus geen inkomsten. Ten derde waren
de proceskosten niet op te brengen.'*'
Het eerste ontwerp van de Ongevallenwet dateerde van 15 februari 1897. Dit zoge-
heten ontwerp Van der Sleyden voorzag in de oprichting van een Rijksverzeke-
ringsbank, die bctaald zou moeten worden door de ondernemers. Uitvoering door
ecn overheidsinstantie was volgens de regering de enige garantie voor de rechten
van arbeiders, meer in iedcr geval dan wanneer de arbeiders waren overgeleverd aan
welwillende rcgeling door hun werkgever.'" Het ontwerp Van der Sleyden werd
cvenwel ingctrokken als gevolg van een kabinetswisseling later dat jaar. Het nieu-
we kabinct diende. in april 1898. een aangepast wetsontwerp in dat volledig
publickrechtelijk van opzet was. De werkgevers kregen een premieplicht, te vol-
doen aan de overheid. die de getroffen arbeiders een uitkering zou geven. Het ont-
werp-l.ely riep scherp verzet op bij een aantal werkgevers, met name bij de kringen
rond Stork. Deze ondernemers hadden niet zozeer principiele bezwaren tegen een
verplichtc verzekering, integendcel: Stork en bijvoorbeeld ook Van Marken waren
wel voor een verplichte verzekering, onder meer om de concurrence eveneens te
binden aan een regeling en zo afwcnteling onmogelijk te maken."* De bezwaren
betroffen voorul dc bureaucratische, ccntralistische uitvoering van de verzekering.
Het ontwerp-Lcly ondennijnde de vrijwillige (en betere) arrangementen die som-
migc ondernemers al hadden getroffen, zou tot hogere kosten leiden, en greep te
veel in in de relatie werkgever/arbeider. Een aantal Kamers van Koophandel stuur-
de adressen aan de Tweede Kamer, de tot dan toe gebruikelijke manier om invioed
uit tc oefenen op dc wetgever, en Van Marken lobbyde bij toenmalig premier
Pierson. Veel bcreiktc men hiermee echter niet, vooral omdat de betrokkenen geen
representatieve organisatie vcrtegenwoordigden. Tijdens een protestbijeenkomst
tegen de voorziene Ongevallenwet, op 19 juni 1899, bepleitte Stork daarom de
oprichting van een permanente vereniging. Stork voorzag dat de overheid nog meer
sociale wetgeving in petto had. die door een goed georganiseerd platform beinvloed
zou moeten worden.'"' Uiteindclijk leidde de bijeenkomst tot de oprichting van de
Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, de eerste werkgeversorganisatie in
Nederland en voorloper van het latere VNO.

De werkgevers vonden. in hun verzet tegen de Ongevallenwel, een bondgenoot in
de anti-revolutionairen rond Abraham Kuyper. Weliswaar hadden de confessione-
len geen bezwaar tegen financiele compensatie voor getroffen arbeiders, integen-
deel. Zij opteerden echter voor particulicr initiatief in plaats van een door de Staat

136 Bmggeman/Camijn 1999. p. 63 Vgl. ook Geers 1988. p. 59
137 Schwitlers 1991. p. 27.V276; De Vries 1970. p. 62-64
138 SchwitteiN 1991. p. 277-278
139 Bniggeman/C'amijn 1999, p. 78. De juistheid van dii inzicht bleek later bijvootbeeld uit de
strijil rond de /iektewet. de volgende loot aan de slam van de sociale wetgeving. Dankzij een per-
fect georganiseerd ver/et wisien dc werkgevers het ontwerp en de invoering van de Ziektewet
iwecc'nhalf decennia op te houden - van 1904, het moment waarop Kuyper een ontwerp aan de
TWecdc Kamer siuurde. U>t 1929 (ibid. p. 61)
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opgelegde en uitgevoerde regeling. Kuyper diende een amendemeni in dat de uit-
voering van de Ongevallenwet in handen legde van parilaire bedrijfsverenigingen.
Dit zogeheten Groot Amendement kwam lot stand in samenspraak met de werkge-
vers, en droeg ook duidelijk de sporen van de invloed van de Industrie.'*' Hoewel
het Groot Amendement in de Tweede Kamer werd venvorpen. bleek de Eerste
Kamer het plan van Kuyper en de werkgevers günstiger ge/.ind.
Als tegenwicht legen de succesvolle lobby van de werkgevers riepen de SDAP. dag-
blad //?/ VWA en de Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond in de loop van
19(X) een "Landelijk Komite inzake de Ongevallenwet" in hot leven. waar later ook
het ANWV zieh bij aansloot.''" Het Landelijk Komitee stelde een petitie op. beleg-
de protestvergaderingen in 40 plaatsen, en organiseerde op 27 mei I9(X) een lande-
lijke protestbijeenkomst in Den Haag met 7(XK) deelnemers. De inderhaast in elkaar
geknutselde coalitie bleek evenwel verscheurd door ideologische verschillen. en
wist nauwelijks een vuist te maken. "Zo stonden de zaken aan de vooravond van de
behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kanier: een krachtige. in de VNW en
talrijke omvangrijke adressen samengebalde oppositie, die zieh van de bclangrijk-
ste steun in de Senaat verzekerd wisl. Aan de werknemerszijde viel |..| nog nau-
welijks van een kamp te spreken; eerder van een te h(H)p lopen van allerlei groepe-
ringen uit bepaalde lagen van het Nederlandse Volk."''*' De Eerste Kamer stemde
het wetsontwerp-Lely inderdaad af. Op 22 juni 19(X) diende de minister een nieuw
wetsontwerp in. dat voorzag in de mogelijkhcid dat bedrijven eigen-risicodrager
worden of onderlinge verzekeringsmaatschappijen oprichten.'"*' Half Juli 1900
organiseerden het Landelijk Komitee en het ANWV een actieweek tegen de wet,
maar uiteindelijk werd het ontwerp Lely-II aangenomen door de Eerste Kamer,
ofwel "de vertegenwoordiging van de driedubbel overgehaalden geldzak."'**
De totstandkoming van de Ongevallenwet, in concludcrende zin, hing op para-
doxale wijze samen met de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in Nederland.
Bij de vormgeving van de Ongevallenwet speelde, nauw vcrhuld, het streven naar
sociale vrede een belangrijke rol: "deze nieuwe wet zal strekken tot pacificatie en
de onaangename hatelijke processen tussen werkman en werkgever uit de wereld
helpen."''*'' De opname van een zogeheten pacificatie-artikel implicecrdc het einde
van de mogelijkheid voor arbeiders om hun werkgever civielrechtelijk aansprake-

140 DeVries 1970. p. 219
141 Reden voor de trage reactie van de kam der arbeiders was dal hcl oorspronkclijke wets-
voorstel meer bood dan /.ij hadden durven hopen. Pas toen Kuyper en de werkgevers sutces leken
te gaan hebben. kwam "een Gideonsbende van de sozialistische - in nog mindere mate de 11heraal
georganiseerde en in het geheel niet de confessionele - werknemers in attic", met name omdal ze
bang waren dal de arbeiders te zwak zouden staan in de pantair bestuurde bedrijfsverenigingen
die Kuyper voorstelde. Ibid. 1970. p. 219, p. 451
142 Ibid. 1970. p. 334
143 In 1890 kende Nederland 1068 'onderlinges' (verenigingen die voor en door de leden ver-
zekeringen verzorgden). Ongeveer de helft van deze onderlinges waren beroepsgebonden fondscn,
vakverenigingen en werkliedenverenigingen (zie Van Genabeek 1998, p. 318).
144 Het Volk. 7 december I9O0. geciteerd in De Vries 1970. p. 447
145 Minister Con van der Linden, geciteerd in: Geers 1988. p. 58-59. Vgl. ook Brugge-
man/Camijn 1999, p. 110
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lijk te stellen: de werkgever betaalde premie voor de verzekering en werd in mil
daarvoor bevrijd van zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de gevolgen van
bedrijfsongevallen.''*'' Maar hoevvel de verzekeringsgedachte de sociale rust begun-
stigde, vormde "de strijd waartoe zij aanzette (..| een nieuwe fase in de sociale ver-
houdingen in Nederland. Het Icidde tot de oprichting van een landelijke werkge-
versorganisatic. en voor het eerst stonden organisaties van werkgevers en werkne-
mers op nationaal nivcau tegenover elkaar."'"" De Ongevallenwet luidde het begin
in van een voortschrijdend proces van institutionalisering van de arbeidsverhoudin-
gen in Nederland. Dit proces werd versneld tijdens de Eerste Wereldoorlog en zou
eulmincren in de Ziektewel 1929, die bepaalde dat paritair bestuurde bedrijfsver-
cnigingen de uitvoering van de sociale zekerheid ter hand zouden moeten
nemen.'""* Voor een uitgebreiderc beschrijving van dit institutionaliseringsproces
zic paragraaf 2.3.

Hoewcl dc Ongevallenwet rond d<fn thema de scherpste puntjes van het vrije kapi-
tulismc afvijlde. hieven er na I9(X) nog genoeg heikele kwesties over. Als nelang-
rijksle smeulde clc kwestie van de arbeidstijden, een brandhaard die met grote regel-
maat opllakkerde In Kngeland werd al sinds 1833 gestreden voor een acht-urige
werkdag. op I mei IH86 braken in de Verenigdc Staten bloedige vechtpartijen uit
limtv? .vAuJtarvtv? v/jJk//?£.slvdU.Y> oin-ifc AweMfre, en in /AAV riep net (ncernationafe
Arbciders Congres (Tweede Internationale) de acht-urige werkdag uit tot het speer-
punt van de arbeidersstrijd. Uaarmee kwam ook in Nederland de acht-urige werk-

146 Artt. 87-88 Ongevallenwet 1901. am. 93, lid 2 en 95. lid 2. Ongevallenwet 1921. Vgl. L.
Bier (1988), AfUi.t/rniAf/i/Mn«/ »w>r />«'</n^w/ij?evo//rn pn frfnrw/M;:i>Af«i: dp riViW/wtoWi/fa'
<mn.f/iraArW/'t/wiV/ r<wr </p «O/I r/c «r/virf ,i>pnp/fl/pprt/e /HTww>n.t.«*Aa</«\ Deventer: Kluwer, p. 139-
141. Vgl. J. Veenis en A.C.J.M. Wilthagen (1998). OYiWrer/ifWi/Jl«' arto-zairn: «-« w/tonn/ns
r«i/i </<• /jfiitriji «7i r«;i </«• md^r/i/i/iccycn /<>/ monj/orin^. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. p. 5. Tn>elstra stelde al dat het pacificatie-artikel gezien moest worden als
"gebniik van macht, oni het /wijgen op te leggen aan den roep om recht." HWc/i'njjfn rwrpi/f
A'«»I<T 1899-19(K). p. 402. geciteerd in Bier 1988. p. 140. De radicalere arbeiders waren ook geen
voorstander van een wettelijke ongevallenregeling. Zij gingen ervan uit dat de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werkgever de/e /ou dwingen tot veilig werken £n de arbeider de gele-
genhcid /ou bieden tot vcrhaal/wraak (schuldaansprakelijkheid als vorm van vergelding). P. de
Jong el al. 11995). Arbeid, recht en risico: beweging in de regulering van arbeidsomstandigheden,
in: P. de Jong et al. (red), .-tr/vi'«/. rr</i; en ri.viVo. Amsterdam: Siswo. p. 14 Het idee van het pre-
ventieve efleel van aansprakelijkheidsclaims is ot>k het leidende prineipe geweest achter de
oprichting van het Bureau Beroeps/iekten van de FNV in 2(XX). J. Bus en J. Popma (2(XX)).
Brv(7i<i</ig</ ^f.vwun: *•«•« />«<•*/> <>/»<"« <»rr ftrn-x-piciV/t/^n. Amsterdam: FNV Bureau
Bemeps/iekten. p. 5

147 Schwitters 1991. p. 289
148 Ken bipartite organisatie die ovcrigens in de Arbeidsbemiddelingswet 1930 nog een stap te
ver bleck te /ijn: de wet voor/ag slechts in de mogclijkheid om tot een bipartite uitvoering te
komen. maar legde daarnaast veel gewicht bij publieke territoriale uitvoering (gemeentes).
C.C.A.M. Sol (1999). .4r/viV/.mH>rci>m/!g.dxr/<'k/ in iVfJfr/and.' </<• m>/ I'd/I Jf «vrr/ifij f/i <fc
.vfH'ifl/r />nrm«"rs. Den Haag: Sdu. p. 74ff
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dag op de prioriteitenlijst van de vakbeweging. met I mei 1890 als startdatum van
een bijna dertigjarige strijd voor menswaardige arbeidstijden.'"''' Een strijd van lan-
ge adem dus. die ook in Nederland een betere organisatie van de vakbeweging en
een intensievere samenwerking met politieke partijen vereiste.''"' Rond de eeuw-
wisseling kwam de steun vanuit de politiek daadwerkelijk van de grond.
Op 24 december 1906 diende het SDAP-Kamerlid Schaper. als tussenstap naar de
acht-urendag. een motie in voor een tien-urige werkdag. Om de motie kracht bij te
zetten, organiseerde de SDAP samen met het Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen (opgericht in 1906) op 2 maart 1907 een congres voor beperking
van de arbeidstijd voor volwassen mannen, en zetten beide organisaties een enquete
uit onder de arbeiders omtrent de naleving van de Arbeidswet 1889.'*' Uit deze
enquete, ^r/wkter.v/firw. bleek dat de Arbeidswet veelvuldig werd overtreden.
Ondanks de ontluisterende gegevens uit de enquete, ondanks de argumentalie dat
de arbeidstijdverkorting ge'e'n kostenverhoging voor de industrie tot gevolg zou heb-
ben''*-, en ondanks de welwillende opstelling in met name katholieke kr ing"\
werd de motie Schaper echter met 49 tegen 28 stemmen verworpen.

149 Overigens kent de strijd voor kortere arbeidstijden ook voor 1890 ul een ecrbicdwuardigc
gesschiedenis. Zo was ook de ccrstc 'ofFidele" staking, die van de schcepstimmerlicdcn in 1869,
was vooral gericht op kortere arbeidstijden. Karsten 1990. p. 203
150 Karsten 1990. p. 193fY
151 De SDAP had al eerder, in 1902. onderzock gedaan naar de arbeidstijden van arbeiders
(/4rtcit/.5</«i/r m A/eoVr/fl/i*/). Buitelaar/Vreeman 1985, p. 75-80. ()ok onder afzonderlijke beroeps-
groepen. zoals de posterijen (1902), Bakkersge/ellen (1905) en Handels- en Kanloorbcdienden
(1906) waren al onder/oeken uitgevoerd. In het algemeen maaktc de vakbeweging in hol begin van
de 20* ceuw betrekkelijk vaak gebruik van het enquete-wapen, niel name omdat de ol'tlciele sta-
tistieken als onbetrouwbaar werden ervaren. Bondsiniliatieven leveren meer op dan 'onafhunke-
lijk' onder/oek. omdat de arbeiders bang zijn tegenover autoriteiten nun mond open te doen.
Buitelaar/Vreeman 1985. p. 74 resp. 64
152 De arbeidstijdverkorting zou volgens de SDAP-enquete moeten worden gecompenseerd
door een toegenomen arbeidsprestatie: "De verkorting van arbeidsduur oefent op de lichamelijke
kracht en de intelligente van den arbeider een bij uitstek gunstige invloed; hij kau nu in een
beperkter tijd meer presteeren." NVV/SDAP (1908). /ArfcfiV/fr.s/pvrn in %/fr/am/: rem/w/en o'er
«•«^up/f. /n£e.vje/d dw>r Art AW. Vcrfeon*/ van Vaiirrefn/^in/jfnm /irt na/aar van /W7 naar </e
tven.vrne///Wieia' en /nu#rti/inri</ van />e/>er/t/n# van den «r/viV/.n/uur wwr iw/H'a.v.voirn /»/ /0 i/ren
per rtmua/ en a/vc/ia/pn# np.fpwfiVvWi/t fec/wrAmjj van naen/- en A/na'era/'/je/f/. Amsterdam:
Sociaal-democratische Arbeiderspartij en het Ned. Verbond van Vakvereenigingen, p. 153
Harmsen en Reinalda merken terecht op dat de Enquete 'Arbeidersleven in Nederland' vooral
werd uitgevoerd onder georganiseerden: de loch al schrikbarende uilkomsten waren dus waar-
schijnlijk nog positief vertekend. Harmsen/Reinalda 1975. p. 133
153 Confessionelen uit de kring rond Aalberse verwachtten een heil/ame werking van een kor-
tere werkdag. Immers "overmatige arbeidsduur doodt den levenslust. d<xxlt de bclangslelling in
het hogere. het edele. het ideale, doodt het weerstandsvermogen tegen de bekoring to lager zinge-
not. en voert ten gevolge daarvan tot egoisme. onverschilligheid voor het lot van anderen en v(x>r
eigen toekomst, misbruik van drank, zorgeloosheid en algemeene ontevredenheid." Ch.A.M.
Raaijmakers (1908). Arbeidsduur voor volwassen mannen, in: .Vw/a/e .SriM/i'̂ n, III.5, p. 335-336.
Arbeidsduurverkorting belooft dat "op den duur het zedelijk gehalte en de intellectueele ontwik-
keling van het volk zullen verhoogd worden |..] en een zonnestraal van geluk en levredenheid zal
doordringen tot net leven van de lagere klassen" (ibid.).
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Als e^n van de redenen voor het falen van de strijd voor menswaardige arbeids-
tijdcn werd door de katholieke hoogleraar Raaijmakers aangevoerd dat de werk-
nemers siecht georganiseerd waren en de stakingskas onvoldoende gevuld was:
"Organisatie en werkstaking mögen een middel zijn om een korteren arbeidsduur
te verkrijgcn; dit middel Staat alleen ter beschikking van een bepaald gedeelte der
arbeiders, terwijl degenen die het 't meest zouden noodig hebben, het dikwijls niet
kunncn aanwenden."'^ Wat hierbij echter meeweegt, en wellicht nog zwaarder dan
de vakbondsorganisatie. was het simpele gegeven dat de arbeidende klasse nog
gecn slcmrcchl had cn de SDAP slechts met zeven zetels in de Tweede Kamer ver-
tcgenwoordigd was. Ook had de voorkeur. juist onder confessionelen. voor vrijwil-
ligc regeling door 'bcroepsstandcn' een fnuikend effect op wettelijke regelgeving.
De terughoudende opstelling van de confessionelen bleek eens te meer uit de mini-
male wij/.iging van de Arbeidswet in 1911. '" De Anti-Revolutionaire minister
Talma beperkte weliswaar de arbeidsduur van jongeren en vrouwen en de moge-
lijkhcdcn tot nachlwcrk voor dcze groepcn, maar een regeling voor mannclijke
arbeiders hlijlt nog steeds onbespreekbaar; mannen hoorden immers niet tot de
/M'rumw m/Vra/n/rv.

Het duurde tot 1919 vooraleer de achturendag wettelijk was geregeld. Gegeven de
wccrstand.cn legen een wettelijke regeling van een decennium eerder was dat ove-
rigens een tamelijk snelle omslag, die samenhing met een aantal ingrijpende wijzi-
gingen in de politieke en arbeidsverhoudingen in de jaren na 1914: de sterk stij-
gende organisatiegraad van de vakbonden'•**, een sterke aanwas van het ledental
van de SDAP en de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917
(waardoorde arbeiderspartijen 30 procent van de Kamerzetels haalden'"). In 1918
was bovendien het aantal gestaakte dagen hoger dan ooit tevoren.'™ Dit alles
be/ien legen de achtergrond van de Russische Revolutie cn de sociale onrust in met
name Midden-Buropa, is het verklaarbaar dat de ontwikkelingen op de tijdgenoten
de indruk moeten hebben gemaakt "alsof de kalm aanrollende golf zieh plotseling
tot een dreigende branding verhief".'^

154 Raaijmakers 1908. p. 349-350
155 IX* Arbeidswel 1911 verbood arbeiü door 13-jarigen, verhoogde de leeflijdsgrens voor jon-
geren lot 17 jaar, en de duur van de arbeidsdag voor vrouwen en jeugdigen werd verlaagd naar 10
uur
156 Niet in de laalste plaats met het oog op de door de vakverenigingen georganiseerde werk-
loosheidskassen. miiar in>k doordal de vakheweging steeds meer geaeeepteerd werd (onder meer
door hol (ooncnicnd aantal CAO's na 1911. maar ook door de gemaligde opstelling lijdens de
Ecrstc Wereldoorlog) en vakbondsleden minder hoefden te vre/en voor ontslag of zwarte lijsten.
Vgl. o.a. S. Mok (1947). /V Viiit/vHyxw/ij;. «n/M MWI/IK.W/UTV <-n /mjMrrm'n. Amsterdam: Vrij
Nederland. p. 144; A. van den Berg (1999). De vakbeweging. 1907-1997. in: R. van der Bie en P
Dehing (red.), /Varinmici/ GVx-J: ßrifrn cn cy/irn oirr oncr Aun?n/?vi;i# ft-a.) /ÄJ0-/999,
VkKirburg/Heerlen: CBS. p. 130
157 Voor een ovemcht van de onlwikkeling van net zetelaantal voor de 'linkse' parüjen zie: Van
der Velden 2(XX). p. 329
158 Van der Velden 2(XX). p. 321 -322
159 1.. Heemia van Voss (1994). / > </<MNM/O* von </»i ^of^n ouJrn n>/. Amsterdam: USG.
p.23
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Het is evident dat de angst voor de revolutie van doorslaggevende bctekenis is
geweest voor het tot stand komen van allerhande sociale wetgeving. in het bij/on-
der de regeling van de achturendag.'^ Nog op 9 november 1918 had de regering
zeer terughoudend gereageerd op initiatieven om te komen tot een regeling van de
arbeidsduur van volwassen arbeiders. maar een maand later meldde /.ij zo spoedig
mogelijk met een wettelijke regeling te komen. "•' In haar proclumatie van 20
november 1918 sprak Koningin Wilhelmina van "het verlangen de voorgenomen
hervonningen door te zetten en aan te vullen met de snelheid die past bij den pols-
slag van deze tijd".'^ Ook de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW)
ging, in november 1918, akkoord met de eis van werknemers tot een achlurige
werkdag.""' Vele bedrijven. waaronder Philips, Calve en Van Houten, wachtten de
wetgeving niet af en voerden in november zelf een achturigc werkdag in.'**
Op 11 april 1919 dicnde minister Aalberse een voorstel in voor een nieuwc wet,
'houdende bepalingen ter beperking van de arbeidsduur in het algemeen en tot het
tegengaan van gevaarlijke arbeid van jeugdige personen en vrouwcn." In het wets-
voorstel was voor het eerst een regeling opgenomen voor een achturigc werkdag,
en wel voor e"lke werknemer - dus öok voor de mannelijke arbeider. Daarmec was,
volgens Geers. de principiele, ideologische en politieke strijd omtrent wettelijke
maatregelen ter bescherming van de werknemers gestrcden."''' Die bewering is ech-
ter wat al te boud: nog geen twee jaar na de inwerkingtreding in 1920 wcrd (zoals
Geers zelf ook aangeeft), als gevolg van de economische crisis de achlurige werk-
dag weer verlengd tot S'/i uur en de 45-urige werkweek opgesehroefd naar 48 uur;
dit ondanks een demonstratief congres van de NVV op I november 1921."* In
1923 werkte 82 procent van de arbeiders alweer 48 uur."^ Dcsondanks betekende
de Arbeidswet in principiele zin toch wel "de doodsteek voor de klassieke liberale
theorie dat de arbeidsovereenkomst slechts gezien moest worden als een contract
tussen twee individuen, waar de overheid buiten moest blijven.""'* Ideologisch
bezien, en daarin heeft Geers gelijk, is het/w/w/ »/n« rf/«rn gepassecrd: dat arbei-
ders recht hebben op wettelijke bescherming is sinds 1919 niet meer serieus ter dis-
cussie gesteld.
Overigens sputterde de katholieke minister Aalberse tijdens de Kamerbehandel ing

160 Harmsen/Reinalda 1975, p. 132. Zie ook Bruggeman/Camijn 1999. p. I(K)
161 Gecit. in Van Drongelen 1990. p. 188-189
162 Ibid. 1990. p. 187
163 Bruggeman/Camijn 1999. p. 101
164 Heerma van Voss 1994, p. 39
165 Geers 1988, p. 53
166 Heerma van Voss 1994. p. 48ff
167 Ibid. 1994. p. 52
168 Ibid. 1994. p. 13. Overigens werd al in de behandeling van de wel op de arbeidsovereen-
komst (1907) het besef verwoord dat het 'vrije contract' in feite een overeenkomsl was lussen
ongelijke partijen. waarbij de wetgeving ervoor moest zorgen dat in het arbeidsconlract een vorm
van ongelijkheidscompensalie zou worden opgenomen: "Het komt er slechts op aan dat men het
sluiten van zoodanige contracten met genoegzame waarborgen omklccdl aan de zijde der zwak-
kere partij. waardoor deze de gelijke wordt harer wederpartij." Memorie van Antwoord bij het ont-
werp van de Wet op de arbeidsovereenkomst, geciteerd in: Bles 1907, p. 114
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op &n punt nog wcl tegen: "Een arbeidswet als de nu voorgestelde zou onnodig
zijn, wanncer bij werkgevers en werknemers de organisatie in voldoende mate tot
ontwikkeling ware gckomen. en de Overheid zou kunnen volstaan met wettehjke
sanctie le verleenen aan tusschen de wederzijdsche organisaties, na vrij overleg, tot
stand gekomen regelingen"."" Deze gedachte, dat de overheid zieh zou kunnen of
zelfs moeten beperken tot het toezicht op privaat vastgestelde regelingen, zal na
1919 nog gercgeld dc kop opsteken, in het bijzonder in de discussies sinds de jaren
'80 (vgl. par. 2.5).

Dc periodc 1870-1919, de 'formatieve periode in de ontwikkeling van de sociale
politick en het stclsel van sociale zekerheid','™ valt te typeren als een tijdperk van
strijd: strijd voor betere arbeidsomstandigheden en betere arbeidstijden (waarbij het
accent mettcrtijd verschuift van veiligheid naar werktijd)'^'. strijd met name ook
voor de crkenning van de rechten van de arbeiders en van de institutionele positie
van hun vertegenwoordigers. De relatieve hitte van die strijd en de wisselende uit-
komstcn hangen mijns inziens nauw samen met een aantal factoren uit het analy-
tisch schema 2.1.3.
Zelfs al houdt een analyse zieh verre van 'laatste instantie'-verklaringen, loch lijkt
evident dat met name de rronomi.vc/ii onrvi'iJUtf/inxen in de betreffende periode een

belangri|ke rol hebben gespeeld. Aanvankelijk was de negentiende eeuw zonder
nicer le typeren als de era van de ondernemers: de vraag naar arbeid was zo beperkt
en de armoede zo groot, dat de arbeiders (zo die term al gebruikt kan worden) nau-
welijks een vuisl konden maken voor meer menswaardige arbeidsomstandigheden.
vSterker nog: arbeid was tot eind jaren '50 dermate schaars, dat het in dienst nemen
van een arbeider weihaast kon worden gezien als blijk van barmhartigheid van de
zijde van de ondernemer, als 'gift' aan de arme.'^- De term 'werkgever" als opvol-
ger van "patroon" heeft daarmee tevens een in mijn ogen tamelijk sterke normatie-
ve lading. Deze speelde, ook nadat de alleenheerschappij van de ondernemers was
vervangen door een 'klassenmaatschappij'. nog een belangrijke rol in de discussies
over de verhouding siaat/bedrijf en over de rechten van arbeiders. en heeft mijns
inziens ook heden ten dage nog weinig aan kracht ingeboet. Met de opkomst van
de industrie echter groeide de behoefte aan goed geschoold personeel. en met de
toencmende schaarste aan gekwalificeerde arbeiders kwamen deze in principe in de
positie om eisen te stellen aan de arbeidsomstandigheden en de arbeidstijden. al zou
in de praktijk de loonstrijd toch veelal prevaleren. Tot het eind van de negentiende
eeuw legde de loegenomen competentiemacht van de arbeiders echter nog niet bij-
zonder veel gewicht in de schaal. Pas in de eerste twee decennia van de twintigste

169 A'dmcnmUrn // 1918-1919. 408.5 (Memorie van Antwoord), gecitecrd in Van Drongelen
199(). p. 195
170 Bnijtgeman/Camijn 1999. p. 21
171 Buitelaar/Vrctrman 1985. p. 84
172 Brugmans 1925. p. 189
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eeuw kwam de vakbond als serieuze gesprekspartner duidelijker in becld. met name
door een toenemende organisatiegraad en een betere interne organisatie. inaur tx>k
door een tamelijk gematigde opstelling tijdens met name de Eerste Wereldoorlog.
Het gemak waarmee de Arbeidswet 1919 al in 1922 deels weer werd teruggedraaid.
is echter een niet mis te verstane eerste indicatie dat de bclrokkenheid en bescher-
ming van de arbeiders aan conjuncturele schommelingen blootstaan.
Naast de economische context speelde ook de f«7im>/f»,«»».v<7ir fwnWMW/n# een ml.
zij het een tweeslachtige. Enerzijds leidde de technologische ontwikkeling tot een
industriele revolutie en, door het toenemend aantal arbeiders in de industrie en de
schaalvergroting bij de productie, tot een toenemende gevaar/etting en een daad-
werkelijk toenemend aantal ongevallen. Aan de andere kanl bood de technologische
ontwikkeling de mogelijkheid om meer geavanceerde veiligheidstechnieken in te
zetten - zoals bij de veiligheidstentoonstelling 1891) wcrd gctoond. Dcze ambiva-
lentie in de technologische ontwikkeling en de keuzes die worden gemaakt in de
toepassing van bepaalde technieken is inzet van bedrijfspolitieke keuzes en daar-
mee een arbeidsverhoudingenvraagstuk - dat hier verder niet uitgediept /.al worden.
In de strijd om sociale wetgeving, in casu op het gebied van veiligheid en gezond-
heid, speelden naast economische en technologische factoren ix>k /i«rw<j/iew
«M/vcff/i een rol. Zoals gezegd was aanvankelijk hei normatief beladen 'werkge-
ver'-schap dominant, aangevuld met zowel een traditioneel protestants-christelijk
paternalisme'™, een door alle confessionelen gedragen verzoeningsdenken (legen
de socialisten), e"n het idee dat wetgeving de ontwikkeling van morelc en zedelijke
waarden in de weg zou staan: "Steh de wetgever het ethisch minimum vast, zoo ver-
vult hij een voortreffelijke taak [..| Maar gaat de wetgever verder en vervolgl hij
overal, waar het ontluikt, het autonome recht met den gesel van de uniiormitcit en
de lasso van den dwang, dan zal op den duur |..| de zedelijke grondslag van ons
handelen verloren gaan. Wij zien dan alleen naar de wet en lezen uit haar al wat
geoorloofd is en wat niet."'™ Na 1874 echter groeide allengs het besef van de rede-
lijkheid van rechtsbescherming van de zwakkeren'". Dit besef kan worden
beschouwd als een van de pijlers onder het modernistische paradigma van het
arbeidsrecht.'™ Zeker met de erkenning van de volwassen mannelijke arbeider
heeft een fundamentele verschuiving plaatsgevonden in het mensbeeld'", die
eigenlijk tot in de jaren '70 van de twintigste eeuw bepalend is voor het denken over
regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid.

173 Vgl de gememoreerde opstelling van Patrimonium tegen sociale wetgeving, maar ook de
opstelling van Kuyper.
174 Molenaar 1927, p. 25
175 Niet alleen in het arbeidsrecht, maar ook in bijvoorbeeld het huurrecht ontstond in de jaren
'70 van de 19* eeuw een vorm van ongelijkheidsnivellering. of "vermaalschappelijking' van hcl
recht. Van Peijpe 1985. p. 12
176 P.F. van der Heijden, Een nieuwe rechtsorde van de arbeid: op zoek naar een andere archi-
tectuur van het arbeidsrecht. In: /V7fi, Jaargang 72 (1997), p. 1837
177 G.J.J. Heerma van Voss (1996), Van onmondige arbeid tot calculerende burger: Het mens-
beeld in het arbeidsomslandighedenrecht 1946-1996, in: C.J. Loonstra. H.W.M.A. Staal en W.
Zeijlstra (red). /trfceJdWcfc/ CTI /»«ufo«/«/ /W6-/996. Deventer: Kluwer. p. 143
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De /Mfr/w/a//«' van diverse maatschappelijke ontwikkelingen hangt uiteraard sterk
samen met de zojuist geschetste normatieve inkadering: aanvankelijk bestönd de
arbeidersklasse nauwelijks. en zij kon dus ook haar interprelatie van de erbarmelij-
ke levensomstandigheden niet tot gelding brengen. De armoede en de eilende
waren ecn individueel lot van de arme, met een uitvloeisel van maatschappelijk
bcpaaldc productie- c.q. klassenverhoudingen. Pas de voorzichtige subjectwording
van de arbeiders als klasse, juist ook d(x>r de strijd voor een menswaardig bestaan,
maakl hct mogelijk dat bijvoorbeeld het concept van de emancipatie van die arbei-
ders, een tweede pijlcr onder het arbeidsrechtelijk paradigma'™, is opgekomen e"n
daarmee ecn leidend beginsel werd achter de ontwikkeling van de sociale wetge-
ving. Ken remmende ontwikkeling op de sociale wetgeving ging uit van de confes-
sionclc interpretatie van de verhouding tussen werkgever en arbeiders. Daarbij
implieeert alleen al de term 'patroon' een goedertierenheid die interpretaties van
arheidsverhoudingen als fundamentclc ongclijkhcid en daarmee sociale wetgeving
als ongclijkhcidscompensatie in de weg Staat.

/tetff/v waaruit geput kon worden in de strijd voor betere leef- en arbeidsomstan-
digheden waren aanvankelijk uiterst beperkt. Voor de werkgevers was de arbeids-
verhouding. gegrondvest in artikcl 1638-1639 BW. de codificatie van een vrijwel
absolute machtspositie. De machtsongclijkheid werd weliswaar ten dele gecom-
penseerd in de Wet op de arbeidsovereenkomst (1907). maar het axioma van de

'persoonlijk onderschikkende arbeid' (het zogeheten 'instruetierecht") handhaafde
nog steeds een f undamentele ongelijkheid in het hart van de arbeidsverhouding. De
normen uit de Arbcidswet en de Veiligheidswet (in het bijzonder de AMvB's) gaven
de individuelc werknemer weliswaar recht op bescherming. gekoppeld bijvoor-
beeld aan het klachtrecht. maar die regeis waren voor het voeren van een strijd voor
nieuwe rcgelgeving nauwelijks ondersteunend. Het verbod op staking, het zogehe-
ten coalitieverbod, werd in 1872 afgeschaft, maar stakingen met het oog op betere
arbeidsomstandigheden waren loch schaars.'™ Belangrijk is, wellicht op dat
moment nog niet praktisch maar wtfl principieel. de paeificatie van de civielrechte-
lijke aansprakelijkheid in het BW door de Ongevallenwet. Dit sloeg de arbeiders
een middel uit handen om in te zetten - eventueel gekoppeld aan een collectieve
strategic, zoals heden ten dage door het Bureau Beroepsziekten.
Regeis zijn slechts e<fn van de /mwi/ien die de arbeiders (en uiteraard ook de onder-
nemers) kunnen mobiliseren in de strijd om de regelgeving. De arbeiders en dan
met name hun vertegenwoordigers hebben er in de loop van een halve eeuw strijd
voor betere leef- en arbeidsomstandigheden legio ingezet, zoals onderzoeken/-
enquetes. adressen. demonstraties, agitatie in de pers en in het parlement, en sta-
kingen. Allianlies met derden. bijvoorbeeld vooruitstrevende geledingen binnen de
wetenschap of zelfs de verlichte bourgeoisie, zijn bij mijn weten schaars. Ook een

178 Vfcn der Heijden 1997. p. 1837
179 Een uittondering was ecn staking, in 1916. voor betere arbeidsomstandigheden in hei leger.
Vgl. l). Schilp (1967). Ornmi-n von </? ncit)/«/i>. Amsterdam: Wereldbibliolheck. Voor een over-
/.icht van hct aantal institutiiHiele beperkingen op de stakingsvrijheid /ic Van der Velden 2000,
p. 26I-262
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voor de hand liggend bondgenootschap met de Arbeidsinspectie kwam niet van de
grond. Integendeel: zeker in het begin werden de inspecteurs gezien als afgevaar-
digden van de burgerlijke staat of op zijn best als ongewenste bemociuls. Politieke
allianties waren er wel. zeker na oprichling van het N W in 1906. maar de arbei-
derspartijen kregen door het beperkte kiesrecht tot 1918 nauwclijks voet in het
parlement. Een belangrijke doorbraak kwam met de interne organisatie van de
vakbeweging. Juist de gebrekkige organisatie van de vakbeweging was volgens
NVV-voorman Kupers een van de hoofdoorzaken voor de trage wetgeving in
Nederland. "*' Het belang van een georganiseerd. institutioneel overleg wordt echter
vooral duidelijk nä 1919 en zal een van de centrale thcmu's zijn in de volgende
paragrafen.

2J. Water (1919-1963)

stervwi a/s z? v^rwateren

Herakleitos, Fragment B 36

De revolutionäre stemming van eind 1918. die van doorslaggevende betekcnis was
voor de totstandkoming van de Arbeidswet. hield nict lang aan: "De rcvolutie ebdc

even snel weg als zij was geköhien. ''^O^e 'äreigende^brändirig'.'zöals' Wee'rhiä viin
Voss het verwoordde, sloeg te pletter op de economische crisis van 1920. Dc acht-
urige werkdag werd, op aandrang van de werkgevers, ten dele teruggedraaid. Maar
net zo min als de revolutie volledig uit de lucht kwam vallen, gezien de vooraf-
gaande decennia van incidenteel oplaaiende agitatie, was het na 1920 volledig
gedaan met de arbeidsbescherming en de invloed van de arbeiders. Weliswaar wer-
den de arbeidstijden weer opgerekt, maar bij lange na niet tot het niveau van begin
twintigste eeuw.'*- De legitimiteit van wettelijke regulering van de arbeidstijden en
de arbeidsomstandigheden werd nauwelijks nog serieus betwist.
Daarnaast waren steeds meer werkgevers ervan overtuigd dat de vakbonden moes-
ten worden gezien als serieuze onderhandelingspartners - sommigc contrc-crcur,
uit angst voor de revolutie, maar sommige ook door de coöperatieve opstclling van
de bonden vlak voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarin speclde de opkomst
van de CAO een belangrijke rol: landelijke CAO's reguleerden de arbeidsmarkt en
zorgden voor gegarandeerde arbeidsrust over de looptijd van de overeenkomst."^
Werkgevers en overheid pasten zieh steeds meer aan bij het bestaan van de vak-
bonden en waren zelfs bereid deze tot op zekere hoogte bij fundamentele bcsluit-
vormingsprocessen op nationaal niveau of binnen de bedrijfstak te acceptcren als

180 E. Kupers. in: Romme 1939, p. 14
181 Bruggeman/Camijn 1999. p. 101
182 In de peritxJe rond de eeuwwisseling werkte meer dan 40% van de volwassen mannen
dan 11 uur per dag. Vgl. Arbeidsinspectie (1910). fifni^e j>f#fv<7i.v «m/rpm twvft/t/V/r n m <fc inc/uj-
/riee/c Imfo/Vcn, Den Haag: Departement van Landbouw. Nijverheid en Handel, p. 7
183 Anno 1920 waren bijna 1000 CAO's afgesloten. met een dekking van 22.000 bedrijven en
ruim 2,7 miljoen werknemers. Bruggeman/Camijn 1999, p. 179
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partners.'** De installatie van de (tripartite) Hooge Raad voor de Arbeid in 1920,
een "adviescollege der Regecring", was een eerste formele erkenning van de posi-
tie van de vakbonden."" Ook hierbij was het streven naar sociale vrede een ach-
terliggend motief."**' Doel van de Raad was het betrekken van 'maatschappelijke
organen' (i.e. de vakverenigingen van werkgevers e"n arbeiders) bij de ontwikkeling
van sociale weigeving, zij het hooguit in de vorm van advies."^ De Hooge Raad
spceldc een grote ml bij de snelle uitbreiding van de arbeidswetgeving na 1918,
v(H>ral met betrekking tot de talnjke uitvocringsbesluiten van de Arbeidswet in
1920-1921.""*

C)ok op bedrijfsniveau werd de medezeggenschap van de arbeiders allengs meer
crkend. In het begin van de jaren '20 kenden ongeveer 1(X) bedrijven een vorm van
medezeggenschap in dc vorm van een zogeheten 'bedrijfskern'."''' De figuur van de
kern, een vertegenwoordiging van de arbeiders, was in 1878 geintroduceerd door
de industrieel J.C Van Marken bij de Gist en Spiritusfabriek Delft en in 1883 bij de
maehinelabrick van Stork in Hengelo. Deze kernen waren met name gericht op het
gcregeld overleg met de arbeiders inzake de uitvoering van een aantal sociale voor-
zieningen zoals een uitkering bij ziekte of spaarregelingen. Terwijl de vakbonden
zieh aanvankclijk hadden verzet tegen de kernen als instrument om de vakbeweging
hinten de deur te houden'*', werd rond de Eerste Wereldoorlog de kern welwillen-
der legeinoel getreden. In incidentelc gevallen verliep de verkiezing van de kern-
leden zelfs via de vakbond.''"

184 Windmuller/De Galan/Van Zweeden 1983. p. 79
185 Koninklijk Bcsluil van 4 Oktober 1919 (.Vrh 591)
186 Bniggeman/Camijn 1999. p. 104. Ook Van Bottenburg betitelt de Hooge Raad als een paci-
ticatie-instrunient, dal ook bij/.onder goed als zodanig werkte omdat de elites een hechl netwerk
gingen vormen en men iedcreen binnenboord wilde houden. M. van Bottenburg (1995), ;4un dVn
•4rfrW«\'.- in </<• M'd/u/Wx'ü/ixfn r<m </<• SuV/irmx iwi </<• MrfviV/. Z9-/5-/995. Amsterdam: Bert
Bakker. p. 20
187 In het organisatiebesluit was de mogelijkheid opgenomen dat de Hooge Raad. in opdracht
van de Minister, /elf regelingen /.ou kunnen ontwerpen (art. I. lid 3), die de status zouden krijgen
van een soort publiekrcchtelijke collectieve arbeidsovereenkomst. Zo veel mogelijk zou men die
regclingen overlaten aan het overleg van de organisaties van werkgevers en arbeiders, die in die
commissies vertcgenwoordigd /ouden /ijn. IX- overheid /.ou die regelingen moeien sanctioneren
(vgl. Van Drongelen 199(1, p. 195). In de praklijk isde/e mogelijkheid nooit toegepast. A.W. Quint
(1940), 7>i'mn\> yVitir //oo.ifc R<NJ</ i<m ,4rfcW</. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink. p. 15. De invloed
van de advie/en van de Hooge Raad was echter groot: 8 0 * van de advie/en werd geheel of
gedcelti|k opgevolgd. Ibid. p. 18
188 ()ok adviseerde de Hooge Raad de regering over mede/eggenschap en bedrijfsorganisatie.
HiH>ge Raad van Arbeid (1923), Pnp(»</»'i>.v >tw O>mm/.v.vi> X// ovrr i'raa^/>u/iffn <v/np/ff/ufc
/x*</r(j/!v<>rx<inj.f<!fi>. rfc. Den Haag: Hot>ge Raad van Arbeid.
189 Ccntraal Verslag der Arbeidsinspectie 1922. aangehaald in R.H. van net Kaar (red.). ZV
om/f rru-mm,v>.vnw</(losbladig). IX'venier: Kluwer. Inl. 2, p. 4
190 Harmsen/Reinalda 1975. p. 143
191 Algra 1989. p. 54
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Daarnaast kwam het denken over medezeggenschap in een stroomversnelling. en
wel längs diverse ideologische lijnen. Vanuit confessionele hoek. met name door de
katholieke hoogleraar Veraart, werd gewerkt aan het idee van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als tegenwicht tegen enerzijds het chaotische kapitalisme met
zijn conjunctuurcycli en anderzijds de dreiging van het socialisme.'**- Veraarts notie
van paritaire bedrijfsraden slot« aan bij de katholieke opvattingen omtrent cor-
poratisme en het subsidiariteitsbeginsel: op termijn zouden de bedrijfsraden in
samenwerking met de overheid (mede)wetgever moeten worden op het gebied van
sociale wetgeving.'^ De opvattingen van Veraart vonden aanvankelijk brede steun
in katholieke kring, maar waren weinig revolutionär.'** In 1920 trokken de katho-
lieke ondernemers bovendien hun steun voor het idee van bedrijfsraden in, hetgeen
het einde betekende van de R.K. Bedrijfsradenbeweging.

De ideeen uit socialistische hoek waren radicaler. In 1920 publiceerde de SDAP een
rapport waarin medezeggenschap werd gezien als een eerste stap in de "vermaal-
schappelijking van de produktie ter voorbereiding van de vestiging van het socia-
lisme."'^ Elk bedrijf zou een door de vakbeweging gecontroleerde, zij het uii alle
werknemers te kiezen, personeelsraad moeten instellen. Deze zou met de directie
moeten overleggen over productieverhoging, het aannemen en ontslaan van arbei-
ders, overwerkregelingen, werktijdverkorting enzovoort. Op bedrijfstakniveau zou-
den bedrijfsraden moeten worden ingesteld, bestaande uit werkgevers, werknemers.
overheid en consumenten, die de werkelijke socialisatie van de productie zouden
moeten organiseren.'^ In 1923 waren de ambities van de SDAP echter al getem-
perd. In het rapport "Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap" schetsten SDAP en
NVV bedrijfsorganisatie weliswaar als tussenstap naar socialisatie van het particu-
liere bedrijf, maar "zonder aan het partikuliere karakter van het bedrijf een einde te
maken."'" Doel van de socialisatie was niet langer economische zeggenschap,
maar "dat de gemeenschap demokratiese zeggenschap krijge over de voortbren-

!*"* _ bijvoorbeeld door afspraken over standaardisering en verbetering van de

192 Vgl. W.G.J.M. Tomassen (1974), //er /f.-Af. fcerfrü/lsra^n.v^/.w/ f/9/9-/922): ße eer.rte
po#in£ /o; pj/M/eirec/He/i/fce ftedr///k>rsan/.5af/e op orj?am'.w/i- jo/Wam/Mc/i« ^ronrf.t/a/; fcm/if n de
morferne indtu/rie'/e .tamen/evm/f, Leiden, z.n.
193 Windmuller/De Galan/Van Zweeden 1983, p. 69. Overigens wilde de Anti-Revolutionair
Talma in de periode 1908-1913 al bipartite Raden van de Arbeid instellen (werk-
gevers/werknemers onder leiding van een onafhankelijke voorzitter). met als laak medewerking
bij de uitvoering van sociale wetten e"n de bevoegdheid verordeningen uit te schrijven.
Bruggeman/Camijn 1999, p. 97
194 T. van Zeeland (1993). De juiste katholieke moraal en elhiek in handel & Industrie, in:
77/fturg, /yd.wnriyr voor gfJc/iieJfn/s, /norm/nen/en en tu//uur, jaargang 11 (3), p. 62-78
195 F.M. Wibaut (1920), He/ .««•/a/;.$a/ievraa£.5/uJlr: rapporf «i/^eferoc/if rfoor de Comm/.Mi>
aanseH^jen u/7 rfe S.D.A£. Amsterdam: Ontwikkeling
1% Werkgroep Economisch-Historisch Seminarium (1972), A/e</ezej?^e/uc/wp en
in deyarpn na Je £erv/e We/rWoor/o^, Universileit van Amsterdam, p. 289
197 J. van den Tempel et al. (1923), ßedri//ior#arti5ar/e en m^<ieze^^en.»c/uip: rapport j
orac/i/ door de /fonwuMie in^eiteW door N. V: K en 5 .DJ4. /? , Amsterdam: Ontwikkeling. p. 25
198 Ibid., p. 7
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bedrijfstechniek en over verbetering van de vakopleiding. Deze weinig revolutio-
naire vonti van bedrijfsbeheer zou moeten worden uitgeoefend door tripartite
bcdrijfsraden op bedrijfstakniveau. Deze bedrijfsraden zouden ook verboden moe-
ten kunnen uitvaardigen op "verouderde. gevaarlike of voor de gezondheid schade-
like produktie-mcthoden".''*' De verorderingen op bedrijfstakniveau zouden moe-
tcn worden goedgekeurd door een tripartite Centraal Ekonomiese Raad.
Op het niveau van de afzonderlijke ondememingen zouden, in bedrijven met meer
dan 20 werknemers, ondememingsraden ingesteld moeten worden. De taken van
deze OR'cn waren beperkt: met name toezicht op naleving van de CAO, uitwerking
van CAO-bcpalingcn op bcdrijfsniveau vcx>r /.over de CAO daarvoor ruimte liet
(ecn idee dat in onder meer de arbowetgeving aan het eind van de twintigste eeuw
nieuw leven zou worden ingcblazen - vgl. par. 2.5), overleg over de handhaving van
dc orde en de goede gang van zakcn in de ondcmeming, toezicht op de naleving van
de urhcidswetten en contact met dc Arbeidsinspectie.

Na 1923 kwam ecn tamclijk abrupt cinde aan de medezeggenschapsdiscussie.^*'
Als gevolg van dc aanhoudende laagconjunctuur zetten de werkgevers de aanval in
op de Ionen, en dc bonden hadden bij gevolg geen tijd meer voor theoretische
bcspicgelingen over medczeggenschap en bedrijfsorganisatie.''" Zeker na de beurs-
krach van 1929 en dc daaropvolgcnde crisisjaren was het revolutionaire vuur
gcdoold en zijn bcspicgelingen over een democratische bedrijfsorganisatie
schaars.-"-* Mcdio jaren '30 herkreeg het concept van de bedrijfsorganisatie serieu-
ze aandacht, maar dan primair als instrument om de crisis te beheersen.-"' Na de
'IVvecdc Wereldoorlog wcrd een "ontwerp van een hoofdstuk ener wettelijke rege-
ling van de publickrcchtelijke organisatie van het bedrijfsleven" gepubliceerd - de
ecrste aanzet tot de Wet op de ondememingsraden van 1950.-'^

m <fc arfreic/.v/yV/fn- e/i

Tegen de/e achtergrond van allengs zieh uitkristalliserende arbeidsverhoudingen,
kregen dc arbcidcrs begin jaren '20 voor het eerst een plaats toebedeeld in de
arbcidswetgeving anders dan louter als te beschennen categoric In 1922 werd,
door aanpassing van artikel 28 van de Arbeidswet, de mogelijkheid geboden tot
afwijking van sommige wettelijke normen "indien zoowel vakverenigingen van

199 Ibid. p. 97
2(X) Werkgroep Economisch-Historisch Seminarium 1972. p. 292
201 Ibid. p. 319
202 Ovorigens block nil do uitvoeringspraktijk van de Ziektewel 1929 dat de samenwerking tus-
sen werkgevers on vukbonden in de bedrijt'svereniging ix>k wel van de grond kwam /.onder iheo-
rievomiing, on IOI ieders tevredenheid. Zie ook Bruggeman/Camijn 1999, p. 109-110
203 Van Bottenburg 1995. p. 24-25
204 A.A. van Rhijn el al. (1947). Om/frn<'mmK.trac/<7t: /to/yx>rf u>r£rt>mrM o/j /9 .H>/>/«WXT
/W7i/()(ir</«• (-iimmi.f.(i> frr ftrsfudr ring i«n Art i7m;i; vrul «>nfr wrt/Wy/tf rr^Win^van </<• ofuiffTiF-

min,i;.v»t/(/pn. IX'n Haag: Siaatsdrukkerij en I'ilgeverijbedrijf. Het rapport-Van Rhijn ademde zeer
sterk de geesl van saTiienwcrking die na de oorlog heerste. en legde hel prerogalief in de bedrijfs-
vixiring cen/ijdig bij do ondememer. lX'st>ndanks waren tx>k de vakbonden overwegend positief
over het ontwerp. Voor een kritische beschouwing vgl. Harmsen/Reinalda 1975, p. 317-319
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werkgevers als van arbeiders in een bedrijf - of bij ontstentenis hiervan eene
behoorlijke vertegenwoordiging van werkgevers en arbeiders uit een bedrijf - van
oordeel zijn, dat het gewenscht is in eene onderneming of in eene groep van onder-
nemingen waarin dat bedrijf wordt uitgeoefend, af te wijken van hot bcpaalde bij
de artikeien 22. derde lid jverbod op zondagsarbeid voor mannen), 23 |verbod op
zaterdagmiddagwerk voor mannen} of 24 [maximum werktijden}." De overheid zou
hiervoor dan een vergunning moetcn afgeven. Het betraf hier zogeheten verschui-
vingsvergunningen, waarbij het aantal gewerkte uren het jaarmaxtmum van 2500
uur niet mocht overschrijden.^" Van de mogelijkheid tot afwijking van de stan-
daardvoorschriften werd zelden gebruik gemaakt, niet in de laatste plaats unidat de
werkgevers vreesden voor een veto van de bonden: "Men beoefent aldus zijn bedrijf
ä la merci der werknemers en dit is een eersten stap op den weg der bedrijfs-

Hoewel de zogeheten novelle van 1922 in de praktijk wetnig effect had-"^. impli-
ceerde zij wel een principiele doorbraak. Voor het cerst, zo stcldc Diepenhorst in
retrospectief. waren "patroons en arbeiders |..J niet langer object van de pubiicke
regeling van den Staat, maar door georganiseerd overleg zelve subject, dragers en
grondkggers der arbeidsregeling."-'* De katholieke voorman Romme plaatste de
novelie van 1922 in het kader van een bredere discussie over de verhouding tussen
overheid en sociale partners. Romme achtle "zelfwerkzaamheid in en door bcdrijfs-
gemeenschappen" de belangrijkste waarborg voor individuele vrijheid. en nodcloos
Staatsingrijpen de belangrijksle bedreiging voor de vrijheid.""*' De voormalig
minister van Sociale Zaken zag dat in de Arbeidswet "nog schlichter een verande-
ring (is] opgekomen door de groeiende mogelijkheid, dal op andere wijze dan door
Staatsinmenging misstanden uit den weg te ruimen zijn."-'"
Ook na 1922 werd geleidelijk meer plek ingeruimd voor medezeggenschap op het
gebied van veiligheid en gezondheid. In 1929 nam de Hooge Raad van Arbeid het
initiatief tot het instellen van veiligheidscommissies in bedrijven.-" Hoewel de
Raad de tijd nog niet rijp achtle voor wettelijke regeling, kwam het voorstel in 1931
toch terecht in het ontwerp voor een nieuwe Veiligheidswet.^ Artikel 21 van het

205 Van Drongelen 1990, p. 197. Dit model van beleidsvrijheid binnen wettclijk vastgestelde
grenzen zou legen hei eind van de 20* eeuw weer opduiken in de Arbeidslijdenwel van 1996. Wet
van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en mstlijden (Arbeidstijdenwet),
S/fe 1995, 598. Naast artikel 28, lid 7, van de Arbeidswet 1919 is ook artikel 97 van belang, dat
de vakverenigingen het recht gaf de minister te verzoeken om verlening of intrekking van een ver-
gunning. Vgl. Hacke, A.H.W. (1931), Df so«0ä/-economwc7i<' forte/toiü rfeM/foubuvf (/9/9>,
Groningen: Wolters, p. 87-88
206 Steenfabrikant M.J. van Loben Sels, AT/«, 15/8/1921. geciteerd in Heerma van Voss 1994,
p. 56
207 Van Drongelen 1990, p. 198
208 P.A. Diepenhorst. Rede in: Romme 1939. p. 22-23
209 Romme 1939. p. 10-11
210 ibid. p. 9
211 Quint 1940, p. 29
212 Eerder al figureerde de Veiligheidscommissie in artikel 19bis van de Stuwadoorswet van 27
Juli 1931 (Sri. 331).
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welsonlwerp dichtte de commissie een adviserende taak toe. "bestaande in de
bevordering van de veiligheid en het voorkomen van schade aan de gezondheid bij
en door de arbcid in eene onderneming." Daarnaast had de commissie. blijkens de
Memone van Toelichting, als taak "het bevorderen van de orde en [..] het opwek-
ken van dc arbeiders om voortdurend op eigen veiligheid en gezondheid bedacht te
zijn."^'* Deze rcdactie was voornamelijk ingegeven door een akkoord ter zake tus-
sen de gczamcnlijke bonden en de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers.^'''
De Veiligheidscommissies zoudcn moeten worden ingesteld op grand van een
AMvB, dan wel op basis van vrijwilligheid (waarna de overheid de vrijwillige com-
missic zou moeten erkennen). De commissies zouden moeten functioneren op
grond van een reglement dat eveneens bij AMvB zou worden vastgesteld. Dit
rcglemcnt zou niet generick geldcn. maar toegesneden moeten zijn op de aangewe-
zen bedrijfstak. "Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt met het bijzondere karakter
en de bijzondere bchoeften van elk bedrijf rekening te houden"-'\ Deze gedachte
is een voorafschaduwing van he! concept van 'maatwerk', dat in de jaren '90
opgang zou doen (vgl. par. 2.S). Het opstellen van het reglement zou een over-
hcidstaak blijven. ovcrigens "na het horen van de vakverenigingen van werkgevers
en van arbeiders'. Ook crkenning (of opheffing) van de Veiligheidscommissies was
pas mogelijk na overleg met vakverenigingen. Beide bepalingen zijn een duidelij-
kc indicatie van de inmiddels tamclijk onomstrcden positie van de vakverenigingen.
Hierin jaicu " M>, op nci gemea van veiligheid en gezondheid. Ook vormden zij op
papier-"" een bijdrage aan de verdere institutionalisering van de arbeidsverhoudin-
gen in Nederland; al was bijvoorbeeld de Ziektewet 1929. met zijn paritair bestuur-
de bedrijl'svcrcnigingen, zonder meer van grater belang.

Dc parlemcntaire behandeling van wat uiteindelijk de Veiligheidswet 1934 zou
worden, is nicer in het algemecn illustratief voor het inzicht over de verschuivende
verhouding tussen overheid en sociale partners. In de Kamercommissie die de par-
lemcntaire behandeling voorbereidde, werd de vraag opgeworpen "of de tijd niet
reeds rijp gcachi kon worden, om geheel of ten deele met het streng ambtelijke
karakter der Veiligheidswet te breken [..| Decentralisatie zoowel op het terrein der
veiligheidsvoorschriflen zelve als op dat der uitvoering is onvermijdelijk. gezien de
groote vcrscheidenheid en de omstandigheden waarmede rekening dient te worden
gehouden".-" Het 'ambtelijk karakter' van het wetsvoorstel gold met name het
accent op regelgeving middels AMvB's en de delegatie aan de Arbeidsinspectie. De
commissie overwoog van haar kant een zwaardere rol voor "de Organen van het
maatschappelijk leven". in het bijzonder de bedrijfsverenigingen. "De nieuwe wij-

213 Kawwr.««**«« //, 1931-1932. 217. nr.3. p. 13
214 Geers 1988. p. 69
215 A«m«rvfMUr« //. 1931-1932. 217. nr.3. p. 15
216 Aan het uiteindelijke artikel in de Veiligheidsw« 1934 is nooit uitvoering gegeven. Geers
1988. p. 70
217 K<im<-muM«*n //. 1933-1934. 71.1 (Verslag biJAonder commissie). p. 1

66



ze van uitvoering van sociale wetten [i.e. de Ongevallenwet en de Ziektewei. JP|
biedt het grote voordeel. dat de Staat zieh meer en meer kan terugtrekken op /.ijn
eigen terrein en dat aan de samenwerkende organisaties van werkgevers en arbei-
ders een taak kan worden toebedeeld. die geheel ligt in de lijn der maatschappelij-
ke evolutie."-"*
"De vraag is echter, of de ontwikkeling van het sociale organisatiewe/.en reeds vol-
doende is gevorderd, om in Staat te worden geacht op dit terrein een dee! der
Staatstaak over te nemen."-'^ Een meerderheid van de eommissie beantwoordde
deze vraag negatief: "de samenwerking tusschen werkgevers en werknemers |is|
nog niet van zoodanige aard. dat thans reeds de uitvoering der wet in handen van
bedrijfsorganen kan worden gelegd.""" Dit oordcel werd door de minister onder-
schreven. reden waarom hij vasthield aan de ambtelijke opzet van de Veilig-
heidswet. Ook buiten de Kamer werd ingezien dat de overheid vooralsnog een cen-
trale rol zou moeten blijven speien in de bescherming van de arbeiders: "Nog is hel
vereenigingsleven van arbeiders en patnwns niet tot zoodanige sterkte gestaald.
nog kenmerkt het zieh niet door zodanig harmonieus overleg. dat de overheid haar
directe bemoeiing mag terugtrekken en de overgang van heleronoom tot autnnoom
recht als werkelijkheid [..) mag worden begroet."--'.

Het accent in de arbeidsbeschermende regelgeving Meet in de jaren '30 dan ix>k
sterk liggen op heteronome regulering: gedetailleerde overheidsvoorschriltcn die
door een externe instantie (i.e. de Arbeidsinspectie) werden gehandhaatd. Zowel de
Veiligheidswet 1934 als de Arbeidswet 1919 vonmden een kader voor een stroom
maatregelen van bestuur die na 1920 de fabrieken en werkplaatsen overspoelde*^,
en niet alleen fabrieken en werkplaatsen: stapsgewijs zou de werkingssfeer worden
uitgebreid tot andere sectoren."-* Voorts werd de Veiligheidswet zeit na 1934 twin-
tig keer gewijzigd, en het Veiligheidsbesluit Fabrieken en Werkplaatsen zelfs meer
dan dertig maal.^-"' Daarnaast werd het toezicht door de Arbeidsinspectie ver-
scherpt.^

218 Ibid.
219 Ibid.
220 Ibid.. p. 2
221 Diepenhorst 1939. p. 23
222 Bijvoorbeeld hel Loodwitbesluit (1938) en het Electrotechnisch veiligheidsbesluit (1938).
Uiteindelijk zouden meer dan 30 specifieke veiligheidsbesluiten worden uitgevaardigd. Voor een
over/.icht zie Heerma van Voss 1996, p. 145. Naast de op de Veiligheidswet en Arbeidswet
gegrondveste regelgeving was voorts regelgeving op grand van bijvoorbeeld de Wet op de
Gevaarlijke Werktuigen (1952) van invloed op de arbeidsomstandigheden van de arbeiders.
223 Landbouwveiligheidsbesluit (1950.Sffe KI07, Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (1950),
Veiligheidsbesluit Binnenvaart (1963) en Veiligheidsbesluit Restgroepen (1990)
224 Ter nadere illustratie: het Landbouwveiligheidsbesluit werd bijvoorbeeld gewij/igd in 1956,
1959. 1964. 1966. 1971, 1975 en 1978. en bijvoorbeeld hel Electrotechnisch veiligheidsbesluit
1957, 1974 en 1982
225 Met name de eerste jaren na de inwerkingtreding van het Arbeidsbesluit (1920) werden jaar-
lijks duizenden eisen gesteld door de Arbeidsinspectie (in 1923 bijna 35.000 per jaar. en de daar-
op volgende jaren jaarlijks zo'n 25.000). Van Drongelen 1990. p. 207
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Hoewel de periode na de Eerste Wercldoorlog dus een verderc uitbouw te zien gaf
van de vakurganisatics en een intensivering van hun onderlinge relaties. was in
dezelfdc periode dus sprakc van toenemende staatsbemoeienis en vergaande cen-
tralisatie van de regelgeving.^-* De arbeidsomstandighedenwetgeving kenmerkte
/.ich in essentie diwr een grote dominantie van de overheid. die immer nog de rol
van beschermer der 'onmondige arbeider' vervulde.-" De regelgeving was niet
allecn sterk centralistisch maar tevens bijzonder gedetailleerd van aard. en het toe-
zicht op de nalcving van de regeis was pnmair een overheidstaak (hoewel ook
werknemers vaker een Macht durfden in te dienen)-*". Dit centralistische regule-
ringsparadigma bleef tot ver in de jaren '6() in feite onomstreden."'' Ook de eerste
Wet op de ondernemingsraden van 1950 veranderde hier weinig aan: weliswaar
kendc de WOR 1950 de OR een taak toe als toezichthouder op "de naleving van de
wctlclijkc voorschriften ter bescherming van de werknemers in de onderneming,
alsmcdc op de inrichtingen. in het belang van de veiligheid. gezondheid en hygie-
ne op de schaff- cn klcedgclcgcnheden" (art. 6. lid 2d), maar door het gebrek aan
bevoegdheden was de OR een tamelijk tandeloos instituut.-"' De invloed van
ondernemingsraden op het gebied van arbeidsomstandigheden was dan ook
beperkt."'

In de perimle lussen 1919 en medio jaren '60 was de strijd voor betere arbeidsom-
standigheden aanmerkelijk minder heftig dan in het tijdperk 1850-1919.-" Het
revolutionäre vuur is geblust door een aantal factoren, waarbij in eerste instantie

226 Van Voorden/Nagclkerke/dc Nijs 1992. p. 201
227 Heorma van Voss 1996, p. 141
228 Lind jaren '20 werden jaarlijks nicer dan 4000 klachlen ingediend bij de Arbeidsinspeclic.
wuarvan meer dan de helft "van de /ijde der arbeiders (met inbegrip der vakvereenigingen)."
Ongeveer een kwart van de Wachten werd anoniem inge/.onden. "Deze zijn waarschijnlijk even-
eens van arbeiders/ijde afkomstig." A.H.W. Macke (1931), /)«>.v<xiau/-<'<«m»m.«/i<'/»«•»«'»•ifn/.saVr
(Ar/v»V/.vMr/ f /V/V). Cironingen: Wolters, p. 67. Ter vergelijking: in 2001 werd krap de helft van dit
aantal Machten ingediend. Arbeidsinspectie (2002). 7(iflnrn/ojf 200/. Den Haag: Arbeids-
inspectie. p. 17
229 T. Wilthagen (1994). Reflexive Labour Law: An Introduction. In: R. Rogowski en T. Wilc-
hagen, (eds). #fi*y7i\nV«' kj/x>nr Lau\ Dcventer/Boston: Kluwer. p. 350
230 Vgl. G. van Dongen. P.S. Hoekstra. H.K. van der Veer en J.E. Wigboldus (1999),

j/> o/> </<• I/OTICC/ IWI </«* 2 /«• WUHV mer aV vrranfH'<»on/Wi/AA?i</ »'an nyrttn^mfn,
«•« c/<- i)n</<*fni-min .̂tni(i(y. Alphen a/d Rijn. Samsom. p. 133

231 l.A.C. van Hären (1991). De mede/eggensvhap van de werknemers in het arbeidsomstan-
dighedenrecht. in: A.J.C'.M. Gecr* (red). 5«-/irtj «jrhrit/.vonwM/uii.if/n't/i'nfrr/i/. Deventer: Kluwer
232 ()»>k in huropees perspectief be/ien Staat in de periode tot medio jaren '60 de aandacht van
vakbonden voor arbeidsomstandigheden op een laag pilje. L. Vogel (1993). Pn?irn/iV>n a/ f/w

iruriu/ nrviV« <>/ /i<nv f/ir /V.W Com/numfv /rammorit Dinrc/ivr i.t /v/nj? imp/f-
/, Brüssel: Tl'TB. p. 17. Vogel wijst ook op een bepaalde mate van na-oorlogse heroiek en

opofteringsgezindheid onder de arbeiders. Vgl. op dit punt bijvtxwbeeld het werk van de Duitse
tilosool Knisl Jünger, mot name diens /VrArhri/«r (1933). Zie J. Popma(199l). T/M- H-ortrr: on
ni/ii7i.vm ««</ /«vfotu/ogv in £rrur 7ü/i,i>?r. Brussels: EHSAL, p. 20fT
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toch weer de eronom/if/M* winvi£JtWm,s><'fl van doorslaggevend belang lijkcn. Op
grond van een analyse van de periode 1920-1930 veronderstelt een werkgroep van
de Universiteit van Amsterdam "een duidelijk verband tussen de neergaande con-
junctuur en de ontwikkeling van de medezeggenschapsgedachte."-'' Ook voor de
periode na 1930 kan worden gesteld dat de macht van de bonden duidelijk con-
junctuurgevoelig is: er is weinig stakingsactiviteit*^, de spaur/ume acties en sta-
kingen stranden-", het ledental van met name het NVV daalt sterk (van 336.(XM) in
1933 naar 283.000 in 1937), en "de massale werkloosheid muukte de vakbeweging
vrijwel vleugellam."-^ In tijden van economische neergang is er bovendien weinig
financiele ruimte voor investeringen in veiligheid en ge/.ondhcid. en heett ook de
vakbeweging uiteraard andere prioriteiten. Zo werd het verzet van het NVV, eind
1921. tegen de wijziging van de Arbeidswet gebroken doordat diverse bonden
bereid waren de 48-urige werkweek te accepteren als daarmee loonsverlaging vix>r-
komen kon worden.-" De ftmracn waaruit de arbeiders zouden kunnen putten
waren dan ook nagenoeg opgedroogd.

Na de crisisjaren belandde Nederland vervolgens in de Tweede Wereldoorlog, en in
de naoorlogse periode had de wederopbouw voorrang boven eventuele maatregelen
in de sfeer van arbeidsbescherming. Ook de discussie over de medezeggensehap
van de arbeiders - die toen overigens al "werknemcrs" werden genoemd - was
bijzonder compromisgericht: het streven naar socialisatie en economische zeggen-
schap op ondernemingsniveau werd ingeruild voor een uitbouw van de institu-
tionele rol van de vakbeweging (op landelijk niveau) bij de constructie van een
rationele economische orde dn, niet eens secundair. het voorkomen van wcrk-
nemersradicalisme.^" In het bijzonder de totstandkoming van do Stichting van de
Arbeid is hierbij van belang: deze werd in 1943 zodanig opgezet dat de vakorgani-
saties zieh nadrukkelijk verplichtten af te zien van een actieve rol op bedrijfsniveau,
in mil voor een mime vertegenwoordiging in officiele economische lichamen tcr
advisering van de regering - hetgeen werd vastgelegd in de Stichtingsdeclaratic van
1943."^ De fixatie op de sociaal-economische ordening en de keuze voor een ver-
gaande centralisering van de arbeidsverhoudingen^' impliceerde dat het (hema

233 Werkgroep Economisch-Historisch Seminarium 1972, p. 319
234 Albeda/Dercksen/Tros 1998. p. 229
235 Harmsen/Reinalda 1975. p. 175
236 Bruggeman/Camijn 1999. p. 26
237 Heerma van Voss 1994, p. 48
238 E. Engclen (2000), £<onom/.vc/i />ur^errr/ifl/) in r/f raidcrrifmin/;; £pn oe/emnfl in
M/o/Jiimf, Amsterdam: Thela Thesis, p. 110. Ook Windmuller (op. cit., p. 80) en Van Vcxmicn wij-
zen op de disciplinerende taak van de vakbeweging. Van Voorden spreekt in dit verband van HW-
*<•/• com/r>/. Van Voorden/Nagelkerke/De Nijs 1992. p. 185
239 Windmuller/De Galan/Van Zweeden 1983. p. %. Vgl. Harmsen/Reinalda 1975. p. 230. Zie
ook Bruggeman/Camijn 1999. p. 213 en 30
240 Overigens was de kiem voor deze centralistische benadering al voor de Tweede
Wereldoorlog gelegd. Vgl. W. van Voordcn et al, op. «/.. p. 201. en Bruggeman/Camijn (1999),
p. 30. In zijn algemeenheid kenmerkte de opslelling van NVV en CNV /ich al vanaf het begin
door een centralistische inslag. onder meer doordat zij door hun zwakke positie in bedrijven steric
hechtien aan collectieve afspraken voor gehele bedrijfstakken. Albeda/Dercksen/Tros 1998. p. 72.
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arbcidsomstandigheden praktisch buiten het gezichtsveld van de vakbeweging
raakte: "Binnen dit compromis is |..| nauwelijks aandacht mogelijk voor de kwali-
teit van de arbcid en een meer participaloire inrichting van het productieproces."-'*'
Veiligheid en gczondheid zijn immers bij uitstek kwesties die op de werkvloer spe-
len.
De r?#W.f voor de arbeidsbescherming waren in deze periode nauwelijks van
invloed op de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen. De Arbeidswet en de
Veilighcidswet verschaffen de vakbeweging. zeker in vergelijking met de Ziektewet
1929, slcchts een zeer bcperkte rol. In de praktijk werd die rol bovendien nauwe-
lijks ingcvuld. Omgckccrd is echter de mate van institutionalisering zeker wel van
invloed gcwecsl op dc ontwikkeling van de rcgelgeving. Aanvankelijk werden de
arbeidsverhoudingen nog tc onvolwassen geacht om de regelgeving aan de sociale
partners over te laten, en zeker na de Tweede Wereldoorlog voelden deze zieh
weinig geroepen om een leidende rol op zieh te nemen. Het gevolg was dat hei
initiaticf vrijwel uitsluitend bij dc overhcid kwam te liggen. Dat de overheid een
centrale rol krecg toebedeeld. is grotendeels te herleiden op die afzijdigheid van de
organisalies. Daarnaast achltc dc overhcid zelf. zoals al aangegeven bij de behan-
deling van de Veiligheidswct 1934. de organisatics nog te weinig volwassen om hun
ccn bclangrijkc rol toe tc bcdelen.

Dal dc reguleringsstrategic nict allccn ccntralistisch was maar ook tamelijk de tail-
listisch, hangt len dele ook weer samen met deze onvolgroeide arbeidsverhoudin-
gen: zolang wcrkgevcrs en vakbonden nog niet in Staat waren om op bedrijfstak- of
bedrijfsniveau tot afspraken te komen. zag de overheid zieh genoodzaakt zdlf de
voorschriftcn tot op dc werkvloer uit te werken. Daarnaast hing het type regulering
echter stcrk sumen met dc /<v/im>/f>#/.«7if wirw/MW/wfl en de op dat moment domi-
nante /«•«/ry/jJtMm/ij?«' />ic/<7i/ew.-'** Met name de Tayloristische opvattingen over
rationelc bedrijfsvoering, die na de Eerste Wereldoorlog ook in Nederland opgang
deden, verleidden al snel tot een nadruk op standaardisering en top-down sturing
van werkprocessen. alsmcdc een scherpe scheiding tussen management, uitvoering
en toezicht. In feite impliceerde deze scheiding van sturing en uitvoering de ont-
trekking van het kennismonopolie aan de geschoolde arbeider ten gunste van het
wetenschappclijk management. Deze kennisverschuiving had als gevolg dat de des-
kundighcidsmacht van dc arbciders werd gebroken.'"" In meer wijsgerige termino-
logie kan gesteld worden dat het Taylorisme de arbeiders tot op zekere hoogte hun

241 Kngelen 2(XM). p. 39
242 Voor een interessante beschouwing over de telatie tussen reguleringsstrategie enerzijds en
met name hedrijt'skiindige ontwikkelingen zie: Nielsen 2000. p. 99-123
243 C.J. Loonstra (19901, (/^;a,ij. m«-Jc:«'j?jr<'n.v<-/w/' rn ro/fa-rirvr a<-n>. Groningen: Wolters-
NoordhotY. p. 59. Over de eft'ecien van het Taylohsme op het denken over veiligheid en gezond-
heid vgl. Vogel 1993. p. 14-18

70



subjectiviteit ontnam.-^ Als het al geen bewuste strategic was. dan toch op zijn
minst een teken van wantrouwen in het eigen vermögen van de individucle werk-
nemer.-'*-'' Dit mmjfwfW was ook impliciet in de centralistische en detaillistische
reguleringsstrategie in de onderhavige periode. Getracht werd de wetten te vervol-
maken door de veiligheidsbesluiten met grote regelmaat le moderniseren en de wer-
kingssfeer tot andere sectoren uit te breiden-^. maar in feite kwam de werknemer
in de Veiligheidswetgeving nauwelijks voor: "Hij is vooral een te beschermen
object en geen zelfstandig drager van enige verantwoordelijkheid."-""
De dominantie van de overheid. ten slotte. ontnam op haar beurt het initiatief bij de
arbeiders zelf. De permanente stroom. ja zelfs störtvloed aan gedetailleerde regeis
bluste het revolutionaire vuur van voor 1923. Niet dat dat per definitie erg is: strijd
om des strijds willen is wellicht een al te romantische visie op de arbeidsverhou-
dingen. Het resultaat van decennia agitatie voor betere arbeidsbescherming was
immers dat er in het interbellum een tamelijk omvattend stelsel van regeis was ont-
staan, dat zonder meer een verbetering van de positie der arbeiders betekende.
Desondanks ontstond al in de jaren '50 onbehagen bij de meer radicale arbeiders.
die de afwezigheid van de vakbonden in de bedrijven als een gemis ervoeren.-""* Dit
onbehagen zou in de loop van de jaren '60 uitmonden in een roep om meer mede-
zeggenschap van werknemers. Daarnaast onlstond allengs meer twijfel over de cen-
tralistische reguleringsstrategie. waarvoor in dezellde periode öok een alternatief
zou worden gezocht. Deze beide ontwikkclingen komen aan de orde in de volgcn-
de paragraaf.

244 VanderVelden 2000. p. 93. In de jaren "30 werd een dergelijke de-subjeetivering vanuit ver-
schillende hoeken ook (oegejuicht. Vgl. J. Herf (1986). Äfac/w/iary /m»dV/7i/.*m; 7«7I/I«/«J?_V, c«/-
fM/y a/u/ po/irirf in Weimar a/u/ »/w 7"/i/'rd /fe«/i. Cambridge University Press, p. 103: "Like a part
of a machine, his virtue lies in his replaceabilily within the minute division of labour", be'n van de
belangrijkste manifesten van dit reactionair modemisme was het boek Df/-/4/-/>e/f<"/v //<"/T.K7IO/>
u/u/ Ge.vfa/» (1932). dat een lofzang was op de vernieliging van het humanisme d(K»r de techniek.
Vgl. J. Popma (1991). 77w »or/te/v on ni/ii/üm and f«7i/io/o£y'" £nw/ yü/ij?er. Brussels: EHSAL
245 Nielsen 2000, p. 101
246 Heerma van Voss 1996. p. 145
247 A.J.C.M. Geers en J.H. Kwantes (1992), V«7ig e/i tvW. Üf 4rte«fa0/ttMa/u%/i«fenH'« m
</e /»/ va/i aV? O/f, Alphen a/d Rijn: Samsom. p. 53
248 Albedamercksenn"ros 1998. p. 168
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2.4. Aarde (1960-1980)

... ffl«rz(/</.v oar<fe. am/er:iy(/\ v/ü/wwm/ w e r (Trp-n.aTrip)... **'

Hcrakleitos, Fragment B 31

In het kicl/og van de twee vlaggenschepen der arbeidsbescherming. de Arbeidswet
1919 en de Veiligheidswet 1934, was eind jaren '50 een 'mer ä boire' aan voor-
schriften ontstaan - een reservoir dat (x>k in de jaren '60 regelmatig werd bijge-
vuld.^' Het tayloristischc denken vierde immer nog hoogtij^', en spiegelbeeidig
dauraan dc detaillistische reguleringsstrategie van de overheid. Rond 1970 voltrok
zieh echter een omslag in dit denken. d<x)r het besef dat er een praktische grens is
aan het rcgulercnd vermögen van de overheid.-''- De veiligheidswetgeving richtte
zieh primair op technische aspecten in de bedrijfsvoering, maar door het toenemend
tempo van de technologische ontwikkeling liep de regelgeving steeds verder achter
bij dc praktijk. Dit gold /cits voor de Vorschriften die via de betrekkelijk snelle
weg van Algcmene Maatregclcn van Bestuur tot stand waren gekomen. Dc regel-
gcving was bovendien verdicht tot een ondoordringbare, bijkans versteende mate-
ric. waarhij (H)k nog het wetstcchnische probleem kwam dat sommige arbeidssitu-
alics onder mcerdere vcilighcidsbesluiten tegelijk vielen.-" Voor de doodlopende

249 Dc term Trp-n/n-rip hecft dc vcrtalers van Hcrakleilos v«x>r problemen gesteld. De slandaard-
uitgavc van Sncllc vcrtualt ir|>T|<rTr|p als "tlammcndes Wetter", de Franse filosoof Axelos spreekt
over ii|>i|<r-ri)|i als iinvvcer. blikscm. K. Axelos. //<"nn7»7r <7 /<J /)/H7»««/J/II«\ Paris : Minuit. p. 98
Verjjccr gaal in /ijn proelschrift uitgebreid in op de mogelijke betekenis van het als cnigmatisch
te bctitelen begrip, en konit met de spilsvondige vertaling Vecvlam'. Dc/e term verwijst naareen
bcpaaldc type /ware mist die, onder invlocd van de wind, als een soort kringelende waseming van
vurigc longcn ml dc /ec verrijst. Zo intcrprctcert hij de wereldordening als een permanente dyna-
mische balans lussen dixxi (aarde) en leven (vuur). C. Vergeer (1987), /Uv <v/i UJU<T m </<• H « :
riwr />*•/ </f;iAr/i von //rruA/citfu vu/i £ /r« \ Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (diss.),
p. I84IY. In het kader van de/e studie is vooral van belang dat dc periodc na 1963 een dubbele
beweging te /ien gat: ener/ijds een nog steeds Ux:ncmende regel/ucht, ander/.ijds een oplaaiend
vuur onder de arbeidsverhoudingen.

250 Van Drongelen I99(). p. 17Iff. Een belangrijke stroom voorschriften is. sinds het eind van
de jaren '50, tenig te voeren op de Humpese regelgeving op gnmd van de artikelen 117 en met
name 118 van het Kl-Xi-Vcrdrag (1957). De/e artikelen. die een harmonisatie van de sociale wet-
geving in dc lidstaten beogen. vonnen de basis van een groot aantal richtlijnen omtrent de veilig-
heid en ge/ondheid bij de arbcid. A.J.C.M. Geers en G.J.J. Heerma van Voss (1995). /n/fidi/i/f
/:unv>«"c.v/\r/>«'/</.vnc(7i/, Dcventcr: Kluwer. p. I43ff
251 K. lingelen (2(X)2). Burgerschap op de »erkvloer: De institulionele condities voor post-tay-
loriscring in Nederland. in: R. Batenburg et al. (red). M « Ä«-f IWJ? »/> <fr hxfaim.Tf von J<- ar/x-i«/.
Den Haag: Hlsevier. p. 194. Vgl. W. Rammen (1982). Kapitalistische Rationalität und
Organisierung der Arbeit, in: W. Littek e.a. (1982). tin/uTirun^ m rfif Arfoei«- «nt/ /m/u.«n>-
»»riV»/i»si>. Krankfurt/New York: Campus-Verlag
252 "Thca- are severe practical limits on the extent to which progressively better standards of
safety and health al work can be brought about through negative regulation by external agencies."
Robens Committee (1972). -WWv o/i</ HraWi ar W>rfc Af̂ porr o/̂  ifo- Commi«« /V7O-/972.
London: Her Majesty's Stationer» Office, p. 12
253 ATomj-rtfH**«-« //. 1976-1977. 14 497. nr. 3. p. 2
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reguleringsstrategie diende een altematief gevonden te worden. In diverse Europese
landen werd sinds begin jaren '70 dan ook gezocht naar andere modelten van regu-
lering. Deze zoektocht resulteerde halverwege het decennium in diverse landen in
een nieuw type veiligheidswetgeving, waarbij 'state-rctrcatisnf (terugta*ding van
de overheid) en het concept van zelfregulering sleutelbegrippen waren.--^ Met
name de Britse Health and Safety at Work Act (1974) en de ontwikkelingen in de
Scandinavische landen waren van grote betekenis. öök met het oog op de Neder-
landse Arbeidsomstandighedenwet van

De vraag naar nieuwe reguleringsstrategieen was overigens niet alleen ingegeven
door de technologische ontwikkelingen, evenmin als het specifieke anlwoord op die
vraag. De ontwikkeling dient ook. en wellicht vooral. te worden be/.ien vanuil een
bredere trend, in het bijzonder op het gebied van de arbeidsverhoudingen. In diver-
se landen ontstond in de loop van de jaren '60 een sterke roep om vergaande demo-
cralisering: niet alleen ten aanzien van de politick, maar ook in de bcdrijven en
onder Studenten. In de bedrijven kwam. aanvankelijk aarzelend. het bedrijvenwerk
van de vakbeweging van de grond.^ Het bedrijvenwerk van met name hel NVV
benadrukte. in tegenstelling tot de WOR 1950, de belangenbehartiging in bedrijven
en had een radicaliserend effect op het optreden van ondernemingsraden; ook al
bestond er bij diverse ondernemingsraden weerstand legen te grote invlocd van de
bonden.-"

Tegen deze achtergrond kwam rond de wisseling van het decennium ook een her-
ziening van de Wet op de ondernemingsraden tot stand. In het SHR-advics uit 1968
over een nieuwe WOR werd gewezen op de toegenomen mondigheid van dc werk-
nemers e"n werd, na het harmoniedenken dat de WOR 1950 kenmerkte, ingezien
dat de belangen van werkgever en werknemers niet altijd parallel Iopen.*-™ De
erkenning van het dualistisch karakter van het vertcgenwoordigend overleg kreeg
gestalte in een nieuw artikel 2 in de WOR 1971. Daarin werd bepaald dat mede-
zeggenschap niet, zoals in de WOR 1950. louter beoogde bij te dragen aan het func-
tioneren van de onderneming, maar tevens diende ter behartiging van de belangen
van de werknemers . Deze tweeledige doelstelling vormt nog steeds de ruggengraat
van de moderne medezeggenschap."'' Daarnaast werd het werkterrein van de OR

254 Wilthagen 1993, p. 46
255 Vgl. De Gier/Vos 1995. p. 14. In het bijzonder de Noorse We/ fcefrrffenaV «A» /><-.« nerTmnj?
van HrHfcnem r̂j en a> tver/tomgevmj? van 1977 was van grote invloed op de Arbowel. Vgl.
^omeri/KiAen //. 1978-1979, 14 497. nr. 9. p. 37ff
256 G.E. van Vliet (1979). fi«/n/V?mtwi a/* v«rm van fcWanj?en/>e/iarf/K/nK: £>n »nefcrzort
naar /lez/unitf/onerpn van ner /»«/n/vennertt van de UjOTrArW A/W en CWV. Alphen a/d Rijn:
Samsom, p. 20-24: Harmsen/Reinalda 1975, p. 387-388
257 Over de moeizame relatie tussen OR en bedrijfsledengrocpen vgl. Van Vliet 1979,
p. 537-544
258 SER (1968), /4aVj'es i'n;wie uif6nrü/iAg &evoe/jd7i«/en ondVniem<n;?.fraden, Den Haag:
Sociaal-Economische Raad. SER 68/13
259 R.H. van het Kaar (red.), Oid>memwigjrao</, losbladig, Deventer: Kluwer, inl., nr. 5-5
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sterk uitgebreid, met name op het gebied van het economisch beleid - een terrein
dat in de WOR 1950 geheel buiten het bereik van de medezeggenschap was geble-
ven. De WOR 1971 kende ondernemingsraden adviesrecht toe met betrekking tot
een beperkt aantal strategische en economische onderwerpen (overdracht van de
zeggenschap, bcöindiging of inkrimping van werkzaamheden. belangrijke reorga-
nisaties) e"n bij een aantal belangrijke thema's op het gebied van sociaal beleid (aan-
stellings- en ontslagbcleid, beloningssystemen, en personeelsbeoordeling).
()ok de rol van de OR op het gebied van veiligheid en gczondheid kreeg een meer
solide basis. De toezichthoudende rol van de ondernemingsraad. zoals in de WOR
1950 (art. 6, lid 2), bleef gehandhaafd. ondanks bezwaren die tegen de politionelc
rol van de OR blckcn te bestaan: "De uitoefening hiervan zou een voor de bedrijfs-
vredc gcvaarlijke doorkmising van de werkzaamheden en leidenden en toezicht-
houdende afdclingschcfs kunnen opleveren."-"' Wei werd de controlerende taak in
mildere bewoordingen omschrcven als het "bevorderen van de naleving van de wet-
telijke voorschriften ter bescherming van de in de onderneming werkzame perso-
nen" (art. 2H, lid I. WOR 1971 ).*•' Overigens had de ondememingsraad de facto
toch ccn quasi-politionele taak, omdat de veiligheidscommissie van de OR inspec-
ticrondes door hel bedrijl mocht maken.-''*
Belangrijkcr is echter dat de ondernemingsraad instemmingsrecht kreeg bij onder
meer werktijdrcgclingen e"n maatregelen op het gebied van veiligheid. gezondheid
en de hygiene (artikel 27, lid I, WOR 1 *>71 ).-**-* Daarmee vormden de klassieke the-
ma's op het gebied van de arbeidsbescherming het eerste terrein waarop de OR
medezeggenschap kreeg in de volle betekenis van mede/w.v//.v.v/>i,(>.vrecrit. Bijna 1(X)
juar na het Kinderwetje Van Houten had de arbeider zieh, ten lange leste, ontwik-
keld van 'object' van bescherming tot zelfstandig drager van het recht op behoor-
lijkc arbcidsomstundigheden. Eenzelfde ontwikkeling voltrok zieh tezelfdertijd in
vele andere liuropese landen.-^

De subject-wording van dc arbeiders kwam ook längs andere weg tot uiting.
Wcreldwijd (alsook in Nederland-^) groeide in de loop van de jaren '50 het besef
dat met name de Tayloristisch georganiseerde arbeid niet alleen effect had op de

i/tc gezondheid van de arbeiders, maar ook op hun geestelijk ^

260 Sl-R < 1961). /)«• om/f rnrmm^/tujrf m <fr /i'/rramur. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
p. 14
2fr I Ken amendement van de PSP (Aü;m<n7i/Mrn //. 1976-1977. 13 954. nr. 45) om de term
"hevorderen'. inet /ijn bijklank dat de OR een uitvoeringsorgaan van de ondememer zou /.ijn. te
vervangen door het meer ronuuste "controleert" werd niel overgenomen.
262 Cievers I9«2. p. 161
263 Dit instemmingsrecht was overigens wel geclausuleerd. in die zin dat het instemmingsrecht
kwam te vervallen indien een bepaald onderwerp inhoudelijk al geregeld was in de CAO.
264 Cievers 1982. p. 77tT
265 AVirncmuMcn //. 1977-1978. 14 497. nr. 4. p. 9
266 r.en van de meest aansprekende verbeeldingen van de negatieve gcvolgen van de tayloris-
tische fabrieksarbeid is Chaplin's speelfilm "Modem Times" uit 1936.
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Begin jaren '60 deed, met name in de marxistische literatuur. het begrip "ver-
vreemding' opgang: de arbeider raakte als gevolg van de industriele arbeid, en in
het bijzonder van de kapitalistische productieverhoudingen. vervreemd van zijn
wezen. van zijn subjectiviteit.-^ Spiegelbeeidig hieraan ontwikkelde zieh in
dezelfde periode het concept van 'humanisering van de arbeid'.-^ Geers detlnieert
dit concept in zijn proefschrift aan de hand van begrippen als zelfontplooiing. ver-
antwoordelijkheid. autonomie en zeggenschap.-*^ Ook in Europees verband, in het
eerste 'Sociale Actieprogramma' van de Europese Gemeenschap (1974). stonden
humanisering en medezeggenschap hoog op de prioriteitenlijst.-™
In de Nederlandse arbeidswetgeving was overigens al in 1890 sprake van het irW-
cy« der werklieden bij de taakstelling van de Commissie-Rochussen.^' Ook de
Arbeidswet 1919 werd door minister Aalberse in de Twcede Kamer verdedigd met
een verwijzing naar "het levensgeluk. het geestelijk welzijn" van de arbeider.-^-
Hierbij. alsook in de roep van socialisten en confessionelen om kortere werktijden,
ging het vooral om verhetTing bui'ten het werk. In de discussie omtrent de humani-
sering van de arbeid anno jaren '60 ging het evenwel om ontpUxtiing in het werk,
om de /nf/msK'Jte' » a a ^ van de arbeid. Geestdodende arbeid zou zoveel mogclijk
voorkomen moeten worden, en de werknemer zou het werk zoveel mogelijk naar
eigen inzicht moetcn kunnen organiseren en moeten kunnen leren van zijn werk.
Deze gedachten keerden terug in het begrip wW;yw in de latere Arbeidsomslandig-
hedenwet (1980). die mede onder invloed van de humaniseringsidealen tot stand
kwam.

Ee"n van de karakteristieken van de humaniseringsidee was bovendien het streven
naar een permanente verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Dit streven naar
o/vi/Ha/i.vtr/ng van de arbeid impliceerde een breuk met het oude rcguleringspara-
digma dat louter het voorkomen van gezondheidsschade beoogde. Wcliswaar wer-
den ook onder de Veiligheidswet nieuwe risico's van tijd tot tijd ondervangen door
middel van periodiek aangescherpte eisen, maar de Arbeidsomstandighedenwet
1980 eiste in principe dat bij het beleid ter beschenning van de arbeid /JcnManerif
rekening werd gehouden met recente ontwikkelingen in de techniek en de stand der
wetenschap, teneinde "een zo groot mogelijke veiligheid |en| een zo groot mogc-
lijke bescherming van de gezondheid" te bewerkstelligen. Van loutere minimum-
normering was, althans in intcntie, de ambitie van de overheid medio jaren '70 dus
verschoven naar optimale arbeidsomstandigheden.

267 Vgl. R. Blauner (1964). A/imar/wi and Fn>«fo/n. TTif/acrorv n w t e r and /».?
Chicago: University of Chicago Press; H. Popitz (1968). Dpr pnf/rfmdf/f MWI.KTI: Z«7in/iJt un
G<>jKnirn7s/>n;7o.w/?/ii> df.syuns*''' Afar*. Frankfurt am Main: Europäische Verlaganstalt
268 Vgl.ook Vogel 1993. p. 18-19. Vooreen over/icht van de literatuur zie: R.M. Greve (1977),
Ai'Miogra/inv on ma/or a.v/wr/.v « / rn? /iumani.?a««n o/ worit on«/ f/if au<//i/v «/ H'«ri/'n# /i/f,
Geneve: ILO
269 Geers 1988. p. I
270 Vogel 1993. p. 67ff
271 Vgl. Geers 1988. p. 2
272 / /WWinK«i 7H eea"<- Kanwr 1918-1919. p. 2876
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Volgens Engelen is "de gedachte van optimale oplossingen voor sociale problemen
gestncld op een technocratisch kennisideaal dat nauw is verweven met moderne
staatsvormings- en bureaucratiseringsprocessen"-", dat wil zeggen gestoeld op het
gel<x)f in de maakbaarhcid en de zegenende werking van de verzorgingsstaat. De
reguleringsstrategie die lag besloten in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die
in dc tweede helft van dc jaren '70 werd uitgewerkt, was echter het tegcndeel van
ccn dtatistische of bureaucratischc aanpak. De Arbowet I98()beoogdejuist een ver-
schuiving van ovcrheidsregulering naar zelfregulering. De Arbowet verscherpte de
zorgplicht uit de oudc Vciligheidswet e"n kende de werknemers een bclangrijke rol
toe bij de vormgeving van het beleid inzakc de veiligheid, de gezondheid en het
wclzijn. Die werknemersbetrokkenheid was volgens minister Boersma van Sociale
Zakcn /cits dc bclangrijkste novitcit van de Arbowet.*™

Hiermee wcrd nicl allccn tegemoetgekomen aan de eis tot demoeratisering en het
verlangen naar zeggenschap (als element in de humanisering van de arbeid). Het
was tevens een uitvloeiscl van dc nicuwe reguleringsfilosofie die met name in de
Britse Health and Safety al Work Act (1974) tot uiting kwam en evenzeer van
invloed was op het Nedcrlandse denken over veiligheid en gezondheid bij de
arbeid. De kern van die rcguleringsfilosofie. die werd verwoord in het rapport van
dc /ijcchcli-n Hnhi-nv Ounniilt«/.* .<\.wui'»'.j4^..<»\;rrfc,io'<.ri.i/ HKJCI JC(>CIK'CII U)l I let

vastleggen van ccn algemeen kader (doelvcx)rschriften, spelregcls) voor veilig-
hcidsbclcid, waarbinnen bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten
nemen: "The primary responsibility |...| lies with those who create the risk and
those who work with them |...| Our present system encourages loo much reliance
on slate regulation and rather too little on responsibility and voluntary self genera-
ting effort |...| There is a role for government action, but |that| role should be pre-
dominantly concerned with influencing attitudes and creating a framework for
better health and safety organisation and action by industry itself."-^
De priniairc verantwoordelijkheid ligt bij degenen die risico's creeren e"n degenen
die onder risicovolle omstandigheden werken: werkgevers en werknemers dus.
Artikel 2 van de Health and Safety at Work Act introduceerde een zorgplicht voor
werkgevers. de verplichting om een arbobeleid te ontwikkelen e"n dit beleid ter ken-
nis van de werknemers te brengen. Artikel 7 schetste een aantal verplichtingen voor
werknemers (waaronder de verplichting om mee te werken met de werkgever ten-
einde hem in Staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen). en arti-
kcl 8 verplichtte werknemers om veiligheidsvoorzieningen intact te laten. De taak
van dc overheid was niel langer het voorschrijven van bindende normen, maar
'goal-setting'. Het uitwerken van concrete normen zou, onder toezicht van de staat-

273 Engelen 2(XX). p. 18
274 SKR 11*>76), .-WviV.v m;<j*r »rrm>MHmjf iwn </<• H
wi/ig/iru/ /></ <<«• tir/x-i«/. SHR. Den Haag: Sociaal-Economische Raad (SER 76/18) bijlage I. p. 1
275 Robens Commiitec 1972. p. 7

76



secretaris. goeddeels moeten geschieden door een tri-partite 'Health and Safety
Commission" middels zogeheten 'approved axles of practice". Binnen deze
"nationally enforced standards' zou wel ruimte moeten blijven om op bedrijfsniveau
gezamenlijk tot een nadere uitwerking te komen.
De Nederlandse Arbowet 1980 echode deze benadering.-"' Artikel 4. lid 1. van de
wet verplichtte werkgevers het algemene ondememingsbeleid "mede te richten op
een zo groot mogelijke veiligheid, een zo groot mogelijke bescherming van de
gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de werknemer binnen het bedrijf
of de inrichting."-" Dat dit tevens impliceerde dat de werkgever een arbeidsom-
standighedenbeleid diende te voeren, kon worden afgelcid uit de verplichting om
'onderscheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden" vast te leggen eX voor bij
AMvB aan te wijzen bedrijven (in de praktijk de 1(X)+ bedrijven), de verplichting
om een arbojaarplan op te stellen.

In artikel 13 werd vervolgens de verplichting geformuleerd om bij de uilv(x;ring
van het beleid samen te werken met de werknemers. Deze samenwerkingsplicht
was ten eerste principieel gegrondvest, als spiegelbeeld van een gedeeltclijke mede-
verantwoordelijkheid van de werknemers (bijvoorbeeld om veiligheidsvoorschrif-
ten na te leven, ex art. 12 Arbowet, een artikel dat bij overtreding ook strafrechte-
lijke consequenties kon hebben voor werknemers). Ten tweede was de plicht tot
samenwerking terug te voeren op verschillende internationale aanbevelingcn ter
zake de veiligheid en gezondheid van werknemers.-™ Ten derde speelde mee dat
actieve medewerking bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid onont-
beerlijk is voor het welslagen van dat beleid: het besef was gegrocid dat medezeg-
genschap bij de formulering van het beleid tot draagvlak zou leiden e"n de kwaliteit
van het beleid positief zou beinvloeden.-™ Bij dit laatstgenoemde argument speel-
de ook de opkomst van moderne bedrijfskundige stromingen mee, in het bijzonder

276 Ook de veiligheidswetten in andere Europese landen waren exponenlen van dezelfde regu-
leringsfilosofie. vormgegeven als kaderwetten met algemene verplichtingen voor werkgevers en
werknemers. De Gier/Vos 1995. p. 14
277 ^ /ner tml^n //. 1976-1977. 14 497, nr. 3. p. 12. Vgl. voor een kritische beschouwing
over de relatie tussen de civielrechtelijke en publiekrechtelijke zorgplicht Geers, op. </7..
p. 115-120 en 148ff
278 Bijvoorbeeld verdragen van de ILO, vgl. SER (1976), bijlage I. p. 2
279 Gevers 1982. p. 56.
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de sociotechnische bcnadering, die wees op het effect van een meer participatieve
vorm van bedrijfsvoering.'*"
Een laatste, centrale overweging achter de betrokkenheid van werknemers bij het
arbobelcid was dat de Nederlandse overheid, in navolging van de Britse regule-
ringsfilosofie. een verschuiving wilde van /»/ie.«r//?m'f naar j?<7fl/-.«7//nj? normen:
met name de regelgeving in AMvB's zou minder gedetailleerd moeten zijn en zieh
meer moeten richten op hoofdlijnen. in de praktijk nader in te vullen door de
Arbeidsinspectic middels het nieuwe instrument van de Aanwijzing.-*' Ook werd
de mogclijkhcid opengehouden dat de hoofdlijnen nader uitgewerkt zouden worden
in gczamcnlijk ovcrleg tussen werkgevers en werknemers. bijvoorbeeld door de tri-
partite Arboraad, in CAO's (vergelijkbaar met de <i/>/?wm/ cv«/f.v «//»raf/ur in
(jroot-Brittanniö) of op ondernemingsniveau.

Voor de institutioncle invulling van het idee van medezeggenschap werden op drie
niveaus maatregelen getroffen. Op het niveau van de individuele werknemer werd
bepaald dat de werkgever verplicht was te zorgen voor adequate informatie, voor-
lichting en scholing inzake veiligheid en gezondheid. Hieruit volgde logischerwijs
dat werknemers recht hadelen op adequate informatie en voorlichting: een recht dat
voordien allecn tockwam aan ondernemingsraden.-*- Ook kon de werknemer in het
verplichte werkoverleg zijn stem laten hören (art. 16. dat overigens pas in 1990 in
working zou treden). Daarnaast kregen werknemers het recht om. in aeuut gevaar-
lijke situatics. hei werk te onderbreken (art. 38).-"' Voorts hadden werknemers het
recht om een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectic Van dit recht werd in de
jaren na 1980 echter maar beperkt gebruik gemaakt.-*"'
Op nationaal niveau zou een tripartite adviesraad in het leven geroepen worden en,
indien wenselijk. districtscomitds van die Raad. Van die laatste mogelijkheid is
nooit gebruik gemaakt. maar in de periode 1980-1994 heeft wel een landelijke raad
gefunetioneerd, de zogeheten Arboraad. Deze had onder meer als taak het overleg
over de totstandkoming en uitvoering van algemeen verbindende voorschriften ter
uitvoering van de Arbowet. en desgewenst advies uit te brengen aan de Minister. In
de Arboraad waren de werknemers vertegenwoordigd door de vakcentrales FNV en
CNV. Ook hadden de vakbonden op grond van artikel 21 van de Arbowet een rol in
hei (paritaire) bestuur van zogeheten arbo-instituten, service-instituten die dienst-

280 J.J. Bixmslra (1992). /Meflra/«' (>rjfun/.va/iV-o/iniiW<'/i>i^: vorm^Wnj? von
»rni«</«Tm,i;\/>n«r.v.vfH. Utrecht: l.cmma. p. I3ff. De/e bedrijfskundige ontwikkeling is overigens
niet /.onder meer positief. Do sociotechniek is niel primair onlwikkeld met het oog op humanise-
ring van de arbeid. maar vix>ral met het oog op flexibiliteit. beheershaarheid en innovativiteit. In
/ijn uilwerking heel't de/e bedrijlskundige ontwikkeling echter wel degelijk het effect dat
\verki\emer> meer te /eggen krijgen over de organisatie van hun arbeid en dat hun werk meer
voldoet aan moderne noties \an /involle arbeid en medezeggenschap. Engelen 2002. p. 199:
Albeda/Dercksen/Tros 1998. p. 206
281 SHR 1976. bijlagel. p. 3
282 Geer* 1988. p. 269-271
283 Ibid.. p. 27I-28O
284 Ibid . p. 280-283
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verlenend zouden moeten zijn aan aangesloten ondernemingen.-^ Dit artikel is
nooit in werking getreden. In de praktijk participeerden dc bonden we'l in het
bestuur van de bedrijfsgezondheidsdiensten, die voor bedrijven met meer dan 750
werknemers reeds verplicht waren sinds 1959 (Wet op dc bedrijfsgeneeskunde).-'*
Al met al verleende de Arbowet dus een lamelijk solide institutionele rol aan de
werknemersvertegenwoordigers.
Het belangrijkste niveau van medezeggenschap was. in het kader van de Arbowet,
echter het niveau van het vertegenwoordigend overleg op bedrijtsniveau. In haar
adviesaanvraag voorzag de overheid twee vormen van werknemersbetrokkenheid
bij het arbobeleid in bedrijven, te weten veiligheidsvertegenwoordigers op de wcrk-
plek en gekozen veiligheidscommissies. In Noorwegen was in bedrijven met meer
dan 5 werknemers de aanwezigheid verplicht gesteld van een veiligheidsvertrou-
wensman. die werd benocmd door de vakorganisaties en onder meer hei recht had
het werk stil te leggen bij acuut gevaar.-^ In Belgie en h'rankrijk waren positievc
ervaringen opgedaan met de veiligheidscommissie. De SER verwachtle evenwel
weinig heil van dergelijke veiligheidsvertegenwoordigers. en vtH)r dc uitwerking
van de veiligheidscommissie zocht de SER bij voorkeur aansluiting bij de Wet op
de ondememingsraden. Hooguit zou in kleinere, niet OR-plichtige bedrijven een
verplichting moeten komen om veiligheidscommissies in te stellen - rechtsireeks
gekozen door de werknemers, met bevoegdheden analoog aan artikel 27 en 28 van
de WOR.-«*

Het uiteindelijke voorstel voor de Arbowet volgde op dit punt de SER: er zou meer
worden aangesloten bij de bestaande structuur.**' De veiligheidscommissie zoals
die in andere landen bestond. zou niet een rechtstreeks gekozen zelfstandig orgaan
moeten zijn maar een vaste commissie van de OR. De mogelijkheid tot het instel-
len van een commissie bestond al sinds 1950, maar de WOR 1979 introducecrde de
mogelijkheid om 'buitenleden' aan te trekken (zie par. 3.2.4). Met name het punt
van eventuele toegevoegde expertise werd als belangrijk winstpunt gezien. Kleinere
bedrijven zouden eventueel, op grond van een AMvB, zogeheten arbocommissies
in het leven moeten roepen (met in hoofdlijncn dezelfde rechten als de OR).-"*' Van
deze mogelijkheid dit bij AMvB op te leggen is in de praktijk echter nooit gebruik
gemaakt.

Afgezien van een aantal technische discussies over de afstemming van WOR en

285 Gevers 1982, p. 171; Geers 1988. p. 223
286 De instellingsgrens werd in 1982 verlaagd naar 500 werknemers.
287 ACa/m>r.wuWfn //. 1978-1979. 14 497. nr. 9, p. 44. Ook in Engeland werd in 1977 de figuur
van de Sa/m- /teprrjpma/jVe geintroduceerd - eveneens een door de vakbonden aangewe/^n
kader]id In Nederland bestonden sinds het eind van de jaren '60 veiligheidscontactpersonen, die
echter meestal door de werkgever waren aangewezen. Gevers 1982, p. 160
288 SER 1976. p. 11-12
289 ATa/rwmuAtoi //. 1978-1979. 14 497. nr.3. p. 15
290 Voor een vergelijking tussen beide vormen van vertegenwoordigend overleg vgl. Geers
1988, p. 18lff
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Arbowet, die met name rond de WOR-wijziging in 1979 werden gevoerd, is met de
Arbowet/WOR het kader voor de medezeggenschap van de werknemers tot op
hcden gegeven. De werkgever heeft een samenwerkingsplicht met de werknemers,
in het bijzonder de OR. Complemcntair hieraan hebben ondernemingsraden 'over-
vloedige'*'" overlcgrechten op het gebied van veilighcid, gczondheid en welzijn,
recht op de relevante informatie, scholingsrecht. bij eventuele maatregelen op het
tcrrein van veiligheid, gezondheid of welzijn zelfs instemmingsrecht. en ook rech-
ten in rclalie tot de Arbcidsinspectie. Voor een uitgebreidere beschrijving van de
formelc positie en de rechten van de ondememingsraad zij hier kortheidshalve ver-
wezen naar hoofdstuk 3.

Dc pcriodc 1963-1980 is cruciaal in de ontwikkeling van de medezeggenschap bij
het arbcidsomstandighedcnbeleid in bedrijven. De toch tamelijk vanzelfsprekende
rol die ondernemingsraden tegenwoordig spclen is goeddeels terug te voeren op de
samenwerkingsplicht in artikel 13 van de Arbowet 1980, en de wijze waarop de
mcdc/cggenschap is georganiscerd vindt in hoofdlijnen zijn oorsprong in de WOR
1971. Het systccm van arbo-overlcg en met name de formed versterkte positie van
de ondememingsraad is in belangrijke mate te herleidcn op de arbeidsverhoudingen
medio jarcn "60, begin jaren '70. In dejaren '60 was s/rcakr Kar .SKI» ^f.lflvdflljikf
afhraak van het centralisme in de arbeidsverhoudingen, mede door het loslaten van
de geleidc loonpolilick (1963) en van een toenemende belangenarticulatie door
onder meer het bedrijvenwerk. Begin jaren '70 waren de arbeidsverhoudingen zelfs
tamelijk gepolariseerd. met onder meer een fikse stijging van het aantal stakin-
gen.-''- Ook het overleg tussen OR en bestuurder verschoof van het harmoniemo-
del dat bepalcnd was geweest voor de WOR 1950 naar een onderhandelings- of
zelfs conllictmodel.-'" Een en ander betekent overigens niet dat het toekennen van
meer medezeggenschap aan ondernemingsraden (en vakbonden) primair als pacifi-
catie-stratcgie dient te worden beschouwd.-** Het toelaten van de vakbonden tot het
ge'mstitutionaliseerd overleg in het interbellum kan wel als zodanig worden gezien.
Ook is de verschuiving van centrale regulcring naar zelfregulering niet in de eerste
plaats te danken aan het feit dat de vakbonden dit opeisten. De wens tot zelfregule-
ring leefde al in het interbellum, maar werd toen onhaalbaar geacht wegens een
onvoldocnd voldragen overleg tussen de bedrijfsgenoten (vgl. par. 2.3). Door bij-
voorbeeld het gestegen scholingsniveau van werknemers en de betere organisatie
van de vukbonden kon de overheid zo rond 1970 meer delegeren naar de sociale
partners: "de mogclijkheid voor werknemers om door middel van de vertegen-
woordiging via de vakbond en OR op meer gelijke voet met werkgevers te onder-

291 Gevers 1982, p. 172
292 Vun der Velden 2(XX). p. 323-324. vgl. Harmsen/Reinalda 1975. p. 394fT
293 B.W.M. Hovels en P. Nas (1976), Üm/fntfmingsrm/ffl f t m<*(/fcrijjffn.v</tti/j.' <w
Itrm/ «m/jr;«^ ««a'' .«fni/tmnr c i nrHlMi/;f «wi <»mi<m«"mmj?jtfiM/<'n. Alphen a/d Rijn: Samsom.
p. II
294 Vwr een kritische no« vgl. Engelen 2000. p. 110
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handelen. bood de overheid de kans om haar vergaande bemoeienis met de arbeids-
omstandigheden te reduceren."-"" Ook bij latere wijzigingen van zowel de WOR als
de Arbowet werd met name de toegenomen scholing van de werknemers aange-
voerd als een belangrijke conditie vcx>r meer decentralisatie.

Als verklaring voor de sterkere positie van de werknemersvertegenwoordigers lean
in eerste instantie worden gewezen op de aanhoudend gunstige <vfimwii.v<7i<* onf-
M/̂ A.W/Vig sinds begin jaren '60 tot aan de oliecrisis van 1974. Van der Vcldcn laut
helder zien dat er een duidelijke samenhang is tussen de conjunetuur en bijvoor-
beeld een stijgend ledental van de vakbonden.-'* De leden eisten bovendien een
rechtvaardiger verdeling van de sterk toegenomen rijkdom.-'" Ook längs andere
weg speelde de economische bloei een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
Arbowet en van de medezeggenschap. Mulder suggcreert dat met name het concept
van humanisering niet toevallig in deze periode is opgekomen: "Door de voortdu-
rende stijging van de inkomens en het toenemen van de hoeveelheid 'vrije' tijd is
het grensnut van |..| maleriele voorzieningen afgenomen en zijn aspecten als werk-
zekerheid. plezier en bevrediging in het werk en mogelijkheden voor persoonlijke
ontplooiing belangrijker geworden."-'"' Omgekeerd is na de economische omslag in
1974-1975. zo signaleert Geers aan de hand van SCP-gcgcvens. sprake van een
tanende belangstelling voor medezeggenschap en kwaliteit van de arbeid: op een
gegeven moment is louter het hebben van werk belangrijker dan de kwaliteit daar-
van.-*^

De ontwikkeling van de Arbowet is dus voor een deel toe te schrijven aan het con-
junctureel oplaaien van het v««r in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Maar
hoewel minister Albeda stelde dat "wij |met de Arbowet] te maken |hebben| met
e"e"n van de belangrijkste stukken wetgeving van na de oorlog |..|, een zeer tunda-
mentele zaak met betrekking tot ons maatschappelijk bester-"*', zou het loch over-
dreven zijn te beweren dat de totstandkoming van de Arbowet dat maatschappelijk
bestel nu werkelijk aan het wankelen heeft gebracht. In tegenstelling tot in de perio-
de tot 1919. waarin de maatschappelijke strijd wc'l ontbrandde rond de arbeidsvei-
ligheid, ging het in de jaren '60/'70 vooral om de economische macht binnen
bedrijven. De wijzigingen van de WOR en ook wel het bedrijvenwerk waren in dit
opzicht aanmerkelijk explosiever.

Daarnaast kan men, indachtig Herakleitos' woord boven deze paragraaf. stellen dat
de ontwikkelingen rond de arbowetgeving enerzijds als 'vlammend' zijn te typeren,
maar dat anderzijds de regelgeving toch ook steeds meer tot 'aarde' verwerd.
Hoewel de kern van de Arbowet bestond uit de zorgplicht, de verplichting tot

295 Heerma van Voss 1996. p. 147
2% Van der Velden 2000. p. 330
297 Albeda/Dereksen/Tros 1998. p. 77-80
298 K. Mulder (1992). WerJtnemfT.s/m'deifgtfCTi.Hr/lap fcy parTicu/f>rr «fuferwmmj?«! m
Afakr/a/uf, Alphen a/d Rijn: Samsom, p. 98
299 Geers 1988. p. 83
300 //<vu/Wi/ig«i 7Wrafc Afainrr: 1980. p. 4673
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samenwerking e"n de optimaliseringsdoelstelling (am. 4, 13 en 3)™', bood artikel
24 van dc wet daamaast ecn kader voor meer specifieke, aanvullende regelgeving -
zoals voorheen de artikelen 6 en 7 van de Veiligheidswet 1934, die met de inwer-
kingtreding van de Arbowet werd vervangen.^'" Zoals al aangegeven, had de wet-
gcver gemeld dat hij /.uveel mogelijk wilde afzien van gedetaiileerde Maatregelen
van Bestuur, ten faveure van zogeheten doelvoorschriften. Opvallend genoeg ver-
klaardc de SER /.ich in zijn advies «igen dit voomemen. De Raad bepleitte een sys-
tcem van precie/.e normstclling met daamaast de mogelijkheid om van de norm af
te wijken indien hetzelfde beschermingsniveau gehaald zou worden - een gedach-
te die twee decennia later haar wecrslag zou vinden in het zogeheten 'maatwerk'-
artikcl in dc Arbowet 1998.
Dc minister zou zijn oorspronkelijke voomemen tot deregulering en de opvattingen
van dc SER 'nadcr in studio nemen'^'\ maar in de praktijk zou parallel aan de zelf-
reguleringsbcnadcring van de Arbowet de aloude centralistische regeldrift nog lan-
ge tijd na-ijlcn. Dc oude Veiligheidsbcsluitcn bleven gewoon van kracht, zij het nu
op grond van dc Arbowet, en nog in 1990 werd het kwartet oude Veiligheids-
bcsluitcn aangcvuld met een Veilighcidsbesluit Restgroepen. Terwijl dus enerzijds,
mede onder dmk van het oplaaiende vuur van bedrijfsdemocratisering in de perio-
dc 1965-1976, ccn bclangrijke doorbraak in het centralistische reguleringsparadig-
ma werd bcoogd, verdichtte /.ich anderzijds het gedetaiileerde regelcomplex nog
nicer dan voorheen: tot ccn niveau dat door de werkgevers als verstikkend werd
bcliteld. Die kritiek trof overigens ook de Arbowet zelf die. ondanks de expliciete
doelsielling om juist ruimte te scheppen voor zelfregulering, begin jaren "80 regel-
matig tlgureerde als voorbeeld van doorgeschoten regeldrit't. Nog voor de Arbowet
volledig in werking was getreden (de eerste fase in 1983), riepen diverge partijen
op dc wet te dereguleren en de administratieve ballast overboord te zetten. Zij wil-
den meer lucht voor structured herstel van de kwakkelende economie en voor de
primaire laakstelling van het bedrijfsleven: het winstgevend produceren van goede-
ren en diensten.'""* Het thema /i«7i/ komt aan de orde in de volgende paragraaf.

2.5. I.ucht (1980-1999)

... </<• /«c7if /ee/f vu/i <fc </om/ van /if/ VMM/\...

Herakleitos, Fragment B 76

Dc laatste twee decennia van de twintigste eeuw zijn te kenmerken als een periode
van herhaalde, welhaast obsessieve roep om deregulering: op velerlei terrein, als-
ook op net gebied van veiligheid en gezondheid. De Arbowet 1980 was nog niet
eens ingevoerd, of de aanval werd al ingezet: "Gezien de verwachte verborgen

301 Dircctcur-Generaul van de Arbeid A.J. de Roos (1982), De Arbcidsomstandighedenwet. in:
SAM. p. 308
302 Geers spncckt in dit verband van een 'status quo' artikel. Geers 1988. p. 93
303 A,'«HH«-r.v/ua«7i //. l«*7f>-l^77. 14 447. nr. 3. p. 8
304 Geers 1988. p. 105-106
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beleidskosten van deze wet zou het goed zijn om te bezien of hier niet al gedere-
guleerd zou kunnen worden al voor de regulering een feit is."-"* Ook de staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepleitte. met het w g op de uit de
hand lopende werkloosheid, "vereenvoudiging en opschorting van de wet- en regel-
geving met het oog op een structured herstel van de werkgelegenheid".""' Zoals
wel vaker in de geschiedenis van de arbeid bleek louter het hebben van werk over-
wegingen over veiligheid en gezondheid in de schaduw te stellen.
Na 1983 werd de Arbowet onderworpen aan opeenvolgende operaties ter •deregule-
ring'"", 'zelfregulering'"*. toetsing van welgevingskwaliteit"^ en. als grand
finale onder ee"n noemer. "maatwerk. dercgulering en wetgevingskwaliteit'.""
Parallel aan deze operaties bezonnen ook het ministerie van Sociale Zaken /elf en de
Arbeidsinspectie zieh regelmatig op hun positie.'" De overheid zou /ich moeten
terugtrekken op haar kerntaken. waarbij de overheidsbemoeienis /.ich zou moeten
beperken tot het garanderen van een "basisniveau" in de arbeidsbeschenning (crnsli-
ge veiligheidsrisico's). Vcx>r alles wal boven het basisniveau van bescherming uit-
stijgt. is niet de overheid primair verantwoordelijk. maar de sociale partners."*
Dat de arbowetgeving in alle voornoemde operaties tamelijk prominent aanwezig
was. mag overigens verrassend heten. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven,
impliceerde de Arbowet 1980 immers juisl een breuk met het centralistische regu-
leringsparadigma. De vehemente kritiek die begin jaren '80 ten grondslag lag aan
de zogeheten 'grote operaties' echode dan ook eerdcre geluiden uit bijv(x>rbeeld de
Robens Committee. De naleving van de talrijke, vaak veranderlijke en siecht op
elkaar afgestemde overheidsregelingen werd volgens de voorvechters van deregu-
lering steeds moeilijker; de regels zouden niet in overeenstemming zijn met de

305 J.J. van Duijn (1982). Macro-economische gevolgen van deregulering. Beleid en Maat-
schappij. geciteerd in Geers 1988. p. 105
306 Brief van de staatssecrelaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorlopige
ArbeidsRaad, d.d. 7 Oktober 1982. geciteerd in Geers 1988. pp. 106
307 "DOTgufcrinj? van ovfr/iW^^^Wmj?«-«', TK 1983/84. 17 391. Vgl. F.K.M. van Nispen
(1986). De grote operaties. in: F.K.M. van Nispen en D.P. Noordhoek (red.). Of ^w/f o/wrafi«:
De orer/iWd «nder /ie/ me.t o/.?mydWi m e/j?en v/ee.v, Deventer: Kluwer, p. 12
308 "Zir/i/ «/> »e/^evinj?". TK 1990/91. 22 008
309 Commissie Toetsing Welgevingskwalileit (1994). Mm Jfcfurs'/i//' naar ifumieri. Rapport
CTW 94/12
310 Commissie Maatwerk. deregulering en welgevingskwaliteit, ingesteld op 10/1/95 (Slcr.
1995, nr.15), 'A/aumerit m 0e.fc/if rm/nff'. Eindrapport MDW-werkgroep Arbcidsomslandig-
hedenwel. Den Haag. 22 juni 1995. bijlage bij AfumemuM™ //. 1994-1995. 24036. nr. 8; Vgl.
V.J.J.M. Bekkers (1996). De schutkleuren van het dereguleringsbeleid. in: R.A.J. van Gestel en
Ph. Eijlander (red). Mar*/ «i » « . Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 63ff
311 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 5/ru/e^/vt/ie vrrien/i/njijen. november
1991. Vgl. Willhagen 1993. p. 58
312 De overheid acht /ich nog uilsluitend verantwoordelijk voor de vaslstelling. bijMelling en
handhaving van basisnormen. Onder basisnormen worden verstaan: alle normen die voortvloeicn
uit internationale verplichtingen (EG-richtlijnen en door Nederland geratificeerde IAU-vcrdragen
op arbeidsomstandighedenterrein). en alle normen die betrekking hebben op de belangrijkste
arbeidsomstandighedenrisico's en een basisniveau van bescherming bieden legen die risico's.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, //ife^raa/ /te/Wcfap/a/i ^/•te/^«om.vtonJ/ji(-

n, Den Haag: december 1991
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spccifieke omstandigheden in bedrijven, de toegenomen sociale gedifferentieerd-
heid en snelle verändert ngsprocessen in de samenleving"': regelgeving loopt per
definilic achter de werkelijkheid aan; rechtsstatelijk verplichte procedures zouden
prompte aanpassing aan de zieh steeds sneller wijzigende omstandigheden in de
weg staan (zo werd de systematiek van AMvB's in de Arbowet betiteld als institu-
tionele sclerosc')"'*; de administratieve lastendruk vormde een te grote belasting
v(H>r hedrijven - kortom, de regelgeving was efficient noch effectief.-"'
Dtxirdat cen onoverbrugbare kloof groeide tussen instituties en regels enerzijds en
praktijken ander/ijds, en bovendien de handhaving te wensen overliet en de gere-
gulcerdcn zieh steeds vaker onttrokken aan onuitvoerbaar geachte regels, dreigde
de 'intervenierende Staat'-'"' zelfs ten prooi te vallen aan een heuse legitimiteits-
crisis."^ In icder geval was sprakc van een reguleringscrisis: "De diagnose luidt dat
de sturingsmogelijkheden van het recht en de overheid grotelijks worden overschat
en dat dc effecten van sturing gering, kostbaar en soms ongewenst zijn. Het recept
wordt veelal gez(»cht in een verder terugtredende overheid die zieh beperkt tot haar
kerntaken en - op basis van minder gedetailleerde. flexibeler wetgeving - meer
ovcrlaat aan het J<'///K»JI»M/«'«'/W/ vermögen van maatschappelijke sectoren."-""
Hicrbij kan worden opgemerkt dat het bij het arbobeleid dan met name om # « w i -
</i7iV»H«'f«/i' zclfregulering gaat.. De overheid houdt namelijk namclijk de bevoegd-
hcid dc zelfrcgulcring aan allerlei voorwaarden (c binden.

Aangezien ook de Arbowet 1980 al in belangrijke mate was gegrondvest op het
concept van zelfregulering, viel bij beide herzieningen van de wet in de loop van de
jaren '90 bijzonder weinig eer te behalen. Integendeel. de 'herorientatie' op de
Arbowet zou juist uitmonden in een nog meer doorwrochte con.stellatie, zoals hier-

313 B. de Vroom (1989). Zelfregulering. in: W. Dercksen e.a. Or /?rus»nr</ van
m « r WRC/.V. mi'm/rr vwr/ns.'. Zwolle. W.E.J. Tjecnk Willink. p. 267-268. Ph. Eijlander (1990).
Wetgeving CM /ellregulering. in: H.A.M. Backx el al., Afw/i/ divn </<x»r Hr/gering. Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink. p. 34; Vgl. N.J.H. Hüls (1992), Sfuri/is w <fr micomaar.«/ia/>/>i/. Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink. p. 6
314 AVmimfuJUr/i / / 1983-1984, 17 931, nr. 9 (Eindbericht vermindering en vereenvoudiging
van overheidsregelingen). p. 167
315 AVmicrvn<M<-fi // 1982-1983. 17 931, nr. 3 (Tussenbericht vermindering en vereenvoudiging
van overhcidsregclingen). p. 11-12; TK 1983-1984. 17 931. nr. 9 (Eindbericht vermindering en
vereenvoudiging van overheidsregelingen). p. 10. Voor een uitgebreider overzicht van dc achter-
gronden vgl. I.A. Cleelhocd (1986). Deregulcring en de gn>le operaties: Achtergronden en voor-
uit/.ichlen. in: KK.M. van Nispen en D.P. Noordhoek (red.). O F ^nrfc opera«'«: De
f>n</<r Aff mc.v «i/'.vni/t/cn in <>i,i>«"n «•/«•«. Deventer: Kluwer. p. 40ff
316 I..A. Cieelhoed (1983). /V iMrnrmrrrmif sfual: Aon;cf i'«or <>«>n
's-Cinivenhiige: Staatsuilgevcrij. GeelhiK\l was voor/itter van dc werkgwep vermindering en ver-
eenvoudiging overheidsregelingen.
317 Kngelen 2(KX). p. 24. p. III. Overigens siellen diverse commemaioren nuchtcr vast dat ach-
ter dc polilick-ideologische discussie over de crisis van de vercorgingsstaat ook simpele be/uini-
gingsdiK-lMellmgen \xTscht>len lagen. Van Nispen 1986. p. 12. Vgl. ook Wilthagen 1997
318 Wilihagen 1993. p. 19 -<*v. •••.•• ^ - - ^ .•••sri . ^ v ;
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onder zal blijken. Maar ook de repeterende oanvullen op de detailvoorschriften in
de diverse Veiiigheidsbesluiten. zo kan men achleraf vaststellen. hebben niet opge-
leverd wat de kampioenen der dereguiering ervan hadden gehoop». De belangrijk-
ste reden hiervoor is, dat de rcgels ter bevordering van de veiligheid en de ge/ond-
heid bij de arbeid in toeneniende mate ?ijn voorgeschreven door de Kuropese
Unie.*'** De eerste richUijnen versehenen eind jaren "70-* '̂, en in 1980 werd de
kaderrichtiijn betreffende de bescherming van werknemers legen de risico's van
biootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op net werk uilge-
vaardigd.-^' Deze kaderrichtiijn vormde de basis van diverse bijzondere richllijnen
inzake het werken met kx)d respeelieveiijk asbesi, de biootstelling aan lawaai en
een verbtxl op bepaalde specifieke agentia ).•*--

In 1986 kwam het Europese arbeidsomstandighedenbeleid vervoigens in een
stroomversnelltng. toen een nteuw art ike I 118A werd opgenomen in het EG-ver-
drag. Dit artikel was een aanvuliing op artikel 118. dat harmonisatie van dc sociale
wetgeving in Europa beoogde.•'--' Artikel 118 stond al sinds 1957 in he! Verdrag,
maar was door de vereiste unanimiteit in de ministerraad praktisch een dode letter:
met name het Verenigd Koninkrijk torpedeerde stelselmalig alle hem onwelgevalli-
ge sociale regeigeving. Artikel 118A evenwel mtroduceerde meerderheidsbesluit-
vorming op het gehied van het cominunautaire sociaal beleid, en bepaaidc de conv
petentie van de Europese Unie ten aanzien van veiiighcid en ge/.ondheid'-"*: op
grond van artikel 118/118A (thans art. 137/138 EU-verdrag) kan de Unie, in casu
de Ministerraad. minimumvoorschriften uitvaardigen waaraan alle lidstaten /ich
dienen te houden en die gei'mplementeerd dienen te worden in de nationale wetge-
ving.-'-'' Vogel merkt hierbij op dat in feite op geen enkel terrcin dc competence van

319 Voor een heldere introduetie tot de Europese arbeidsomstandighedenrcgelgeving vgl.
Geers/Heerma van Voss 1995, p. I42-165
320 Richtlijn betreffende de veiligheidssignalering op de werkplaats (nr. 77/576/EEG) en de
Richtlijn betreffende de bescherming van de gezondheid van werknemers die aan vinylchloride-
monomeen zijn bloolgesteld (nr. 78/610/EEG)
321 Richtlijn 80/1107/EEG. WEG 1980, L 327, later gewijzigd Richtlijn 80/1107/EEG,
1980,L 356
322 Respectievelijk Richtlijn 82/605/EEG. P*£C 1982, L 247; Richtlijn 83/477/EEG,
1983, L 263: Richtlijn 86/188/EEG, P/>£G 1986, L 137: Richtlijn 88/364/EEG. /»fc£G 1988. L 179
323 Over de problematische interprelatie van het begrip 'harmonisatie' zie Vogel 1993,
p. 40-45
324 Geers/Heerma van Voss 1995. p. 143; D. Walters (2002), The Framework Directive, in: D.R.
Walters (ed.), /te^u/a/mje /fru/f/i a/u/ Sa/pfy in: AfanflK«"^«''" 'n* £"«/o/»an f/iion.' M 5«tt/y o /
f/if Dynamics «/CÄan^- Bruxelles: P.I.E.-Peier Lang. p. 40
325 Sindsdien heeft de EU 22 zogeheten bijzondere richtlijnen uitgevaardigd. waarmee het totaal
aantal in de Nederlandse regeigeving verwerkte richtlijnen op 30 Staat. Voor een volledig over/icht
zie: P.E. van der Poesl Clement en A H M . Broere (2000). //and/>f>eAy4r<wfcf.v/tt/7: Ä«7ifen fn v#r-
p/ic/i/mgen ftw^r/ien/ r«or nrrit^Fvrr <-n Keritnfmer. Den Haag: Sdu (3' druk). p. 403-407. en
http://nl.osha.eu.int/legislation/eu/directives.stm. Naasl de arbo-richtlijnen zijn op sommige punten
ook de Europese regeis op het gebied van produktveiligheid van belang voor de arbeidsomstandig-
heden van werknemers. in hei bijzonderde Machinerichtlijn (Richtlijn 89/392/EEG. /*&£&' 1989. L
183. later gewijzigd bij 91/368/EEG (/>fc£G L198) en 93/44/EEG (/"fc£G L175). . r, ..
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de EU minder omstreden is dan juist op het gebied van veiligheid en gezondheid:
"even the most fervent deregulators accept that certain forms of public regulation
on health and safety matters are an essential part of the Single market" ^ : al was
het maar om oneerlijke concurrentie op veiligheid ('social dumping') te voorko-
menv«'
Ook bij de advisering door de SER, anno 1995, over de herschikking van 38 oude
arbo- en veilighcidsbesluiten tot e"e"n nieuw Arbobesluit, werd de noodzaak van
bcschcrmende rcgels niet principicel bestreden."* Wei gaven de werknemersverte-
genwoordigers aan dat volgens hen de herziening van de regelgeving ten onrechte
wcrd gebruikt om oök bestaandc regels te schrappen, en betrcurden zij dat in som-
mige gcvallen detailv{H)rschriften waren vervangen door meer globaal geformu-
Icerdc doelvoorschriften. De wcrkgeversgclcding daarentegen beklaagde zieh juist
over het feit dat hct ontwerp-besluit op een aantal punten verder ging dan op grond
van de Europese richtlijnen en verdragen van de IAO vereist was: een glasheldere
illustralie van Vogel's Stelling dat Huropese minimumnonnen door de werkgevers
op nationaal niveau veclal worden gehanteerd als maximum.'-^ Slechts op een aan-
tal punten werd werkelijk strijd gevocrd. in het bijzonder rond het voornemen om
dc zogeheten uit/ichtbepaling uit de diverse Vciligheidsbesluiten en de oude be-
palingen rond /andstralen en het werken met /andsteen niet over te nemen in het
nicuwe Arbobesluil. Wat het laatste twistpunt betreft kregen de werknemersver-
tegenwoordigers hcl gelijk aan nun zijde. Dc uitzichtbepaling werd na tamelijk fel
verzet echter uitcindelijk wel geschrapt.""
Inmiddels koml 90 procent van de Ncderland.se rcgels in de uitvoeringsbesluiten uit
Brüssel en 7 ILO-verdragen.^' Naar aanleiding van de parlementaire discussie
rond de hcroricntatic van de Arbowet. die dee Is parallel werd gevoerd aan de invoe-
ring van het Arbobesluit, merkte de slaatssccretaris hierover op dat wat hem betreft
het wenselijk zou zijn dat "op Europees niveau meer ruimte wordt gecreeerd voor
ecu decentrale uitvocring en voor implementatie van Richtlijnen op andere wijze
dan via algemeen verbindende voorschriften. Ook is nuxlernisering en vereenvou-
diging van bestaande richtlijnen wenselijk. In Europees verband zal daarop worden

326 Vogel 1993, p. 63: Vgl. De Gier/Vos 1995. p. 57
327 Completing the Internal Market: While Paper from the Commission to the European
Council. COM (85) 310 final; Walters 2002. p. 42
328 SER (1995), Ad vies oniwerp-Arbeidsomstandighedenbesluit. Den Haag: Sociaal-economi-
scheRaad. 95/31 I en II
329 Vogel 1993. p. 45
330 Vgl. under nicer A'umrrv/uMrn //. 1996-1997. 24 462. nr. 14 en 1997-1998. 24 462. nr. 15.
Op voorstel van de werknemersvertegenwoordigers werd wel een aanial gevaarlijke Stoffen toc-
gevoegd nan de lijst van stofl'en waurvoor een arbeidsveiligheidsrapport moet worden gemaakt.
Een plcidooi van de werknemenaertegenwoordigers en onafhankelijke leden om het arbojaarplan
verplicht te stellen voor alle OR-pliehtige hedrijven (anno 1995 nog 35+ werknemers) vond geen
gehoor bij de weigevcr.
331 Arbeidsomstandighedenhesluit 15 januari 1997. Srf>. 60. p. 132. 158-159

86



aangedrongen.""- lnmiddels is de Nederiandse overheid er nog niet in geslaagd
daadwerkelijk succes te boeken op dit front."'

Artikel 118A had niet alleen een tors aantal richtlijnen met minimumvoorschriften
tot gevolg. Veel ingrijpender nog was de aanvaarding in 1989 van richtlijn
89/391/EEC de zogeheten /^ot/crric/ti/i/'/t /wfrpjflSr/i«/«' t/f ffnMi'fvfU'r/fxxin,!; »'«/I
maü//ifj?e/f« /«•/• /wwrtfennj? van de irrfavwi/ij» »wi <fc iri/fg/iric/ <*n </«• j?rr<»m/A«'i</
van </f urr/t/i«"/n<'ra o/> /if/ wert. Artikel 16 van deze Kaderrichtlijn vomit hot kudcr
voor de al genoemde bijzondere richtlijnen. Belangrijker echter is ilal de
Kaderrichtlijn versterking en harmonisatie beoogde van de nicer hclcidsmatigc ele-
menten uit de arbowetgeving in de lidstaten. In Nederland Icidde dit, in 1994, tot
een ingrijpende aanpassing van de Arbowet.
De harmonisatie echode in essentie de eerder aangehaalde belcidsfilosofie van
Robens:
- de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers is

primair de verantwoordelijkheid van de werkgever (/.orgplicht, art. 5 Kaderricht-
lijn).

- de werkgever moet een adequaat veiligheidsbeleid voeren op grond van ecu aan-
tal 'preventieprincipes" (art. 6),

- onder evenwichtige participate van de werknemers en hun vertegenwoordigers
(art. 11).

Dit fundamentele uitgangspunt van de Kaderrichtlijn week niet of nauwelijks af van
de Arbowet 1980.^"* Ook de preventieprincipes (art. 6, lid 2), zoals bestrijding van
risico's aan de bron, rekening houden met de stand der techniek en aanpassing van
het werk aan de mens (humanisering), waren goeddeels al aanwezig in artikel 3 van
de Arbowet. Op deze punten behoefde de Arbowet dan ook niet te worden aange-
past. Wei nieuw was artikel 6, lid 2b, dat werkgevers verplichtte een evaluatie te
maken van de risico's die niet kunnen worden voorkomen. Deze vcrplichting, die
mede was geinspireerd door het Noorse concept van /n/trnfowif/w// (interne contro-
1̂ 335) vormde de aanleiding tot de introduetie (in 1994) van de verplichte risico-
inventarisatie en evaluatie in artikel 4 van de Arbowet, het huidige artikel 5. Deze
risico-inventarisatie en evaluatie vormt idealiter het fundament onder een effectief

332 / tommfuton //. 1997-1998. 25 879. nr. 3. p. 3
333 Vgl. ook A.J.C.M. Geers (2000), Een bekoelde rclatie? Nederland en het Europees arbeids-
omstandighedenrecht. in: Soc/aa/ iWaa/uZMa<//4rbfi</. nr. 7/8, p. 300-302
334 taim-muM«! //. 1992-1993. 22 898, nr. 3. p. 3-4
335 D. Walters en P.L. Jensen (2000), The discourses and purposes behind the development of
the EU Framework Directive 89/391, in: K. Frick et al. (eds.). 5v5/emafir Otrupar/wia/ Wfu/r/i
<wu/ Sa/<?/y Warta^fmfn/, Amsterdam/Oxford: Pergamon, p. 94. Vgl. S. Gaupset (2000), The
Norwegian Internal Control Reform - an unrealized potential, in: Frick 2000. p. 329-348. Het cen-
trale document is /memitomro//1 « i ja/n/ef 5»ra/f^//orar/jf«ijm/7/«» «g i/JUa'/Tiff (Interne controle
in een totale Strategie voor arbeidsomgeving en veiligheid) uit 1987.
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prevcntiebcleid, en hci is dus van belang om kort stil te staan bij de intenties achter
de Kaderrichtlijn en de doorwerking in de Nederlandse situatie - met name bij het
effect op de arbeidsverhoudingen.
In de parlcmentaire bchandeling van de wetswijziging kreeg het concept van risi-
co-inventarisatie, ten onrechte, bctrekkelijk weinig aandacht. Zoals Vogel terecht
opmerkt, kan risico-inventarisatie en evaluatie namelijk een effectief instrument
zijn om de betrokkenheid van werknemers bij het arbeidsomstandighedenbeleid in
hun bedrijf te versterken. Indien risico-inventarisatie echter louter een aangelegen-
heid wordt van (vciligheidskundigc) experts, bestaat het risico dat de (subjec(ieve)
ervaring van de werknemers buitcn beschouwing blijft en in meer algemene zin de
zorg voor vcilighcid en gczondheid uit handen van de werknemers wordt geslagen;
dit staat immers op gespannen voct met de intenties van de Kaderrichtlijn."'' In de
Mcmoric van Toelichting bij de wijziging van de Arbowet is niet scherp omschre-
ven welke werkwij/e de voorkeur verdient. Het vereiste niveau van deskundigheid
bij de risico-inventarisatie zou moeten worden vastgesteld in overleg met de onder-
nemingsraad. Wel opperde de staatssecretaris expliciet de mogelijkheid om de
Rl&h te laten uitvoercn door werknemers in het bedrijf. al dan niet onder toezicht
van deskundigen.'" Daarmee zouden de werknemers een centrale rol kunnen gaan
speien in hun organisatic. De risico-inventarisatie en -evaluatie vormt immers, zoals
gezegd. de basis van het arbobeleid.

In de praktijk na 1994 blijkt hiervan echter weinig terecht te zijn gekomen. Nog
afgezien van het feit dat acht jaar na invoering van de RI&E-verplichting 20 procent
van do bedrijven mot meer dan 10 werknemers zelfs nog geen risico-inventarisatie
hecft uilgevoerd. blijkt iM)k de betrokkenheid van werknemers of werknemers-
vertegenwoordigers te wensen over te laten.-'"' In verreweg de meeste gevallen
wordt de risico-inventarisatie uitgevoerd door de werkgever of leidinggevende (85
procent) in samenwerking met de zogeheten arbodienst (81 procent).'^ Mede als
gevolg van de centrale ml van deskundigen zijn standaard-modellen van arbo-
diensten dominant.'""' Voor een uitgebreidere analyse van de betrokkenheid van
werknemers bij de risico-inventarisatie zij hier verwezen naar paragraaf 4.1.2.

336 Vogel 1993. p. 89. Zie ook A. Karageorgiou el al. (2000). Risk assessment in four member
slates of the Kuropean Union, in: Frick 2<XX). p. 251-252
337 A'umrrvriiUt-fl //. 1992-1993. 22 898. nr. 3. p. 11
338 E.L. van der Steeg et. al (2002), (>»!</»•/•;(><•* n«ur <fc JIMTM- <"n/a<i//äc7onrn WI/I </<• op tfrcwu/
IWI rf«> i4r/wi</.vom.s/<m<//j{Art/<7iwi'f uif,i{«'v<*'n/r micn-imrfllonsilic «*n -mi/uari«. Den Haag:
Ministerie van Sociale Zaken en Wcrkgelegenheid (weridocument 276)
339 A. Peters en K.C. van Hoom (2(K)2). .4r/x)mo/ii/<>r 2W/. Den Haag: Arbeidsinspectie. p. 10
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002). Mrtx>6a/<wu 2002: j4/*<i<lirt5i«>'j,
*fl?»<7fH «i m<j<jfrrj;Wrn /n N^^r/fj/w/. p. 51 -53
340 Peters 2(X)2. p. 10. Zie ook: R. Visser en Y. Bonnet (1996). //i.wrumj'mrn ri.wVo-imrmari-
ia/tf <•« mi/win«: <n*raVAf « ^ntinnjtfn. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsom-
standigheden



De meest ingrijpende wijziging van de Arbowet als gevolg van de Kaderrichtlijn
was echter, anno 1994, de introductie van de arbodienst. Ook hiervoor geldt dat.
vanwege de grole invloed van hct systeem van arhodiensten op de arbeidsverhou-
dingcn rond het arbobeleid. een lets uitgebreidere bcschouwing op z.ijn plaals is. De
introductie van de arbodienst in artikel 17-20 van de Arbowet was een direct uit-
vloeisel van artikel 7 van de Kaderrichtlijn. Artikel 7 verplicht. ondcr hct kopje
"beschermings- en preventiediensten". de wcrkgever een of nicer werkncnicrs aan
te wijzen die zieh bezighouden met "de activiteiten op het gcbied van dc bescher-
ming tegen en de preventie van beroepsrisico's in hct bedrijf en/of dc inheriting"
(lid I). "Indien de mogelijkheden in hct bedrijl'en/of de inrichting onvoldocndc /.ijn
om deze beschermings- en preventieactiviteiten tc organiseren. moet de wcrkgever
een beroep doen op deskundigen (personen of dienstcn) van buiten het bedrijf en/of
de inrichting" (lid 3).

Kenmerkend voor de Nederlandse transpositie van artikel 7 van de Kadcrrichtlijn
was dat de werkgever voor een drietal taken verplicht een #rrf rn/ürc/r/«' arbodienst
moest inschakelen. te weten:
- "het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstcllen van de inventa-

risatie en evaluatie [..] waaronder mede begrepen het adviseren daaromtrcnt".
- bijstand bij de begeleiding van zieke werknemers, en
- het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (art. 18. lid 2,

Arbowet 1994).*"

Zeker met het oog op de laatstgenoemde taken wilde de wetgever expliciet aan-
sluiten bij de al bestaande infrastructuur van bedrijfsgezondheidsdiensten.'"'- Wcl
zou de oude BGD bij voorkeur omgevormd moeten worden tot een 'arbobredc'.
multidisciplinaire dienst. Mede met het oog op de integrate van veiligheid,
gezondheid en welzijn werd aan certificatie van de arbodienst als eis verbonden dat
deze zou beschikken over deskundigheid op ten minste vier terreinen: bcdrijfsge-
neeskunde, veiligheidskunde. arbeidshygiene, en arbeid- en organisatiekunde.*^
Die deskundigheden zouden bovendien op HBO-niveau vervuld moeten worden.
Deze hoog opgeschroefde certificeringseisen hadden echter (amelijk verstrckkende
consequenties, öök voor de arbeidsverhoudingen op het gebied van arbeidsomslan-
digheden. Hoewel artikel 17 van de Arbowet 1994 (thans art. 14) de werkgever in
principe de vrijheid liet om te kiezen tussen interne en externe deskundigen, bleck
mede door de hoge certificeringseisen het organiseren van interne preventiedien-

341 Deze eis lot certificering is terug le voeren op het unanieme advies van de Arhoraad, dat
vreesde voor de kwaliteit van de dienstverlening. Advies van 15 april 1993. nr. R-2781
342 ftunfmuttrn //. 1992-1993. 22 898. nr. 6. p. 5 en nr. 3. p. 51
343 Besluil Arbodiensten (Sffe 1994: 781) Een voorstel van de PvdA (en FNV) om ook er-
gonomie op te nemen als e^n van de kerndisciplines werd mcl overgenomen. De huidige regelge-
ving is opgenomen in hoofdstuk 2. afd. 3. Arbobesluit en met name ook de Richtlijn Certificering
van de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten. vgl. M.M.W, (red.) (2(X)3), Wff rora/)/«/ a/*o-

*. AmsterdanVZeist: FNV/Kerckebosch. 6' druk. p. 907-966
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sten nagenoeg onhaalbaar. In 1998 was 83 procent van de arbodienstverlening
extern georganiseerd. een situatie die anno 2002 nog niet was gewijzigd.**"* Met de
extemalisatie van de arbodienstverlening dreigde echter ook een van de centrale
doelslellingen van de Kaderrichtlijn, een meer evenwichtige betrokkenheid van de
werknemers, achter de horizon te verdwijnen. Dit werd de Nederlanse overheid
begin 2003 althans nagedragen door de Advocaat-Generaal van het Europees Hof,
in een geschil tussen de Europese Commissie en het Koninkrijk der Nederlanden
over de (on)juistc implementatie van artikel 7 van de Richtujn.^** In zijn arrest van
22 mei 2003 bevestigde het Europees Hof de zienswijze van de Advocaat-Generaal.
Het Hof was het ook met de Advocaat-Generaal eens dat "evenwichtige deelneming
van wcrkgevers en werknemers aan de activiteiten op het gebied van de bescher-
ming legen en preventie van beroepsrisico's" dient te worden bevorderd en dat "het
nuttig effect van de richtlijn het best kan worden verzekerd door deze activiteiten
bij voorrang binnen het bedrijf te organiseren".-^

Dat dc "evenwichtige deelneming van werknemers" niet is gegarandeerd binnen het
Ncdcrlandse systeem van arbodienstverlening blijkt ook uit de praktijk. Terwijl de
oude bedrijfsgezondhcidsdiensten non-profitorganisaties waren, koos de wetgever
bij de arbodienstvcrlening nieuwe stijl voor een commerciele structuur. Door con-
currcntie tussen de arbodiensten zou de kwaliteit verbeteren tegen lagere kosten.
Als gevolg van de scherpe concurrence in het bijzonder, maar van de marktver-
houding in hel algemeen. hebben de arbodiensten zieh in sterke mate gericht op de
werkgever als opdrachtgever en maakten zij hun rol als onafhankelijke deskundige
ondergeschikt aan hun commerciele belang als marktpartij. Ten eerste hadden (en
hebben) vele individuele werknemers klachten over de opstelling van met name
bedrijfsartsen. Daarnaast stond ook de verondersteld onafhankelijke relatie tussen
arbodienst en ondernemingsraad onder druk: niet zelden liet (en laat) de arbodienst
de ondernemingsraad links liggen, met name bij het afsluiten van contracten tussen
de arbodienst en het bedrijf. maar ook in de informatievoorziening.-*•"
Het gebrek aan onafhankelijkheid van de arbodiensten was voor de vakbeweging al
vanaf 1994 een steen des aanstoots. Bij herhaling heeft met name de FNV enquetes
uitgezet over het functioneren van arbodiensten*** en klachtenlijnen opengesteld
voor individuele werknemers.''''' In reactie op de negatieve uitkomsten van die

344 CBS (1999), £n</u<r(f iirWiVm/«!, persbericht PB99-297. Anno 2002 bestonden er minder
dan 50 geeertificeerde interne arbodiensten. Cf. http://nl.osha.eu.int/systems/organisationsWarbo-
dienstcn
345 Conolusir van advtx'uat-gencraal D. Rui/-Jarabo Colomcr in /aak C-44I/0I. Commissie
vun de Huropese C»emeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden. d.d. 16 januari 2003. in het
bij/ondcr nr. 22
346 Arrest van het Hof in zaak C-441A1I. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen
Koninkrijk der Nederlaiulen. d.d. 22 mei 2003, nr. 54
347 JR. Popina. C. van Rij en J. Hooiveld (2001). Artoxfa'fi.mrrfrnmj? murn mar*/ «i m«ir-
Ifjjjtrmc/hj/». IVn Haag: Deiwel, p. 52ff
348 FNV (1995). Ciinfix/M <»rr conlracwi, Amsterdam: FNV; Hooiveld 1996. p. 27-34
349 Vgl. onder meer FNV (1998V fc'm<fttJ/Y*>rr mWc//i/n i4rfa>-</i>n.v/«'/i. Amsterdam: FNV en de
JMrlijkse rapportages van de Helpdesk Ge?ondheid. Werk en Verzekeringen
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onderzoeken. ontwikkelden de bonden initiatieven om tot betere regulering van het
funetioneren van de arbodiensten te komen. zoals nadere afspraken in de certifice-
ringsvoorschriften (vgl. ook par. 3.5 )•'*' en een protocol Arbodiensten en Werk-
nemers.^' Daarnaast hebben de vakcentrales aangedrongen op de ontwikkcling
van diverse professionele standaards voor arboprofessionals-'**. Machten- cn ge-
schillenregelingen-"-'. en regelgeving door de overhead.**"*
Toch doen deze correcties niet af aan de principiele onevenwichtigheid die in het
Nederlandse systeem van arbo7.org is geslopen. Daarbij is zowel de betrokkenheid
van werknemers bij de risico-inventarisatie en evaluatie in het geding als de parti-
cipatie van werknemers in de beschermings- en preventiediensten (artikel 7 van de
Kaderrichtlijn). Op dit laatste punt stelde de Nederlandse overheid, in haar geschil
met de Huropese Commissie, dat evenwichtige deelneming van werknemers aan
een preventief arbobeleid "op verschillende manieren |kan] worden bewerkstelligd
en niet alleen door voorrang toe te kennen aan de uitvoering ervan door de eigen
werknemers. In Nederland wordt die doelstelling verwezenlijkt door de implcmen-
tatie van artikel 9 van de richtlijn. dat de verplichlingen van de werkgever regelt
(rond onder meer de risico-inventarisatie). en van artikel 10. dat zijn verplichiing
tot voorlichting van de werknemers specificeert. ()ok ingeval een externe dienst
met de beschermings- en preventieactiviteiten wordt belast. zorgt de Nederlandse
wet voor een nauwe betrokkenheid van het eigen pcrsoncel."-'" Het Hol was ech-
ter niet overtuigd dat de Nederlandse Arbowet de betrokkenheid van de werkne-
mers "hoe dan ook verzekert", zoals de Nederlandse gemachtigde stelde.
Of het Nederlandse systeem wel of niet tot evenwichtige betrokkenheid van de
werknemers of de werknemersvertegenwoordigers leidt, is nu precies e'e'n van de
hoofdthema's van dit proefschrift. Het antwoord op de kwestie zal met name wor-
den gebaseerd op hoofdstuk 4.

Hoewel de introduetie van de risico-inventarisatie en de arbodiensten bepaald niet
onbelangrijk genoemd kan worden in zijn effecten, werd de wijziging van de
Arbowet anno 1994 toch vooral opgevat als een wijziging op de oude wet van 1980.
Binnen het denkraam van deregulering kon zij zelfs worden gezien als een hooguit

350 Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten. Doeumenten voor de Regeling Certificatie
Arbodienslen. in: Wilders 2003. p. 905-960
351 FNV. CNV en MHP (1997). />ro/oro/ arfaM/i>n5/«i <vi Hrri/ifm/rv
352 BOA (1996). Pro/eHJoncW «afuu/ ÄO/4; NVAB (1997). P « / « j i o « « /
h«/n//iam: B.A.V. (1997). Pro/«jion^W j/a/uuMr/jovfrp/ffKAu/uAge
353 Branche-Organisatie Arbodiensten (1998), /ff^fem^n/ £<".vr/w7fenc<?mm/.f.M>
De landelijke geschillencommissie is geinstalleerd in april 1999. Vgl. ook Branche-Organisatie
Arbodiensten (2000), Cm/o/ro^ K/ar/itenrfflWi/iff ArfcfxflmMf/i
354 Wet op de medische keuringen (5/fe 1997, 365), Besluit aanstellingskeuringen (.SV*. 2001,
597). In 2002 is ingesteld de Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen (Sffe 2001,
598)
355 Conclusie van advocaat-generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer. d.d. 16 januan 2003. nr. 21
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technische wijziging en zeker niet als een majeure herorientatie op de balans tussen
overheid en (georganiseerd) bedrijfsleven. Die herorientatie werd, als een soort
/ ra /yvr /«u/«Mr.v, wel tot drie keer toe ingczet vanuit de bredere discussie over ver-
betering van de wetgevingskwaliteit en deregulering. In 1987 werd de zogeheten
Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojeeten gemstalleerd, die ook de wet-
geving op het gebied van arbeidsomstandigheden door zou l ichten.'^ In 1994 ver-
scheen het rapport Van AfeMr.v/y/'mjtfr KfMrwierJt van een sub-commissie, naar haar
v(H)rzitter de Commissic-De Ru geheten.'" De commissie kwam met een ambiti-
eus advies, dat door de commissievoorzitter puntig werd samengevat in de Stelling
dat de Arbowet de prullenbak in kon, omdat de vrees voor steeds hoger wordende
letsclschadcclaims (ex art. I638x BW) de werkgevers wel zou aanzetten tot een
preventief bcleid.'™

Dit advies voor een vergaande vcrprivaatrechtelijking van het arbeidsomstandighe-
denrecht bleck een stap (e vcr. Ben jaar later, in het kader van de operatie 'markt-
werking, deregulering en wetgcvingskwalileit', volgde een impliciete verwerping
van de scherp aangezette privaatrechtelijke Strategie. Het veronderstelde preventie-
ve effect van de claimcultuur bleek volgens de MDW-werkgroep arbeidsomstan-
digheden niet of nauwelijks op te treden.'™ Wel herhaalde de werkgroep in haar
rapport Af««/wrrit /« £>?.vr/ifrminx nog maar eens dat werkgevers zieh te zeer rich-
ten op het voldoen aan matcrielc detailvoorschriften (uit de Veiligheidsbesluiten).
en te weinig bevoegdheden zouden hebben "om aan hun verantwoordelijkheid voor
goede arbeidsomstandigheden een eigen inhoud te geven die aansluit bij de speci-
fieke omstandigheden van het bedrijf'.-"*'

De analyse omtrent de dwingende werking van de Veiligheidsbesluiten valt wellicht
nog te delen, al gaf bijlage 2 bij het rapport (een overzicht van mogelijke vermin-
dering van administratieve lasten) ten overvloede aan dat er op dit punt bijzonder
weinig le dereguleren valt. Wat betreft de opmerking dat de werkgever "ontmoe-
digd |wordt| om na te denken over preventie en mogelijke verbeteringen van de
arbeidsomstandigheden in het bedri j f"^' kan echter opgemerkt worden dat de con-
ccplen /.orgplicht en optimalisering in artikel 3 en 4 van de Arbowet nu juist we"l
een beleidsuitdaging voor bedrijven beheizen. Wellicht nemen de werkgevers te
weinig initiatieven op het gebied van preventie. niaar dat komt niet door een ont-
moediging van rechtswege. Het rapport krabde op plekken waar het niet jeukte. Op
hoofdlijnen had het MDW-rapport dan ook weinig nieuws te bieden: de zorgplicht,
de risico-inventarisatie en de ondersteuning door een arbodienst hieven gewoon

356 Insielling ( T W 1(1/9/87 (.S7.r 1987, nr. 181)
357 Commissie Toetsing Wetgevingskwaliteit. Mm A^urs/i/f miur icurm^rtt.
i w r wi/ijt fn ,t>«-;«/i</ « r / i . Ministerie van Justitie. IX-n Haag. Rapport C T W 94/12. 15-09-1994
358 Maandblad Arbeidsomstamligheden. juni 1994. p. 323-324
359 MDW-advies 'Maatwerk in Rescherming' (1995). p. 13. Voor een meer recente ontluisie-
ring van hot idee dal civielrechiclijke aansprakelijkheid leidt tot preventie vgl. C. van der Werf. M.
Engelcn. M. van Kwijk (2001). WcHtt;c»«T.v<i<jn.t/>niiWyAA<'tt/ W/ /vn»rp.s;iVi/«"n. Den Haag:
Ministerie van Sociale /aken en Werkgelegenheid/Hlsevier

360 "Maatwerk. in Bescherming" (1995), samenvatting p. 3
361 Ibid. samenvatting p. 3
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overeind. *"- Opvallend is dat hierbij het vierde systeemkenmerk - mede/eggen-
schap - niet genoemd werd. Dit wellichl als implicicte codificatie van de constate-
ring dat "werknemers slechls in geringe mate betrokken |/ijn| bij dc bepaling van
het arbobeleid binnen het bedrijf."**''
De geringe status van mede/eggenschap werd nog explicietcr in de ad\ iesaanvraag
van het kabinet aan de SER over een 'Herorientatie Arbobeleid en Arbowet'.•"** In
de nota werd een aantal hoofdlijnen voor een nieuwe Arbowet neerge/ct. Ken van
die hootdlijnen was dat de materiele normstelling nicer door de stviale partners /ou
moeten worden ontwikkeld middels certitlcatie en nonnalisatie. met name als nade-
re uitwerking van globaal geformuleerde wettelijke voorschriften.^ Voor de (/.eer)
ernstige risico's zou publiekrechtelijke regulering het aangewezen instrument moe-
ten blijven. Daamaast /ou een zwaarder accent moetcn komen te liggcn op
bestuurs- en civielrechtelijke in plaats van strafrechtelijke handhaving. zekcr «Kir
de minder ernstige risico's. Omtrent de zogeheten syslecmeisen of 'spelregcls' (uil-
voeren risico-inventarisatie. opstellen plan van aanpak. mede/eggenschap) werd
opgemerkt dat ook de/e bestuursrechtelijk dan wel civielrechlelijk gchandhaald
zouden moeten worden - waarbij mede/eggenschap. tussen ncus en lippen door, tot
"niet-essentiele" spelregel werd verklaard.*** Voor het overige werd gesteld dat "de
informatic aan en het overleg met de werknemers)vertegenwoordigcrs) |..| in het
algemeen van een voldoende niveau zijn" en dus inhoudelijk nict gewij/igd /.ouden
worden. ^ '

Op een aantal punten betekende de adviesaanvraag echter juist een stap terug: zo
zou de verplichting tot het maken van een jaarplan en jaarverslag komen le verval-
len. en werden de aanwijzing en het verzoek om wetstoepassing uit het instrumen-
tarium van de Arbeidsinspectie geschrapt. Deze laatste twee instrumenten waren
voor de OR of vakbond, in geval van onenigheid tussen werkgever en werknemers,
althans in theorie een middel om de Arbeidsinspectie een arbitrerende rol te laten
speien. Die weg naareen onafhankelijke bondgenoot werd door de kabinetsplanncn
afgesneden. In zijn advies over de Herorientatienota vijlde de SER tamclijk eens-
gezind de scherpe kantjes van het voorstel af. Zo werd het ondcrscheid tussen (zeer)
ernstige en niet-ernstige risico's als 'arbitrair' en onwerkbaar van de hand gewe-
zen-""*, en de civielrechtelijke handhaving van materiele regels ontraden omdat dit
onder meer tot grote spanningen in de arbeidsverhoudingen zou kunnen leiden.-""**
Ook het verzoek om wetstoepassing zou behouden moeten worden, opnicuw

362 Ibid.. p. 22
363 Ibid, samenvatling p. 3
364 SZW (1966), Wfmn>n/afi> ar/w/?WWd fn ,4r/wH'ff.- ,4</v7>.faumTaaj? flan S£Ä, Den Haag:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ARBO/AISA>6/008I2)
365 Ibid. p. 16-18
366 Ibid. p. 9
367 Ibid. p. 20
368 SER (1997), Advies herorientatie Arbobeleid en Arbowet, Den Haag: Sociaal-Economische
Raad, SER 97/03. p. 35
369 Ibid. p. 37
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omwille van de arbeidsrust: "via dit instrument, waarbij het mogelijk is een duiding
te krijgen van de betekenis van een wettelijk voorschrift door een onpartijdig en
gezaghebbend instituut. de Arbeidsinspectie, kan voorkomen worden dat contlicten
escaleren en arbeidsverhoudingen verstoord raken.""" Verschil van inzicht ont-
slond wel rond het thema medezeggenschap. Anders dan de werkgevers waren de
werknemersvertegenwoordigers en de onafhankelijke leden namelijk van mening
dat in het algemeen de condities voor medezeggenschap werden ondergraven: het
schrappen van het jaarplan en jaarverslag werd afgewezen. en ook het verzoek om
welstoep&ssing zou gehandhaafd moetcn blijven.

Het onderscheid ernstig/niet-ernstig was niet meer terug te vinden in het uiteinde-
lijkc V(X)rstel van wet, dat begin 1998 aan de Twcede Kamer werd aangeboden.^'
Wcl hield hel kabinet vast aan zijn voornemen het arbojaarplan en jaarverslag te
schrappen, evenals het verzoek om wetstoepassing. De verplichting voor werkge-
vcrs om dc ondernemingsraad een exemplaar van de risico-inventarisatie en -eva-
luatie te /.enden zou ook niet meer door de Arbeidsinspectie moeten worden
gehandhaafd. maar civielrechtelijk door de OR zelf. Ten slotte werd ook de expli-
cicte plicht van de arbodienst geschrapt, om samen te werken met de onderne-
mingsraad.
Vanuii /owe! de vakbeweging als de wetenschap werd deze aanval op de medezeg-
genschap bckritiseerd.•'" Ten dele had deze kritiek ook effect. Zo bleef de samen-
werking met de ondernemingsraad een van de verplichte taken voor de arbodienst
(art. 14, lid 3e), en werd de verplichting voor de arbodienst om van alle adviezen
aan de werkgever een kopie aan de OR te sturen aangescherpt (art. 14, lid 7). Het
jaarplan en jaarverslag sneuvelden echter we"l, om alras uit hun as te herrijzen. Het
jaarplan voor I(X)+ bedrijven was iminers al uitgebreid tot een plan van aanpak
voor alle bedrijven. al bleef onduidelijk hoe vaak een dergelijk plan opgesteld zou
moeten worden. In reactic hierop werd een tweetal moties ingediend over de
gewenste periodiciteit van het plan van aanpak (jaarlijks, driejaarlijks)^\ waarna
staatssecretaris Hoogervorst bij wijze van compromis met het voorstel kwam dat
over de voortgang van het plan van aanpak jaarlijks .vc/in/ff/y/: gerapporteerd zou

370 Ibid. p. 45
371 K<;/mr.vmU<-n //. 1997-1998. 25 879. nr. 1-2
372 FNV. Brief aan de leden van de Vasle Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
19 maart 1998; CNV, Brief aan de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. 2 april 1998; A.J.C.M. Geer* en JR. Popma (1998). Voorstel Arbeids-
omstandighedenwel 1998. in: .S'driuci/M<uim/M<i<MrM</. juni 1998. p. 247-257. Daamaasl werd
volgens de/e critici le weinig aundachi besteed aan wel/.ijnsaspecten in hel algemeen en werkdnik
in hel bij/ondcr, en werden kuntlekeningen geplaalsl bij het vertrvmwen van de overheid in de risi-
co-inventarisatie. In nicer principielc /in bekritiseerde Rottier hel onderscheid lussen doelvoor-
schriften en middelvooiNchnften. H. Rottier (l998).'Het poedeltje in de magnetron - enkele
ondcrwerpen uil het wetsvoorstel Arbeidsomstandighedenwet 1998 kritisch beschouwd. in:
&>ri<i<j/K<v/!/juni 1998
373 A.<im«-n7uUc-n //. 25 879. nrs. 17 resp. 29
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moeten worden aan de ondememingsraad of pvt.""* Hoewel het arbojaarverslag
voor de 100+ bedrijven met de rechterhand werd geschrapt. word hct met de lin-
kerhand feitelijk voor alle bedrijven ingevoerd (art. 4, lid 2). In hoofdstuk 3 wordt
uitgebreider ingegaan op de formele rechten van de OR bij het arbobeleid.

Alle voornemens tot deregulering ten spijt. werd de Arbowet dus in feite hclcmual
niet gedereguleerd. Op een aantal punten werd de wet zelfs uitgebreid. zoals de ver-
plichte voortgangsrapportage. Uiteindelijk bleek de operatie Heroricntatic
Arbowet" niet veel meer dan een cosmetische ingreep - op twee daadwcrkdijkc
wijzingen na. De eerste. tamelijk majeure wijziging betreft de introduetie in de
Arbeidsomstandighedenwet 1998 van het instrument der hcstuurlijkc boete (artt.
33-43 Arbowet 1998). In de praktijk wordt dit instrument ook redelijk vaak gehan-
teerd: in 2001 werden 2664 boetes uitgedeeld (11 procent van het aantal bc/ochte
bedrijven). met een totaal boetebedrag van meer dan vijf miljocn euro. '" De
belangrijkste aanleidingen voor het opleggen van een bocte waren, blijkens een tus-
senrapportage uit 2002, het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (23
procent) en het ontbreken van adequate maatregclen bij valgevaar (22 procent).''"'
De tweede wijziging is theoretisch interessant in verband met het thema van dil
onderzoek. maar praktisch vooralsnog van zeer beperkte waarde. Artikel 17 van de
Arbowet 1998 introdueeerde. onder het kopje "maatwerk door werkgevers en werk-
nemers", de mogelijkheid af te wijken van wettelijke voorschriften mits geen
afbreuk wordt gedaan aan het wettelijk voorgeschreven beschermingsniveau. Dit
idee was al geopperd in de Arbeidswet 1922 en later in het SER-advies over de
Arbowet 1980, maar dook in het advies in 1997 opnieuw op."^ Een tweede ver-
eiste, naast behoud van het beschermingsniveau, is dat de afwijking van de voor-
schriften vastgelegd moet worden in een CAO dan wel in een regeling waarover
overeenstemming is bereikt met de ondememingsraad of de personeelsvertegen-
woordiging. Dit overeenstemmingsrecht is sterker dan het instemmingsrecht,
omdat bij weigering van instemming de bestuurder in beroep kan gaan bij de kan-
tonrechter (art. 36 WOR). terwijl bij het ontbreken van overeenstemming van de
OR geen beroep openstaat."*

Het model van wettelijke basisnormen met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om
in overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad/pvt van die normen af te wij-
ken, was eerder opgenomen in de Arbeidstijdenwet 1996 en heeft sindsdien enige

374 famerttuttf/i //. 25 879. nr. 36
375 Arbeidsinspectie (2003). yoanrrv/a» 2002. p. 22
376 A. Peiers en A. Vaas (2002). Of A?.f/uuWi/£c / w t e /n <fc arAowf/: rva/uä/(> 2001. Den
Haag: Arbeidsinspectie. p. 16
377 SER 1997. p. 27-28
378 F.W.H. Vink (2002) , /n;ic/j/ in <fe oruiff7jCTni/ig5raa</: £*n toW«c/i/i/i£ fcy <fe WiM op <fe
Om/f rnemin/jxrtuten. Den Haag: Sdu. p. 131
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furore gemaakt in de sociale wetgeving, zowel op nationaaP™ als op Europees
niveau."*" Naast het expliciete doel om meer mimte te creeren voor maatwerk"",
heeft deze strategic van driekwart-dwingend recht als nevengeschikt doel dat de
sociale partners worden aangezet tot intensiever overleg over sociale thema's. In
zijn advies over de Arbowet stelt de SER dat "wordt bevorderd dat arbeidsomstan-
dighcden in het (CAO-)overleg tussen werkgever(s) en werknemers een steviger
plaats gaan innemcn. De reeds jaren gewenste branche-gerichte aanpak, die echter
nog nauwelijks van de grond is gekomen. krijgt daardoor mogelijk een impuls."^
Daarmcc zou 'arbo'-potentieel een van de instrumenten worden om de arbeidsver-
houdingen in Ncderland te versterken. In de praktijk gaal van de regeling overigens,
vooralsnog, gcen enkele impuls utt. Een belangrijk knelpunt is namelijk dat van de
Europesc rcgcls niet mag worden afgeweken, en dat van de resterendc, specifieke
nationale rcgcls allcen mag worden afgeweken indien de minister bij AMvB de
mogelijkhcid tot maatwerkafspraken heeft geopend. Tot op heden heeft nog nim-
mer een dcrgclijkc AMvB het licht gezien. Om in de lenminologie van Herakleitos
Ic blijven: gebakken lucht dus.^*

Co/ivenan/e/i en C'/tO '*

Wat zekcr we'I een impuls is voor het aanhalcn van het overleg. is de Strategie van
arboconvcnanlcn die sinds begin 1999 in wcrking is gczet. Hoewel het fenomeen
van het arboconvenant al enige lijd op beperkte schaal voorkwam-***. heeft het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het arboconvenant een impuls
willen geven middels de nota /4r/*M.wnv<7MJ/ifen ni>MH'? .vf//7 van 15 januari 1999 -

379 Mel name in artikcl 2 van de (Wet financiering loopbaanonderbreking (Sffe 1998, 411). arti-
kel 2 van ilc Wot Aanpassing Arbeidsduur (Sffr 2(XX). 114). en artikel 4.7 van de wet Arbeid en
Zorg (.W>. 2(K)I. 567). Van dor Heijden spreekt in dil verband van "adaptief arbeidsrecht". P.P. van
der Heijden (1997), Ongclijkhcdcn in heweging. in: L. Betten et al. (red), On#Wyi/iei<Av-
iiwifn'miinr U/A nxxic t/rutu/ «n n«» /rc/tf: /j'fcrr am/rorum voor A/.C. /?«*/, Deventer, Kluwer.
p. 65
380 Zo laal bijvoorheeld de rcgelgeving rond Europese Ondernemingsraden veel ruimte om.
binnen een lumclijk open geformulecrd verplichting tot het oprichlen van een EOR. in overleg te
komen lot een precie/e invulling van het uileindelijke model van mede/.eggenschap. (Richtlijn
94/95/iX.i. 22 September 1 W . PbEG L 254. 30-9-1994: 64). Alleen wanneer de betrokkenen geen
ovcrccnsiemming hereiken over de concretisering van de verplichting. treed! de slandaardregeling
uil dc Richtlijn in werking. Vgl. T. van Peijpe (1996). Hel subsidiaire regelingsmixlel van de
Kuropese OR. .SAM 1996. p. 369
381 Under meer tomfutt« // /W«-/W«. 26358. nrs. 11 en 32. Vgl. ook Nolitie (AclDregu-
lering; relulic wcigever. sociale partners/mede/eggenschapsorgaan in de arbeidsverhoudingen.
A'dmrrvruttrn /. I999-2(KX). nr. 222a
382 SHR 1997. p. 27-28
383 Op hol gebied van arbeidstijden wordt duidelijk veel vaker gebruik gemaakt van de over-
lega'gcling. Hierhij word! echter lang niel altijd overleg mel de OR gevoerd. J.W.M. Mevissen et
al. (2001), .Ar/vii/.v/i/V/j-n in owr/cj;.' £\'<i/i«irif v«n </f ^rricid.cri/JrnHrf. Den Haag:
Klsevier/Minisleric van Stviale Zaken en Werkgelegenheid.
384 Bijvoorbecld ArtxKomenani agrarische sceloren (7 juli 1994). Rubberconvenant (14 febru-
ari 1995). hranchc-ovcjvcnkomst Kindcropvang (I I december 1997).



en dan niet in de laatste plaats door de financiele paragraaf in die nota. die een flin-
ke subsidie in het vooruitzichl stelde voor een periode van vier jaar. '*•* In de con-
venanten zouden (kwantitatieve) afspraken gemaaki mieten worden over het terug-
dringen van de (branchespecifieke) prioritaire arbeidsrisico's - met name fysieke
belasting. werkdruk. RSI. lawaai en OPS. Bij voorkeur zouden de convenantsaf-
spraken opgenomen moeten worden in CAO-afspraken in de betrokken branches,
zodat zij algemeen verbindend verklaard kunnen worden. Daarnaast /ijn in een /eer
beperkt aantal gevallen delen van het convenant opgenomen in bcleidsregels, waar-
mee de convenantsafspraken kunnen worden gchandhaafd door de Arbeids-
inspectie.""'

De Strategie van arboconvenanten is. zeker in kwanlitatieve /in. redelijk succcsvol
te noemen. Begin 2003 waren er ongeveer 40 convenanten ondertekend. waarondcr
in een (link aantal branches die zichzelf hadden aangemeld. Dit aantal was aan-
merkelijk hoger dan in 1999 als doelstelling was gefonnuleerd."^ Bovendien lij-
ken de convenanten ook een eerste effect te hebben. Verheugd signaleerde slaatsse-
cretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelcgenheid eind 2002: "Hei effect van
arboconvenanten reikt verder dan de directe werkingssfeer. Niet eerder hebben de
onderwerpen arbeidsomstandigheden en verzuim- en reintegratiebeleid /o hoog op
de agenda van de sociale partners in sectoren gestaan als de laalste jarcn.""** Ook
was door de uitvoering van de arboconvenanten een aantal speciale uitvoeringsor-
ganisaties ontstaan die veelal waren ondergebracht bij al bestaande paritairc bran-
cheorganen van de sociale partners. De bedoeling is dat zij ook na afloop van de
arboconvenanten blijven bestaan, waarmee de aandacht v(H)r arbeidsomstandighe-
den op brancheniveau stevig is verankerd.

Niet alleen op brancheniveau. ook op bedrijfsniveau geeft de convenantenaanpak
een fikse impuls aan de arbeidsverhoudingen rond het thema arbeidsomstandighe-
den. Ten eerste prijken diverse prioritaire arborisico's inmiddels hoog op de agen-
da van het overleg (vgl. ook hoofdstuk 6). Ten tweede beogen diverse convenanten
de positie van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen bij het
arbeidsomstandighedenoverleg te versterken - dit als uitvloeisel van de bewuste
Strategie van de overheid om werknemers meer te betrekken bij de totstandkoming

385 /famfrs/uiJtfn // 1998-1999, 26 375, nr. I. Een maand eerder al was de staatssecretans van
SZW mede-ondertekenaar van de gemeenschappelijke verklaring van Kahmcl en Stichting van de
Arbeid over Arboconvenanten. 3 december 1998. In het regeerakkoord was de convenantenaanpak
reeds aangekondigd. tfa/7K<rv/u*Jt<vj // 1998-1999. 26 024. nummer 9. p. 33-34
386 Beleidsregel 5.2-2, Fysieke belasting in kinderdagverblijven, Bcleidsregel 5.3 Tillen op
bouwplaatsen Vbornemens tot een beleidregel zijn onder meer uitgesproken in het
Arboconvenanten meubelindustrie (Stcrl. 2002, 203. p. 3) en timmerindustrie (Stcrl. 2002. 242. p.
23). De Strategie om de sociale partners te stimuleren de convenantsafspraken op te nemen in
CAO's heeft een groot aantal juridische haken en ogen. waamaar op het moment van afsluiting
van dit proefschrift nog Studie werd gedaan door het ministerie. Ook los van de koppeling aan con-
venanten worden in CAO's echter wel. en in toenemende mate, arbo-afspraken gemaakt. Zie
/»rftofca/o/u 2002, p. 68-69
387 ATomf muiJ^n //. 2002-2003, 25 883. nr. 12, p. 2
388 Ibid. p. 3

97



en met name de uitwerking van de convenanten.^ Een eerste analyse van de
afspraken op papier stemt overigens niet bijzonder enthousiast. In veel convenan-
ten gaan de afspraken over de positie van de OR/pvt niet of nauwelijks verder dan
intenties, het bevorderen van communicatie, het verstrekken van informatie (het-
geen wcttelijk al verplicht is) en het verzorgen van voorlichting. Wei worden in
sommige branches de al genoemde expertisecentra opgezet. en in de helft van de
branches worden branchespecifieke werkboeken ontwikkeld.^** Bij afsluiting van
deze studie liep nog onderzoek naar de effectiviteit van het strategieplan en de
daadwerkelijke betrokkenheid van medezeggenschappers in de praktijk.

De periode na 1980 stond. zeker in het begin van dat decennium, zeer sterk onder
invloed van de trcurige «YWKWH.V«'/»? tt/ifvt7&A:f//n£. De economische crisis leidde tot
cen afbrokkelcnd gelcK>f in dc maakbaarheid van de samenleving en inzicht in de
grenzen van het overheidsbeleid. In de periode 1945-1975 werd "de bestendig lij-
kcndc economische groei |..| tocgeschreven aan een succesvol ingrijpen van de
overheid. Aan zelfvertrouwen ontbrak het in de publieke sfeer zeker niet. (..) In
dezclfdc periode werden de mogelijkheden voor de - verdere - verwetenschappe-
lijking van het overheidsbeleid hogcr aangeslagen dan ooit."^' Zeker na 1980 was
dit laatstc denkbceld stcrk aan crosie onderhevig. De legitimatie van de sturende
overheid kwam onder druk te staan; de ^rawd.* /ief/fs, zoals Lyotard het noemde,
haddcn him geloofwaardighcid verloren.^*

'legen de/.e achtergrond. en vanuit nieuwe fo.v/MnrvitMrt<//£«' inji'c/ifen, ontwikkelde
zieh bovendien een nieuwe conceptie van de rol van de overheid. De reactie op de
sturingspretenties van de ver/.orgingsstaat en het interventionalistisch recht, werd
bestuurswetenschappelijk gefundeerd in theoriecn omtrent reflexief recht."^
Uitgangspunt van dit systeemtheoretisch geinspireerde paradigma is dat maat-

389 KPMG-BKA (2000).
Den Haag: Elsevier/minislcrie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
390 Vgl. ^WHN'ont'cnarircn mViiwr .vfi/7: rap/wr/axr over </<• penWr /999-2002. Den Haag:
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. AVB/SBAA)2 85270. 2 december 2002
391 L.A. Geelhoed (1986). Deregulering en de grote operaties: Achtergronden en vooruitzich-
ten, in: KK.M. van Nispen en D.H. Noordhoek (red.). £)<• ,i>n>ff »prruri»: iV mrWirfti wtdVr /irt
IWI «»/'.tnyWcH in Wj?«"« »•/«•«'.v. Devenier: Kluwer. p. 38
392 J.-F. Lyotard (1979). L<i com/i/idn /HnWifH/rmc: nopporf «ir /* savoir. Paris: Minuit
393 H.D. Stout en N.J.H. Hüls (1992). Reflcxiviteit. autopoiese en rechtsstatelijkheid. in: N J.H.
Hüls en H.D. Stout (red). /fr/fo-ri>.v o/> ff/I«ic/m*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 1992. p.
219. Als oerbron van het reflexiel-rcchtelijk paradigma geldt G. Teubner (1983). Substantive and
reflexive elements in modem law. in: /.««• «1 .W/Vrv Afj-viov. 17. Ook in de nota ZIWI/ op Hff,?f-
vi'«,« (TK 1990-1991. 22008. nrs. 1-2. p. 26) wordt Teubner als inspiratiebron gemiemd. Voor een
geacheveerde uitwerking van Teubners theorie op het gebied van artxridsomstandigheden zie Ton
Wilthagen (1992). Recht in een gesloten samenleving: het debat over reflexief recht en auto-
pi»iesis. in: Äftn/ </«r urHtWi/tn<><(/. jg. 13. nr. I. en met name A.C.J.M. Wilthagen (1994),
Reflexive rationality in the Regulation of Occupational Safety and Health, in: R. Rogowski en T.
Wilthagen (eds). Ä«-fl«'.ri»r L<i/*>ur km-. De venter/Boston: Kluwer. p. 345-376
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wel een onderstroom. De jaren "70 gaven een omslag te zien in het denken over de
verhouding tussen overheid en sociale partners op hel gebied van vcilighcid en
gezondheid. De overheid zou meer moeten terugtreden, en de zorg voor de veilig-
heid en gezondheid met een gerust hart aan de sociale partners over kunnen laten.
Dit werd mogelijk geachl omdat de werknemers zieh sinds die peruxle vertcgen-
wcx)rdigd wisten door twee redelijk geaccepteerde instituties. namclijk de vakbon-
den en de ondememingsraad. In meer wijsgerige termen waren de werknemers niet
langer object van regulering. maar /elf subject van regelgeving. IX* ongelijkhcid lus-
sen werkgever en werknemers was gecompenseerd door bij vwrbeeld de (oekenning
van diverse rechten aan de laatstgenoemden en het toegenomen scholingsniveau. Hel
overleg over veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid werd ge/ien als een
overleg tussen gelijkwaardige partijen. Dit denkbeeld van een gelijkwaardige rclaiic
tussen werkgever en werknemer(s) lijkt veel op het negentiende-eeuwse liheralisme
dat de ideologische legitimatie vormde voor overheidsabstinentie op het gebied van
veiligheid. Voor Wilthagen was dit reden om de vraag op te werpen of daannee dc
kring rond was (en in feite de rechtsbescherming terug bij at")."""
Hoewel inderdaad sprake is van een /ekere gelijkenis. denk ik echler dal de/.e vraag
ontkennend beantwoord moet worden. De positie van de werknemer anno 2(X)3 is
toch institutioneel veel sterker verankerd dan die van zijn overgrootvader aan het
eind van de negentiende eeuw. De werknemers (en in hel bij/ondcr ondememings-
raden) kunnen putten uit een veelheid aan regels en bronnen. Daarnaast is principieel
ook niet omstreden dat de overheid in laalste instantie altijd een verantwoordelijk-
heid houdt voor de veiligheid en gezondheid van de burger. De discussies over dc
terugtredende overheid worden veeleer vanuit effectiviteitsoverwegingen gcvix:rd
en minder vanuit ideologisch liberalisme of een principieel subsidiariteilsdenken.
Het regelsysteem rond arbo-medezeggenschap wordt uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk is aangegeven dat die regels het resultaal zijn van
decennia van harde slrijd en van stille institutionaliseringsproccssen. Die ontwik-
keling is mede beinvloed door een aantal omgevingsfactorcn, waarvan mijns
inziens de economische ontwikkeling de meest bepalende factor is: de aandacht
voor arbeidsomstandigheden ön de mogelijkheden tot medezeggenschap zijn ten
dele conjunctureel van aard. Het huidigc regelsysleem is de resultante van ver-
schuivende machtsverhoudingen, van arbeidsverhoudingen op nationaal, sectoraal
en bedrijfsniveau. Omgekeerd heeft (de ontwikkeling van) de wetgeving op het
gebied van veiligheid en gezondheid ook zijn weerslag gehad op dc ontwikkeling
van de arbeidsverhoudingen in Nederland. Zeker rond de vorige eeuwwisseling, tot
ongeveer 1919, heeft de strijd voor menswaardige arbeid mede bijgedragen aan het
ontstaan van de vakbeweging en de verwerving van een institutionele positie. Aan
het eind van de twintigste eeuw is die strijd wellicht nog niet gestreden, maar zij is
niet meer van bijzonder grote invloed op de ontwikkeling van de arbeidsverhou-
dingen. In sommige gevallen zal het overleg rond bijvoorbeeld arboconvenanten
zeker effect hebben op de verhoudingen in een branche. maar 'arbo' is zeker geen
thema meer waaraan de klassenstrijd weer zal ontbranden.
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gezondheidsbescherming het regelgevingsproces effectief werd bei'nvloed."'**' Ook
de positie van de werknemersvertegenwoordigers in de SER was tamelijk sterk. Zij
hadden op diverse punten de meeste onafhankelijke leden aan hun zijde en de
adviezcn van de SER vonden redelijk weerklank in de uiteindelijke wetsvoorstel-
len/"" Terwijl in het laatste kwart van de negentiende en de eerste decennia van de
twintigste eeuw de vakbcweging nog veelvuldig in actie kwam en moest komen
voor een betere kwalitcit van de arbeid. bcwoog zij zieh aan het einde van de twin-
tigste ceuw als cen volledig geaeeepteerde partij in de institutionele circuits. Die
onomstreden institutionele positie is een van de belangrijkste bronnen waaruit de
vakbeweging kan pulten - mede omdat vanuit het concept van zelfregulering
betrokkenheid van "all parties involved" als essentiele voorwaarde voor een goed
belcid wordt gezien: corporatisme niel vanuit een doorwrochte ideologic zoals in
het christelijk-sociale denken, maar gelegitimeerd vanuit effectiviteitsoverwegin-
gen en abstrafte bcleidstheorie.*'*
Inmiddels is, aan het begin van de ecnentwintigste eeuw. arbo nauwelijks meer een
thema waar nog hikkelharde strijd over wordt gevoerd. Het revolutionaire vuur is
gedoofd. Dat betekent echter niet dat het arbobeleid in rook is opgegaan. Het is
evenmin in de lucht komen tc hangen. Het is veeleer stevig gegrond in de tamelijk
hechte slnictuur van de Ncderlandse polder, cn elke voorgenomen wij/iging van de
regeis loopt keurig längs de kanalen van de SER.

2.6. Slntbi'schouwinn: teru|> bij af?

Ter afronding van dit historische overzicht is het een goede zaak de balans op te
maken van anderhalve eeuw arbeidsomstandighedenrecht e"n arbobeleid van de
overheid. In hootdlijncn valt de volgende ontwikkeling te schetsen. Tot het eind van
de negentiende eeuw had de overheid. afgezien van de 'paskwillige' Kinderwet uit
1874, geen serieuze bemoeienis met de bescherming van de arbeiders legen de
gevaren van het werk. Het economisch liberalisme vierde hcx)gtij: de verhouding
lussen patroon en arbeider werd gezien als een vrije relatie, waarbij zeker de man-
nelijke arbeider geacht werd zijn eigen belangen te kunnen behartigen. Eerst met
de Arbcidswet 188̂ > werd een duidelijke taak aan de overheid toebedeeld, wat
under meer bleek uit de instelling van de Arbeidsinspectie. Toch duurde het nog tot
191 *•> tot ook de mannclijke werknemers object van beschermende regelgeving wer-
den. Nadien werd de veiligheidsregelgcving aanmerkelijk uitgebreid, tot feitelijk
medio jaren '90.
Dcze betrekkelijk dominante rol van de overheid was, op beleidsmatig niveau. even-

400 Wallers 2002. p. 4XrT
401 Vgl. J.P HalkcneiKlc (IW2). OurrtoidlsrvgWjrrvi/ig «•« mdarsc/iap/x'/i/it«' ofjja/?i5a/i>J.
Alphen a/d Rijn: Samsom HI) Tjeenk Willink. p. 35
402 !• ven/o werd do discussie over de arbowetgeving begin janrn '90 niet meer gevoerd vanuit
het ideaal van humanisering. maar met nüchtere verwij/jngen naar net posilieve effect van pre-
ventie op hei /.iekievcrzuim en hei arbeidsongeschiktheidsvolume.
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wel een onderstroom. De jaren "70 gaven een omslag le zien in het denken over de
verhouding tussen overheid en sociale partners op het gebied van veiligheid en
gezondheid. De overheid zou meer moeten terugtreden. en de zorg voor de veilig-
heid en gezondheid met een gerust hart aan de sociale partners over kunnen lalen.
Dit werd mogelijk geacht omdat de werknemers /ich sinds die periodc vertegen-
woordigd wisten door twee redelijk geaccepteerde institutes, namelijk de vakbon-
den en de ondememingsraad. In meer wijsgerige lemien waren de werknemers niet
langer object van regulering, maar zeit subject van regelgeving. De ongelijkheid tus-
sen werkgever en werknemers was gecompenseerd door bijvtH>rbeeld de loekenning
van diverse rechten aan de laatstgenoemden en het toegenomen scholingsniveau. Het
overleg over veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid werd ge/ien als een
overleg tussen gelijkwaardige partijen. Dit denkbeeld van een gelijkwaardige relatic
tussen werkgever en werknemerts) lijkt veel op hel negentiende-eeuwsc liberalisme
dal de ideologische legitimate vormde voor overheidsabstinentie op het gebied van
veiligheid. Voor Wilthagen was dit reden om de vraag op te werpen of daarmec dc
kring rond was (en in feite de rechtsbescherming terug bij aft.*'-'
Hoewel inderdaad sprake is van een zekere gelijkenis. denk ik echter dal deze vraag
ontkennend beantwoord moet worden. De positie van de werknemer anno 2(K)3 is
uxh institutioneel veel sterker verankerd dan die van zijn overgrootviuler aan hel
eind van de negentiendc eeuw. De werknemers (en in het bijzonder onderncmings-
raden) kunnen putten uit een veelheid aan regels en bronnen. Daarnaast is principieel
ook niet omstreden dat de overheid in laatste instantie altijd een verantwoordelijk-
heid houdt voor de veiligheid en gezondheid van de burger. De discussies over de
terugtredende overheid worden veeleer vanuil effectiviteitsoverwegingen gevoerd
en minder vanuil ideologisch liberalisme of een principieel subsidiariteitsdenken.
Het regelsysteem rond arbo-medezeggenschap wordt uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk is aangegeven dat die regels het resultaat zijn van
decennia van harde strijd en van stille institutionaliseringsprocessen. Die ontwik-
keling is mede beinvloed door een aantal omgevingsfactorcn, waarvan mijns
inziens de economische ontwikkeling de meest bepalende factor is: de aandacht
voor arbeidsomstandigheden e"n de mogelijkheden tot medezeggenschap zijn ten
dele conjunctureel van aard. Het huidigc regelsysteem is de resultante van ver-
schuivende machtsverhoudingen. van arbeidsverhoudingen op nationaal, secloraal
en bedrijfsniveau. Omgekeerd heeft (de ontwikkeling van) de wetgeving op het
gebied van veiligheid en gezondheid ook zijn weerslag gehad op de ontwikkeling
van de arbeidsverhoudingen in Nederland. Zeker rond de vorige eeuwwisseling, tot
ongeveer 1919. heeft de strijd voor menswaardige arbeid mede bijgedragen aan het
ontstaan van de vakbeweging en de verwerving van een institutionele positic. Aan
het eind van de twintigste eeuw is die strijd wel licht nog niet gestreden, maar zij is
niet meer van bijzonder grote invloed op de ontwikkeling van de arbeidsverhou-
dingen. In sommige gevallen zal het overleg rond bijvoorbeeld arboconvenanten
zeker effect hebben op de verhoudingen in een branche, maar 'arbo' is zeker geen
thema meer waaraan de klassenstrijd weer zal ontbranden.
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3. De formele positie van de
ondernemingsraad

Hoewel medezeggenschap rond veilige en gczonde arbeidsomstandighcden op
diverse niveaus gestalte krijgt - intemalionaal. nationaal, brancheniveau - ligt hei
zwaartepunt van het arbeidsomstandighedenbeleid loch op hct niveau van indivi-
duele ondememingen.' De basis van hct arbobeleid op ondcmemingsniveau is pri-
mair de zorgplicht van de werkgever. Daarnaast wordt bijzonder gewicht toegekcnd
aan de samenwerking tussen werkgever en werknemers.* De kern van de Arbowet
best aal. zeer kort samengevat. uit:
- een ;<>/#/>/»<«/ van de werkgever ten aanzien van zijn werknemers (art. 3 Arbo-

wet en art. 7:658 BW) e"n ten aanzien van derden (art. 10 Arbowet);
- een v<T/>/jcn//ng /O/ n<7 vwrf/i van «^n arfoiJwwn.vfcjndVg/ic'aVn/M'/«'/«/ (art. 3

Arbowet);
- op basis van een n'jjco-/nvfntor/5a//e en -eva/ua/i? en een p/an van aanpaJt; (art.

5 Arbowet);
- in sampHHrnfc/ng mef de onaV/7i<7m>i#.vraad", personeelsvertegenwoordiging of

de belanghebbende werknemers (art. 12 Arbowet);
- daarbij onüVr.v/eMna' aVwr e^n ar/wd/Vn.v/ (art. 14 Arbt>wet);
- in laatste instantie onder /«fzirnf van de overheid in de gedaante van de

(artt. 24-28 Arbowet).

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, wier rol in deze paragraaf
uitgebreid wordt besproken, nemen in dit stelsel dus een belangrijke positie in.
Schematisch ziet die positie er als volgt uit (waarbij de paragraaf-nummers dienen
als schematische paragraaf-indeling):

1 In de Arbowet wordt geen definitie van het begrip onderneming gegeven. In de Wet op de onder-
nemingsraden wordt onder 'onderneming" verstaan "elk in de maalschappij als lelfstandigc ccn-
heid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens
publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht" (WOR, art. I, lid I sub c). De Arbowcl adres-
seert werkgevers en werknemers, waarbij het verrichten van arbeid 'krachtens arbeidsovereen-
komst of publiekrechtelijke aanstelling' bepalend is in de definitie van beide geadresseerden en
daarmee de werkingssfeer van de wet (Arbowel. art. I. lid I). In ieder geval is de Arbowet dus van
kracht op elke vorm van ondememingsgewijze productic (waaronder ook begrepen overheids-
instellingen en non-profitorganisaties). Daarnaast vallen. blijkens artikcl 2 van de Arbowet, ook
werkzaamheden die niet plaatsvinden in een werkgever/werknemersrelalie onder zijn werkings-
sfeer. Te denken valt aan vrijwilligen.werk of werkzaamheden van stagiaires.
2 Reeds in de Arbowet 1980 vormde. aldus toenmalig Directeur-Generaal van de Arbeid A.J. de
Roos, de combinatie van zorgplicht enerzijds en samenwerkingsplicht ander/ijds de 'kern van de
structuur van de Arbowet'. A.J. de Roos (1982), De Arbeidsomsiandighedenwet, 5AM, p. 3<)8
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§3.1-3.3
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.- §3.4 ACHTERBAN

ARBODIENST

In dc navolgende paragrafen wordt ecn schets gegeven van de formele positie van
de nndcrncmin^sraad en de pvi in bo» jrhe/dso/mland/^hcdenbe/eid.' H/erh/j za/
omwille van de leesbaarheid overwegend de ondememingsraad genoemd worden,
omdal de positie van dc personcelsvcrtegenwoordiging op het gebied van arbeids-
umslandighcdcn op hoofdlijncn niet veel afwijkt van die van de OR. Waar dit wel
het geval is, zal het verschil ter plekke worden aangegeven. In hoofdstuk 4.1 zal
worden bezien hoc dc OR zijn formele positie in de praktijk daadwcrkelijk inklcurt.

Bij de beschrijving van de taken, middelen en bevoegdheden van de medezeggen-
schappers zal, waar nixlig of wensclijk, ecn historische bcnadering worden
gevolgd. De middelen, nicer precies: de faciliteiten en bevoegdheden. zijn de OR
namclijk nict altijd even ruim toebedceld geweest als in de Arbowet 1998 en de
nicest reccntc versie van de Wet op de ondernemingsraden. Vooruitlopend op de
naclcrc beschouwing kan worden gcsteld dat de ondememingsraad sinds de eerste
versie van de WOR uit 1950 allcngs meer formele mogelijkheden heeft gekregen.

3.1. I)e taak van de OR

De wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden legt, zoals al meermalen
is aangegeven, de verantwoordclijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de

3 De personeclsvertegenwoordiging als fornicle mede/eggenschapsfiguur dateert van de wijzi-
ging van dc Wel op dc Ondcmcmingsr.iden in 1998 (art. 35c). Wet van 14 februari 1998 to« wij-
ziging van dc Wet op dc ondememingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkoniM» van net nieuw
Burgerlijk Wetlx<k. .S'/fc 1998. 107. Voorcen uitgebreide introductie vgl. KWH. Vink en Th.H.A.
van Lccuwcn (2(K)2). /n;iVA/ m </F ;x

?. Den Haag: Sdu (2* druk)
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werknemers primair bij de werkgever. Hij wordt daarbij echter geacht sameo te
werken met de werknemers. Spiegelbeeldig daaraan stell de wetgeving de werkne-
mers tot taak zieh min of meer intensief te bemoeien met de zorg voor de arbeids-
omstandigheden in hun bedrijf of instelling. De opvattingen omtrcnt hin.* die samen-
werking er preeies uit zou moeten zien. zijn in de loop der tijd echter verschoven.

Wwr /970

Tot begin jaren zeventig was de rol voor de werknemers uiterst beperkt. "In de
Veiligheidswet kotnt de werknemer nauwelijks voor. Hij is vooral een te bescher-
men object en geen zelfstandige drager van enige verantwoordelijkheid.""* Werk-
nemers werden geacht de veiligheidsvoorschriften na te leven, desnoods onder
dwang of dreiging van strafrechtelijke vervolging.* Wei opendc artikel 21 van de
Veiligheidswet 1934 de mogelijkheid tot het instellen van veiligheidscommissies,
die onder meer een adviserende of voorlichtendc taak zouden moeten krijgen. De
AMvB die de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zou
moeten regelen. is echter nooit in werking getreden.'' Hoewel in de praktijk wel
diverse veiligheidscommissies zijn opgericht. bood de Veiligheidswet 1934 de
werknemers juridisch gezien geen enkel houvast om zieh actiel een eigen verant-
woordelijkheid voor de veiligheid toe te eigenen.

Ook in de eerste Wet op de ondernemingsraden van 1950 was de rol van de werk-
nemers. in casu de ondernemingsraad. op het gebied van veiligheid en gezondheid
beperkt. Krachtens artikel 6, lid 2 onder d, had de OR de bevoegdheid toezicht te
houden op de naleving van de wettelijke voorschriften ter bescherming van de
werknemers in de onderneming, alsmede op de indenting van de werkpiek in het
belang van de veiligheid. de gezondheid en de hygiene en op de schalt- en kleed-
gelegenheden. Formele bevoegdheden om deze taak naar behoren in te vullen ont-
braken echter. De praktische betekenis van de WOR 1950 op het gebied van de vei-
ligheid en gezondheid bij de arbeid was dan ook, aldus Geers, "nagenoeg nihil"7

WO/? /97/

De tweede versie van de Wet op de ondernemingsraden, de WOR 1971. betekende
tot op zekere hoogte een doorbraak op het gebied van medezeggenschap - zowel
wat betreft de taakstelling van de OR als wat betreff zijn bevoegdheden. Was dc
WOR 1950 nog uitsluitend gericht op het bedrijfsbelang, waarbij de OR als taak
had "onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermö-
gen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van dc onderneming", de
WOR 1971 introduceerde voor het eerst een duale taak: naast een bijdrage aan het
functioneren van de onderneming tevens behartiging van de belangen van de werk-

4 A.J.C.M. Geers en J.H. Kwantes (1992), VW//g «i wW: <fe >4rfreK£«,>m.vta/u/(j?/i«fe/»v«7
nr>/ van </<• O/f. Alphen a/d Rijn: Samsom. p. 53
5 AJ.C.M. Geers (1988). /ter/i/ en /lu/naniierinff van <fc ar*W</, Deventer: Kluwer. p. 67
6 Ibid.. p. 69-70
7 Ibid. p. 77
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nemers - zij het dat de bestuurder nog wel de voorzitter van de ondernemingsraad
was, zodat van een echte werknemersvertegenwoordiging nog niet kan worden
gesproken.
Daarnaast kreeg de ondernemingsraad een aantal formele bevoegdheden. zoals
advies- en instemmingsrecht en het recht deskundigen in te schakelen. De specifie-
ke taakomschrijving op het gebied van veiligheid en gezondheid bij de arbeid werd
vastgelcgd in artikel 28. Artikel 28. lid I. van de WOR 1971 verlangde van de
ondernemingsraad dat deze "zoveel als in zijn vermögen ligt de naleving in de
onderneming van de wettelijke voorschriften op het gebied van [..] ter bescherming
van de in de onderneming werkzame personen |bevordert|."
Deze laatste laakopvatting slool aan bij de toezichthoudende taak uit de WOR 1950,
maar verschoof het accent van 'toezicht op' naar 'bevordering van' de naleving van
de wcltelijkc voorschriften. Dcze .vn/nu/rrj/ig.vfc/aJ!; van de OR bleef ook in volgen-
de versies van de WOR overeind, zij het dat in de WOR 1990 de bevordering van
'het welzijn in verband met de arbeid' wordt toegevoegd. Aanleiding hiervoor was
de introductie van de term 'welzijn' in de Arbowet van 1980."

Naast de stimulcringstaak gaf artikel 23 WOR de OR het recht om alle onderwer-
pen die hij van belang achtle op de agenda van de overlegvergadering te zetten.
Daarmee werd het arbcidsomstandighedenbcleid binnen bedrijven formed onder-
urjp van ovwJty /.'.ir »'iVikv pxar J.2. //, £taw7KiMr.vi* »enV̂ MVÄr artr'AW 27, i'ni i'ti,
WOR de ondernemingsraad een tamelijk zware bevoegdheid op het gebied van vei-
ligheid en gezondheid, in casu het instemmingsrecht (zie verder par. 3.3.2). Deze
beide cruciale rechten, het overlegrecht e"n het instemmingsrecht, gaven de onder-
nemingsraad een centrale rol op het terrein van veiligheid en gezondheid.

WOÄ /979 «•« Arfamvr

Vanaf het begin van de jaren "70 woedden discussies omtrent zowel de regeling van
de medezeggenschap van de werknemers als de arbeidsbeschermende wetgeving.
Het harmoniemodel dat met name de WOR 1950 had gekenmerkt. maakte plaats
voor nicer conlliclueu/.c arbeidsverhoudingen. althans wat betreft de WOR 1979 (in
de Arbowet ädernden de opvattingen omtrent medezeggenschap nog vooral de geest
van gezamenlijk belang). De verscherpte opvattingen omtrent de medezeggenschap
van werknemers mondden uit in een roep om verdergaande bevoegdheden van de
OR. Overigens hadden deze discussies, alsook de daaruit voortvloeiende wijzigin-
gen in de WOR in 1979. weinig directe betekenis voor de medezeggenschap rond
veiligheid en ge/ondheid; althans niet voor de taakopvatüng, maar wel voor bij-
voorbeeld de faciliteitenregeling (zie par. 3.3).
Dc gewijzigde opvattingen omtrent medezeggenschap van werknemers hadden
echter wel efleet op de veilighcidswetgeving. Terwijl de oude Veiligheidswet werk-
nemers vooral zag als objecten van zorg, werden zij allengs meer als rechtssubjee-

8 Overigens werden de wel/.ijnsbepalingen in de Arbowet 1980 pas in 1990 (derde tranche) van
kracht.
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ten gezien die zelf zouden moeten kunnen meebeslissen omtrent (dc inheriting van)
hun arbeid. Belrokkenheid van werknemers bij de 'humanisering van de arbeid'
werd gezien als intrinsieke waarde.** Deze opvatting omtrent de positie van werk-
nemers als rechtssubject ging bovendien gepaard met een afnemend geloof in cen-
trale. detaillistische overheidsregulering van omstandigheden op bedrijfsniveau
(vgl. par. 2.4). Daarmee werd de belrokkenheid van werknemers niet alleen op
ideologische gronden gemotiveerd. maar ook vanuit effectiviteitsoverwegingen.
Samenwerking op bedrijfsniveau zou de kwaliteit van het veiligheidsbelcid en hot
draagvlak voor dat beleid ten goede komen.
Deze concepties van de rol van de werknemers bij het arbeidsomstandighedenbe-
leid vonden hun weerslag in de Arbowet 1980. met name in de verplichte samen-
werking tussen werkgever en werknemers op bedrijfsniveau (artikel 13).'" Boven-
dien werd de werkgever verplicht vooraf overleg te voeren met de OR over het
ondememingsbeleid "voor zover dat van aanwijsbare invloed kan zijn op de veilig-
heid, de gezondheid of het welzijn van de werknemers" (art. 4. lid 4. Arbowet)."
Overigens werden deze samenwerkingsverplichtingen pas ingevoerd in dc derde
tranche van de Arbowet (in Oktober 1990).'-

In de periode na de WOR 1979/Arbowet 1980 is in de taken van de OR, zo op het
oog althans, niets essentieels gewijzigd.'^ Ook na de opeenvolgende wijzigingen in
de WOR heeft de OR nog immer zijn stimuleringstaak. overlegrccht en instem-
mingsrecht. Ook de samenwerkingsverplichtingen in de oude Arbowet zijn in dc
Arbowet 1998 meegenomen - althans bij eerste lezing.

9 Geers 1988, p. 86 en 91
10 Ook op institutioneel niveau werd samenwerking tussen werkgevers en werknemers gesti-
muleerd middels de instelling van een landelijke Arboraad. Geers 1988. p. 246ff
11 Om in bedrijven zonder ondernemingsraad hei formele overleg Ic bevorderen, introduceerde
art. 14 van de Arbowet 1980 de figuur van de arbocommissie. Voor bepaulde categorieen bedrij-
ven en instellingen zou, middels een AMvB. instelling van een arbocommissie verplicht gesteld
kunnen worden (art. 14, lid 2). Ook afzonderlijke bedrijven zouden hiertoc. middels een aanwij-
zing van het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie, verplicht kunnen worden (art. 14. lid 3). De
leden van de arbocommissie zouden gekozen moeten worden uit de werknemers (in bedrijven
waar formeel werkoverleg was ingesteld op getrapte wijze. middels een afvaardiging uit het werk-
overleg naar de arbocommissie. (art. 14, lid 4), terwijl de bevoegdheden grosso modo gelijk zou-
den moeten lopen met die van de OR. In de praktijk is de verplichting een arbocommissie in tc
stellen nooit in werking getreden, zodat hier verder niet op de arbocommissie wordl ingegaan.
Uitgebreider: Geers 1988. p. 182ff. Voorts I.A.C. van Hären (1991), De medezeggenschap van
werknemers in het arbeidsomstandighedenrecht. in: A.J.C.M. Geers (red.), Sr/iftt arfrfK&o/urta/»-
rf/j?/>?d<>nwA/, Deventer: Kluwer. p. 70ff.

12 Besluit van 12 September 1990 (5/fc. 488).
13 Wei is in 1998 de medezeggenschap in kleinere bedrijven zwaarder aangezet. In bedrijven
met minder dan 50 maar mee> dan 10 werknemers kan de werkgever vrijwillig een personeels-
vertegenwoordiging instellen (WOR. art. 35c. lid I). Indien een meerderheid van de werknemers
dal wenst of hierover in de CAO afspraken zijn gemaakt. is de werkgever hiertoe verplicht (WOR.
an. 35c. lid 2). Deze pvt heeft expliciet een taak in het overleg over de werktijden en arbeidsom-
suindigheden in het bedrijf (WOR. art. 35c, lid 3).
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Toch blijkt bij preciezere lezing van de jongste formulering van de samenwer-
kingsplicht een verschuiving te zijn opgetreden, die een stap terug lijkt te zijn. Het
oude artikel 4. lid 4, bepaalde zoals gezegd dat de werkgever overleg moest voeren
over het ondernemingsbeleid "voor zover dat van aanwijsbare invloed kan zijn op
de veiligheid, de gezondheid of het welzijn van de werknemers." Hiermee beoogde
de wetgever dat werkgevers vööraf de gevolgen van voorgenomen beslissingen in
zoudcn schatten. Veiligheid en gezondheid moesten. in theorie althans. integraal
ondcrdecl uitmaken van de afwegingcn van de ondernemingsleiding.
Artikel 12. lid I. van dc Arbowet 1998 steh evenwel: "Bij de uitvoering van het
arbcidsomstandighedenbeleid werken de werkgever en werknemers samen. De
werkgever vocrt |..| vooraf overleg |..| over de uitvoering van het arbeidsomstan-
dighedenbeleid." Deze formulering lijkt te impliceren dat de taak van de werkne-
mers(-vertegcnwoordigers) zieh beperkt tot overleg over de M/nwri/ig van het
arbobeleid. De samenwerking dreigt zieh bovendien te beperken tot het a/-fo;beleid
in engere zin, dat wil /eggen de planmutige aanpak van gesignaleerde nsico's. en
nfet ccn geintcgreerde. prcventieve benadering in het algemene ondernemingsbe-
leid.'"* Tcrwijl de oude formulering een pro-actieve opstelling vereiste, beperkt de
Arbowet 1998 zieh tot ccn reactieve systematiek van risico-inventarisatie/plan van
aanpak. Weliswaar is een risico-inventarisatie (M)k vereist in geval van gewijzigde
werkmcthoden of werkomstandigheden (art. 5. lid 4. Arbowet 1998). maar lang niet
altijd wordt die inventarisatie als /»rt'irM/Vv«' toets uitgevoerd.
In hoeverre deze herformuleringen daadwerkelijk een essentiele verschuiving bete-
kenen. is lastig in te schatten. Er is geen onder/oek gedaan naar de wijze waarop in
dc praktijk invulling is gegeven aan de verplichting om overleg te voeren over het
oiulcmcmingshclcid als hedoeld in artikel 4 van de Arbowet 1980 (of 1994). Te vre-
zen vail dat het overleg over het bclcid zieh veelal reeds beperkte tot overleg over
arbobeleid in engere zin. Aan de andere kant steh artikel 11, lid 2. van de Europese
Kadcrrichtlijn 89/391 dat de OR vwr«/ tijdig dient te worden geraadpleegd over
"alle «w<///v#W«7i (cursivering JP) die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de
veiligheid en de gezondheid". Hiermee bli jft in feite het oude overlegrecht op grond
van artikel 4 overeind. Toch is het schrappen van de overlegvcrplichting uit de
Arbowet niijns inziens een stapje terug. omdat de oude tekst het initiatief en de ver-
antwoordelijkhcid om de arbogevolgen van het beleid aan te geven bij de werkge-
ver legde. terwijl de WOR alertheid van de ondernemingsraad vereist.'-''

Met deze bedenkingen in het achterhoofd, kan al met al toch gesteld worden dat de
OR in tie loop van vijftig jaar een steeds nadrukkelijker rol heeft gekregen op het
gebied van veiligheid. gezondheid en welzijn bij de arbeid: in vergelijking met de
Veiligheidswet 1934 een algemene samenwerkingstaak (in de Arbowet) en. meer
ingevuld in dc WOR. overlegrecht plus een verschuiving van een toezichthouden-
de naar een simulierende en toetsende rol waar het de naleving van de wettelijke
rcgels betrcft. IX- belangrijkstc winst in vergelijking met de oude Veiligheids-
welgeving is echter het instemmingsrecht.

14 Vgl. Jan Popma (1948). Nieuwe Arbowet kan beter. in. 0/?-/»I/W7>KI/I>, Jg. 24. or. 3. p. 37-38
15 Vgl. Gccrs m « . p. 117
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Om aan de hem toebedeelde taken invulling te kunnen geven. dient de OR te
beschikken over voldoende middelen en bevoegdheden. In paragraaf 3.2 wordt
eerst ingegaan op een aantal basisvoorwaarden voor medezeggenschap. en konien
vervolgens de faciliteiten van de OR en zijn leden aan de orde. In paragraat 3.3
wordt een beeld geschetst van (de ontwikkcling in) de bevoegdheden van de onder-
nemingsraad. Hierbij zal. waar afwijkende bepalingen gelden voor personeelsver-
tegenwoordigingen. apart aandacht worden besteed aan de rechten en bevoegdhe-
den van de pvt.

3.2. Basisvoorwaarden voor medezeggenschap

Zoals uit paragraaf 3.1 blijkt. kent zowel de WOR als de Arbowet de onderne-
mingsraad een centrale rol toe in het overleg over het arbeidsomstandighedenbe-
leid. Die overlegverplichting impliceerl uiteraard een overlegrer/i/. Het algemene
overlegrecht is opgenomen in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden: de
OR heeft het recht een overlegvergadering uit te rocpen (art. 23. lid I. WOR). waar-
na de bestuurder in de zin der WOR verplicht is aan een dergelijke oproep gchoor
te geven."" Zo nodig kan een unwillige wederpartij (na bemiddcling van de
bedrijfscommissie) door een beroep op de kantonrechtcr worden gedwongen
gehoor te geven aan de uitnodiging tot overleg (art. 36 WOR). In de overlegverga-
dering kunnen "alle aangelegenheden de onderneming betreffende" aan de orde
worden gesteld, dus uiteraard ook het arbeidsomstandighedenbelcid.
Dit algemene overlegrecht op grand van de WOR kan vanuit de Arbowetgeving nog
worden aangevuld met een bijzonder overlegrecht rond speeifieke arbeidsomstan-
dighedenthema's. Zo schrijft bijvoorbeeld artikel 5, lid 3. van de Arbowet 1998
voor dat de werkgever moet overleggen over de voortgang van het plan van aanpak
alvorens deze voortgang neer te leggen in een (jaarlijkse) rapportage. Bij dit over-
leg komt in ieder geval aan de orde het al dan niet meer actueel zijn van de risico-
inventarisatie en -evaluatie. Ook in het Arbobesluit is een aantal overlcgverplich-
tingen opgenomen, met name gericht rond het gevaarlijke-stoffenbeleid.'^
In de eerdere versies van de Arbowet was het overlegrecht, zoals eerder aangege-
ven (par. 3.1), mijns inziens sterker geformuleerd: de werkgever was verplicht
vooraf overleg te voeren met de OR over het ondememingsbeleid "voor zover dat
van aanwijsbare invloed kan zijn op de veiligheid, de gezondheid of het welzijn van

16 Opmerkelijk genoeg is het algemeen overlegrecht ni'el van overeenkomstige loepassing op de
pvt: in art. 35c onlbreekt een verwijzing naar art. 23 WOR. Sprengers gaf al in 1996 lerecht aan
dat hiermee een principiele weeffout in art. 35c dreigde te sluipen. omdat z.onder algemeen over-
legrecht in feite ook het gebruik van de verdere bevoegdheden in de lucht koml te hangen. L.C.J.
Sprengers (1996). Personeelsvertegenwoordiging een ongewenste wetgevingsvruchl, in: 5AM,
nr. 7/8. pp. 461-470
17 Arbobesluit art. 4.46. lid 2 (asbest) en 4.92 (biologische agentia). Ook diverse Europese richl-
lijnen verplichten tot overleg tussen werkgever en werknemers (bijvoorbeeld art. 6, lid 3c,
Kaderrichtlijn 89/391, maar ook diverse bijzondere richtlijnen).
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de wcrknemers" (art. 4, lid 4, Arbowet 1980, lid 7 Arbowet 1994). Het overlegrecht
van de OR is op dit punt beperkt tot het recht op overleg over de uitvoenng van het
arbeidsomstandighedenbeleid. Aan de andere kant Staat het de ondernemingsraad
uiteraard altijd vrij om ook in het overleg omtrent advies- of instemmingsplichtige
besluiten dn in het overleg over de algemene gang van zaken (art. 24 WOR) expli-
ciet aandacht te besteden aan de "invloed op de veiligheid, de gezondheid of het
welzijn van de wcrknemers" (zie ook paragraaf 3.3.2 en 3.3.4).
Deze mogelijkhcid bestaat al sinds 1979: artikel 31a, lid 6 respectievelijk 31b, lid 2
vcrplichtten tot V(K)raankondiging van voorgenomen beleid (halfjaarlijks resp. jaar-
lijks). Dcze 'mededelingsplicht' is in de jongste redactie van artikel 24 WOR aange-
scherpt. Sinds 1998 is in het eerste lid namelijk bepaald dat dc ondememer tijdens het
halfjaarlijkse overleg mededeling doet over besluiten die hij in voorbereiding heeft
met bctrckking tot aangelegenheden die uiteindelijk kunnen uitmonden in een
advies- of insteinmingsplichtig besluit. Daarbij is expliciet vastgelegd dat ondeme-
mer en OR afspraken moeten maken over tijdstip en wijze waarop de ondememings-
raad in de besluitvorming wordt betrokken. Als de bestuurder een besluit neemt zon-
der dat hij in con eerder stadium mededeling heeft gedaan van zijn voomemens, dan
is niet ondcnkhccldig dat bij een eventueel beroep legen de uitvoering van dat besluit
(art. 26 WOR) de Ondernemingskamer dit zal meewegen als een procedurele nala-
tigheid. Schending van de vcrplichtingen in art. 24. lid 1. is echter niet altijd eenvou-
dig vast te stellen.'" Tot op heden heeft de Ondernemingskamerovcrigens nog nooit
een vonnis gewezen waarbij artikel 24 in deze zin aan de orde is gesteld.

Nuast het recht tot overleg met de bestuurder heeft de ondememingsraad ook het
recht /.ich underling te verstaan - hetzij door het individuele recht op 'onderling
beraad' (art. 18. lid I), hetzij door onderlinge vergaderingen. Het recht op onder-
linge vergaderingen is overigens niet expliciet in de WOR opgenomen, maar kan
worden afgeleid uit am. 14 lid 2, 16 lid I en 17 lid 2 WOR. Ook heeft de ondeme-
mingsraad het recht om "de in de onderneming werkzame personen" te raadplegen
(art. 17. lid 1 jo. 18, lid 1). Omtrent de faciliteiten voordeze vormen van beraad uit-
gebrcider paragraaf 3.2.3.

Teneinde zijn (overleg)taak naar behoren te kunnen vervullen, heeft de onderne-
mingsraad recht op infurmatic.

De basis voor het informatierecht is artikel 31. lid I. van de Wet op de onderne-
mingsraden: "De ondememer is verplicht desgevraagd aan de ondememingsraad en
aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken

18 I..C.J. Sprengers (1<W8*. Wij/iging art. 24 WOR: wordt de ondernemingsraad nu werkelijk
een denktank van de ondememer?. in: SCN-I'IM/ ÄwA/. p. 367-370. Zie ook R.H. van het Kaar (red.).

4. losbladig. an. 24. aantekening 2
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die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlich-
lingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. "''* Dc/.e informal ie-
plicht dateert al van de WOR 1950. die de bestuurder van een underneming ver-
plichtte "alle inlichtingen te verstrekken. welke de ondernemingsraad behocft voor
de uitoefening van de hem (..] toegekende bevoegdheden" (art.6. lid 5 sub a). De
verplichting om informatie desgevraagd schriftelijk te verstrekken is in de WOR
1971 geintroduceerd (art. 30. lid 3). Er zijn geen ecnduidige criteria vastgelegd
omtrent de vraag wat 'redelijkerwijze' is. In voorkomende gevallcn kan dc onder-
nemingsraad een beroep doen op de kantonrechter, zij het na bemiddcling van de
bedrijfscommissie (art. 36, lid 2-3).

Aws/e/ iVi/omuif »>nec/»f

Naast het voornoemde actieve recht voor de OR/pvt om informatie te vragen. heeft
de ondememer bovendien de verplichting bepaalde informatie ongevraagd le ver-
strekken. Op het terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid zijn met name van
belang de verplichtingen in artikel 31b, 31c en 31a. lid 8. WOR. de infomiatiever-
plichtingen in de Arbowet en het Arbobesluit. en een aantal bepalingen in de
Regeling Certificalie.

VVOÄ

Artikel 31b van de WOR verplicht de ondememer de OR ten minste eenmaal per
jaar schriftelijke informatie te verstrekken over het gevoerde sociale bcleid binnen
de onderneming. Ook moet hij mondeling of schriftelijk mededeling docn van zijn
verwachtingen ten aanzien van het dat jaar te voeren sociale beleid. De verwijzing
naar de artikelen 27 en 28 van de WOR impliceert dat hieronder ook het gevoerde
beleid inzake de arbeidsomstandigheden moet worden verstaan. Artikel 31c WOR
verplicht de ondememer de ondememingsraad zo spoedig mogelijk te infonneren
over eventuele voomemens tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een des-
kundige buiten de ondememing. met betrekking tot instemmingsplichtige aangele-
genheden (en daarmee vrijwel alle zaken op het gebied van arbeidsomstandighe-
den, vgl. par. 3.3.2).
Hoewel dit niet expliciet wordt genoemd, vormt artikel 31b ook de basis voor het
verstrekken van gegevens omtrent ziekteverzuim en uitstroom van werknemers
naar de WAO. Dit soort informatie kan, zeker indien zij is uitgesplitst naar bijvoor-
beeld afdelingen of functiegroepen, van belang zijn voor de OR om inzicht te krij-
gen in knelpunten binnen de organisatie of bijvoorbeeld de effectiviteit van het
gevoerde verzuimbeleid. In dit licht is van belang dat "[de] gegevens kwantitatief
zodanig |worden) gespecificeerd dat daaruit blijkt welke uitwerking de verschil-
lende onderdelen van het sociale beleid hebben gehad voor afzonderlijke bedrijfs-
onderdelen en functiegroepen." (art. 3Ib, lid 1).

19 In ondememingen waarin een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld. mag de ondeme-
mer de gevraagde informatie ook mondeling verstrekken (art. 35c. lid 6. en art. 35d. lid 3).
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Artikel 31a, lid 8, verplicht ondememers die ingevolge artikel 12.2 of 12.4 van de
Wel milieubeheer een milieujaarverslag moeten opstellen, dit verslag zo spoedig
mogelijk ter kennis le stellen van de ondernemingsraad en het ook te bespreken.
Hoewcl in het milieuverslag niet rechtstreeks sprake zal zijn van het arbeidsom-
standighcdcnbcleid binnen een onderneming, liggen relaties tussen milieubelaslen-
de factoren en bijvoorbeeld de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke Stoffen of
geluidsbclasting voor de hand. Zeker in bedrijven waarin milieubeleid en arbobe-
leid in ondcrlingc samenhang worden gezien, kan het overleg over het milieujaar-
verslag ccn ingang bieden om ook de arbeidsomstandigheden aan de orde te stel-
len. Ook kan gewezen worden op de relalie met artikel 6 van de Arbowet 1998. Dit
artikel legt bedrijven die het risico lopen van zware ongevallen (met name bedrij-
ven in de procesindustrie) een groot aantal registratieverplichtingen op.-" Ook moe-
ten de aangewezen bedrijven een arbeidsveiligheidsrapport opstellen (afdeling 2.2
Arbobesluit). Hoewel de Arbowet 1998 niet expliciet stell dat de voornoemde infor-
matie tcr kennis moet worden gesteld van de OR (zoals wel het geval was bij het
arbcidsvciligheidsrapport in de oudere versies van de Arbowet), is de ondernemer
op grond van artikel 11. lid 2, van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) ver-
plicht tc overleggen inet de ondernemingsraad over het veiligheidsrapport. Dit is,
zeker via de omweg van artikel 31, lid I, WOR voldoende basis om de informatie
op te vragen.

Het arbeidsveiligheidsrapport is een zeer speeifiek soort informatie, die slechts
voor een beperkt aantal ondernemingsraden van belang zal zijn. Van meer belang is
artikel 12, lid 2. van de Arbowet 1998. Dit verplicht de werkgever om de OR of de
personeclsvertegcnwoordiging een afschrift van de risico-inventarisatie en -evalu-
utie (Rl&K) toe tc zenden.-'
Daamaast valt uit de Arbowet 1998 een aantal andere zaken te destilleren waarover
de OR of personeelsvertegenwoordiging moet worden geinformeerd. De OR heeft
recht op:
- een overzicht van alle ongevallen met verzuim (art. 5, lid I, jo. art. 9, lid 1):
- een exemplaar van het plan van aanpak (art. 5, lid 2), dat overigens deel moet

uilmuken van de R1&E;
- de schriftelijke rapportage over de voortgang van het plan van aanpak (art. 5.

lid 2);
- onvcrwijlde melding van ernstige arbeidsongevallen in het bedrijf (art. 9. lid 2):
- een afschrift van alle adviezen van de arbodienst aan de werkgever (art. 14,

lid 7).

20 De prccie/c nit working slaat in hcl Besluit risico's zware ongevallen 1999 (5//). 1999, 234).
Bijlagc I bij het Besluit bevat een lijsl met categorieen van bedrijven die onder het Besluit vallen.
Dit Besluit vindl /ijn juridische grondslag medc in de Wel milieubeheer. die tevens de grondslag
vormt voor het Besluit milieuverslaglegging (S/fe. 1998. 6551.
21 De Kichilijn Certificenng Arbodiensten (par. 2.7.1) verplicht ook de arbodienst de onderne-
mingsraad een exemplaar van de RI&E en zijn advies hierover toe te zenden.
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Dit laatste punt is lange tijd een heet hangijzer geweest in de relatie tussen werk-
gevers en ondememingsraden. Ten unrechte overigens. De verplichting om de
ondememingsraad een atschrift te verstrekken van adviezen van de arbodiensi aan
de werkgever was reeds in 1994 opgenomen in de Arbowet (art. 18. lid 4). "Ken
atschrift van een advies, op grond van het eerste lid. onderdeel <j of </ |d.w.z. een
advies aan de werkgever omtrent de risico-inventarisatie en -evaluatie respectieve-
lijk een advies aan de ondememingsraad). wordt door de |deskundige) werknemers
[..) of diensten. gezonden aan de andere partij. Bij het ontbreken van een ondeme-
mingsraad zorgt de werkgever ervoor dat de inhoud van een aan hem gericht advies
zo spoedig mogelijk ter kennis van de belanghebbende wcrknemcrs wordt gesteld."
Overigens had ook de werkgever recht op een afschrill van alle advie/en die de
arbodienst aan de ondememingsraad uitbracht.

De tekst van de wet was dus duidelijk genoeg: de (interne of externe) »rfax/imYr
was verplicht om zdlf een atschrift van zijn adviezen op te sturen naar de ondeme-
mingsraad. In de praktijk bleek echter dat arbodienslen de verantwoordelijkheid
voor deze laak veelal in handen van de opdrachtgever (in de praktijk: de werkge-
ver) legden. Met name de FNV stelde hierover regelmatig signalen te krijgen."
Hoewel zelfs de toch eenduidige formulcring uit 1994 al tot allerlei miscommuni-
catie leidde, werd in de Arbowet 1998 de bcpaling over het toc/.enden van de
afschriften aanvankelijk geschrapt. Bij amendement van Kamerlid Middel van de
PvdA werd voorgesteld alsnog een bepaling over de kwestie op te nemen-', een
voorstel dat zonder stemming werd aangenomen. Het nieuwe lid was echter bui-
tengewoon mistig geredigeerd: "Een afschrift van een advies als bedoeld in het der-
de lid, wordt gezonden aan de ondememingsraad of personeelsvertegcnwoordi-
ging." Wie voor het toezenden verantwoordelijk was. werd door de (taalkundig)
passieve formulering onduidelijk. Deze onduidclijkheid was voor de senaalsfraclies
van de PvdA aanleiding te vragen om een "uitdrukkelijke bevestiging dat de ver-
zendplicht in dezen op de Arbodienst rust, voor zover er sprake is van een mede-
zeggenschapsorgaan."''* Die bevestiging werd gegeven in de daaropvolgende
Memorie van Antwoord. waarbij nog ten overvloede gesteld werd dat "de verzend-
plicht van de Arbodienst niet [afdoet] aan de informatieverplichtingen van de werk-
gever op grond van de ^

Naast de informatieverplichting omtrent de zogeheten 'systeemelementen' (RI&E.
plan van aanpak. voortgangsrapportage) noemt de Arbowet verder geen inhoudelij-
ke thema's waarover de werkgever de ondememingsraad zou moeten informercn.
Deze worden echter wel genoemd in het Arbobesluit. Met name heeft de ondeme-
mingsraad op grond van het Arbobesluit recht op informatie met betrekking tot het

22 FNV (1995), O/? en ar&ot/iV/is/: ton/oc/fn over conrrac/en, Amsterdam: FNV
23 KamrmuifeTi //. 1998/99. 25 879. nr.18
24 fame rs fuiUvn /. 1998/99, 25 879. nr.71 a. p. 6. Waar een mede/eggensihapsorgaan ontbreekt.
verschuift de informatieverplichting om onduidelijke redenen naar de werkgever.
25 ATom* muttm /. 1998/99. 25 879. nr.71 b. p. 11
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werken met gevaarlijke Stoffen, namelijk de resultaten van metingen van asbest en
biologische agentia.^ Ook de resultaten van geluidsmetingen op de werkvloer die-
nen ter kennis te worden gesteld van de ondernemingsraad of personeelsvertegen-
woordiging.-^ Voorts dient de werkgever de OR/pvt te informeren over een onvoor-
zienc blootstelling aan de genoemde gevaarlijke Stoffen.-" Verder heeft de OR/pvt
recht op de (niet op individuele personen te herleiden) gegevens uit het medisch
onderzoek ondcr werknemers die werken met de genoemde gevaarlijke Stoffen.^
Ten slotte dient de werkgever eventuele vrijstellingen voor het werken met gevaar-
lijke Stoffen te melden aan de OR/pvt.^"

Hierbovcn is in de meeste gevallen geen onderscheid gemaakt tussen OR en pvt. De
informatierechten zijn beide medezeggenschapsorganen namelijk gelijkelijk toebe-
deeld - ten minstc, in de Arbowet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.
De inlbrmaticrechten voor de pvt in de WOR zijn echter enigszins ingeperkt. De
artikelen 31a en 31c zijn niet van overeenkomslige toepassing voor de pvt. Wel kan
zij desgewenst een beroep doen op artikel 31 lid 1: het algemene informatierecht.
In afwijking cvcnwcl van de informatieverplichtingen jegens de OR, mag de
hestuurder de gevraagde informatie aan de pvt ook mondeling verstrekken (art. 35c,
lid 6, WOR). Op grond van artikel 35c. lid 3, is ook 35b. lid 4. WOR van toepas-
sing. Dit stell dat de ondernemer verplicht is de personeelsvertegenwoordiging te
informeren over het gevoerde en te voeren sociale beleid. Dit lijkt veel op art. 31b.
met dien verstände dat ook deze informatie mondeling mag worden verstrekt. Een
kwantilalieve spccificatic is evenmin vereist.

De leden van de ondernemingsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle
zaken- cn bedrijfsgeheimen ten aanzien waarvan zij, in verband met opgelegde
geheimhouding. het vertmuwelijk karakter moeten begrijpen (art. 20 WOR).
Artikel 20 is niet overcenkomstig van toepassing verklaard voor leden van de per-
soneelsvertegenwoordiging. maar het spreekt voor zieh dat ook zij prudent met ver-
trouwelijke infonnatie om dienen te gaan.

26 Respecticvelijk Arbobesluit artikel 4.SÜ en 4.93. AI deze verplichtingen gelden evenzeer
jegens de pvt.
27 Arbobesluit an. 6.7, lid 6
28 Arbobcsluit 4.6a. lid 5 (gevaarlijke Stoffen). 4.46. lid 4/4.47. lid 2 (asbest) en 4.92 (biologi-
sche agenlia).
29 Arbobesluit 4. KW. lid 3 (gevaarlijke Stoffen). 4.53. lid 3 (asbest) en 4.93. lid 2 (biologische
agenlia) ()ok aan de richtlijn Certificering Arbodiensten kan een informatierecht omtrent medisch
onder/oek worden onllecnd (par. 2.7.4). dat verder strekt dan alleen de onder/oeken omtrent de
gcnoenulc ge\aarlijkc Stoffen. Ook de informatie uit onder/oeken op grond van art. 5.II
Arbobesluil (beeldschcrmwerk) en 6.10 (geluid) dient de ondememingsraad ler hand te worden
gesteld (rapportage op funetie- en afdelingsnivcau).
30 Arbobesluit art 9.15
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Van belang is de bepaling "opgelegde geheimhouding"'. Die oplegging kan geschie-
den door de bestuurder. maar ook door de ondernemingsraad zeit' aan /ijn leden.
Het voomemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vöor de
behandeling van de betrokken aangelegenheid kenbaar gemaakt. Degene die de
geheimhouding verlangt, moet tevens aangeven welke gegevens onder de geheim-
houding vallen en hoe lang deze dient te duren.
Schending van de geheimhoudingsplicht kan diverse sancties tot gevolg hebben: uit-
sluiting van het OR-werk op grond van artikel 13 (en 15. lid 5. WOR). maar ook ont-
slag op staande voet (art. 7: 678. lid 2, aanhef en onder i. BW) of ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Deze laatste sanctie trof een kandidaat-OR-lid die informatie
had doorgespeeld aan de Arbeidsinspectie. waarbij overigens niet uitdrukkelijk
geheimhouding was bedongen (uitgebreider par. 3.5). In het uiterste geval is straf-
rechtelijke vervolging mogelijk op grond van art. 273 Wetboek van Strafrecht."

De naleving van de infonmatieverplichtingen op grond van de WOR en de Arbowet
werd tot de invoering van de Arbowet 1998 längs twee trajecten gehandhaafd: ener-
zijds civielrechtelijk indien de werkgever zijn algemene infonnatieplichl verzuim-
de (met een beroep op artikel 36 WOR). ander/.ijds bestuursrechtelijk door inscha-
keling van de Arbeidsinspectie. Bij miskenning van de specifieke informatiever-
plichtingen in de Arbowet (risico-inventarisatie en -evaluatie, arbojaarplan, arbo-
jaarverslag) kon de OR of, bij het ontbreken daarvan, de meerderheid van de
belanghebbende werknemers de Arbeidsinspectie om wetstoepassing verzoeken. In
dat geval kon de Arbeidsinspectie middels een aanwijzing de werkgever opdragen
de vereiste informatie te doen toekomen aan de OR of de belanghebbende werkne-
mers (art. 35 Arbowet 1994). In de Arbowet 1998 heeft de wetgever de handhaving
van de informatieverplichting geheel onder het civielrechtelijke traject (art. 36
WOR) willen schuiven. Hoewel dit accent op de civielrechtelijke handhaving bij
herhaling is afgewezen door de sociale partners-**, werd de transfer naar de WOR
toch doorgezet.

Overigens behouden de OR/pvt en de vakbond het recht de Arbeidsinspectie te ver-
zoeken een onderzoek in te stellen (art. 24, lid 6 Arbowet), waarbij de verzoeker
kan wijzen op de tekortkomingen in de informatievoorziening. In dat geval is het
nog steeds mogelijk dat de Arbeidsinspectie een eis stelt ten aanzien van de nale-
ving van artikel 5 van de Arbowet (zij het niet ten aanzien van artikel 14, lid 7, en
evenmin met betrekking tot de bepalingen in het Arbobesluit).

31 Vgl. E. Verhulp (1997). Wi/Tip/a" van m^m/ij?jui7mj? van Hrri/ifwuTj «i a/n/>remjr«yi, Den
Haag: Sdu/Sinzheimer Sociale Monografieen. p. 166 en p. 158-165. Verhulp acht ook vervolging
op basis van art. 272 WvSr mogelijk.
32 De SER oordeelde in zijn Advies Herorientatie arbobeleid en Arbowet (SER 97/03. p. 44-45)
dat civielrechtelijke handhaving van de samenwerkingsverplichtingen de arbeidsverhoudingen
onder druk zou zetten. en de FNV oordeelde in een brief aan de Tweede Kamer (25 September
2000) dat sprake was van een "systeemfout' die bovendien de drempel voor werknemers om hun
informalierecht af te dwingen onnodig hoog maakte.
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5.2.3. Fac7///?/r?n

Om aan zijn taak invulling (e kunnen geven, dient de OR (en dienen zijn leden) naar
behoren te worden gefaciliteerd: tijd, scholing, vergoeding van kosten enzovoort.
De wctgeving kent faciliteiten toe op twee niveaus: ten eerste aan de OR als geheel
dan wcl zijn commissies (over het instellen van commissies zie paragraaf 3.2.5), ten
tweede aan individuele OR-leden. Net zoals de taken van de OR met de loop der
jaren mecr gewicht hebben gekregen. kan gesteld worden dat de faciliteiten op bei-
de niveaus mcttertijd uitgebreider zijn geworden.

77/V/ v<wr om/pr/i'ntf /wratu/

Dc WOR 1950 voorzag nog in generlei wijze in faciliteiten voor de OR of zijn
leden. Wei stelde dc wet dat de ondernemingsraad geacht werd een reglement op te
stellen waarin ondcr mecr cen rcgcling getroffen zou moeten worden omtrent "de
aan clc leden toe te kennen schadeloosstelling voor het bijwonen van vergaderin-
gen" (art. 16, lid 2. onder d). De WOR 1971 introduceerde een eerste echte facili-
tcitenrcgcling, die sindsdien maatgevend is geweest voor de compensatie voor het
OR-werk. "De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel
mogclijk tijdens de normale arbeidstijd" (art. 17, lid I), en "de leden van de onder-
rrtvnmg.sra.Td en <fc /ocfen van de comrnissie» van die raad ftehouden voor de tijd
gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering |..| geen
arbeid hebben verricht. hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging" (art. 17, lid 3).
l)it gcldl evenzeer v<x>r dc ovcrlegvcrgaderingen (art. 23a. lid 6), en ook de voor-
bereidingstijd voor vergaderingen dient in prineipe gewoon te worden doorbe-
taald." Ook artikcl 11. lid 5. van de Kuropese Richtlijn "betreffende de tenuitvoer-
lcgging van maiitrcgclen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de
gezondheid van dc werknemers op het werk" (89/391/EEG) steh dat werknemers-
vertegenwoordigers met een specitleke taak op het gebied van veiligheid en
gezondheid 'voldoende tijd met behoud van loon' moeten worden vrijgesteld en 'de
luxiige middclen ter beschikking" krijgen.
Dc faciliteiten voor het onderling beraad datercn van 1979. Tot die tijd moest het
aantal uren dat dc OR-leden tot hun beschikking hebben voor onderling beraad
worden vastgelcgd in het OR-reglement. Een minimum was niet gegeven. In de
WOR 1979 werd het minimum aantal uren voor onderling beraad vastgesteld op
zestig uur per jaar per OR-lid (art. 18, lid 2).^ In de regel krijgen voorzitters en

33 R.H. van het Kaar (red.). On</r/7irmm,<{.vm<i</. an. 17. aantckening 3. Vergaderingen die bui-
ten werktijd plaatsvinden dienen le worden gecompenseerd in tijd öf uilhelaald als overwerk.
KWH. Vink (2(X)2). /nrienf in </<• <>m/frn<min ?.tnj<i</.- /;>n foW/crtfm,? M/ </<" Wrr <>/> </<• O/u/fr-
m-mm.if.vnN/«-«. lX>n Haag: Sdu. p. 70. De/e facilileiten staan ook de personeelsvcnegcnwoordi-
ging ter heschikking (art. 3.V. lid 3)
34 On minimum gold niet voor ondernemingsraden in kleinere bedrijven. de zogeheten 100-min
OR (art. 35a. lid I sub f. WOR 1979)
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secretarissen ruimere faciliteiten toebemeten.'-*' Het minimum is ongewijzigd opge-
nomen in de WOR 1998. Het geldt evenzeer voor leden van de pvt (art. 35c. lid 3).

De tijdregeling in artikel 18 betreft ook hel contact overleg met "andere pcrsoncn
over aangelegenheden waarbij [de OR-Ieden| in de uitoefening van him (aak zijn
betrokken". Hieronder valt ook de raadpleging van de achterban. Het spiegelbeel-
dige recht voor de achterban om te overleggen met de OR is echter pas sinds de
wetswijziging van 14 februari 1998 behoorlijk geregeld. Weliswaar bestund het
recht op beraad met de achterban al sinds 1971, maar de achterban werd hiertoe niet
gefaciliteerd. Dat dit in de praktijk sums een knelpunt was. werd ook erkend dixir
de wetgever."* In de Memorie van Toelichting op de wetswijziging in 1998 is door
de wetgever erkend dat in sommige gevallen ook de achterban vrijaf zou moctcn
krijgen voor beraad met de OR. mils binnen de grenzen van het redelijke.^ Wat
'redelijk' is, is mede alhankelijk van het belang van de te bespreken thema's en
dient mede bezien te worden vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering. Blijkens de
Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, zal de "achtcrbanraadplcging door
het bijeenroepen van werknemers in een personeelsbijeenkomst beperkt |..| dienen
te blijven tot enkele incidentele gevallen, hooguit e"dn tot een paar keer per jaar".**
In het S£7?-wwrft«'Mre'#/?»it7i/ »/M/Cr/if/n/n^.vraJf/i is een handleiding opgenomen
voor het maken van afspraken omtrent de achterbanraadpleging.''*
Ten siotte geeft artikel 18, lid 1, de OR tevens het recht kennis te nemen van de
arbeidsomstandigheden in de onderneming. Dit moet dan wel binnen de genoemde
zestig uur.

Hoeveel tijd OR-leden ter beschikking Staat buiten de hiervoor genoemde vormen
van overleg. bijvoorbeeld voor extern overleg in een OR-platform, is niet wettelijk
geregeld. Een en ander kan worden vastgelegd in een schrif'telijke ovcreenkomst
tussen de ondernemer en de ondernemingsraad (art. 32, lid 2. WOR).
Indien ondernemer en ondernemingsraad het niet eens worden over de benodigde
tijd of wat verstaan moet worden onder een redelijk gebruik van faciliteiten*', dan

35 Vgl. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken d.d. 8 januari 1987 (nr. 86/4383. ROR
1987/5).
36 Brief van 3 april 1995 ter zake het voomemen tot herziening van de Wet op de Onder-
nemingsraden. Aram?mutt?n //. 1994/95, 24 132. nr. I. p. 13
37 Kümfr.t/uMf/i //. 1994/95. 24 615. nr. 3, p. 20
38 A'amj'muiitfn /. 1995/96. 24 615. nr. 81a. p. 5
39 SER (1998), Overwegingen van de Sociaal-Economische Raad over het achterbanberaad van
de OR, in: SEÄ-voor/>«'/</rc'j?/em<7i/ W r m f m i n ^ n i ^ n , Den Haag: Sociaal-Economische Raad,
p. 99-100
40 Naast de genoemde faciliteiten heeft de ondernemingsraad (en de pvt) nog het recht gebruik
te maken van voorzieningen "die de ondernemingsraad. de commissies en de secretaris van die
raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben" (art. 17. lid I. WOR). Te den-
ken valt aan vergaderruimte. telefoon en andere communicatiemiddelen. en in voorkomende
gevallen toevoeging van een ambtelijk secretaris.
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kunnen beide partijen zieh tot de kantonrechter wenden op grand van art. 36, lid 2,
WOR (algemene geschillenregeling). Wel dient de verzoekende partij eerst bemid-
deling en advies van de bedrijfscommissie te vragen (art. 36, lid 3).

Een kwalitatief goede en effectieve bijdrage van de ondernemingsraad aan (het
overleg over) het arbeidsomstandighedenbeleid implieeert dat de OR ter zake kun-
dig moct zijn. Die deskundigheid kan de OR op twee manieren organiseren: door
goede scholing van de OR of de VGW-commissie dan wel door het inschakelen van
(externe) deskundigen. Dc Wct op de ondernemingsraden voorziet op beide punten
in füciliteiten.
Ten eerste hebben de leden van de ondernemingsraad een individueel scholings-
recht. Dit scholingsrecht is geintroduccerd in de WOR 1971. "De gekozen leden
van de ondernemingsraad zijn |.. | gereehtigd een door de ondernemingsraad bij zijn
reglement te bepalen aantal dagen per jaar te onderbreken voor het ontvangen van
scholing en vorming. welke zij in verband met de vervulling van hun taak als lid
van dc ondernemingsraad nodig oordelen." De WOR 1971 kende geen norm voor
het minimum-aantal dagen scholing dat redelijkerwijs nodig geacht mag worden.
De WOR 1979 introdueeerde een minimum van vijf scholingsdagen per OR-lid per

jaar(art. 18, litt .<, WOR 1979), een minimum dat in de WOK 1990 met werd gewij-
zigd."" In de WOR 1990 werd voorts de mogelijkheid opgenomen een deel van de
scholingsdagen te besteden aan de scholing van de leden van de VGW-commissie,
zij het dat dit dus van dc scholingsdagen van de OR af ging. De WOR 1998 breid-
de de scholingsrechten voor buitenleden van de commissie uit tot een zelfstandig
scholingsrecht van minimaal dric dagen per jaar. Voor OR-Ieden die tevens lid zijn
van een vaste commissie is het aantal scholingsdagen minimaal acht (art. 18, lid 3,
WOR I998)."*-

De kosten voor scholing van OR-Ieden komen voor rekening van de ondernemer.
Ten eerste worden de OR-Ieden tijdens hun afwezigheid in verband met de scho-
ling gew(H)ii doorbetaald. Eventuele scholing in eigen tijd (met name voor deeltijd-
werkers) wordt in prineipe als overwerk aangemerkt en dient overeenkomstig te
worden vergoed."*' Ten tweede komen ook de directe scholingskosten voor rekening
van de werkgever. De directe scholingskosten kunnen deels worden bestreden door

41 Dil minimum gold niet voor kleine ondernemingsraden (100-min OR, art. 35a. lid I sub f.
WOR 1979 resp. 35a. lid I sub d. WOR I WO). Hel recht op scholing komt niel toe aan de onder-
nemingsraad. niaar aan elk individueel lid van de raud of de vaste eommissies. Het is niel de
bedocling dal de OR hel totaal aantal dagen bij elkaar opiell en naar eigen in/ichl verdeelt over de
leden. (R.H. van hel Kaar (rcd.). On</<Tn«-mi/i,?.vn«i</. art. 18, aantekening 2.
42 Dc personeelsvertegenwoordiging heeft eveneens scholingsrecht. maar het minimum-aantal
scholingsdagen geldl niel voor de pvt. In geval van onenighcid over hel aantal scholingsdagen
kunnen /owel ondernemingsraad als personeelsvertegcnwoordiging hct geschil. na bcmiddeling
door de bedrijtscommissie. voorleggen aan de kantonrechter (art. 18, lid 4, dan wel 36. lid 2 WOR
jo. art. 36. ltd 3. WOR).
43 Op basis van art. 119 EG-Vcrdrag, JAR 1992/43. later bevestigd JAR 1996/45 resp. 1996/98.
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aanspraak te maken op een bijdrage van het GBIO (Gemeenschappelijk Bege-
leidingslnstituut Ondernemingsraden ).•*•* Dit instituut ondcrsteunt sinds 1975 de
scholing en vorming van ondememingsraden. met name door kwaliteitsbewaking
van een aantal cursusinstituten en financiele ondersteuning van OR-cursussen. Het
GBIO betaalt ongeveer de helft van de cursuskosten e"n een deel van de accommo-
datie.'*'' In het kader van een aantal arboconvenanten zijn afspraken gemaakt over
scholing en cursussen voor ondememingsraden, al dan niet in GBIO-verband. Zo is
in het Plan van Aanpak voor het Bankwezen 365.000 euro uitgetrokken voor scho-
ling van OR'en."**
Naast hun scholingsrecht hebben ondememingsraden tevens het recht deskundigen
in te schakelen. Aanvankelijk (WOR 1971) betrof dit alleen het uitnodigcn van des-
kundigen tot het bijwonen van een vergadering van de ondememingsraad - waar de
bestuurder dan bij zat. Tijdens de vergadering konden de leden van de ondeme-
mingsraad de deskundige om inlichtingen en advies vragen. IX" ondernemer was
gerechtigd legen de uitnodiging bezwaar te maken. waama dc bedrijfscommissie
zou moeten beslissen. In de WOR 1979 zijn deze bepalingen gewijzigd in het voor-
deel van de OR. Ten eerste kreeg de OR het recht de deskundige een schrittelijk
advies te vragen. Ten tweede konden ook de OR-commissies (zie paragraaf 3.2.4)
een deskundige inschakelen. Ten derde kon de ondernemer alleen nog bezwaar
maken tegen het uitnodigen van een deskundige indien deze kosten in rekening
bracht. In geval van bezwaar besliste de bedrijfscommissie. In de WOR 1990 en
1998 zijn deze bepalingen overeind gebleven, zij het dat de geschillenregeling bij
bezwaar van de ondememer is gewijzigd (bemiddeling bij de bedrijfscommissie,
een beslissing door de kantonrechter ex. art. 36, lid 2).

Ook de personeelsvertegenwoordiging kan deskundigen uitnodigen, mils met toe-
stemming van de ondememer (art. 35c. lid 3, WOR). Toestemming is niet vereist
indien de deskundige geen kosten in rekening brengt.

De bepalingen omtrent het uitnodigen van deskundigen zijn, voor wat bctrcft het
arbobeleid, met name van belang met het oog op het uitnodigen van deskundigen
van de arbodienst. Hieromtrent zijn aanvullende regels opgenomen in artikel 14, lid
3 sub e. van de Arbowet. Op grond van dit artikel wordt de arbodienst geacht samen
te werken met de ondememingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) en deze

44 Het GBIO is opgericht naar aanleiding van een advies van de SER van 19 mei 1972 (SER-
advies 1972/5). Bij Wijzigingswet van 23 augustus 1974 (Srfc 538) is vastgesteld dat aan OR-
plichtige ondememers een heffing kan worden opgelegd ter bevordering van de scholing en vor-
ming van ondememingsraadsleden. De herfmgsgrondslag is vastgelegd in art. 46a WOR. De
hefting bestaat uit een jaarlijks vast te stellen percentage van het loon krachtens de Ziektewet. Het
percentage wordt vastgelegd in een jaarlijkse verordening van de SER, die moet worden goedge-
keurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
45 Cursussen voor personeelsvertegenwoordigingen vallen (nog) niet onder de GBIO-regeling.
46 In het voorjaar van 2003 waren in 14 convenanten en 12 plannen van aanpak scholingsaf-
spraken gemaakt.
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met ad vies terzijde te staan. Hoe die ondersteuning door de arbodienst eruitziet en
welk budget daarvoor ter beschikking zou moeten worden gesteld, is echter nergens
voorgeschreven.
In paragraaf 2.3.2 van de Richtlijn Certificering Arbodiensten staat weliswaar dat
de arbodienst schriftelijk moet vastleggen hoe de relatie met de ondernemingsraad
is gcregeld (waaronder pcriodiek overleg met de OR), maar minimum-normen voor
de samenwerking ontbreken. Wei hebben de gezamenlijke vakbonden in 1997 een
'Protocol arbodiensten en werknemers" gepubliceerd. waarin onder meer werd
voorgesteld dat de arbodienst desgevraagd en ten minste tweemaal per jaar overleg
zou moeten vocren met de ondernemingsraad (voor een uitgebreidere beschouwing
over de relatie OR-arbodienst zie paragraaf 3.4).

Sleutel in de voornoemde discussie over de deskundige ondersteuning van de OR
is de (wettclijke) regeling van de kostenvergoeding. Terloops is op diverse plaatsen
al aangegeven dat de diverse kosten rond de medezeggenschap in bedrijven voor
rckening komcn van de ondernemer. Het loon moet worden doorbetaald (art. 17, lid
3 en 18, lid 2), de werkgever moet do benodigde voorzieningen ter beschikking stel-
len (art. 17, lid 1), en ook de kosten voor scholing en deskundige ondersteuning
komen voor rekening van de ondernemer. Voor die gevallen waarin nog niet is voor-
zien, is de verantwoordelijkheid van de ondernemer nog eens expliciet vastgelegd
in artikel 22 van de WOR: "De kosten die redelijkerwijze noixizakelijk zijn voor de
vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad
komcn ten laste van de ondernemer." Deze bepaling dateert. in iets andere bewoor-
dingen. al uit de WOR I9.S0. Als de ondernemer weigert kosten voor zijn rekening
te nemen, kau de OR (na bemiddeling van de bedrijfscommissie) de kantonrechter
om een oordeel vragen (art. 36, lid 2, WOR).

Van belang is lid 2 van artikel 22, dal stell dat de kosten voor deskundige onder-
steuning (zie hierboven) alleen voor rekening van de ondernemer komen indien hij
vooraf over die kosten op de hoogte is gesteld. Dat geldt tevens voor de kosten van
het voeren van gerechtelijke procedures.""
De bepaling dat de ondernemer vooraf op de hoogte moet worden gesteld. geldt niet
indien de OR beschikt over een eigen budget en de kosten uit dat budget betaalt (art.
22, lid 3. WOR). Indien de ondernemingsraad zijn budget overschrijdt, is het moge-
lijk dal de OR de ondernemer alsnog aanspreekt op artikel 22, lid 1. Indien deze
weigert de (extra) kosten voor zijn rekening te nemen. kan de OR hier echter niet
meer tegen in be roe p gaan. Het budget mag niel in de plaats komen van de bepa-
ling dat de werkgever de kosten voor scholing voor zijn rekening moet nemen. noch
voor de voor/ieningen als bedoeld in artikel 17 WOR.
De vraag omtrent de kosten is vooral ook van belang in verband met het inschake-
len van deskundigen van de arbodienst. Hierover is nergens expliciet vastgelegd
hoe hoog het budget van de ondernemingsraad terzake zou moeten zijn, net zo min

47 R.H. van hei Kaar (red.), On<4rnirmiit£.tr«M4 an. 22. aantekening 2
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welke ondersteuning de OR 'redelijkerwijs' kan vragen. Enig houvast biedt hei al
genoemde 'protocol arbodiensten en werknemers" (uitgebreider par. 3.4), dal een
aantal 'verplichte' taken noemt (waarbij uiteraard de werkgever de kosten voor zijn
rekening zou moeten nemen).""* Dat protocol is echter niet bindend.
Wel kan de OR strategisch gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden bij de
keuze van een arbodienst. De ondememingsraad heeft namelijk instemmingsrechl
bij onder meer de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract met de
arbodienst (zie par. 3.3.2). Indien in het contract geen bepaling is opgenomcn
omtrent de facilitering van de relatie OR/arbodienst. dan kan de ondememingsraad
weigeren in te stemmen met het contract. In een beperkt aantal convenanten. met
name in het hoger onderwijs, de GGZ en de gehandicapten/org. zijn afspraken
gemaakt over deskundige ondersteuning door arbo-kenniscentra in de branche.

J.2.4. /ns/Wten com/n JJS/>S

Ee'n van de methoden om zowel tijd als deskundigheid te organiseren, is het instei-
len van een commissie. Door het inschakelen van zogeheten 'buitenlcdcn' (com-
missieleden die zelf niet in de OR zitten), kan de werklast verdeeld worden. Ook is
het zo mogelijk deskundige collega's in te schakelen die wellicht geen tijd of /.in
hebben om zieh met het algemene OR-werk bezig te houden. maar wel bereid zijn
hun expertise in te zetten op een deelterrein (in dit geval het arbeidsomstandighe-
denbeleid).
De mogelijkheid tot het instellen van een commissie was reeds in de WOR 1950
(art. 17, lid 2) opgenomen: "De ondememingsraad kan bij zijn reglement bepalcn,
dat voor bepaalde afdelingen der onderneming of ter behandeling van bepaalde
onderwerpen vaste commissies al dan niet uit zijn midden worden ingesteld, die,
indien en voor zover zulks bij het reglement is voorgeschreven, ten aanzien van die
afdelingen of onderwerpen de bevoegdheden van de ondememingsraad geheel of
gedeeltelijk en al dan niet voorwaardelijk uitoefenen."
Deze vroegste formulering bevat in hoofdlijnen de centrale elementen van het sys-
teem van commissies:
1. het doel of werkterrein van de commissie;
2. de samenstelling van de commissie;
3. de bevoegdheden van de commissie;
4. de bepaling dat het instellen van een commissie moet worden geregeld in een

reglement.

Ad 1. Het doel of werkterrein van de commissie is in geen enkele editie van de
WOR expliciet omschreven, maar van oudsher is de veiligheidscommissie en later

48 Uitgebreider de bijlage "Aandachtspunten en aanvullende standaardvoorwaarden voor het
contract met de arbodienst' bij R. van Steenbergen (1999), OÄ CTI df rcfa/i« /w/ de ar/wdimrt,
Alphen a/d Rijn: Samsom/FNV Formaat, p. I39-155
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de commissie VGW (veiligheid, gezondheid en welzijn) de meest voorkomende
vaste commissie van de OR.'*'*
Ad 2. De samenstelling van de commissie is in de verschilfende versies van de
WOR op diverse manieren ingevuld. In de WOR 1971 moest de OR de vaste com-
missie kiezcn uit zijn midden, hetgeen uiteraard geen toegevoegde waarde had in
de zin van tijdwinst of aantrekken van deskundigheid. Het betekende hooguit dat
cen deel van de OR niet hoefde mee te vergaderen over de onderwerpen die in de
vaste commissie werden behandeld. In de WOR 1979 werd bepaald dat de OR ook
'buitcnlcden' zou mögen aantrekken, maar dat de commissie in meerderheid uit
OR-Ieden zou moeten bestaan. Deze eis is in de latere versies van de WOR over-
eind gcbleven.
Ad 3. De overdracht van bevoegdheden is ook op verschillende manieren geregeld.
In de WOR 1971 cn 1979 kon de commissie, net als in 1950. geheel of gedeeltelijk
alle bevoegdheden van de OR uitoefenen. In 199() werd deze overdracht van
bevoegdheden op ddn punt ingeperkt: het was de ondernemingsraad met toegestaan
zijn bevoegdheid tot het voeren van ecn rechtsgeding over te dragen aan de com-
missie. Dit is in de WOR 1998 onveranderd gebleven.
Ad 4. Tot de wctswijziging van 1990 dienden commissies te worden ingesteld bij
reglemcnt. Doordat het reglement moest worden goedgekeurd door de bedrijfs-
coinmissie, bestond een preventieve toets op het instellen van commissies. In ver-

.luiiu'inci ilci vcivmltii van ufc vcipilcilic gocuKcunhg van Hei regiemeiu üoor ae
bedrijfscommissie werd ook de instelling van een commissie onder een ander regi-
me gepluatsl. In prineipe stell de OR zeif zijn reglement vast, waarbij voor
VCiW(M)-coinmissies over het algemeen een 'instcllingsbesluit' wordt opgesteld
waarin onder meer taak. samenstelling, bevoegdheid en werkwijze van de commis-
sie worden vastgelegd.''" Dit instellingsbesluit dient ter kennis van de ondernemer
te worden gesteld. Heeft de ondernemer bezwaar legen het instellen van de com-
missie, omdat hij de instelling van een commissie voor de vervulling van de OR-
lukcn redelijkerwijs niet nodig vindt, dan kan de commissie pas worden ingesteld
nadat de OR een procedure heeft gevoerd en de kantonrechter de OR in het gelijk
heeft gesteld.

De leden van de commissie worden niet gekozen, maar benoemd door de onderne-
mingsraad. De buitenleden' worden benoemd voor de zittingsduur van de OR,

49 De Arbowet I9K0 introduccerde daarnaast de mede/eggenschapsfiguur van de arbocommis-
sie - mlks met hol oog op de vervulling van de samenwerkingsplicht in de Arbowet. De/e arbo-
commissic /ou moeten worden ingesteld in bedrijven /onder OR. in daartoe bij AMvB aangewe-
« n bedrijt'stakken of bedrijven. De arbocommissie was op hoofdlijnen een soort OR voor arbo-
/aken: geko/en uit en dtx>r de werknemers. met een aantal bevoegdheden die vrijwel parallel
liepen aan de WOR In de praktijk is de AMvB nooil in werking gelreden en is de figuur van de
arbocommissie een lege huls gebleven. IX-sondanks /ijn er heden ten dage wel zogeheten arbo-
commissies uclief. maar veelal /ijn dat paritaire werkgroepen waarin arbofunetionarissen van een
bedrijf overleggen inet de OR of de VGW-commissie. Dit zijn dus geen commissies van de OR
zeit
50 Het SER-Vborhecldreglemeni kent ook een model instellingsbesluit voor de instelling van
commissies
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zodat een nieuwe OR zelf een nieuwe commissie kan henoemen. In principle kun-
nen de commissieleden alleen vanuit de (kiesgerechtigde) werknemcrs worden
gerekruteerd. De OR kan echter, in overeenstemming met de ondernemer, niet-
werknemers die wel geregeld in de ondememing werkzaam zijn (gedetacheerden.
uitzendkrachten) met die werknemers gelijkstellen (art. 6, lid 4, WOR).
De personeelsvertegenwoordiging kan alleen commissies instellen met toestem-
ming van de ondernemer (art. 35c. lid 5. WOR). Tot 1998 gold deze inperking ook
voor zogeheten 100- ondememingsraden. Beroep bij de kantonrechter was niet
mogelijk.

Leden van de ondememingsraad en zijn commissies mögen geen schade ondervin-
den als gevolg van hun OR-activiteiten. Hiertoe genieten zij op grond van artikel 21
WOR bijzondere rechtsbescherming. In het algemeen geldt op grond van dit artikel
een benadelingsverbod. In het bijzonder dient de werkgever bij een eventueel ont-
slag van de werknemer een aantal strikte procedures te volgen.
Artikel 21 WOR luidt: "De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderne-
ming werkzame personen die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst
bedoeld in artikel 9, alsmede de leden en de gewezen leden van de ondememings-
raad en van de commissies van die raad niet uit hoofde van hun kandidaatstelling
of hun lidmaatschap van de ondememingsraad of van een commissie van die raad
worden benadeeld in hun positie in de ondememing." Dit benadelingsverbod
dateert uit 1971, maar is successievelijk ook uitgebreid naar initiatiefnemers tot het
oprichten van een OR in bedrijven waar die nog niet bestaat, ambtelijk secretaris-
sen van de OR e"n interne deskundigen als bedoeld in artikel 14, lid 1, Arbowet
1998." Op grond van artikel 35c, lid 3, en 35d, lid 2. geldt de rechtsbescherming
ook voor leden van de personeelsvertegenwoordiging.

De rechtsbescherming van OR-leden beoogt compensatie te bieden voor de kwets-
baarheid als gevolg van een eventuele kritische opstelling in het OR-werk, en is
tevens bedoeld als waarborg voor de onafhankelijkheid van de OR-leden tegenover
de bestuurder. Daarnaast kan het zo zijn dat het OR-werk. door de tijd die daarmee
gemoeid is, ten koste gaat van de werkervaring en taakbeheersing in het overige
werk en daarmee de carrieremogelijkheden negatief zou kunnen bei'nvloeden."

De rechtsbescherming is vooral van belang met het oog op de uiterste vorm van
benadeling: ontslag. Sinds 1971 was ter bescherming van de OR-leden een geclau-
suleerd ontslagverbod opgenomen in de WOR. Op grond van de Wet flexibiliteit en

51 Wei van 14 februari 1998 tot wijziging van de Wet op de ondememingsraden en titel 7.10 van
het nieuw Burgerlijk Wetboek. S/fe 1998, 107
52 R.H. van het Kaar (red.). Onrffnifmm^.traa^. art. 21. aantekening I. In verband met de even-
tuele breuk in de carriere en andere vormen van benadeling wordt veelal aangeraden dat de OR-
leden en de ondernemer afspraken maken in een zogeheten 'sociaal staluut' Hierover heeft de
SER aanbevelingen gedaan in het SER-Voorbeeldreglement. Zie Van het Kaar. art. 21-143ff.
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zekerheid" zijn de desbetreffende bepalingen in 1998 getransfereerd van de WOR
naar boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 7:670, lid 4, BW bepaalt dat de
werkgevcr niet een/ijdig een einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst met een
werknemer die lid is van de ondernemingsraad (ook COR/GOR), vaste commissie
of de pcrsoneclsvcrtegenwoordiging. Voor een aantal andere groepen (onder meer
v(X)rmalige OR-leden, leden van voorbereidingscommissies, of deskundige werk-
nemers zoals bedoeld in de Arbowet) geldt dat deze alleen kunnen worden ontsla-
gen met tocstemming van de kantonrechter (art. 7:670a, BW). In dat geval zal de
kantonrechter nagaan of al dan niet een verband bestaat tussen de voorgenomen
hcöindiging van de arbeidsovereenkomst en de (vroegere) werkzaamheden voor de
OR."

Hei opzegverbod in 7:670. lid 4, BW is behoorlijk hard. De werkgever kan de werk-
ncmcr niet ontslaan. ten/.ij:
- dc bctrokkene schriftelijk in het ontslag toestemt;
- de werknemer nog in zijn proeftijd zit (art. 7:670b), hetgeen gezien de termijn

voor verkiesbaarhcid in art. 6, lid 3, WOR niet vaak voor zal komen - al kunnen
commissieleden wel /onder termijn in de commissie benoemd worden;

- het gaat om ontslag op staande voet wegens een dringende, onmiddellijk aan de
betrokkene meegedeelde reden (art. 7:677 BW);

- ontbinding wegens wanprestatie (art. 7:686 BW);
- sprake is van sluiting van de onderneming of het onderdeel waar de betrokkene

werkt (in welk geval de werkgever moet beschikken over een vergunning van het
CWI).

Ondanks dat het opzegverbod tamelijk hard is, levert het geen waterdichte baanga-
rantie op. De werkgever kan altijd de kantonrechter verzoeken een arbeidsovereen-
komst te ontbinden op grond van gewichtige redenen (art. 7:685 BW). Wat
'gewichtige redenen' zijn is niet uitputtend vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
Lid 2 van artikel 7:685 zelf verwijst naar omstandigheden die een dringende reden
zouden opleveren als bedoeld in art. 7:677 BW. Wat voor dc werkgever precies een
'dringende reden' voor opzegging zou kunnen zijn, wordt nader gespecificeerd in
art. 7:678. lid 2. BW.
Daarnaast is in lid 1 van hetzelfde artikel in het algemeen bepaald dat als dringen-
de redenen worden beschouwd 'zixlanige daden, eigenschappen of gedragingen
van de werknemer. die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze
niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren." Dat een der-
gelijk beroep op de kantonrechter niet kansloos is. blijkt wel uit een (omstreden)
uitsprauk van het kantongerecht Tiel over een (kandidaat-)OR-lid dat de
Arbeidsinspectic had ingeschakcld met een kiacht over de werktijden en al doende
het vertrouwen van de werkgever had geschonden (zie uitgebreider par. 3.6)."

54 Uiigehreid Vink 2002. p. 79-85
55 Ktgr. Tiel. 10 tebroari I*W (JAR 1W9/223)
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Voor ambtenaren is de rechtsbeschenming ai wijkend geregeld. Ambtenaren die OR-
lid zijn kunnen niet ontslagen worden wegens het enkele feit dät zij OR-Iid zijn,
maar dat dit wel kan indien er meer argumenten zijn aan te voeren - zoals "onver-
enigbaarheid van karakters' (ARAR. art. 99). Sprengers pleit in zijn procfschrift
ervoor deze ongelijkheid. die is ontstaan toen de ontslagbeschenning uil de WOR
werd overgeheveld naar het BW, recht te trekken.^

i.2.6. Som^nva/f/nj?

Uit het bovenstaande blijkt dat de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordi-
ging en zijn leden beschikken over een uitgebreid scala van faciliteiten, dat in de
loop der jaren allengs is uitgebreid. De OR-!eden doen hun OR-werk tijdens werk-
tijd, met behoud van loon. Ze hebben recht op een minimum-aanlal uren voor
onderling beraad en voor beraad met de achterban. Omgekeerd is ook de achterban,
mits binnen het redelijke, gefaciliteerd om zieh te onderhouden met de ondeme-
mingsraad.
De OR en de VGW-commissie beschikken daarnaast over scholingsrechien, met
een in de loop der jaren toenemend aantal scholingsdagen. Ook kan hi j aanspraak
maken op deskundige ondersteuning, in hel bijzonder van de arbodienst. De kosten
voor scholing en ondersteuning komen in principe voor rekening van de werkgever.
Ten slotte genieten OR-leden en leden van commissies rechtsbescherming.
Gesteid kan worden dat het de OR dus niet ontbreekt aan faciliteiten - op papier
althans. Of hij in de praktijk ook daadwerkelijk aanspraak maakt op die faciliteiten,
wordt besproken in paragraaf 4.1.

3 J . Rechten en bevoegdheden

Ondememingsraden hebben niet alleen diverse faciliteiten om invulling te geven
aan hun rol op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, ze
beschikken ook over een aantal zogeheten 'bijzondere bevoegdheden'. Net als bij
de hierboven behandelde faciliteiten, zijn die medezeggenschapsrechten in de loop
der jaren allengs sterker geworden.
Het meest aansprekende OR-recht op het gebied van arbeidsomstandigheden is het
instemmingsrecht (par. 3.3.2). Voorts heeft de ondernemingsraad (en de pvt) op
grand van de Arbowet per 1 november 1999 een bijzondere bevoegdheid gekregen,
te weten het recht van overeenstemming (par. 3.3.3). Deze bevoegdheden zijn voor
de OR/pvt van groot gewicht in situaties dat de ondernemer zelf met beleidsvoor-
stellen komt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, dat wil zeggen voor reac-
tieve medezeggenschap. Daarnaast kan medezeggenschap op het gebied van
arbeidsomstandigheden echter ook meer pro-actief of preventief georienteerd zijn,
door het gebruik van het initiatiefrecht respectievelijk het adviesrecht.
Om de verschillende orientaties te illustreren, is het zinvol de inzet van medezeg-

56 L.C.J. Sprengers (1998), Oe W?r op <fe 07ufera*/m>igwnfen fey d> overAWrf: Op wej? naar e'en
arfrpititrer/i/ voor ami>f<7ujrprt en HvrfawiTwx?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (diss),
p. 492-497
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genschapsrechtcn te koppelen aan het stadium in de besluitvorming rond het arbo-
beleid of, in andere woorden, de piek in de arbobeleidscyclus. Het ministerie van
Sociale Zakcn en Wcrkgelegenheid schetst die beleidscyclus aan de hand van de
zogeheten 4W-aanpak: weten, wegen, werken en waken: de werkgever spoort mid-
dels de risico-inventarisatie bestaande risico's op (weten), evalueert de risico's
(wegen), en lost deze vervolgens op een planmatige wijze zo effectief mogelijk op
(werken), waarbij jaarlijks de voortgang van het plan van aanpak wordt bewaakt
(waken).•" Met name het plan van aanpak vereist instemming van of overeenstem-
ming met de OR/pvt.

. /.

Dit model kent echter twee belangrijke manco's. Zo ontbreekt een preliminaire W,
namclijk die van "willen". Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat lang niet alle
werkgevers staan te trappelen om een krachtdadig arbobeleid te vocren. In die
gevallen kan de OR/pvt de werkgever aansporen door zelf het initiatief te nemen
(par. 3.3.1). wuurmee de OR een meer pro-actieve opstelling kiest. Belangrijker is
echter nog dat de meest gangbare invulling van de voornoemde beleidscyclus zieh
beperkl tot het inventariseren en planmatig verhelpen van re«/.* /v.rtaam/e risico's.
Hel arbobeleid is te vaak een niet-geintegreerd onderdeel van het bedrijfsbeleid,
beperkl /ich tot het systematisch uit de weg ruimen van reeds bestaande risico's.
DtM>r al bij nieuwe beleidskeuzes vooraf de mogelijke gevolgen voor de veiligheid
en de ge/ondheid in te schatten, kunnen de arbeidsomstandigheden echter veel
effectiever/wir«/«;/ worden be'invloed.*" In dit licht is het adviesrecht van de OR
een bij/onder belangrijk urbo-instrument (par. 3.3.4). Door bij de adviesaanvrage
bij bijvoorbeeld ver- of nieuwbouw of de introductie van nieuwe technologieen
vooraf een risico-inventarisatie en -evaluatie te eisen, wordt een koppeling gelegd
tussen het ulgemenc beleid en een preventief arbeidsomstandighedenbeleid.

37 SZW (1997). /left»- «I >rr:ui/n^/fii Arbo-Informatieblad I. Den Haag: Sdu/ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 8
58 In het AI-blad wordt hier overigens ook op gewesen (p. 14). maar in de prakiijk blijkt pre-
ventive aandacht voor arbeidsomstandigheden een nndergeschoven kindje.
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i.i./.

Ondernemingsraden die een afwachtende of afhoudende ondernemer willen aan-
zetten tot het voeren van een krachtdadig arbobeleid of concrete maatregelen. kun-
nen diverse routes bewandelen. Een mogelijkheid is de argumentatieve strategic: de
bestuurder tijdens de overlegvergadering wijzen op het belang van veilige en
gezonde arbeidsomstandigheden. De OR heeft namelijk niet alleen passief over-
legrecht, hij heeft ook het recht zelf het initiatief te nenicn tot overlcg (art. 23, lid
1 en 2, WOR). De OR heeft hierbij een aantal argumenten tot zijn beschikking. Het
meest effectieve argument is waarschijnlijk te wijzen op de kosten van siechte
arbeidsomstandigheden. Als gevolg van achtereenvolgcns de TZ. de Wulbz en de
Pemba worden werkgevers direct geconfronteerd met de kosten van ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid. Aangezien uit diverse studies blijkt dat verzuim en uit-
stroom naar de WAO voor een groot deel te wijten zijn aan hei werk'''', kan invcs-
teren in kwaliteit van de arbeid de werkgever direct geld opleveren. Additionele
argumenten zijn bijvoorbeeld een hoog verloop of wervingsproblemen door een
siecht imago van het bedrijf of de bedrijfstak.

Daarnaast heeft de OR het recht om tijdens en buiten de vergadering voorstellen te
doen omtrent alle aangelegenheden de onderneming betreffende (art. 23. lid 3.
WOR). Dit is het zogeheten initiatiefrecht van de ondernemingsraad. dat datecrt uit
de WOR 1979.** De ondernemingsraad dient voorstellen schriftelijk en voorzien
van een toelichting voor te leggen aan de ondernemer (via de bestuurder). OR en
bestuurder dienen ten minste ee"n maal over het initiatief van de OR te vergadcrcn,
waarna de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed
aan de OR meedeelt of hij diens voorstel overneemt.
Om zijn initiatief te onderbouwen heeft de ondernemingsraad het recht al die infor-
matie in te winnen die hij nodig acht om tot een goed voorstel te komen.''' Blijkens
de jurisprudence dient de OR wel aan te geven dat hij de informatie nodig heeft
voor het doen van een initiatiefvoorstel.^ Of de ondernemingsraad ook het recht
heeft om zelf een risico-inventarisatie of een enquete onder het personeel uit te voe-
ren (bijvoorbeeld in het kader van werkdrukonderzoek) is niet zeker. Artikel 18, lid
1, geeft de OR weliswaar het recht kennis te nemen van de arbeidsomstandigheden
in de onderneming. maar als daar kosten aan verbunden zijn, is de werkgever niet
verplicht die kosten te dragen. De COR van Aegon ving althans bot toen hij voor
de kantonrechter eiste dat de werkgever de kosten voor een enquete omtrent het
sociaal beleid voor zijn rekening zou nemen.^ Volgens de kantonrechter was een

59 E.A.P. Koningsveld en J.C.M. Mossink (red.) (1997), fornc///"«r.i maaMc%yw///fo'
van arfccW5«m.vran^i,|f^tfen in \ede/7an*/, Den Haag: VUGA/ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
60 Ook art. 11. lid I. van de Kaderrichtlijn 89/391 geeft werknemen» en hun vertegenwoordigers
het recht om voorstellen te doen.
61 Vgl. Minister SZW, 11 juni 1986, ROR 1986. 40
62 KamfmuAiten //. 1995/96. 24615. nr. 3. p. 14. (MvT wetsvoorstel Wijziging van de Wet op
de ondernemingsraden)
63 ROR 1994. nr. 2
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enquete een te zwaar middel in het licht van de in de artikelen 23 en 31 gegeven
bevoegdheden.
Uit de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van WOR 1998 bleek echter,
bij de bespreking van het beraad met de achterban, dat de minister van mening was
dat het uitvoeren van een enquete een geeigend en niet al te zwaar middel was om
de mening van de achterban te peilen.^ Bij mijn weten is er sindsdien nog geen
soortgelijke kwestie aanhangig gemaakt voor de kantonrechter. Het is mijns inziens
echter goed denkbaar dat de rechter nu tot een ander oordeel zou komen dan in
1994, nog los van het feit dat op de uitspraak in de Aegon-zaak al de nodige kritiek
te leveren valt.

Een belangrijke tekortkoming bij het initiatiefrecht is dat de werkgever zonder veel
Problemen voorstellcn van de OR kan afwijzen. Weliswaar moet dit 'schriftelijk en
met rcdenen omkleed', maar er is gecn verweer mogelijk indien de ondernemings-
raad zieh niet kan vinden in de afwijzing. In het voorstel voor wijziging van de
WOR 1998 is gesuggereerd dat de OR bemiddeling van de bedrijfscommissie zou
moeten kunncn vragen.^ Dit voorstel werd echter niet aangenomen. Van een
bcroep op de kantonrechter is al hclemaal geen sprake. Een ander manco betreffen-
de het initiatiefrecht is dat dit met ook is toegekend aan de personeelsvertegen-
woordiging.

De zwaarste mede/eggenschapsbevoegdheid op het terrein van de arbeidsomstan-
digheden is het instemmingsrecht. Weliswaar is het overeenstemmingsrecht uit de
Arbowet (zie par. 3.3.3) formed zwaarder en kan het adviesrecht bij een optimaal
gebruik wellicht nicer effect sorteren (zie par. 3.3.4), het instemmingsrecht van de
OR (e"n van de pvt) is een combinatic van een zware bevoegdheid e"n een tamelijk
uitgcstrekt werkingsgebied.

Het instemmingsrecht van de ondememingsraad is ge'introduceerd in de WOR
1971. Artikel 27 van de WOR verleende de ondememingsraad een recht van mede-
beslissen ten aan/ien van een maatregel op het gebied van de veiligheid. de gezond-
heid of dc hygiene (27, lid I sub d)/* Daarmee was arbeidsomstandigheden de'n
van de vier gebieden waarop de ondememer ("of een andere bij de onderneming

64 JfamrmuMrn //. l<W5/%. 24615. nr. 3. p. 20
65 A.'«mm7ii*ftfN //. I W / % . 24615. nr. 2. art. 1. onderdeel J. sub 6. en nr. 3. (MvT). p. 15
66 In hol oorspronkelijke welsvoorstcl werden de maatregelen omtrent veiligheid en gezondheid
overigens onder hei adviesrecht geschaard. Hen motie van de Wieldraaijer (PvdA) c.s. om het
instemmingsrecht Tors uit te breiden werd afgestemd. Fx-n iets bescheidener motie van
ARP/KPV/VV1) om werktijdregelingen en maairegelen op het gebied van veiligheid en gezond-
heid onder het instemmingsrecht le brengen (A.VjififrsriiJtJlrn //. l%9/70. 10 .155. nr. 22) werd wel
aangenomen
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betrokken persoon") de ondernemingsraad vooraf om instemming moest vragen
alvorens hij een besluit zou kunnen nemen.^
Indien de ondernemingsraad weigerde in te stemmen met een voorgenomen besluit,
dan kon de ondememer vervangende toestemming vragen aan de bedrijfscommis-
sie (art. 27, lid 3). Indien de ondememer uitvoering gat' aan een regeling /.ondcr
instemming van de ondememingsraad of in weervvil van het onthouden van diens
instemming. dan konden individucle personen schriftelijk een beroep doen op de
nietigheid van het besluit: mits binnen een maand nadat het besluit (er kennis van
de daarbij betrokkenen is gebracht (art. 27, lid 4). De ondememer die het niet eens
was met een beroep op nietigheid. kon de kantonrechter binnen een maand een
beslissing ter zake vragen (art. 27. lid 4).** Het tweede lid van artikel 27 beperkte
het instemmingsrecht: de ondememingsraad had anno 1971 geen instemmingsrecht
wanneer het betrokken onderwerp reeds 'regeling had gevonden" in een CAO, een
andere regeling tussen de ondememer en ifdn of meer betrokken vakorganisaties, of
een arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.^
In hoofdlijnen is de systematiek van het instemmingsrecht in de volgende edities
van de WOR overeind gebleven:
- de ondememer heeft bij een te nemen besluit ter zake de veiligheid of de gc/ond-

heid in verband met de arbeid vooraf instemming nodig van de OR (tenzij een
en ander reeds in de CAO is geregeld).

- indien hij die instemming niet krijgt kan hij vervangende toestemming vragen,
- regelingen die zonder instemming van de ondememingsraad zijn getroffen zijn

vernietigbaar (zie hieronder).

Wei heeft het instemmingsrecht in de loop der jaren diverse modulaties ondergaan.

VV0Ä 7979: t/uüfe/i/tor prored«/?

In de WOR 1979 werd het instemmingsrecht uitgebreid met een aantal andere the-
ma's op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid. Deze uitbreiding had geen

67 De andere drie onderwerpen waren het arbeidsreglcmenl. pensioen-, winstdelings- of spaar-
regelingen. en werktijd- of vakantieregelingen. Overige thema's op het gebied van sociaal- of per-
soneelsbeleid die later wel onder het instemmingsrecht zouden ressorteren. zoals beloning, oplei-
ding of personeelsbeoordeling, vielen in de WOR 1971 nog onder het adviesrecht.
68 Een deel van de bij/.ondere commissie van de Tweede Kamer was het met die mogelijkheid
van vervangende toestemming niet eens. "Als de instemming er niet is behoort de zaak niet door
te gaan. Er is een medebeslissingsrecht of niet". (tfa/m-muMz-n //, 1969/70, 10 355, nr. 5, p. 16).
Desondanks werd het wetsvoorslel op dit punt ongewijzigd aangenomen.
69 R.H. van het Kaar (red.), Omfcm€m;>iji>.vraa*/, Inleiding 8-8
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direct effect voor het deelterrein veiligheid en gezondheid.™ Een wijziging ten
op/ichte van de WOR 1971 betrof wel de vervanging van de term Av/jienf door het
begrip w?/zyn /« v?rfcan</ wif r df arfc <<f Deze terminologische aanpassing was met
name bedoeld om meer aan te sluiten bij de terminologie in de ontwerp-arbeids-
omstandighedenwet die op dat moment voorlag.
Bclangrijker was dat in de WOR 1979 een aantal procedurele aspecten werd aan-
gescherpt. Ten eerste moesten ondernemer en ondememingsraad voortaan mini-
maal e"e"n keer met elkaar overleggen over een voorgenomen besluit. Bovendien
werden meer eisen gesteld aan de vorm van het voorgenomen besluit: de werkge-
ver moest het besluit schriftelijk voorleggen aan de OR, waarin opgenomen "een
over/.icht van de beweegredenen vcx>r het besluit alsmede van de gevolgen die het
besluit naar tc verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal
hebben". Voorts werd de procedure rond nietige besluiten enigszins gewijzigd.
Tcrwijl in de WOR 1971 alleen betrokken personen zieh op de nietigheid van
besluiten konden beroepen, werd die verantwoordelijkheid in 1979 aan de OR toe-
gekend. Indien de ondernemer uitvoering gaf aan een instemmingsplichtig besluit
/ondcr instemming van de ondememingsraad, dan diende deze binnen een maand
na schriftelijkc mededeling van het besluit of, bij gebreke van een schriftelijke
mededeling, binnen ccn maand nadat hij kennis heeft genomen dat uitvoering wordt
gegeven aan het besluit schriftelijk een beroep te doen op de nietigheid van dat
besluit.

WOW /VW. .wmf/t/rw/7 wk'Mr/wMrf

Ook de WOR 1990 leverde een aantal wijzigingen op. Een kleine wijziging betrof
de wij/.e waarop de ondernemer zijn uiteindelijke besluit kenbaar moest maken. In
lid 2 werd bepaald dat dit schriftelijk moest worden meegedeeld. onder vermelding
van de datum met ingang waarvan de ondernemer het besluit zal uitvoeren.
Daamaast werd de procedure om vervangende toestemming te vragen gewijzigd.
CJold in eerdere edities van de WOR de bedrijfscommissie als de instantie waar de
ondernemer vervangende toestemming kon vragen, sinds 1990 is een gang naar de
kantonrechler vereist - overigens na bemiddcling van de bedrijfscommissie (art. 36,
lid 5. jo. art. 27, lid 4).

70 lien uit/ondering vormen de regelingen op het gebieil van het aanstellingsbeleid, die in 1979
werden gelransfereerd van hel adviesrecht naar het instemmingsrecht. die /.ijdelings relevantie
kunncn hebben voor het arboheleid ge/ien de imroduclie van aanstellingskeuringen met het oog
op risico-seleclie. Op grond van de Wet terugdringing /iektever/uim (1994) en de Wet uitbreiding
loondoorbetalingsverplu.-hting bij Ziekte (Wulb/. 1996). werden werkgevers medio jarcn "9()
namelijk verpluht het lixin van /ieke werknemers vtx>r eigen rekening te nemen. Om het (finan-
ciele) risico van htxig vcr/uim te minimaliscrcn. namen steeds mcer bedrijven hun toevlucht tot
annsiellingskeuringen teneinde werknemers "met een vlekje' zoveel mogelijk buiten de poort te
houden (C'tsv (199.S). WrcMim/v/fiV/ i«or Wflrn mico: Gr</raff.(mi<*ri>.T \«/i tf/rtf*" nrrtt^fwrj <>/>
</c yinctnr/Wr /)ni*W.t in </f AVt/rnr/. /.oetermeer. p. 107-116 en 189. SZW-werkgeverspanel
1997-1998. Den Haag. 1999. p. 79-88). Overigens heett ook de wetgever middels de Wet medi-
sehe keunngen (.V/fc 1997. .̂ 65) gepoogd risico-sclectie d«xir middcl van aanstellingskeunngen of
ge/ondheidsvragen tijdens solliciiatiegesprekken te verhinderen.
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lngrijpender was evenwel de wijziging van lid 3 van artikel 27. Dit derde lid stelde
het instemmingsrecht buiten werking "indien en voorzover de betrokken aangele-
genheid reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst".
Hieraan werd een verdere beperking toegevoegd: instemming werd "evenmin ver-
eist met betrekking tot een regeling |op het gebied van de veiligheid, de gezondheid
of het welzijn in verband met de arbeid] voor zover ter zake een aanwijzing kan
worden gegeven of een eis kan worden gesteld als bedoeld in de Arbeids-
omstandighedenwet".
Aanleiding voor deze wijziging waren eerder geconstateerde probleinen in do
samenloop van rechten en procedures in de WOR enerzijds en de Arbowet 1980
anderzijds.^' Deze kwestie was eerder aangezwengeld door de Voorlopige
Arbeidsraad (VAR) in zijn advies over de inwerkingtreding van de Arbowet.^-
Naast een discussie over de faciliteitenregeling voor medezeggenschappers in bei-
de wetten, speelde met name de afstemming tussen het instemmingsrecht krachtens
de WOR en de mogelijkheid om op grond van de Arbowet een verzoek tot wet-
stoepassing in te dienen. Dit verzoek tot wetstoepassing was een instrument om de
Arbeidsinspectie uitleg te vragen van voorschriften op grond van de Arbowet (zie
ook paragraaf 3.5). De inspecteur kon zijn opvatting ter zake vastleggen in een aan-
wijzing of een eis. Hierin werd dan in finesse aangegeven waar de werkgever zieh
aan te houden had.

Indien de ondernemer uitvoering gaf aan een besluit zonder de instemming van de
OR, dan stonden de ondernemingsraad twee mogelijkheden open om de uitvoering
van het besluit aan te vechten. De eerste, zoals hierboven aangegeven, was het
inroepen van de nietigheid. De tweede bestond uit het indienen van een verzoek om
wetstoepassing. Ook als de ondernemer zieh niet wilde neerleggen bij een weige-
ring van de OR om in te stemmen met een voorgenomen besluit stonden twee
wegen open. De gang naar de kantonrechter voor vervangende toestemming of een
verzoek tot wetstoepassing. Hangende de procedure kon echter onduidelijkheid
ontstaan over welke maatregelen het bedrijf geacht werd te nemen.

In haar brief aan de SER stelde de staatssecretaris van SZW voor het instemmings-
recht niet van toepassing te laten zijn in situaties op (deel)onderwerpen ten aanzien
waarvan bij of krachtens de Arbowet voorschriften zijn gesteld." De SER kon zieh
in zijn advies over de samenloop tussen de WOR en de Arbowet met de strekking
van het voorstel verenigen, beseffende dat daarmee het instemmingsrecht ter zake
'een subsidiair recht' zou worden.™
Tijdens de Kamerbehandeling van het voorstel om het instemmingsrecht te laten
vervallen "voor zover een aanwijzing kan worden gegeven of een eis kan worden

71 Brief van de staaLssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 augustus 1984, aan
de SER.
72 Voorlopige Arbeidsraad, 17 juni 1982, nr.2
73 Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 augustus 1984, aan
de SER.
74 SER (1986), Advies samenloop Wet OR en Arbo-wet, Den Haag: Sociaal-Economische Raad
(SER 86/06), p. 16-17
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gesteld"", bleek de Tweede Kamer zieh in meerderheid te kunnen vinden in de
voorgenomen oplossing voor de samenloop tussen de WOR en de Arbowet. Slechts
de PvdA was "niet overtuigd van de wijsheid" van de gekozen oplossing. Volgens
haar zou deze leiden tot een aanmerkelijke inperking van de invloed van de OR.^
Bij amendement van het lid Leijnse werd geopperd in ieder geval de formulering
"kan worden gegeven of |..j kan worden gesteld" aan te scherpen tot "is gegeven of
(..| is gesteld"." Te vrezen viel namelijk dat de formulering "kan worden" in het
wetsartikel zo ruim geinterpreteerd zou worden dat louter de mogelijkheid tot het
inzetten van de genoemde instrumenten impliceerde dat de OR geen instemmings-
recht had. Aangezien uit de handhavingspraktijk volgens Leijnse geconcludeerd
kon worden dat de Arbeidsinspectie nogal eens naliet gebruik te maken van haar
juridisch instnimentarium, zou dit betekenen dat het recht van de OR volledig in de
lucht zou komen te hangen.™ Het amendement werd evenwel verworpen™, waar-
na lid 3 overeenkomstig het wetsvoorstel werd gewijzigd.

a /990

De vrees van Leijnse bleek uiteindelijk gegrond. Zo was bij de invoering van het
stelsel van arbodiensten, begin jaren '9(), aanvankelijk onomstreden dat de OR
instemmingsrecht had bij de keuze van de arbodienst: "De ondernemingsraad heeft
ry> H«*;iv vnn J J «rfil'«»l 7"7 J ^ van fi<* W o / <Y* *̂ ** o#»<J<?/T»om//»£:.v#»^?#» o t v r vK? t'rga

nisalie van de deskundige ondersteuning in het bedrijf instemmingsrecht."'*" In ver-
band met de afstemming van het instemmingsrecht met de bevoegdheden van de
Arbeidsinspectie werd dit instemmingsrecht vervangen door een overlegrecht in
artikel 17, lid 2. Arbowet.*' Dat was het begin van langjarig gekrakeel. Hoewel vol-
gens de minister het overlegrecht op grond van de Arbowet materieel hetzelfde was
als het instemmingsrecht, werd dit in de praktijk loch anders ingevuld."' De werk-
gevers brachten meermalen het verweer in Stelling dat de Arbeidsinspectie een eis
kon stellen aangaande de aansluiting bij een arbodienst, en dat de OR derhalve ge'e'n
instemmingsrecht toe zou komen. Herhaalde Kamervragen over de kwestie ver-
plichtten opeenvolgende ministers e"e"n en andermaal duidelijkheid te verschaffen
over de portee van het instemmingsrecht.

75 tomruUra //, 1987/88, 20 583. nr.2. artikel I onder Y
76 KwwmMJU™ //. 1987/88. 20 583. nr.5. p. 7
77 KiBwmuWm //. 1987/88. 20 583. nr. 18
78 Horn/Win.«™ //. 7-150. 10 okiober 1988
79 Mint/Win.«™ //. 9-204. 18 okiober 1988
80 K.jmrrvmU™ //. 1992-1993. 22 898. nr. 3. p. 18 en 51
81 Cf. AVj/m-rvmUrn //. 1992-1993. 22 898. nr. 6. p. 28-29
82 Ook bij de lotstandkoming van de Kaderrichtlijn was omstreden hoever de bevoegdheden van
de werknemers op dil punl reikten. Het F.uropees Parlement bcpleitte een instemmingsrechl bij de
organisiilie van de pa-ventiedienst op grond van urtikel 7 Kaderrichllijn. maar uiteindelijk werd dit
al'ge/wakl lot Yonsullatie". waarhij onduidchjk bleef wat de prccie/e status van dit consullatie-
recht was. D. Walters on P. 1... Jensen (2000). The discourses and purposes behind the development
of the KU Framework Directive 89/391, in: K. Frick et a). (2000), 5v5r«iiarir Occupa/iewia/ W«JWI
<m<y .Vii/i-fv A/<m<»,i>«'m«'n/. Amsterdam/Oxfonl: Pergamon. p. 90
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Toch kon al aan de Kamerbehandeling van de WOR 1990 eenduidig worden ont-
leend hoe de verhouding tussen het instemmingsrecht en de bevoegdheden van de
Arbeidsinspectie moet worden beoordeeld. In de Memorie van Antwoord stelde de
minister dat het wetsvoorstel "geen materiele wijziging" van de medezeggen-
schapsrechten beoogde. maar louter een procedurele afstemming.^ Aan de hand
van een aantal casusposities die waren ontleend aan een brief van de FNV over de
kwestie. gaf de minister vervolgens een glasheldere uitleg over dc afgrenzing van
beide bevoegdheden. Omtrent de keuze voor de meest doelmatige beschermings-
middelen, bijvoorbeeld, stelde hij dat "[i]n zoverre als de beslissing van de
Arbeidsinspectie de ondernemer bij het ter beschikking stellen van persoonlijke
beschermingsmiddelen vrijheid laat in de keuze uit alternatieven |..| die keuze
onderworpen [is] aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad."*"* Dit werd
later in meer algemene zin herhaald: "Waar de Arbeidsinspectie [een eis stelt of een
aanwijzing geeft] behoudt de ondernemingsraad zijn instemmingsrecht voor zover
de eis of de aanwijzing de ondernemer keuzevrijheid laat hoe daaraan te vol-
doen."**

Geheel in lijn met deze interpretatie oordeelde ook de rechtbank Rotterdam dat
indien de Arbeidsinspectie geen aanwijzing heeft gegeven of geen eis heeft gesteld,
de OR instemmingsrecht behoudt."'' Het betrof hier de vraag of een ulcoholverhod
voor inwonende schepelingen van veerboten (öök tijdens hun vrije tijd) instem-
mingsplichtig was. Weliswaar was de werkgever bevoegd regelen uit te vaardigen
"in het belang der veiligheid", maar onder verwijzing naar de wetsgeschicdenis
oordeelde de kantonrechter dat een dergelijke regeling wel degelijk instemmings-
plichtig was nu de Arbeidsinspectie niet daadwerkelijk van zijn bevoegdheid
gebruik had gemaakt.

fouze van de arboa'ien.yJ

Desondanks zetten de werkgevers de ruime interpretatie van lid 3 ook later in als
barricade tegen het instemmingsrecht van de OR. Dit speelde, zoals gezegd, met
name bij de keuze van de arbodienst. In een brief naar aanleiding van de behande-
ling van de gewijzigde Arbowet in 1994 gaf toenmalig minister De Vrics van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een helder expose" over de verhouding tussen de
bevoegdheden van de Arbeidsinspectie en het overlegrecht in de Arbowet enerzijds
en het instemmingsrecht uit de Wet op de ondernemingsraden anderzijds.*" In zijn
brief gaf de minister een zeer mime uitleg van het overlegrecht in de Arbowet: het
overlegrecht in de Arbowet is gelijkwaardig aan het instemmingsrecht op grond van
de WOR, alleen de beroepsprocedure is anders.**"

83 Kamemu**™ //. 1987/88. 20 583, nr.6, p. 6
84 Afam<-r.v/uMfn //, 1987/88, 20 583, nr.6, p. 26
85 Aa/n«ift<**«j //, 1987/88, 20 583, nr.9, p. 5
86 27 april 1993. ROR 1993, nr.21
87 Arawmu/t/ten //, 1993/94, 23 253, nr.14
88 Ibid. p. 2
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Aangaande de vraag of de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij de keuze
van de arbodienst merkte de minister op dat "de Arbeidsinspectie [wel zal) toetsen
of de werkgever daadwerkelijk overleg heeft gevoerd en of er sprake is van een
geccrtificeerde arbodienst, maar [..) geen aanwijzing [zal] geven met welke gecer-
tificcerde arbodienst de werkgever een contract moet sluiten." Als de aanwijzing
van de Arbeidsinspectie beleidsruimte voor de werkgever overlaat, en dat is dus het
geval bij de keuze van de arbodienst, gold volgens de minister de eerdere opvatting
dat "het voorgenomen besluit op het punt van de invulling van die vrijheid onder-
worpen is aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad."*'
Onder verwi jzing naar de voornoemde brief nam de Memorie van Antwoord aan de
Ecrsle Kamer ter zake de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
(Wulbz) weer wat gas terug. Aangezien de Arbeidsinspectie een aanwijzingsbe-
voegdheid heeft inzake de keuze van de arbodienst, valt die keuze niet onder het
instemmingsrecht. Maar waar een aanwijzing uitblijft, kan de OR weer instem-
mingsrecht opeisen indien de keuze consequenties heeft voor het verzuimbeleid en
dus voor de werknemers.**' Bovendien is de inhoud van het contract blijkens de
Memorie van Antwoord direct instemmingsplichtig. zodat de OR längs deze weg
zijn invloed kan doen gelden.*"

Ook in een later stadium zwalkt het standpunt van de overheid. In 1996, in de aanloop
tot de wijziging van de WOR in 1998, achtte de minister van Sociale Zaken de keuze
van de arbodienvl Jnslerami.n,|».spJJch/;£. ̂  DJ/ /war A3/?/eJd//?£ »a/? orafcrzoefc »an <A?
FNV waaruit bleek dat slechts in 15 procent van de gevallen de OR zijn instem-
mingsrecht in de praktijk had kunnen brengen.^ In het algemeen overleg over de ver-
zelfstandiging van de certifleering van arbodiensten in mei 1998 stelde de staatsse-
cretaris dat de OR instemmingsrecht heeft bij de keuze van de dienst, waarbij öök de
verlenging van het contract expliciet werd genoemd.** In een brief over de resultaten
van de FNV-klachtenlijn arbodiensten stelde hij vervolgens dat arbodiensten, alvo-
rens een contract met een bedrijf af te sluiten, eerst bij de OR/pvt moeten nagaan of
deze geen bezwaar hebben legen uitvoering van het contract - vrij vertaald of zij
instemming hebben verleend."^ In de Sociale Nota 1999 werd echter weer alleen het
contract met de arbodienst als instemmingsplichtig beüteld.**"

89 AfamfrsmMrn /A 1993/94. 23 253, nr.14. p. 3. KVimervmU™ //, 1987/88. 20 583. nr. 6. p. 7
90 Atomcmi««™ /. 1995/%. 24 439, nr. 134b. p. 29
91 ftjmrrcruJM'f'fl /. 1995/96. 24 439. nr. 134b. p. 28
92 A:<jmcr.vruU-cn //. 1996/97. 24 615. nr. 28, p. 35
93 FNV, brief van 10 mei 1995, ook aangehaald in Jfamrmuttrn //. 1995/96. 24615. nr. 3, p.
33
94 A'cimervruU'fn //. 1997/98. 25 883. nr. 5. p. 5
95 Brief van 9 juli 1998 over acliepunten naar aanleiding van bevindingen van de FNV-meldlijn
klaehten arbodiensten. /Ciim«-rrti«ttrn //. 1997-1998. 25 883. nr. 6. p. 2
% Sociale Nota 1999. Kammrattrn //. 1998799. 26202. nr. 2. p. 89

134



799«

De meest zwaarwegende passages omtrent de huidige status van hot instem-
mingscht zijn evenwel te vinden in de wetsgeschiedenis van de Arbeidsoinstan-
dighedenwet 1998. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is de
reikwijdte van het instemmingsrecht namelijk expliciet vastgelegd. "Het instem-
mingsrecht van de OR en de pvt, alsmede het adviesrecht van werknemcrs bij hel
ontbreken van een OR of pvt, geldt [..] voor alle regelingen op het gehele terrein
van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf. Daaronder vallen dus ook
meer specifieke punten, zoals;
- de risico-inventarisatie en -evaluatie en het daartoe behorende plan van aanpak;
- de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid. onder b, c en d;
- de wijze waarop de deskundige bijstand wordt ingericht (dit betreit onder meer

het contract met de arbodienst);
- het aanwijzen van bedrijfshulpverleners;
- de periodiciteit van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek""

Tijdens de behandeling van de Arbowet werd een en ander nog eens herhaald. waar-
bij ook verzuimregelingen (bijvoorbeeld de wijze van ziekmelding, controlevoor-
schriften of arbeidsvoorwaardelijke prikkels^*) expliciet werden genoemd.'^ Wat
nergens expliciet wordt genoemd maar wel degelijk onder het instemmingsrecht
valt, is bijvoorbeeld:
- het aanwijzen van functies waarvoor aanstellingskeuringen worden uitgevoerd;
- maatregelen op het gebied van seksuele intimidatie (bijvoorbeeld het aanwijzen

van een vertrouwenspersoon), agressie en geweld.

In 2001 heeft de ondernemingsraad, op grond van artikel 88 van de Invoeringswet
SUWI (Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) ook instemmingsrecht
gekregen bij het reintegratiebeleid in het algemeen en de keuze van het reintegra-
tiebedrijf in het bijzonder."*

De formuleringen in de Memorie van Toelichting en in de Handelingen lijken dus
glashelder. Toch valt op de opvatting van de wetgever dat het instemmingsrecht een
ruim bereik heeft wel het een en ander af te dingen. Dat afspraken over het PAGO,
aanstellingskeuringen of bijvoorbeeld een klachtenprocedure omtrent seksuele inti-
midatie onder het instemmingsrecht vallen, is niet meer dan logisch. Maar de toe-
kenning van instemmingsrecht bij de risico-inventarisatie of het plan van aanpak

97 AfomfTMu/tto» //, 1997/98. 25 879. nr.3, p. 19
98 Cf. Jan Popma (1999). Paardenmiddel tegen ziekteverzuim heeft veel bijwerkingen, in: OÄ-
/n/tfrmarie, 28 mei 1999. p. 29-31
99 //a/Kfe/mgen 7Vee<fc Ka/n/r 1998-1999. nr. 16. Tweede Kamer, p. 969
100 S/fe 2001, 625

135



lijkt wat al te ruimhartig. Wat bijvoorbeeld de consequenties zijn indien de onder-
nemingsraad weigert in te stemmen met een risico-inventarisatie is volstrekt ondui-
delijk."" Mag het bedrijf dan geen risico-inventarisatie uitvoeren en is het bij
gevolg in overtrading (beboetbaar op grand van artikel 33, lid 1, Arbowet)? Kan de
kantonrechter vervangende goedkeuring hechten aan de RI&E? Op grand van wel-
ke criteria is de weigering van de OR om in te stemmen 'onredelijk' als bedoeld in
artikel 27, lid 4, WOR? Is een risico-inventarisatie überhaupt wel een 'regeling"?
En een /J/«H van aanpak, is dat een voorgenomen besluit, of alleen de speeifieke
maatregelen op grand van dat plan?
Ook op de Stelling dat de wij/.e van organisatie van de deskundige ondersteuning
als een instemmingsplichtige regeling kan worden aangemerkt, valt wel een en
ander af te dingen. Dat is in ieder geval gedaan door de Ondememingskamer in zijn
beslissing in het geding tussen de bestuurder en de Centrale Ondernemingsraad van
de Sociale Ver/.ekeringsbank (SVB) omtrent het besluit tot opheffing van de inter-
ne arnodienst.'"' In het geschil liepen twee procedures naast elkaar. Ten eerste stel-
de de COR voor de Ondememingskamer dat de bestuurder ten onrechte geen
instemming had gevraagd over de opheffing van de arbodienst, maar louter advies.
Tezelfdertijd was dc COR een procedure begonnen over het instemmingsrecht bij
de bcdrijfscoinmissie, omdat sprake zou zijn van een nietig besluit (waar immers
geen instemming voor was gevraagd). De bedrijfscommissie oordeelde dat het
gewraakle voorgenomen besluit inderdaad instemming van de centrale OR behoef-
de, e"n dat de SVB een "meer gepreciseerde uiteenzetting" omtrent de beweegrede-
nen voor het voorgenomen besluit zou moeten leveren. In zijn uitspraak over het
preliminaire verzoek oordeelde het Hof daarentegen dat "het besluit tot opheffing
van een interne arbodienst in redelijkheid niet [kun j worden gezien als een besluit,
houdende een regeling op het gebied van het ziekteverzuim als bedoeld in artikel
27 eerste lid onder d WOR." Een nadere motivering van dit oordeel, dat door diver-
se Juristen als 'wonderlijk' is betiteld"'\ ontbrak. Desgevraagd antwoordde de pre-
sident van de Ondememingskamer in het blad O/?-/n/«nn«/j«' dat sprake was van
een organisatorische keuze die de struetuur van de onderneming betraf, die derhal-
ve eerder onder het adviesrecht op grand van artikel 25, lid I, onder d en e, WOR
zou vallen. De wetsgeschiedenis legde volgens de president op dit punt weinig
gewicht in dc schaal.""
Bij de beoordeling van de vraag 'wel of geen instemmingsrecht' moet dus kenne-

101 Overigens heefl de ondememingsraad uiteraard g&n instemmingsrecht m.b.l. de vraag öf er
eon RI&H moet komen. Dal is immers een wettelijke verplichting. Maar de OR /ou kunnen wei-
geren in te stemmen met de inhoud van de inventarisatie (bijvoorbeeld omdal bepaalde risico's
onvoldocnde aan bod komen) dan wel de evaluatie (bijvoorbeeld omdat de ernst van bepaalde risi-
co's volgens de OR onderschat wordt).
102 JAR 19<W/nr.|47
103 Juristen hebben de uitspraak van het Hof. ge/ien de wetsgeschiedenis. als 'wonderlijk' beti-
teld. Frof. mr Ad Geers (19W), Verwondering. in: O/?-/n/«miafi>. jaargang 25. nr. 11. p. 31. Mr.
Cees van l.eeuwen ( I W ) , Advies of instemming?. in: OR-//i/orma/i>. jaargang 25. nr. 10. p. 37
104 Jan Popma (2000), FNV-idee proefproces niel zonder risico's, in: O/?-//t/e>mui/i>. jg. 26,
nr. 3. p. 14-17
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lijk verder gekeken worden dan louter de wetsgeschiedenis, en is een meer techni-
sche benadering op zijn plaats. Of een voorgenomen besluit instcmmingsplichtig is.
moet aan een aantal criteria worden afgemeten"*:
1. het moet gaan om een voorgenomen besluit, dat wil zeggen dat het om een con-

crete beslissing moet gaan:
2. het besluit betreft vaststelling/wijziging/intrekking van een regeling;
3. de regeling moet aanwijsbaar betrekking hebben op een of meer van do in he!

eerste lid van art ike I 27 genoemde limitatieve opsomming, waaronder regelingen
op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden;

4. de regeling moet gelden voor alle of voor een groep van de in de ondememing
werkzame personen;

5. de regeling moet niet al inhoudelijk zijn geregeld in de voor de ondememing gel-
dende CAO of in een door een publiekrechtelijk orgaan vastgestelde regeling van
de arbeidsvoorwaarden (indien een bepaalde regeling in de CAO mimic overlaal
voor nadere invulling op bedrijfsniveau. is wat betreft die nadere invulling wei
instemming vereist);

Als de drie belangrijkste twistpunten - risico-inventarisatie en -evalualie, plan van
aanpak, keuze arbodienst - längs deze maatlat worden gelegd. is de conclusie niel
eenduidig. Afgezien van het laatste eriterium, is de cruciale kwestie wat een «'#<?-
//«# is.'"*" Algemeen aanvaard is dat regelingen een besluit van algemene strekking
zijn (d.w.z. betrekking moeten hebben op "alle in de ondememing werkzame per-
sonen of op een of meer groepen daarvan", eriterium 4)"" e"n een permanent karak-
ter hebben (waarbij het niet gaat om de tijdsduur als wel het gegeven dat de rege-
ling voor /jfr/iaflMe toey?a.v.s7rt,f» vatbaar is""*).
In dit licht bezien lijkt in eerste instantie duidelijk dat de OR geen instemmings-
recht heeft (of zou moeten hebben) bij de risico-inventarisatie een -evaluatie. lien
risico-inventarisatie, althans het schriftelijke stuk dat het resultaat is van het inven-
tarisatie-proces, is simpelweg geen voorgenomen besluit. Het lijkt ook onzinnig dat
de kantonrechter bij een eventueel geschil ter zake vervangende goedkeuring zou
moeten hechten aan de risico-inventarisatie. Hier wreekt zieh dat in dc Arbowet
1998 geen mogelijkheid meer is opgenomen een verzoek tot wetstoepassing te rich-
ten tot de Arbeidsinspectie. Wat mijns inziens echter zeker wel instemmingsplich-
tig is, is de manier waarop de risico-inventarisatie wordt opgezet: wie voert de
inventarisatie uit, welke methode wordt gehanteerd, welke criteria worden meege-
wogen in de risico-eva/warie, worden bepaalde afdelingen intensiever beoordeeld
enzovoorts. De gekozen werkwijze is voor herhaalde toepassing vatbaar, en de uit-

105 Vgl. R.H. van het Kaar (red.), O/uterae/n/n#-5ra<K'. art. 27, aant. 1
106 Overigens verplicht artikel 11, lid 2, van de kaderrichtlijn 89/391/EEG lot overleg bij alle
'maatregelen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de veiligheid en de ge/.ondheid' - maar
overleg is nog geen instemmingsrecht. En in de WOR 1971 was nog gewoon sprakc van "maau-e-
gelen". Onduidelijk is waarom in de latere redactie van artikel 27 deze omschrijving is vervangen
door 'regeling'.
107 tfamfmu««/! //. 1975/76, 13 954, nr. 3. p. 23 en 44. Zie ook Vink 2002, p. 129
108 R.H. van het Kaar (red.). Om/frnfm;ngirao<i art. 27, aant. 3
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voering heeft consequenties voor alle werknemers (of een groep indien alleen een
bepaalde afdeling wordt geinventariseerd).
Bovendien maakt ook het plan van aanpak onderdeel uit van de RI&E (Arbowet
art.5, lid 2). Wellicht kan längs deze slinkse omweg ook het schriftelijke stuk onder
het instcmmingsrecht worden gemanoeuvreerd. Of het plan van aanpak instem-
mingsplichtig is, is op zijn beurt echter ook weer te betwijfelen: is een p/a« wel een
regeling? Bij nadere beschouwing lijkt mij dat deze vraag bevestigend kan worden
beantwoord. Als het goed is. wordt in het plan van aanpak immers een aantal kno-
pen doorgehakt: een vcrdeling van taken en verantwoordelijkheden. een concrete
tijdsplanning, cn niet te vergeten een budget.'** Het totale plan kan mijns inziens
dus als een concrete bcslissing worden gezien. die bovendien betrekking heeft op
alle of een groep van werknemers. Dat het plan wellicht niet direct in zijn totaliteit
wordt uitgevoerd, maar bijvoorbeeld over een längere tijdsspanne wordt uitge-
smeerd, doet niet ter zake: de keuze om een niet-prioritair risico pas over een jaar
aan tc pakken, is op het moment van vaststelling van het plan een concrete beslis-
sing.

Maar zelfs als het totale plan niet instemmingsplichtig zou zijn, dan nog kan de
OR/pvt er strategisch mee omgaan door elk concreet punt uit het plan als instem-
mingsplichlig tc beschouwen. Die Strategie vindt tevens voeding in de wets-
gcschiedcnis van de WÜR. In het voorstcl voor de WOR 1990 werden ook heel
concrete maatrcgei'en ai's (Je ileuze van een hepaafcf soon persoonfijke bescher-
mingsmiddelen als instemmingsplichtig bestempeld."" Concrete uitwerkingen van
doelbepalingen in het toenmalige Veiligheidsbesluit werden eveneens als regeling
aangemerkt - een interpretatie die van groot belang is met het oog op de nadere
invulling van de doelbepalingen in het Arbobesluit.'"

De keuze van de arbodienst. ten slotte, kan in weerwil van de uitspraak van het Hof
in de SVB-zaak mijns inziens wel worden opgevat als een regeling op het gebied
van arbeidsomstandigheden. Ten eerste is duidelijk dat het een concreet voorgeno-
nien besluit betreff. Of dat besluit ook een regelingkarakter heeft. is een tweede. In
ieder geval is het besluit voor herhaling vatbaar (bijvoorbeeld door beeindiging of
verlcnging van het contract). Daarnaast heeft de keuze van een arbodienst mijns
inziens wel degelijk ook 'betrekking op* alle of een groep werknemers - weliswaar
niet direct, maar de keuze voor een bepaalde arbodienst kan ook consequenties heb-
ben voor de arbodienstverleninjz aan de werknemers. Sommige arbodiensten zijn
beter thuis in een bepaalde branche. bijvoorbeeld, of hebben een relatie met een
reintegratiebedrijf of verzekeraar. Sommige arbodiensten staan een preventieve
aanpak voor, terwijl andere zieh profileren als verzuimjagers.
Bovendien geldt hier net als bij het plan van aanpak dat. zelfs al zou de keuze van
of een contract met een arbodienst niet instemmingsplichtig zijn. de onderne-

109 De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is verplicht op grond van artikel 3. lid 2.
van de Arbowet 1998. Artikel 5. lid 2. van de Arbowet vereist dal het plan van aanpak aangeeft
hinnen welke tennijn eventuele maatregelen worden genomen.
110 A'timrrvrMMrn //. 1987/88. 20 583. nr. 6. p. 26
111 KiimervriilUrn //. 1987/88. 20 583. nr. 9. p. 5
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mingsraad strategisch met zijn bevoegdheden kan omgaan. Het contract bevat
immers zonder twijfel elementen die wel als afzonderlijke regeling opgeval kunncn
worden, bijvoorbeeld de vorm van verzuimcontrole of -begeleiding, het aanbieden
van een arbeidsomstandighedenspreekuur. of de uitvoering van periodieke arbeids-
gezondheidskundige onderzoeken. Langs de omweg van deze concrete elementen
in het contract kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het totale contract
e"n de keuze van de arbodienst.

AI met al kan uit deze lange uiteenzetting worden geconcludeerd dat het insletn-
mingsrecht van de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsomstandigheden
inderdaad zeer ver strekt (voor personeelsvertegenwoordigingen is hel instem-
mingsrecht, op grond van artikel 35c. lid 3, WOR van overeenkomstige toepassing).
In principe kan de ondernemer nimmer eenzijdig besluiten over arboregelingen
nemen of zelfs maar maatregelen treffen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
ziekteverzuim of reintegratie (art. 35d WOR). Hij moet het voorgenomen besluil
schriftelijk vastleggen en minimaal ddn keer over het voomemen overleggen, waar-
na de ondernemingsraad een redelijke termijn moet krijgen om tot een oordeel te
komen.
Passeert de ondernemer de ondernemingsraad of pvt wel, dan kan deze schriftelijk
een beroep doen op de nietigheid (mits binnen een maand nadat hij kennis heeft
genomen van het besluit of dat hem gebleken is dat de ondernemer inmiddels uit-
voering geeft aan een instemmingsplichtig besluit). Bij een beroep op nietigheid
kan de ondernemingsraad de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verbiedcn
uitvoering te geven aan het besluit (art. 27, lid 6, jo. art. 36, lid 7, WOR). Bij zijn
oordeel zal de kantonrechter zeker rekening houden met de procedure als genoemd
in artikel 27. lid 2, en de vooraankondigingsplicht als bedoeld in artikel 24, lid 1.
en artikel 31b, lid 2, WOR. Van zijn kant kan de ondernemer bij de kantonrechter
een beroep doen op vervangende toestemming (art. 27, lid 4, WOR) respectievelijk
de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de OR ten onrechte een beroep heeft
gedaan op de nietigheid (art. 27. lid 6, WOR)"-. De ondernemingsraad kan tegen
de vervangende toestemming in beroep gaan bij de rechtbank (binnen twee maan-
den) en in cassatie bij de Hoge Raad. Omgekeerd kan de ondernemer in beroep
gaan als de kantonrechter de vervangende toestemming niet geeft. Wanneer een
zaak spoed vereist, kunnen beide partijen zieh in kort geding tot de president van
de rechtbank wenden met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen (art.
289 Rv).

112 Een verzoek bij de kantonrechter op grond van artikel 27. lid 4 of 6, is niet ontvankelijk
indien met betrekking tot dezelfde aangelegenheid een eis is gesteid als bedoeld in de
Arbeidsomstandighedenwet (art. 36, lid 4. WOR).

139



3.3.5.

Waar aan het instemmingsrecht nog een hele geschillenprocedure is gekoppeld
waar ook de werkgever zijn toevlucht toe kan nemen, is de OR in de Arbowet 1998
een recht toebedeeld dat formeel nog zwaarder weegt dan het instemmingsrecht:
het overeenstemmingsrecht op grand van artikel 17 Arbowet 1998. Artikel 17
Arbowet, het zogeheten 'maatwerk-artikel", stelt dat bedrijven van bepaalde mid-
delvoorschriftcn in het Arbobesluit (en andere bij of krachtens de Arbowet vastge-
stelde bepalingen) mögen afwijken mits dit is vastgelegd in een CAO, een ambte-
lijke rechtspositieregeling of PBO-verordening, of een regeling waaromtrent de
werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de ondememingsraad of
de personeelsvertegenwoordiging. Dit maatwerk-artikel is een uitvloeisel van een
advies van de SER omtrent het creeren van grotere beleidsvrijheid op bedrijfsni-
veau.'" Bedrijven kunnen zo alternalieve methoden ontwikkelen om het vereiste
beschermingsniveau te bereiken, zoals vastgelegd in de doelvoorschriften in het
Arbobesluit.
Formeel is dit recht voor de OR buitengewoon sterk. Het overeenstemmingsrecht.
dal mede is ontleend aan de Arbeidstijdenwet"'\ kent namelijk geen beroepspro-
cedure voor het geval de werkgever en OR/pvt niet tot overeenstemming komen.
Het betreft hier dus ecu irfrwr/i/ voor het medezeggenschapsorgaan."'* Hoe sterk
het overeenstemmingsrecht ook oogt, in de praktijk is de waarde ervan beperkt.
Werkgever en OR kunnen namelijk niet naar believen afwijken van de doelvoor-
schriften in het Arbobesluit (of de Arboregeling of beleidsregels). Ten eerste mögen
de afspraken tussen werkgever en OR in geen geval afbreuk doen aan het bescher-
mingsniveau dat is neergelcgd in het Arbobesluit. Belangrijker is, ten tweede, dat
afwijken alleen is toegestaan indien hiervoor bij algemene maatregel van bestuur
tocstemming is verlecnd. Het aantal bepalingen dat hiervoor in aanmerking komt is
evenwel minimaal. Zo'n 9() procent van de bepalingen in het Arbobesluit en de aan-
vullende regelgeving vloeit namelijk rechtstrceks voort uit 26 richtlijnen van de
Europese Unie (en 4 ILO-verdragen)'"\ die bindend zijn voor de lidstaten (althans
wat betreft het te bereiken resultaat)."^ Weliswaar heeft de staatssecretaris van
Sociale Zaken in 1998 aangegeven in Europees verband te streven naar meer speel-

113 SER (1997) Advies Herorientalie arbobeleid en Arbowet, Den Haag: Sociaal-Economische
Ruad (97/03). p. 35-37
114 Wei van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden. S/fe
1995. 598
115 Overigens jicldt het Vetorecht bij de Arbeidstijdenwet slechts de zogeheten "standaardrege-
ling". dat wil /eggen de nicest strikte normen in de wet. Indien een voorgenomen besluit inzake
de werktijden weI binnen de kaders van de standaardregeling vail, heeft de OR instemmingsrecht
krachtens anikel 27. lid 1 onder b. van de WOR. Vgl. M. Volkers en M. Heesters (19%).

Amsterdam: I-NV. p. 35-37
116 Arbeidsomstandighedenbesluit. Nitta van Toelichting, Sffe 1997,60, p. 121 -122. CJ. Vos en
HJ. de Gier (1995). fum/vir MI i\W<T/<m</.v<' <irto>/rj>Wj;«'i'mi;. Utrecht: Lemma, p. 182-183
117 A.J.C.M. Gcers en GJ.J. Heerma van Voss (1995). /nfckÄnj? Euro/xr*
Deventer: Kluwer, p. 20fl en p. I43(T
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ruimte'"*. maar de haalbaarheid van dit streven mag niet al te rooskleurig worden
ingeschat."^ En omtrent de resterende 10 procent waar we! al speelruimte bcstuat.
heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1999 aangegeven dat
die regels over het algemeen zo nieuw zijn dat zij vooralsnog niet voor maatwerk
zullen worden opengesteld.'-" Medio 2003 was dit inderdaad ix>k nog nooil
gebeurd.

Ondanks deze kritische opmerkingen is nog wel interessant op te merken dat, voor
zover werkgevers in bedrijven met minder dan 50 werknemers (op termijn) gebniik
willen maken van de mogelijkheid tot maatwerk, zij hierover moeten overleggen
met een personeelsvertegenwoordiging - zelfs in bedrijven met minder dan 10
werknemers (art. 35d WOR).'-' Dat betekent dat via deze omweg ook de (forme-
le) medezeggenschap in kleine bedrijven gestimuleerd wordt - al moot w)k hier niet
al te veel van worden verwacht.' --

Hoewel met het oog op veilige en gezonde arbeidsomstandighcden het instem-
mingsrecht de meest in het oog springende bevoegdheid van de OR is, is in de inlei-
ding tot deze paragraaf al aangegeven dat het niet de enige en wellicht niet eens de
belangrijkste bijzondere bevoegdheid van de OR is. Formed is het instemmings-
recht zonder twijfel sterker, maar substantieel is het adviesrecht idealiter van min-
stens even grote potentie. Het adviesrecht betreft immers ecn aantal zwaarwegende
thema's, die indirect nauw kunnen samenhangen met de arbeidsomstandigheden in
een ondememing.
Het adviesrecht dateert uit de WOR 1971, en is in de opeenvolgende wijzigingen
van de wet allengs uitgebreid. De ondernemer dient de OR advies te vragen over
voorgenomen besluiten op een aantal limitatief opgesomde thema's. waarbij de
ondernemer een overzicht moet verstrekken van:
- de beweegredenen voor het besluit;
- de gevolgen die het besluit naar het oordeel van de ondernemer voor de in de

ondememing werkzame personen zal hebben;
- de maatregelen die worden getroffen om de eventuele negatieve gevolgen op te

vangen.

118 Kam<T.s7i/U™ // 1997/98, 25 879, nr. 3. p. 5 en in hel bijzonder 25 879 nr. 47
119 Cf. H. Rottier (1998). Het poedeltje in de magnetron - enkele onderwerpen uit het wets-
voorstel Arbeidsomstandighedenwet 1998 kritisch beschouwd, in: Soriaa/ /?«•*/. 1998-6, p. 173
120 Cf. Jan Popma (1999), Maatwerkartikel voorlopig lege hüls, in: 0/?-/n/«rma/;>, Jg. 24, nr.
4, p. 34-35
121 ^amenmte/i //. 1997/98, 25 879, nr. 3 (MvT). p. 19, ftvnrmuttrn /, 1998/99. 25 879.
nr.71b(MvA), p. 4
122 Evaluatie van de Arbeidstijdenwet leert dat nauwelijks pvt'en zijn opgericht. Zie ook P.R.A.
Oeij en P.A. Stoppelenburg (1998), Afa/ewnx van de HW op de Om/fmem/n/j.jraa'en: stand van
Mien /997, Den Haag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 48: 0,24% van de
10-min bedrijven had in 1997 een personeelsvertegenwoordiging ingesteld
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In het kader van dit onderzoek zijn uiteraard vooral de gevolgen voor de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers van belang.
De thema's waarop het adviesrecht betrekking heeft zijn (met tussen haakjes het
jaar waarop de thema's under het adviesrecht zijn gebracht)'^:
a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan

(1971);
b. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over,

een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een
belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een
andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wij-
zigen of verbreken van een belangrijke financiele deelneming vanwege of ten
behoeve van een dergelijke onderneming (1971/1979);

c. beeindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk
onderdeel daarvan (1971);

d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden
van de onderneming (1971);

e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming (1971), dan wel in
de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming (1979);

f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent
(1971);

g. het grocpsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (1979);
h. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming

(1979);
i. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming

(1979);
j . het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor

belangrijke schulden van een andere ondernemer. tenzij dit geschiedt in de nor-
male uitoefening van werkzaamheden in de onderneming (1998);

k. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (1998);
I. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onder-

neming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een
beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met
het milieu (1998);

m. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico in
het kader van de WAO/Pemba (1997)'--* of de Ziektewet (2003)'-';

123 In do WOR 1971 viol eon aantal ondcrwerpen die sinds 1979 instemmingsplichtig zijn ook
nog under hot adviesrecht. waaronder beloningssystemen. beoordelingssystemen en het aanstel-
lings- en ontslagbcleid.
124 Wet premieditlerentiatie en marktwerking bij arbcidsongeschiktheidsverzekeringen (Sffe
1997. 175) en Besluil van 2 September 1997 tot vaststelling van dc data van de inwerkingtreding
van de Wet premicditYerentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Srf>.
1997,391).
125 Wel van 14 november 2002 lot Wij/igingcn van de Ziektewet en enkele andere wetten in
verband met de invoering van eigenrisicodragen door de werkgever (Wet eigenrisicodragen
Ziektewet, 5f/>. 2002. 584 en Sib. 2003. 72)
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n. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige
buiten de ondememing betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden
(1979/1998).

Personeelsvertegenwoordigingen hebben adviesrecht krachtens artikel 35c, lid 3,
jo. 35b. lid 5. WOR. Het adviesrecht beperkt zieh echter tot voorgenomen beslui-
ten die kunnen leiden tot "verlies van de arbeidsplaats of tot een belangri jke veran-
dering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van ten
minste een vierde van de in de ondememing werkzame personen."
Een aantal van de in artikel 25 genoemde onderwerpen, met name de nicer strate-
gische zaken zoals overnames en kredietstelling, zijn nauwelijks relevant voor de
veiligheid en gezondheid van werknemers. Hooguit - zij het zeker niet onbelang-
rijk - is de continuiteit van het bedrijf in het geding (la, b, c. i, j).
Bij de andere thema's wegen de 'arbo'-gevolgen zwaarder, met name voorgenomen
investeringen (In) of technologische innovatie (Ik). De beoordeling van dergelijke
voorgenomen besluiten vereist dat de ondernemingsraad zieht heeft op de gevolgen
voor de werknemers (art. 25, lid 3, WOR), waaronder de eventuele arbogevolgen.
Dit impliceert mijns inziens dat het voorgenomen besluit altijd vergezeld dient te
gaan van een gedegen risico-inveniarisatie en -evaluatie, waarin prospectief een
inschatting van de risico's wordt gemaakt en maatregelen worden gesuggereerd die
getroffen kunnen worden om voorzienbare negatieve gevolgen onder conirole te
brengen. '-* Zonder adequate RI&E kan de OR in feite niet tot een behoorlijk advies
komen.

Een zelfde redenering gaat op voor het adviesrecht met betrekking tot uitbreiding
van de werkzaamheden (lid Id) of wijzigingen binnen de organisatie dan wel de
verdeling van bevoegdheden (lid le). Ook dergelijke besluiten dienen gepaard te
gaan met een risico-inschatting. Wat betekent uitbreiding van de werkzaamheden
bijvoorbeeld voor de werkdruk? Wat zijn de arborisico's van nieuwe productiepro-
cessen? Heeft de reorganisatie gevolgen voor bijvoorbeeld het 'regelvermogen' van
de werknemers en daarmee voor hun welzijn? Hoe is de functionele communicatie
tussen de verschallende afdelingen geregeld? Leidt een verschuiving van de
bevoegdheden tot zwaardere verantwoordelijkheden en daarmee tot extra psychi-
sche belasting)?
Ook verplaatsing van de ondememing (10 heeft allerlei arbo-aspecten. Zo krijgen
werknemers wellicht te maken krijgen met längere reistijden, hetgeen tot overver-
moeidheid kan leiden of, als gevolg van een moeizamer combinatie arbeid/zorg of
werk/prive, de psychische belasting kan vergroten. Voorts impliceert verplaatsing
van de ondememing dat een nieuw of verbouwd bedrijfsgebouw wordt betrokken.
Ver-/nieuwbouw is een belangrijk moment om arbo-eisen aan de werkpiek te reali-
seren. Werkplekken en arbeidsmiddelen moeten, op grond van de Arbowet (artikel
3, lid 1), voldoen aan de stand der wetenschap, en ten minste aan de normen in of

126 De verplichting een Ri&E op te stellen kan ook worden afgeleid van de bepaling in art. 5,
lid 3. Arbowet dat "'de inventarisatie en evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als [..) gewij/igde
werkmethoden of werkomstandigheden [..) daartoe aanleiding geven."
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op grond van hct Arbobesluit (in het bijzonder hoofdstuk 3 en 6 respectievelijk 7)
en de Wet gevaarlijke werktuigen.
Ook het aangaan van duurzame samenwerking met een andere ondememing (lid
lb) of het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (lid lg) kan van-
uit arboperspectief worden beoordeeld. Bij samenwerking tussen bedrijven ontstaat
licht onduidelijkheid over bijvoorbeeld de verdeling van verantwoordelijkheden of
het toezicht op de veiligheid - reden waarom artikel 19 van de Arbowet voorschrijft
dat de betrokken werkgevers hierover afspraken moeten maken.'-^ Het inhuren van
derde werknemers stelt eveneens bijzondere eisen, bijvoorbeeld aan de voorlichting
en instmctie van uitzendkrachten.'^

De ondemcmingsraad heeft in het adviesrecht een tamelijk krachtig instrument om
invloed uit te oefenen op of ten minste aandacht te vragen voor de arbogevolgen
van voorgenomcn besluiten. Op de vraag in welk stadium van het besluitvormings-
traject sprake is van een 'voorgenomen besluit' wordt hier verder niet uitgebreid
ingegaan.'-'' Van belang is wel dat het advies van de OR 'van wezenlijke invloed'
(art. 25, lid 2) moet kunnen zijn. Het overleg moet dus in ieder geval plaatsvinden
voor hel besluit daadwerkelijk is genomen.'-^ Zo wordt ook voorkomen dat de
risico-inventarisatie en -evaluatie zieh rieht op reeds ontstane risico's: de RI&E
moet al in de ontwerpfase van nieuwbouw of een nieuwe productie-organisatie
worden uitgevoerd, en niet een knelpunteninventarisatie zijn nadat het gebouw is
neergezet of de nieuwe productie-organisatie is ingevoerd.

Daarnaast is van belang dat het tijdstip waarop de OR wordt ingeschakeld mee kan
wegen bij een eventuele beroepsprocedure legen het definitieve besluit. Als de OR
namelijk onvoldoende gelegenheid heeft gehad te adviseren of als hij geheel gepas-
seerd is. kan hij beroep aantekenen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof
te Amsterdam (art. 26 WOR). De Onderneiningskamer zal het beroep primair toel-
sen op de procedurele kant van de zaak. Indien de bestuurder zijn mededelings-
plicht op grond van artikel 24 WOR heeft verzaakt of anderszins de OR te laat heeft
ingeschakeld. zal de Onderneiningskamer al snel concluderen dat de ondernemer
het genomen besluit dient in te trek ken of hem verbieden het besluit uit te voeren
(art. 26. lid 5. WOR). Ook het ontbreken van informatie omtrent de gevolgen en
maatregelen van een voorgenomen besluit (bijvoorbeeld de afwezigheid van een

127 Bij7ondere bepalingen hieromtrem gelden voor de bouw. in casu hoofdstuk II. afdeling 5.
van hel Arbohcsluit (dal do regels nil hel oude Bouwpmcesbesluit bevat).
128 Uit/endkrachten lopen meer kans op een bcdrijfsongeval dan werknemers in vasle dienst.
H. Leertouwer. F.J.M. Martens en H.F.H. Lommers (2(X)2), AfWi/inx.vp/ir/trig? <•« </<>rfW(/fr
ar/x'ii/.v«wi,i;fr<i//<vi.- (7//<T.V o i r r Acf ;<Kir 2(X>/. Den Haag: Arbeidsinspectie. p. 11
129 Zie uitgebreid R.H. van het Kaar (red.). (Wfmcmmjfjrani/, art. 25. aantekening 6
130 Artikel I I . lid 2, van Kaderrichtlijn 89/3"JI stelt dat de werknemersvenegenwoordigers
vixir.it tijdig geraadpleegd ntocten worden over onder meer alle maatregelen die van wezenlijke
invlood kunnen /ijn i>p de veiligheid en de gezondheid. Van belang zijn hier de termen "vooraf en
'tijdig'. al wonJt in de Kaderrichtlijn met duidelijk aangegeven wat 'tijdig' is.
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op grond van hct Arbobesluit (in het bijzonder hoofdstuk 3 en 6 respectievelijk 7)
en de Wet gevaarlijke werktuigen.
Ook het aangaan van duurzame samenwerking met een andere onderneming (lid
Ib) of het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (lid lg) kan van-
uit arboperspectief worden beoordeeld. Bij samenwerking tussen bedrijven ontstaat
licht onduidelijkheid over bijvoorbeeld de verdeling van verantwoordelijkheden of
het toezicht op de veiligheid - reden waarom artikel 19 van de Arbowet voorschrijft
dat dc betrokken werkgevers hierover afspraken moeten maken.'-^ Het inhuren van
derde werknemers stelt eveneens bijzondere eisen, bijvoorbeeld aan de voorlichting
en instructie van uitzendkrachten.'^

De ondernemingsraad heeft in het adviesrecht een tamelijk krachtig instrument om
invloed uit te oefenen op of ten minste aandacht te vragen voor de arbogevolgen
van v(H>rgenomcn besluiten. Op de vraag in welk stadium van het besluitvormings-
traject sprake is van een 'voorgenomen besluit' wordt hier verder niet uitgebreid
ingegaan.'-'' Van belang is wel dat het advies van de OR 'van wezenlijke invloed'
(art. 25, lid 2) moot kunnen zijn. Het overleg moet dus in ieder geval plaatsvinden
voor hct bcsluil daadwcrkelijk is genomen.'™ Zo wordt ook voorkomen dat de
risico-inventarisatie en -evaluatie zieh rieht op reeds ontstane risico's: de RI&E
moet al in dc ontwerpfase van nieuwbouw of een nieuwe productie-organisatie
worden uitgevocrd. en nict een knclpuntcninventarisatic zijn nadat het gebouw is
neergezet of de nieuwe productie-organisatie is ingevoerd.

Daarnaast is van belang dat het ti jdstip waarop de OR wordt ingeschakeld mee kan
wegen bij ecu eventuele beroepsprocedure legen het definitieve besluit. Als de OR
namelijk onvoldoende gelegenheid heeft gehad te adviseren of als hij geheel gepas-
scerd is, kan hij bcrocp aantekencn bij de Ondememingskamer van het Gerechtshof
te Amsterdam (an. 26 WOR). De Ondememingskamer zal het beroep primair toet-
scn op de procedurele kant van de zaak. Indien de bestuurder zijn mededelings-
plicht op grond van artikel 24 WOR heeft verzaakt of anderszins de OR te laat heeft
ingeschakeld. zal de Ondememingskamer al snel concluderen dat de ondememer
hel genomen besluit dient in tc trckken of hem verbieden het besluit uit te voeren
(art. 26, lid 5, WOR). (Xik het ontbreken van informatie omtrent de gevolgen en
maatrcgclcn van een voorgenomen besluit (bijvoorbeeld de afwezigheid van een

127 Bijzondere bepalingen hieromtrent gelden voor dc bouw. in casu hoofdstuk II, afdeling 5.
van hel Arbobesluit (dal dc regcls uit het oude Bouwprocesbesluit bevat).
128 I'it/endkrachten lopen meer kans op een bedrijfsongeval dan werknemeiN in vaste dienst.
H. Leertouwer. F.J.M. Martens en H.KH. Lonimer* (2(X)2), jV/W<im,i».v/>/i</iri,<>*' en </<xfr///itr
rtr/wi(/.von,i;fi(///<'/i.- Cy/iprv o i r r Art./<i<ir 2(X)/. Den Haag: Arbeidsinspectie. p. 11
129 Zic »itgebreid R.H. van het Kaar (red.). {)iu/i»rTirmfng.Tni<i</, art. 25. aantekening 6
I.U) Artikel 11. lid 2. van Kaderrichtlijn 89/.WI stelt dat de wcrknemersvertegenwoordigers
vooraf tijdig geraadplcegd moeten worden over onder meer alle maatregelen die van wezenlijke
invloed kunnen /ijn op dc veiligheid en de gezondheid. Van belang zijn hier de termen 'vooraf en
'tijdig'. al wordt in de Kaderrichtlijn niet duidelijk aangegeven wat 'tijdig' is.
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werknemers ai dan niet georganiseerd in een dienst" (artikel 14, lid 1, Arbowet).'^
In de praktijk betekent dit dat de werkgever een arbodienst moet inschakelen -
soms een interne arbodienst, maar zeker voor de kleinere bedrijven meestal een
externe. Juist dit laatste punt was voor de Europese Commissie mede aanleiding om
te stellen dat het Nederlandse systeem van arbodienstverlening niet in overeen-
stemming was met de Kaderrichtlijn 89/391 (vgl. par. 2.5). Op het moment van
afsluiting van deze studie had het Europees Hof nog geen uitspraak gedaan over het
gcschil, reden waarom hieronder de situatie medio 2003 wordt beschreven.

De taken van de arbodienst zijn, blijkens lid 3 van artikel 14, met name:
a. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-

inventarisatie en -evaluatie waaronder het toetsen ervan en adviseren daarom-
trent;

b. ver/.uimbegeleiding;
c. de uitvoering van arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de uitvoering van

aanstellingskeuringen (indien de werkgever deze laat verrichten);
d. het houden van een arbospreekuur.

De arbodienst heeft, op grand van lid 3 sub f, voorts als taak "het adviseren aan
onderscheidenlijk nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeels-
vertegenwoordiging |..| inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op
het arbeidsomstandighedenbeleid".'" Hoe die samenwerking eruit moet zien, is
niet expliciet omschrcven in de wet. Ook in hoofdstuk 2 van de Arboregeling. waar
de taken van de arbodienst nader zijn gespecificeerd. is niets te vinden over de
ondersteuning van de ondernemingsraad. Het Arbobesluit laat zieh evenmin uit
over de relatie arbodienst/OR. Hoe deze relatie in strikte zin er dient uit te zien, is
we"l opgenomen in de Regeling Certificatie Arbodiensten die de basis vormt voor
de certificering van arbodiensten.""'
De Regeling /elf bevat overigens ook weinig specifieke voorschriften, maar veeleer
een aanlal aandachtspunten. Zo valt uit paragraaf 2.3.2 van de Regeling, over de
relatie met do opdrachtgever, op te maken dat de arbodienst periodiek moet over-
leggen met de ondernemingsraad - hoe vaak dat overleg moet plaatsvinden blijft
echter ongewis. In paragraaf 2.3.1 staat dat in het contract afspraken moeten wor-
den gemaakt "inzake de communicatie met de werknemersvertegenwoordiging".

132 De/.e vcrplichting is voor hoog-risicobedrijven in werking getreden op 1 januari 1996. voor
de overige bedrijven op 1 januari 1998.
133 Overigens kende de Arbowet 1980 voor sommige bedrijven, met name de bedrijven met
nicer dun 5(K) werknemers. ook al de verplichting om /ich aan te sluiten bij een bedrijfsgezond-
hcidsdionsl. een veiligheidsdicnsl of een gecombineerde arbodienst (ant. 18. 19 resp. 17). In alle
gevallen diende de diensl samen te werken met de ondernemingsraad (art. 17. lid 4. art. 18. lid 3.
art. 19. lid 3). De eerste weltelijke rcgeling van de bedrijfsge/ondheidsdienst daleert zelfs al van
1959 t.V//>. 56) en het Besluit verplichtstelling bedrijrsgezondheidsdiensten (Kb 13/11/1974. 5/fe
740). Zie uitgebreidcr: Geers 1988. p. 202-224
134 M.M.W. Wilder* (red.) (2003). Her comp/trr arfco-nfj-Wtfrvmsfe**. Amsterdam/Zeist:
FNV/Kerekebosch. p. 905-946
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maar de richtlijn schrijft niet expliciet voor hoe die communicatie emit zou moeten
zien.
Een beperkt aantal inhoudelijke eisen is wel le vinden in paragraaf 2.7 van de
Regeling. Daarin is voorgeschreven dat de arbodienst de OR de volgende informa-
tie moet doen toekomen:
- een exemplaar van risico-inventarisaties en het advies van de arlxxlienst daar-

over. ref/i/i/refA'.v aan de ondememingsraad toe te sturen (par. 2.7.1);
- verzuimgegevens boven het individuelc niveau (par. 2.7.2);
- rapportage over het arbospreekuur (onder waarborging van de privacy van indi-

viduele werknemers (par. 2.7.3);
- gegevens uit het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (op functie- en

afdelingsniveau, onder waarborging van de privacy van individuele werknemers
(par. 2.7.4).

Voorts is, zoals al aangegeven in paragraaf 3.2.2, in de behandeling van de Arbowet
1998 vast komen te staan dat adviezen van de arbodienst aan de werkgever tegelij-
kertijd rechtstreeks naar de OR dienen te worden opgestuurd.' •"

Naast deze inhoudelijke bepalingen valt uit de Regeling nog een aantal proccdurc-
le aandachtspunten te destilleren:
- betrokkenheid van de OR bij de beoordeling van de RI&E (par. 2.7.1);
- advisering aan de OR omtrent de implementatie van maatregelen (par. 2.7.1);
- advisering aan de werkgever en de OR over de opzet, het doel en de inhoud van

eventuele aanstellingkeuringen (par. 2.7.6);
- jaarlijkse rapportage over de eigen dienstverlening aan de opdrachtgever dn het

medezeggenschapsorgaan (par. 2.10.2).

Van belang is tevens de al eerder gememoreerde verplichting dat dc arbodienst,
alvorens het contract met een onderneming te tekenen, bij de ondememingsraad
dient na te gaan of deze met de uitvoering van het contract instemt (par. 2.3.1
Regeling Certificering Arbodiensten).'^

Het onvoldoende naleven van de bovengenoemde voorschriften kan door de certi-
ficerende instelling worden opgevat als een tekortkoming ('minor non conformity
note"). Het volledig ontbreken van een eis uit de Richtlijn is een 'major NCN'. Al
deze non confomity notes moeten binnen drie maanden zijn opgelost. Zo niet. dan
krijgt de arbodienst geen certificaat of wordt een certificaat ingetrokken. Het niet-
naleven kan blijken tijdens het certificeringsproces door de certificerende instelling

135 AfaiwmttJt*«! /. 1998/99. 25 879. nr.71 a. p. 6
136 Brief van 9 juli 1998 over actiepunten naar aanleiding van bevindingen van de FNV-meld-
lijn Machten arbodiensten. KanKTsruttfn //. 1997/98. 25 883. nr. 6. p. 2
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zelf, maar ook uit klachten (bijvoorbeeld van ondernemingsraden) die zijn opgete-
kend in het klachtenregister van de Geschillencommissie Arbodiensten.'-"

De hierboven beschreven elementen uit de Regeling Certificering Arbodiensten
hebben mede tot doel de "onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever" (art.
14, lid 2, Arbowel) te waarborgen. In de praktijk blijkt dat. ondanks de tamelijk
gedetailleerde richtlijnen, nogal wat ondernemingsraden klagen over onder meer de
siechte communicatie van de arbodienst richting OR en het gebrek aan onafhanke-
lijkheid.'™ Deze klachten dateren ul van het begin van de verplichte ondersteuning
d(K>r arbodiensten. Om verbetering te brengen in het functioneren van de arbodienst
hebben de gezamenlijke vakbonden in 1997 een protocol Arbodiensten en werkne-
mers opgesteld.'™ Hierin zijn afspraken opgenomen over onder meer het overleg
tussen OR en arbodienst, informatie-uitwisseling, de betrokkenheid van werkne-
mers bij de risico-inventarisatie, en algemene procedurele aspecten.'*'
Een aantal arbodiensten heeft zelf een (aangepaste versie van het) protocol opge-
steld. Voor geen van die diensten is het protocol echter een verplicht onderdeel van
het contract met de opdrachtgever. Ook in de strategienota v4r/wcY>nv<7ia«/en en
H'prJt/«'/MmTfrf<'#t'nH'w<tt//#//i/»«7i die in 2000 is opgesteld in opdracht van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een aantal elementen uit het
protocol opgenomen.

AI met al is de relatie tussen arbodienst en ondernemingsraad zeer uitgebreid gere-
glcmenteerd - overwegend middels privaatrechtelijke afspraken (certificerings-
richtlijn). zij het dat die wel een publiekrechtelijke basis hebben (in casu art. 20
Arbowet). Dat die uitgebreide regulering geen waarborg is voor een optimale rela-
tie tussen OR en arbodienst is hierboven al aangegeven. Een meer gedetailleerde
analyse van de fcitelijke relatic is opgenomen in paragraaf 4.1.4.

3.5. OK en Arbeidsinspectie

De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden legt de verantwoorde-
lijkhcid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden primair in het private

137 De geschillencommissie arbodiensten is ingesteld door de Branche-Organisatie Arbo-
diensten. op basis van cen rcglemcnt dat op I scpiember 1998 in werking is getreden. Werknemers
of ondernemingsraden die ecu Macht licbben over "nun" arbodienst en daar geen gehoor voor vin-
den bij die dienst /elf (elke arbodienst heeft een klachtenregeling). kunnen hun klacht voorleggen
aan de geschillencommissie Klachten die niet eerst /ijn ingediend bij de arbodienst worden niet-
ontvankclijk verklaard. Overigens hebben die klachten in de praktijk vrijwel uitsluitend betrek-
king op de bejegening van individuell' werknemers.
138 (Xik medewerkers van de arbodiensten /«.'If klagen overigens dat hun onafhankelijkheid
onder dnik staat. J.H.R.M. Willems. Privatisering van de Ziektewel. in: A/r<//.«/i O>m«if. jg. 53,
nr.13. 1998. pp. 423ff
139 Protocol Artxxliensten en werknemers, FNV. CNV. MHP en AVC. Amsterdam, mei 1997
140 Uitgebreider: "Aandachtspunten en aanvullende standaardvoorwaarden voor het contract
met de arbodienst'. in: R. van Steenhergcn (.2000). OK <rt cir rrtorir mrt dr tirtxx/irn.v/. Alphen a/d
Rijn: Samsom/FNV Formaat. p. 139-155
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domein, al moet de werkgever uiteraard wel voldoen aan de publiekrechtelijke
regeis op grond van de Arbowet. In laatste instantie behoudt de overheid dus wel
degelijk een toezichthoudende verantwoordelijkheid. De handhavingstauk op het
gebied van de arbowelgeving is primair toegewezen aan de Arbeidsinspectie.'""
Jaarlijks voert de Arbeidsinspectie zo'n 20.000 arbo-inspectics uit: drie kwart hier-
van in het kader van het eigen inspectieprogranima (de zogeheten actieve arbo-
zaken), de overige naar aanleiding van ongevallen of kluchien (reactieve interven-

De formele relatie tussen de Arbeidsinspectie en de OR/pvt is vastgelegd in de
Arbowet. Zeker bij de reguliere bedrijfsbezoeken in het kader van het inspectie-
progranima zal de inspecteur veelal zijn komst vooraf aankondigen bij bcdrijfslei-
ding en OR. Tijdens het bezoek hebben de leden van de onderncmingsruad of de
pvt op grond van artikel 12, lid 3. van de Arbowet een aantal rechten, le weten:
- het recht de inspecteur tijdens diens bezoek aan het bedrijf of de indenting te

vergezeüen. behalve wanneer deze te kennen geeft daar bezwaar tegen te heb-
ben;

- de mogelijkheid om onder vier ogen met de inspecteur te spreken.

De werknemersvertegenwoordiging heeft tevens recht op de volgende inforniatie
van de Arbeidsinspectie:
- alle rapporten van de Arbeidsinspectie (art. 24, lid 5);
- eventuele schriftelijke eisen van de Arbeidsinspectie (art. 27, lid 6);
- een eventueel bevel tot stillegging (an. 28, lid 6).

Het contact tussen OR/pvt en Arbeidsinspectie kan ook door de medezeggenschap-
pers ze"lf worden geinitieerd. Tot de Arbowet 1998 stonden hiertoe twee wegen
open. De eerste was dat de ondernemingsraad de Arbeidsinspectie kon verzoeken
een onderzoek in te stellen. Dit recht is overeind gebleven in de Arbowet 1998 (arti-
kel 24, lid 7). Het recht om een onderzoek te vragen komt ook toe aan de vakbond.
De Arbeidsinspectie is gehouden 'zo spoedig mogelijk' gehoor te geven aan het
verzoek.'"*-* De tweede mogelijkheid was het zogeheten verzoek tot wetstoepassing.
Indien tussen de werkgever en de werknemers een verschil van mening bestond
omtrent de naleving van een wettelijke verplichting, dan konden zowel de werkge-
ver als de OR de inspecteur verzoeken een onafhankelijk oordeel te geven over de
omstreden kwestie. In de Arbowet 1998 is deze mogelijkheid echter verdwenen. Of

141 In sommige gevallen, zeker bij specifieke strafbare feiten, werkt de Arbeidsinspectie ook
samen met het Openbaar Ministene en de politic
142 Arbeidsinspectie (2002). A a n m / a « 200/, p. 18ff
143 Ook op basis van een aantal andere weiten kan de ondernemingsraad overigens de
Arbeidsinspectie inschakelen. Een voorbeeld is art. 9 van de Wet (Re)integratie arbeidsgehandi-
capten, die het mogelijk maakt dat de OR de Arbeidsinspectie inschakelt indien de werkgever wei-
gert noodzakelijke voorzieningen voor gehandicapte werknemers te treffen. Vink 2002, p. 275
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met het verzoek om wetstoepassing veel verloren is gegaan, valt te betwijfelen.''**
De motivatie om het verzoek tot wetstoepassing te schrappen was dat de onderne-
mingsraad ook het recht had (en heeft) om een klacht in te dienen bij de
Arbeidsinspectie.''" De basis voor dit klachtrecht is artikel 5 van de Grondwet:
"Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen." Dat
impliceert uiteraard dat ook individuele medezeggenschappers een klacht kunnen
indienen. De (geautomatiseerde) centrale registratie door de Arbeidsinspectie van
het aantal klachten wordt door de inspectie zelf pas sinds 1997 betrouwbaar geacht.
In 1997 registreerde de Arbeidsinspectie 3852 klachten. in 1998 was het aantal
klachten 2882. In 1999 werden 2070 zaken gestart naar aanleiding van een klacht,
in 2001 was dat aantal 2008.''*'' Het aantal klachten dat door een medezeggen-
schapsorgaan is ingediend is echter zeer beperkt: in minder dan ee'n procent van de
gevallen is duidelijk dat de klacht is ingediend door een OR-lid (vgl. par. 4.1.5).
De Arbowet zeif bevat geen expliciete bepaling waaruit blijkt dat werknemers een
klacht kunnen indienen. Dit recht blijkt impliciet wel uit artikel 26. dat inspecteurs
verplicht tot geheimhouding "van de namen der personen door wie een klacht is
ingediend of aangifte is gedaan van een overtreding van het bij of krachtens deze
wet bcpaalcle, behoudens wanneer deze personen schriftelijk hebben verklaard
tegen de mededeling van nun namen geen bedenkingen te hebben". Werknemers
kunnen, schriftelijk of telefonisch, een klacht indienen wanneer zij vermoeden dat
nun bedrijf of instclling de wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsom-
standigheden niet naleeft. Ook kan eenieder aangifte doen van een overtreding van
de Arbowet. De Arbeidsinspectie onderzoekt in beginsel elke klacht die tot haar
werktcrrein behoort. icn/.ij de klager aangeeft daar geen prijs op te stellen of de
inspectie zelf de klacht ongegrond acht.'*" In het laatste geval moet de inspectie dit
motivcren. Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht. kan
hij een priKcdure starten op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bij een onderzoek is de anonimiteit van de klager in prineipe gewaarborgd (art. 26

144 Het verzoek om wetstoepussing is in de praktijk slechts zelden gebruikt. Van Drongelen
sonil ilc gegevens op over ile periode 1983-1985. In 1983 werd twee maa! een verz.oek loi wet-
sloepassing ingediend bij hcl districlshoofd. waarvan 6fn maal door een ondememingsraad. Het
beirot" hier een geschil over de daglichtbepaling. onvoldoende afzuiging. en gebrek aan wasgele-
genheid. waarover de directie niel wenste le spreken met de medezeggenschappers in zijn bedrijf.
In 1984 i* een nuiiil eon ver/oek ingediend. en in 1985 in het geheel niet. J. van Drongelen (1991).
/)<• omirM'Jtf/in.i,' run i/c Ar/x-iV/vi/iv/vcV/V m em irrcWenpm/«' H-c/̂ i-1'm.if. proefschrift Universiteit
Maastricht, p. 433. Over de periode na 1985 zijn geen gegevens beschikbaar. Blijkens telefonische
int'ormatic van het minisierie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ler zake. is het jaarlijks aan-
tal verzoeken op de vingers van &?n hand te teilen. De verzoeken worden echter niet geregistreerd.
laat staan uitgesplitst naar de indiener van het verzoek.
145 AVirm-rvfi,**™ //. 1998/99. 25 879. nr.3 (MvT). p. 27
146 Jaurverslagen 1998. 1999 en 2(X)1. Den Haag: Arbeidsinspectie. In ongeveer twee op de drie
gevallen zet dc Arbeidsinspectie een handhavingsinstrument in. in ongeveer 2 0 * een boetc of pro-
ces-verbaal.
147 Dc Grondwet kent overigens geen \erplichting verzoeken te behandelen of te beantwoor-
den. Ken voorstel voor een Grondwetsherziening ter zake werd begin 1998 verworpen. Wan-

/Hrrdr A'<wwr 1997/98. nr. 16. p. 3384
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Arbowet, art. 2:5 Awb). De Arbeidsinspectie maakt niet bekend aan de werkgever
dat het onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van een klacht. Desondanks is deze
gang van zaken niet voliedig waterdicht. In het geval dat de werkgever we"l achter
de identiteit van de klager komt. is diens rechtspositie ook tamelijk zwak. Dat geldt
eveneens voor OR-leden. terwijl die op grond van artikel 21 WOR extra rcchtsbe-
scherming genieten. Een geruchtmakend voorbeeld speelde in 1999. Een werkne-
mer van het beveiligingsbedrijf Security Monitoring Centre uit Tiel, (evens kandi-
daat OR-lid, had via de bestuurder van zijn vakbond de Arbeidsinspectie op de
hoogte gesteld van de in zijn ogen onacceptabele werktijden bij SMC. Het kandi-
daat-OR-lid had zijn klacht geboekstaafd met een gedetailleerde beschrijving van
de bewakingsrondes die door de medewerkers verricht moesten worden. De werk-
gever. geconfronteerd met de melding, vroeg ontbinding van de arbeidsovereen-
komst van de werknemer, omdat de gegevens geheim waren en hij verstrekking
daarvan aan derden een 'gewichtige reden' achtte voor ontbinding.''*"
Hoewel de kantonrechter in zijn overwegingen meewoog dat de werknemer aan-
spraak mocht maken op rechtsbescherming ex artikel 21 WOR (sterker nog. ervan
uit ging dat hij al lid was van de ondemeniingsraad op het moment dat de brief aan
de Arbeidsinspectie werd verzonden), wees de kantonrechter het ontbindingsver-
zoek toe op de subsidiaire grond van gewijzigde omstandigheden. Volgens de kan-
tonrechter had de werknemer de kwestie eerst in de ondemeniingsraad aan de orde
moeten stellen en vervolgens op reguliere wijze met de bestuurder moeten bespre-
ken. Door de gevolgde werkwijze had hij echter het vertrouwen van de werkgever
geschonden. aldus de kantonrechter. Het kwam de kantonrechter aannemelijk voor
dat het ontbindingsverzoek niet met het OR-lidmaatschap van doen had.
'Onbegrijpelijk', zo oordeelden Juristen over de uitspraak van het kantongerecht.''*''
Verhulp bepleitte een wettelijke regeling, waarbij de geheimhoudingsplicht die op
de werknemer rust moet vervallen indien het belang dat is gemoeid met de bekend-
making groter is dan het belang dat de werkgever heeft bij de geheimhouding daar-
van.'^" In de casus SMC zou het belang van de bescherming van de gezondheid van
de werknemers dan afgewogen moeten worden tegen het belang dat de werkgever
heeft bij het ontduiken van de Arbeidstijdenwet. In het algemeen kan hieromtrent
mijns inziens de Stelling betrokken worden dat het werkgeversbelang bij een onge-
breidelde bedrijfsvoering ni'mmer zo zwaar mag wegen dat dit ten koste gaat van de
gezondheid van werknemers; 'klokkenluiden' omtrent ongezonde arbcidsomstan-
digheden zou dan ook in principe nooit tot ontslag mögen leiden (en zeker niet zon-
der ontbindingsvergoeding). In juli 2003 heeft het GroenLinks Kamerlid hiertoe
een initiatiefwetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer.

148 Ktgr. Tiel. 10 februari 1999 (JAR 1999/223).
149 L.C.J. Sprengers en R. van de Water, De klok 'luidl' twaalf uur, in: Sor/aa/ /tec/if, jg. 15
(2000), nr.2, p. 33 Guus Heerma van Voss (2000). Geheimhouding en Arbeidsinspectie, in: 0/?-
/n/orma//<?. jg. 26. nr. I. p. 13, Ad Geers (2000), Klagen, in: O/?-/rt/b™w/<<? jg. 26, nr. 4, p. 9
150 E. Verhulp (2000), Klokkenluider vaak vogelvrij, in: OR-Informatie jg. 26, nr. 4, p. 25
Eerder: Verhulp 1996. p. 352ff . Ook de FNV bepleitte een wettelijke regeling voor werknemers
in de nota "Onder geen beding", maart 1999.
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Ondanks deze laatste bedenkingen zou de ondememingsraad er baat bij kunnen
hebben de Arbeidsinspectie vaker te benaderen als strategische partner om onwilli-
ge werkgevers aan te sporen tot een actiever arbeidsomstandighedenbeleid. In para-
graaf 4.1.5 zal nader worden onderzocht hoe de relatie Arbeidsinspectie/onderne-
mingsraad in de praktijk gestalte krijgt.

3.6. Samenvatting

De wctgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden legt de verantwoordelijk-
heid voor een veilige en gezonde werkplek primair bij de werkgever. Deze moet een
effectief arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Hierbij moet hij echter samenwer-
ken met de werknemers in zijn onderneming, in het bijzonder met de ondeme-
mingsraad dan wel de personeelsvertegenwoordiging. In dit hoofdstuk is aangege-
vcn hoc de mcdezeggenschap van werknemers ter zake geregeld is. Daarbij lag het
accent sterk op de formele regeling, in het bijzonder de rechten en bevoegdheden
van de OR/pvt cn zijn leden. Uiteraard hebben medezeggenschappers ook niet-for-
mclc (machts)middelen tot hun beschikking, zoals spontane actie, werkonderbre-
kingen (anders dan werkondcrbreking in geval van acuut dreigend gevaar, zoals is
geregeld in artikcl 29 Arbowet), het zoeken van publiciteit, contact met de Raad van
Commissarisscn enzovoort.''*' Ten dele zullen deze middelen nog worden bespro-
ken in paragraal'4.2. Hier echter gaat het in eerste instantie om een beoordeling van
het wettelijk kader, omdat de herorientatienota hier ook sterk het accent op legt.
Uit de ontwikkeling van de regelgeving op het gebied van medezeggenschap rond
het arbeidsomstandighedenbeleid komt een duidelijke lijn naar voren: in de loop
der jaren. vooral sinds de WOR 1979, zijn de rechten en bevoegdheden van mede-
zeggenschappers allengs versterkt (voor een overzicht zie tabel 3.1). De OR is een
steeds meer geaccepteerde gesprekspartner, en in de WOR 1998 is op arbogebied
de nieuwe medezeggenschapsfiguur van de personeelsvertegenwoordiging in het
leven geroepen. Hiermee is de formele vertegenwoordiging van de werknemers
rond het (hema veiligheid. gezondheid en welzijn bij de arbeid stevig verankerd. De
medezeggenschappers hebben in de loop der jaren ook meer faciliteiten gekregen:
tijd voor onderling beraad en recht op scholing zijn de belangrijkste faciliteiten.
De bevoegdheden van de OR (en in mindere mate de pvt) zijn eveneens steeds ver-
der uitgebreid. In de loop der jaren zijn steeds meer onderwerpen. zij het niet zon-
der slag of stoot, onder het advies- of instemmingsrecht van de OR gebracht, en is
een aantul onderwerpen getransfereerd van het advies- naar het instemmingsrecht.
Met name de reikwijdte van het inslemmingsrecht, op het gebied van arbeidsom-
standigheden de centrale formele bevoegdheid van de OR/pvt. is lange tijd inzet
geweest van tamelijk vinnige debatten. Uiteindelijk echter is meer duidelijkheid

151 Vgl. A.Teulings (1981). O/M/cni<'inm.?.«raa<^x>/i/i>i m AMcr/am/: £<•« omfrrrrv*
o»i,v<(nx mc/ ntucAr cn owitfiVr</o«r(/«• om/rrormm.if.vnKwV. Amsterdam: Van Gennep. p. 66-68 cn
117. Minder systematisch R.H. van hei Kaar en J.C. Looise (red.) (1999), /V it i /mmm OÄ.
Grwi cn jfnrnien ttm </<• A/«/c rfcwu/sr <»n<ifnifmin,i>.vma<i Alphen a/d Rijn: Samsom. 1999, p. 265
en met name 269/273
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ontstaan: mijns inziens zijn in feite alle regelingen op het gebied van veiligheid en
gezondheid instemmingspliehtig. waarbij ook specifieke veiligheidsmaatregelen
als 'regeling' opgevat kunnen worden.
Daarmee is niet gezegd dat de feitelijke gang van zaken zieh eonfomieert aan de
steeds fleuriger foimele werkelijkheid. De weerbarstigheden in de rclatie OR/arbo-
dienst zijn een belangrijke waarschuwing dat, zelfs wanneer de ptisitic van werk-
nemersvertegenwoordigers grondig is verankerd in een hecht netwerk van proce-
dures en andere formele regels, zij niet altijd de rol kunnen spelen die hen op papier
is toebedacht. Hoe de medezeggenschap er in de praktijk uitziet, is onderwerp van
het volgende hoofdstuk.
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7Ö/?W .1. / flci'op^f

Overlegrecht

Instemmingsrecht

'/ler/en en /ac///7?/V

WOR

23, lid 1 en 2:
agenderen op
vergadering

24, lid 1:
bespreking
algemene gang
van zaken
24. lid 1: advies-
of instemmings-
plichtige besluiten
van te voren
aankondigen

27, lid 1d: alle
regelingen op het
gebied van
arbeidsomstan-
digheden en
verzuimbeleid,
tenzij de Arbeids-
inspectie een eis
heeft gesteld of
de kwestie
inhoudelijk in
CAO geregeld is

27, lid 1i:
werkoverleg

zie vorder kolom
Arbowet
+
•keuze
arbodienst

• aanwijzen van
functies waar-
voor aanstel-
lingskeuringen
worden
uitgevoerd

• maatregelen op
het gebied van
sexuele intimi-
datie (bijvoor-
beeld het aan-
wijzen van een
vertrouwens-
paraoon),
agreaafeen
gavwM

• de vooriichting
en scholing op
het gebied van

cn von * O/?

Arbowet

12, lid 1:
samenwerking
tussen werkgever
en werknemers

5, lid 3: overleg
over jaarlijkse
rapportage
voortgang Plan
van Aanpak

Memorie van
Toelichting
Arbowet 1998,
p. 19: expliciete
opsomming
instemmings-
plichtige onder-
werpen
• RIE/Plan van

aanpak
• verplichtingen

rond gevaarlijke
installaties
(arbeidsveilig-
heidsrapport,
calamiteiten- en
rampenbestrij-
dingsscenano's)

• de wijze waarop
de deskundige
bijstand wordt
ingericht (onder
meer het con
tract met de
arbodienst,
maar ook het
mrichten van
een interne
arbodienst)

• het aanwijzen
van de bedrijfs
hulpverleners

• de periodiciteit
van het
periodiek
arbeids-
gezondheids
kundig
onderzoek

Arbobesluit

overleg over
gevaarlijke-
stoffenbeleid:
• asbest (4.46,

lid 2/4.50)
• biologische

agentia (4.92)
• lawaai (6.7,
lid 4)

Certfflcerings-

regellng

§ 2.3.2: periodiek
overleg tussen
arbodienst en OR

§ 2.3.1 arbodienst
moet nagaan of
OR heeft inge-
stemd met con-
tract
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Adviesrecht

Overeen-
stemmingsrechl

Initiatiefrecht

WOR

veiligheid en
gezondheid.

m.b.t. verzuim-
beleid
•controle-
voorsch ritten

• disciplinaire
maatregelen

•arbeidsvoor-
waardeli|ke

32: eventueel
onderwerpen
vastleggen in
schrifielijke over-
eenkomst o<
uitbreiden
instemmingsrecht

25, lid Id: invoe-
ring nieuwe
processen
25, lid 1e: reorga-
nisaties
25, lid 1g: inlenen
arbeidskrachten
25, lid 1h: belang-
rijke investeringen
25, lid 1k: nieuwe
technologieen

vraag bij dit soort
adviesaanvragen
altijd om een risi-
co-inventarisatie!

25, lid 1m:milieu-
zorg

23, lid 3:
voorstellen doen
voor verbetering

Artmwwt AitoobMtuit CwtMlcwings-
ragcltng

17: maatwerk-
afspraken
(d.w.z. afwijken
van bepalmgen in
Arbobesluit)
alleen na
schriftelijke over-
eenstemming
tussen OR en
werkgever
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Informatlerecht

WOR

arbeidsomstan-
digheden, ten
minste een keer
in overlegverga-
dering bespreken

31, lid 1: alle
inlichtingen en
gegevens die de
OR voor de
vervulling van zijn
taak redelijkerwijs
nodig heefi
31a, lid 8:
milieujaarverslag
31b, lid 1:
sociaal jaar-
verslag. kwantita-
tief onderbouwd
(onder meer
WAO- en ver-
zuimcijfers)
31c, informeren
OR over het ver-
strekken van een
adviesopdracht
op het gebied van
arbeidsomstan-
digheden

Arbowet

12, lid 2: werkge-
ver stuurt OR
exemplaar RIE
14, lid 7: arbo-
dienst stuurt zelf
de OR kopieen
van de adviezen
aan de werkgever

5, lid 2: jaarlijks
schrifielijke rap-
portage over
voortgang Plan
van Aanpak

5, lid 1: overzicht
van ongevallen
met verzuim
(zieook9. lid 1)
niet expliciet in
wet wet, wel
wenselijk: infor-
matie over
beroeps-
ziekten of ernsli-
ge ongevallen
zonder letsel of
verzuim

niet expliciet in
wet, wel wense-
lijk: resultaten
periodieke onder-
zoeken (art. 18)

7: exemplaar
veiligheids-
rapporten en
ovenge beleids-
stukken i.v.m.
zware ongevallen
(indirect via
publieke
in format»)

24. lid 5:
rapporten
Arbeidsinspectie
27. lid 6: eisen

Arbobesluit

werkgever meldt
OR blootstelling
aan gevaarlijke
Stoffen:
asbest (4.46,
lid 2/4.47, lid 2)
biologische
agentia (4.92)

meetgegevens
omtrent:
asbest (4.50)
biologische agen-
tia (4.92 en 4.93)
geluid (6.7 en
6.8)

9.15: eventuele
vrijstellingen voor
het werken met
gevaarlijke Stoffen
dienen gemeld
aan OR

gegevens
medisch onder-
zoek onder werk-
nemers die wer-
ken met:
• gevaartijke Stof-

fen (4.1 Od. lid 3)
• asbest (4.53, lid

3)
• biologische

agentia (4.93,
lid 2)

• geluid (6.7. lid 5)

Certificerings-

regeling

§2.7.1:
arbodienst stuurt
OR exemplaar
van RIE en zijn
advies hierover

§ 2.10.2: jaar-
verslag van arbo-
dienst

§ 2.7.4 gegevens
modische onder-
zoeken door
arbodienst

156



won Aitommt Certificeringa-

Faciliteiten

Deskundige
ondersleuning

Arbeidsinspectie

15, lid 2: instellen
vasle commissie
VGW
15. lid 3:
schohngsrecht
OR-of
commissieleden
17, lid 2: recht om
in werktijd te
vergaderen
18, lid 1: recht om
kennis te nemen
van de arbeids-
omstandigheden
18. lid 3: 60 uur
onderling beraad
22: kosten voor
rekening werk-
gever

16: inhuren
deskundige
(werkgever vooraf
op hoogte stellen
i.v.m. kosten)

van Arbeids-
inspectie
28, lid 6: bevelen
tot stillegging

14, lid 3 e:
arbodienst
adviseert aan en
werkt samen met
OR

12, lid 3:
vergezelrecht bij
bezoek Arbeids-
inspectie
12, lid 3: recht de
inspecteur onder
vier ogen te
spreken
24, lid 7: recht om
een verzoek tot
onderzoek in te
dienen

§ 2.7.2 arbodienst
overlegt met OR
over de ontwikke-
ling van het
verzuim (op basis
van gedegen
verzuimcijfers)
§ 2.7.3 arbodienst
overlegt met OR
over de resultaten
van het
arbospreekuur
§ 2.7.4 arbodienst
overlegt met OR
over het arbeids-
gezondheids-
kundige onder-
zoeken
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4. Arbobeleid en medezeggenschap in de
praktijk

Ee"n van de centrale vragen uit deze studie is: ZI/H wjaV/7jfmmj?.vra<7<7i
rwi </<> /IM« fw/wdac/ife m/ «/> for #<•/>/«/ van arfreü/.Yttm.vfrj/u/tg/if</cn

iwi/Z/cn? In hoofdstuk 3 is aangegcven dat dit in iedcr geval/w-
wel het geval lijkt te zijn. De faciliteitenregeling is zo op het oog redelijk. en

de medezeggenschappers kunnen putten uit een uitgebreid scala van bevocgdhcden.
Vooral het instemmingsrecht lijkt een machtig wapen oin het arbobeleid te bein-
vloeden. Of de OR in de praktijk daadwerkelijk gebruik maakt van zijn (machls)-
bronnen is onderwerp van dit hoofdstuk. Hierbij ligt, zoals gezegd, het accent sterk
op de formele bronnen en bevoegdheden. Dit is zonder twijfel een niet onbelang-
rijke inperking van het mogelijke onderzoeksterrein. Bader en Benschop geven bij-
voorbeeld in hun pro-theoretische beschouwing van sociale ongelijkheid en collec-
tief handelen een uitgebreide staalkaart van de vele bronnen die mogelijkerwijs
aangeboord zouden kunnen worden door (collectieve) actoren zoals ondernemings-
raden, waaronder vormen van coöperatie, informeel leiderschap, prestatiekwalifi-
caties en prestige.' Een theoretisch onuitgewerkte en zeker niet uitputtende opsom-
ming van diverse machtsbronnen is opgenomen in schema 4.1.
In dit hoofdstuk zal het gebruik van de niet-formele bronnen echter slechts spora-
disch ter sprake komen. Dit hangt samen met de gekozen onderzoeksmethode, te
weten een survey onder ondernemingsraden. Die keuze is deels zeer pragmatisch
tot stand gekomen. Bij de analyse is primair geput uit de gegevens van het onder-
zoek De vohvawe/i O/?.̂  Een belangrijk doel van dit survey was een replicatie van
het eerdere onderzoek van Looise en De Langet Dit stelde, mede door de breedte
van het onderzoek en de noodzakelijke beperking van de omvang van de vragen-

1 V.M. Bader en A. Benschop (1988), Onge/yWieaWi: p/iw-f/ieorie van .socia/f
co//er«e/ /lanaWen, Wolters-Noordhoff: Groningen, p. 129-196. Van Peijpe richl zieh in zijn
onderzoek naar de ontwikkeling van het loonvormingsrecht sterk op het gebruik van machtsbron-
nen. Hij identificeert in zijn studie zeven typen machtsbronnen: economische, juridische, politie-
ke en ideologische macht, informatie, kennis en bekwaamheden, organisatie en geweldsmiddelen.
T. van Peijpe (1985), De onrtWfate//n# va/i nef /oom'orm/ngjrec/ir, Nijmegen: Ars Aequi Libri,
p. 51-56. Zie ook A. Teulings (1981), Om/ernfmmg5raaa'/'o/(7i><: i« /V?(/fWa/u/; £fn o/uferzofA:
noar rfe om^an^ mef mac/» en con/Kef door tfe om/ememi/igjraarf, Amsterdam: Van Gennep,
p. 66-68 en 117
2 R.H. van het Kaar, J.C. Looise e.a. (1999), De vo/wajjen O/f: graei en grenzen van rfe
WeaW/a/idse onrfemem/ngiraaa', Alphen a.d. Rijn: Samsom
3 J.C. Looise en F.G.M. de Lange (1987), Omfeniemmgira^en, feesfuurt/ers en fcej/u/fvormmg,
Nijmegen, ITS
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lijst, grenzen aan het aantal variabelen dat ingebracht kon worden. Bovendien
bestond bij de onderzoekers de indruk dat het gebruik van formele regels door
ondernemingsraden nu eenmaal de meest gevolgde Strategie is (al dreigt hier, eer-
lijkheidshalve, natuurlijk wel de methodologische valkuil 'zoekt en gij zult vin-
den'). Deels is de keuze ook meer principieel, in die zin dat de inzet van minder
grijpbare bronnen (met name die welke gekoppeld zijn aan de positie van individu-
ele OR-lcden of de bestuurder), interne machtsverhoudingen en culturele aspecten
zoals legitimering en betekenisverlening een meer proces-gerichte onderzoeksme-
thode vergen. Een dergelijke diepte-analyse levert allerlei waardevolle informatie
op, maar is op macro-niveau minder bruikbaar.

. 7 .

Ondernemingsraad

" kennis/deskundigheid
" regulier overleg
" strategisch wijzen op

werkgeversbelang (bijv.
kosten/baten-analyse)

" gebruik (ormele
bevoegdheden (m.n.
instemmings- en
adviesrecht)

" vergaderboycot
" raadplegen achterban/

beleggen
actievergadering

° onderzoek/enquete
" werkonderbreking
» publiciteit, openbaarheid
° inschakelen deskundige

(bijvoorbeeld arbodienst)
° inschakelen Raad van

Commissarisen
° inschakelen vakbond
° Inschakelen

Arbeidsinspectie
° rechtsbescherming

OR-leden
«hoger beroep

(bedrijtscommissie,
rechter)

• OR opheffen

Vakbonden

" interne organisatie en
deskundigheid

° regulier overleg
° onderzoek/enquete
° alliantie met

wetenschappers of
non-gouvernementele
organisaties

° demonstraties
° petities, adressen
° politieke lobby
" inschakelen

Arbeidsinspectie
" acliebijeenkomst met

achterban
° druk op CAO-overleg
° collectieve actie'
•' stakingen of

stakingsdreiging
° inschakelen rechter

' Voor een overzicnt van vormen van collectieve actie zie

Atederiand. Schoonhoven: Academic Service, p. 35-47

Individuele werknemer

' informatie inwinnen
° regulier overleg
° beroep op wet/CAO
° klachtrecht
° inschakelen

ondernemingsraad
° inschakelen arbodienst

(veelal bedrijfsarts)
° inschakelen vakbond
° inschakelen

Arbeidsinspectie
° klokkenluiden
° werkonderbreking
° werkweigermg
° ontslag nemen/krapte

op arbeidsmarkt
° dreigen met

letselschadeclaim

vi G Rood (1991), Steten ;n
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Hoe dan ook: de analyse in dit hoofdstuk beperkt zieh tot twee aspecten. In para-
graaf 4.1 wordt onderzocht of ondernemingsraden gebruik maken van de him ten
dienste staande faciliteiten en bevoegdheden c.q. in hoeverre zij daartoc in de gele-
genheid worden gesteld. In paragraaf 4.2 wordt nader onderzocht welke factoren
van invloed zijn op de bevindingen uit de eerste paragraaf. Hierbij gaat het bij-
voorbeeld om achtergrondvariabelen zoals bedrijfskenmerken, de opstelling van de
bestuurder, economische positie en concurrentiepositie. en relaties van de OR met
vakbonden en de achterban. Bij deze nadere analyse is aangehaakt bij het model dat
ook werd gehanteerd bij de Studie van Looise en De Lange"* - zij het in een ver-
eenvoudigde vorm aangezien lang niet alle items uit dat onderzoek relevant zijn
voor de analyse van het functioneren van de OR op arbogebied (voor een uitge-
breider overzicht zie paragraaf 4.2). Deze nadere analyse levert. als het good is,
informatie op die richtinggevend is voor diepgaander kwalitatief onder/oek mid-
dels casestudies. Hoewel de resultaten van de analyse in paragraaf 4.2 slechts op
een paar punten in een duidelijke richting wijzen. zo zal blijken. is die informatie
wel verwerkt in het design voor het kwalitatieve onderzoek. Het verslag van de
casestudies is opgenomen in hoofdstuk 6.

4.1. Arbobeleid en medezeggenschap: univariate analyse

Bij de analyse van de praktische betekenis van de wettelijke mogelijkheden is, zoals
gezegd, met name geput uit het landelijke OR-onderzoek van Van het Kaar en
Looise.'' In aanvulling op de eerdere rapportage in D^ VO/VWM5PM 0/? wordt in het
kader van dit proefschrift echter een aantal methodische verfijningen aangebracht.
Zoals in het genoemde rapport al is aangegeven, ging de respons namelijk mank
aan een oververtegenwoordiging van grote organisaties (> 200 werknemers) en de
sectoren 'overheid' en 'overige dienstverlening'. Andere sectoren, met name 'ban-
ken/verzekeringen', waren ondervertegenwoordigd.^ Hoewel deze vertekening in
hoofdlijnen geen al te ernstige consequenties had voor de uitkomsten van het
survey, is omwille van de precisie toch een aantal bijstellingen doorgevoerd (zie
bijlage 4.1). Na deze correcties zijn de gegevens goed te gebruiken voor de onder-
staande analyses.

Zowel de WOR als de Arbowet kennen de ondernemingsraad een tamelijk centrale
rol toe op het gebied van arbeidsomstandigheden. Of de OR zieh daadwerkelijk van
deze taak kwijt, kan worden bepaald aan de hand van een aantal criteria. Het meest
voor de hand liggende criterium is de hoeveelheid tijd die de OR aan het thema
'arbo' besteedt. Uiteraard zegt dit nog niet veel over de kwaliteit van de OR-bij-

4 Looise/De Lange 1987, p. 14
5 Van het Kaar/Looise 1999. De gegevens in par. 4.1.4 en par. 4.1.5 zijn vooral gebaseerd op het
databestand van <fr /Irbo.tferreng/V/.? van de FNV respectievelijk een eigen enquete onder de
inspecteurs van de Arbeidsinspectie.
6 Van het Kaar/Looise 1999, p. 26-28
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drage aan het arbeidsomstandighedenbeleid. Het kan best zijn dat een efficient
functionerende OR betrekkelijk weinig tijd aan het arbobeleid besteedt en toch zeer
goede resultaten boekt, en omgekeerd dat een OR die veel tijd in het thema steekt
nauwelijks invloed heeft. Een andere manier om achter het (relatieve) gewicht van
het onderwerp te komen, is te vragen welk onderdeel van het bedrijfsbeleid van de
OR de meeste aandacht heeft gekregen. Ook het aantal instemmingsaanvragen of
OR-initiatieven kan een indicatie zijn.

Uit het eerste grote onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden, uit
1976, bleek dat het onderwerp arbeidsomstandigheden medio jaren '70 zo'n 17
proccnt van de OR-tijd in beslag nam7 Bijna de helft van die tijd ging op aan lou-
ter informatieve activiteiten. Geers concludeert op basis van deze gegevens dat de
aandacht van de OR voor veiligheids- en gezondheidszaken beperkt is.** Hier-
tegenover kan evenwel worden gesteld dat 'arbo', afgezien van het thema arbeids-
voorwaarden, van de inhoudelijke onderwerpen het hoogste scoorde.^
Ook uit later onderzoek blijkt dat de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstan-
digheden wcl degelijk een van de speerpunten van de OR is. Blijkens een survey
onder mini 450 ondernemingsraden stond 'arbo' in 1985 hoog op de agenda.'" In
de periode 1983-1984 had 31 procent van de ondernemingsraden e"e"n of meer
instemmingsaanvragen op het gebied van arbeidsomstandigheden behandeld.
Diumiicc nam arbo van alle toenmalige artikel-27-theina's de tweede plek in." Ook
in onderzoek naar de maatschappelijke betrokkenheid van OR'en stond en staat
'arbo' boven aan de lijst van aandachtspunten van de OR (gevolgd door het ziekte-
ver/uimbeleid).'- In hetzelfde jaar prijkte "arbo" ook als nummer e'e'n op de lijst
onderwerpen die in de OR-vergadering op de agenda staan: 65 procent elke verga-
dering, 32 procent af en toe. ' ' En uit onderzoek onder werkgevers, twee jaar later.

7 B. Hovels en P. Nas (1976), 0n<fcr7i«>mm;?.sra<fcn « i mrt/f i^msrnap, Alphen a/d Rijn:
Samsom, 1976. p. 181
8 A.J.C.M. Geers (1988). /?«-Af en Aumanwrinj? van <fc arrvW. Deventer: Kluwer, p. 79
9 Hovels/Nas 1976. p. 181
10 Reubsael concludeert rond dezelfde periode echter dat "arbo' toch nog tamelijk incidenteel
word! geagendeerd. T.J.M. Reubsaet et al. (1988). D«" Mrfcowrf in uirvoering: £>n omfcrzorA; luwr
«•rv<in>ijf<"n in </<• />nj*/i/A:, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 50
11 J.C. l.ix)ise en J.Z. Heijink (1986). /)<• ()/? en ryn /vr<«M{d7if«Vn: infcrintra/J/xirf «mfcr;««"*
(>n«V™<-mm,i>.vnri</«7i, Nijmegen: ITS. p. 47. Dat het thema "werktijdregelingen" hoger scoorde. was
mel name te danken aan het feit dat de Slichting van de Arbeid enige jaren eerder afspraken had
gemaakt over ATV. waardoor OR'en op hedrijfsniveau lijdelijk extra aandacht aan de invulling van
werktijdregelingen moesien besteden.
12 Vgl. DJ. Klein Hcsselink en O.K. Hvers (1994). Ma<irt<7i<i/>nWi/ir ^rfn>Wr/in«'/J inn »mirr-
««'min .̂vnK/m. Den Haag: Ministene van SiKiale Zaken en Werkgelegenheid. p. 47. H.A.
Weening en S.M. Teulings (2001). &'fn>MrnAriV/ xt**'' m« <fr fi/VV.- Veram/fnnjf^n in </? a^ntti
tun f)n</rmrmin.i>.vruiycn. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 30
13 T. Feijen. H. de Bruijn en H. van den TiIlaart (1994). .-\r6«'i<&<>nu/<jnJ<xn<'<ifn, urixwrg rn
VGH'-ic-Äo/injf. Utrecht: GBIO. p. 11
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bleken de arbeidsomstandigheden eveneens regelmatig onderwerp van gcsprek tij-
dens het overleg tussen bestuurder en OR: in 45 procent van alle bcdrijven is het
een vast agendapunt. tenvijl het in nog eens 32 procent met enige regelmaat aan de
orde komt.'*

In het onderzoek D<» i-o/M'osjvn 0/? uit 1999 is eveneens onderzoek gedaan naar de
mate waarin ondernemingsraden aandacht besteden aan het onderwerp arheidsom-
standigheden. Het onderzoek bevestigt het eerderc beeld dat "arbo' e"e"n van de
belangrijkste aandachtspunten is (zie tabel 4.1.1)." De vraag of de ondernemings-
raad in de loop der jaren me"er aandacht is gaan besteden aan het onderwerp is nuiei-
lijk te beantwoorden. Vergelijking tussen de verschillende onderzoeken is niet moge-
lijk, omdat de vraagstelling in de opeenvolgende onderzoeken niet exact dezclfde is.

Onderwerpen near rangorde

Wijziging organisatiestructuur
Reorganisaties
Arbobeleid
Werk- en rusttijden
Fusie(plannen)
Beloning en functiewaardering
Arbeidsvoorwaarden

gewogen %

52
46
46
41
34
32
32

Bron: databestand De vo/wassen Of?

Ook aan de hand van het criterium 'aantal instemmingsverzoeken' kan gesteld wor-
den dat ondernemingsraden zieh relatief vaak met arbeidsomstandigheden bezig-
houden. Van de 768 te classificeren instemmingsverzoeken (ongewogen telling),
betroffen er 144 een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden (19 pro-
cent).'^ Daarmee neemt het thema arbo (en verzuim) de tweede plek in, net als in
1985 achter werktijden- en vakantieregelingen.'^

14 A.G. ter Huume el al. (1997), ZA/M-wprtgevfrspanW rap/wrtagf /996-/997. Den Haag:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 119.
15 Ook in andere landen is de veiligheid en gezondheid van werknemers &n van belangrijkste
aandachtsvelden voor werknemersvertegenwoordigers. Vgl. C. Schäfer (2001). Die WSI-
Befragung von Betriebs- und Personalsräten 1999/2000 im Überblick, in: VV5/-A/i»W/u/î n 2«>/,
nr. 2. p. 70ff
16 In het onderzoek is gevraagd de drie meest recente instemmingsverzoeken nader te speeifi-
ceren. 55 procent van de ondernemingsraden heeft echter aangegeven meer dan drie instem-
mingsverzoeken te hebben behandeld. Het totaal aantal bedraagl 1204. Er is echter, gezien de
spreiding onder de drie gespeeifieeerde verzoeken, geen reden aan te nemen dat de niet-gespeci-
ficeerde instemmingsverzoeken qua samenstelling sterk afwijken van de wel-gespetificeerde.
17 Looise/Heijink 1986. p. 47. Dat de werktijden ook nu hoog stören kan te maken hebben met
de Arbeidstijdenwet van 1996, waardoor werkgevers meer vrijheid hebben gekregen om met de
werknemersvertegenwoordiging te overleggen over afwijkende werk- en rusttijden.
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Onderwerpen naar rangorde

Werktijden- en vakantieregelingen
Arbeidsomstandigheden en verzuim
Belonings- en functiewaarderingssystemen
Personeelsbeoordeling
Pensioenverzekering/winstdeling/spaarregeling
Personeelsopleiding
Klachtenregeling
Overig

ongewogen %

29
17
11
8
7
7
6

15

Bron: dalabestand De vo/wassen OR

De hierboven aangegeven criteria (aandacht/aantal instemmingsaanvragen) zeggen
op zieh nog niets over de mate waarin de OR zelf warm loopt voor het onderwerp.
Het is immers denkbaar dat de ondernemingsraad slechts een 'volgende', d.w.z.
reactieve (aakopvatting heeft, en zieh met het arbobeleid bezighoudt omdat de
bestuurder het thema nu eenmaal op de agenda plaatst. Uit de vraag naar de mate
waarin de OR zich/elt'een stimulerende taak toedicht (op grond van art. 28 WOR),
blijkl echter dal ondernemingsraden wel degelijk zeMf veel interesse hebben voor de
veiligheid en gezondheid op hun werkplek. Slechts een kleine drie procent ziet voor
zich/.elf gcen taak op dit gebied.'" Een mime meerderheid van bijna zestig procent
houdl zieh intensiet met het onderwerp bezig. Daarmee is 'arbo' nummer e"e"n op de
liJst van stimuleringstaken.

Onderwerp

arbeidsomstandigheden
arbeidsvoorwaarden
werkoverleg
ziekteverzuim
milieuzorg

intensief

58
48
44
36
23

39
31
44
42
46

Diet

3
21
12
22
31

Bron: databestand De vetoassen OR

18 Ter vergelijking: de OR-taak om de inschakeling van vrouwen, allochtonen ot gehandikapten
te bevorderen wordt dtn>r drie kwart van de ondernemingsraden geheel genegeerd (data-besland
/}<• IO/«U.V.VF;I (̂ K). Vgl. Wecnmg/Teuhngs 2001. p. 30
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Dal ondernemingsraden zeggen veel aandacht te besteden aan arboheleid en dc zorg
voor gezonde arbeidsomstandigheden. en een laag verzuim te stiniulcren. kan ech-
ter lippendienst zijn. Een derde indicator voor een actieve opstelling kan /ijn dat de
OR initiatieven neemt om de arbeidsomstandigheden daadwerkclijk te verbotenen.
Als het aantal initiatiefvoorstellen wordt geturfd. blijkt de in/et van de OR minder
groot dan de items 'aandacht' en 'stimulcren' doen vernioeden.''* In de periode
19%-1997 heeft de helft van de ondervraagde ondernemingsraden geen enkel ini-
tiatiefvoorstel ingediend. Ongeveer de"n op de vijf heeft nicer dan een voorstel uil-
gewerkt. Daarmee zijn iets meer ondernemingsraden inilialiefrijk dan medio jaren
•80.20

4./.4. Atin/u/ O/f (% wwi ov*r

van

K
B
Geen enkel
1
2
3 of meer
Niet gespeeifieeerd

1965
(n-188)

65
13
11
12

1998
(ns374, gewogen)

50
15
7

14
14

Bron: databestand De vo/ivassen OR en Looise/De Lange 1987

Het aantal initiatieven op het gebied van arbeidsomstandigheden is uiteraard een
fractie van het totaal: van de 374 nader gespecificeerde initiatieven hebben er 47
(12 procent) betrekking op thema's als verzuim, werkdruk, arbodienst, rookbeleid,
seksuele intimidatie of 'arbo' in het algemeen (ongewogen).^' Een decennium eer-

19 Ook uit andere onderzoeken blijkt de OR zieh veelal 'volgend', dus weinig initiatieirijk op
te stellen. Vgl. J.W.M. Mevissen et al. (2001), ArfciVfcri/tfeft in ovpr/fg.' £va/MaH> van aV
i4r6eirfi/i/</f«H'rt, Den Haag: Elsevier/ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 119
20 Looise/De Lange 1987, p. 26 en 36. Het gemiddelde aantal initiatieven per OR lag in 1996-
7 op 2,7 per twee jaar, terwijl dat in het eerdere onder/.oek op hetzelfde niveau lag. Vgl.
Looise/Heijink 1986, p. 72. Ook Reubsaet et al. (1988, p. 61/62) constateerden dat het grootste
deel van de ondernemingsraden nauwelijks initiatief neemt om de arbeidsomstandigheden te ver-
beteren.
21 Hier is gekozen voor een ongewogen telling, omdat de weging op een aantal punten wel erg
zwaar vertekende ten opzichte van het beperkte responsaantal. Het percentage van 12 komt goed
overeen met dat in onderzoek van Weening en Teulings, die 14 procent hebben vastgesteld, waar-
mee 'arbo" het thema is waarop de OR zieh nog het meest initiatiefrijk betoont. Weening/Teulings
2001. p. 34
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der was dit ongeveer hetzelfde.^ Ondememingsraden die een initiatief hebben
gcnomen bcmoeien zieh, voorspelbaar, iets intensiever met het arbo- en verzuim-
beleid in hun bedrijf. Deze samenhang is significant voor ondememingsraden die
het arbo- en verzuimbeleid intensief stimuleren.

7b/>W 4./.5. Samen/wnj? aanrfoc/if en wiriafiV/voomW/en

Veel aandacht voor arbo
Intensief stimuleren arbobeleid
Intensief stimuleren verzuimbeleid

% wel Initiatief

53
61
62

% geen initiatief

47
39
38

Bron: databestand De vo/tvassen OR

Van de 47 (ongewogen) arbo-initiatieven werden er 36 geheel of gedeeltelijk over-
genomen door de bestuurder (77 procent), 6 voorstellen werden afgewezen, de ove-
rige 5 voor kennis aangenomen. Daarmee wijkt het beeld nauwelijks af van de reac-
tie van de hestuurder op de initiatiefvoorstellen in het algemeen (78 procent geheel
of gedeeltelijk overgenomen) noch van de ervaringen in 1985.^

Van de 374 ondememingsraden uit het onderzoek had dus slechts e"e"n op de acht in
de periode 1W6-I997 een arbo-initiatief genomen. Dat lijkt in schril contrast te
staan met de aandacht die ondememingsraden aan het arbobeleid zeggen te hech-
ten. Hen verklaring kan zijn dat de ondememingsraden die ge"e"n initiatief nemen
vaker dan gemiddeld te maken hebben met instemmingsaanvragen op het gebied
van arbeidsomstandigheden. en de bestuurder dus niet hoeven op te jutten met
eigen plannen. Dit is echter niet het geval. Integendeel. De 47 ondememingsraden
die /elf een initiatiefvoorstel indienden. kregen in dezelfde periode ook 27 arbo-
inslemmingsaanvragen te behandelen (0,57 per OR). De 327 OR'en die gde"n ini-
tiatief namen, kregen slechts 117 arbo-instemmingsaanvragen (0,36 per OR),
lien andere voor de hand liggende verklaring is de hoeveelheid tijd die ondeme-
mingsraden tot hun beschikking hebben. Het uitwerken van een goed initiatief-
voorstel vergt immers de nodige tijd en deskundigheid. Uit de onderzoeksgegevens
valt inderdaad te concluderen dat initiatiefrijke OR'en minder vaak met tijdnood
kumpen: 48 procent geeft aan (ruim) voldoende tijd te hebben, tegen 29 procent van
de inerte ondememingsraden. Ook blijkt uit het survey dat initiatiefrijke ondeme-
mingsraden minder vaak deskundigheidsproblemen signaleren dan hen die ge"e'n
initiatief hebben ondernomen (35 procent tegen 44 procent). Aan de andere kant
hebben diverse ondememingsraden die arbo-deskundigheid zeggen te ontberen wel

22 Looise/Heijink 1986. p. 73. Blijkens ondercoek van het CNV is "arbo" wel hei beleidsterrcin
waarop ondememingsraden net meest frequent initiatieven ontplooien. Y. van Brummelen en J.P
van den Toren (1998). Af«/«fjjjf«i«-toip-' <*rn /!«•/<• i^ racmHij . Utrecht: CNV
23 Looise/Heijink 1986. p. 74. Vgl. ook Looisc/De Lange 1987. p. 12!
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degelijk ooit een initiatief genomen. Het percentage initiatiefnemers ligt niet veel
lager dan onder het aantal OR'en zönder deskundigheidsproblemen - gebrek aan
kennis betekent kennelijk niet dat diis initiatieven uitblijven.
Een derde verklanng. die ook in de literatuur wordt genoemd, is dat het initiatief-
recht toch tamelijk krachteloos is. De bestuurder moet weliswaar tfewiomren/ aan-
geven of hij het plan van de OR al dan niet overneemt. maar als hij het initiatief
naast zieh neerlegt Staat de OR geen beroep open. Deze tekortkoming was tR>k inzet
van debat tijdens de wijziging van de WOR in 19%-1998. Hoewel het kabinet het
voornoemde knelpunt signaleerde. zag het geen aanleiding de OR een beroepsrecht
te geven.-'* Het wetsvoorstel om de OR, bij een geschil over een initiatiefvoorstel,
het recht te geven de bedrijfscommissie in te schakelen voor bemiddcling. werd
door de Kamer niet overgenomen.-'

Een vierde, en waarschijnlijk de meest interessante verklaring die mogelijk uit het
survey gedestilleerd zou kunnen worden, is dat ondernemingsraden die relatief
vaak gepasseerd worden door de bestuurder rond instemmingsplichtige of advies-
plichtige besluiten (vgl. par. 4.1.3) ook minder vaak initiatieven nemen: een mede-
zeggenschapscultuur waarin de bestuurder de OR passeert nodigt immers niet uit
tot initiatieven. Op het punt van de instemmingsplichtige thema's klopt dit beeld.
De OR'en die geen enkel initiatief ondernemen zijn ook iets vaker gepasseerd (34
tegen 30 procent). Op het gebied van adviesplichtige thema's daarentegen blijkt
juist dat de initiatiefrijke ondernemingsraden väker gepasseerd zijn dan de initia-
tiefloze (46 tegen 33 procent). De gegevens op dit punt zijn dus niet eenduidig. Het
beeld kan ontstaan dat ondernemingsraden die rond de strategische thema's worden
gepasseerd hun heil zoeken in de sociale thema's.

Een eerste tussenconclusie die valt te trekken, is dat het thema 'arbo' hoog op de
agenda van de OR staat. Twee op de drie ondernemingsraden bemoeien zieh in
ieder geval behoorlijk intensief met het arbobeleid in hun bedrijf. Daarmee lijkt de
overheidsstrategie van decentralisatie van het arbeidsomstandighedenbeleid en
werknemersbetrokkenheid op bedrijfsniveau in vruchtbare aarde te vallen: de
medezeggenschappers gaan de hun toebedeelde verantwoordelijkheid niet uit de
weg - al nemen ze weinig initiatieven. Of de OR daadwerkelijk geequipeerd is en
resultaten boekt op arbogebied is onderwerp van de volgende paragrafen.

4.7.2. ßar/svoonvaartten

In paragraaf 3.2 is een tweetal basisvoorwaarden voor medezeggenschap geschetst:
het overlegrecht en het informatierecht.

24 Kamemu/Utfn //, 1995-1996, 24615. nr. 3 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden
en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek; Memorie van toelichting,
p. 15
25 /famers/Mfaten //. 1996-1997, 24615, nr. 36 (motie Van Rooy), resp. //an^Wmgen 7W«"e<fe
Afamer 1996-1997, nr. 36, pag. 7191-7194 (stemmingen)
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4.7.2./ Over/e^rec/if

In de vorige paragraaf is al aangegeven dat het arbobeleid hoog op de agenda van
de overlegvergadering staat. In deze paragraaf wordt nader onderzocht in hoeverre
overleg is gevoerd over een aantal centrale beleidsonderwerpen: de risico-inventa-
risatie en -evaluatie, het arbojaarplan (voor l(X)+-bedrijven), het verzuimbeleid. het
arbeidsveiligheidsrapport, het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onder-
zoek) en het beleid met betrekking tot aanstellingskeuringen.-'' De resultaten zijn
redelijk positief te noemen - althans in kwantitatief opzicht (het is niet mogelijk om
op basis van het survey de kwaliteit van het overleg te beoordelen - dat is onder-
werp van hoofdstuk 6).
In het inerendeel van de bedrijven wordt geregeld overleg gevoerd over de hierbo-
ven gcnoemde thema's - althans, omtrent de drie centrale beleidsinstrumenten
(RI&E, jaarplan. verzuimcijfers): ongeveer 90 procent van de bestuurders voert
overleg met de OR indien deze elementen in het arbobeleid actueel zijn (zie tabel
4.1.6). Het overleg over de specifieke onderwerpen laat te wensen over, met name
indien een bedrijf aanstellingskeuringen laat uitvoeren: een kwart van de bedrijven
voert geen overleg over het veiligheidsrapport, en bijna de helft van de aanstel-
lingskeuringen onttrekt zieh volledig aan het zieht van de medezeggenschappers.
Nil M'hiinlronvtriK'tif" Mj,iWt Hat in r»t\a*»v*v»r Id ^nrnceni nun H*> Jwiryi«»i> kw» -artv-
overleg het predikaat matig tot siecht verdient, en in 60 procent goed genoemd mag
worden (Cronbach's a = 0.85)."

Met ingang van de Arbowet 1998 is het arbojaarplan voor 100+ bedrijven komen te
vervallen. Het schrappen van deze verplichting werd beargumenteerd vanuit het
gegeven dat sinds 1994 immers dlle bedrijven een plan van aanpak moesten maken
(vgl. par. 2.5). Anno 2001 was de medezeggenschap over het plan van aanpak ech-
ter niet veel beter ontwikkeld dan dat over het jaarplan in de oude Arbowet.
Weliswaar beschikte 94 procent van de 100+ bedrijven over een plan van aanpak
(tegen 84 procent in De- VO/MYUOTI O/f). maar in 11 procent van de bedrijven werd

26 Aanstellingskeuringen vielen op het moment dat de vragenlijst werd uitgezet al onder de Wet
modische keuringen. die iianstcllingskeuringen in principe verbiedt (behalve voor functies die bij-
/onderc eisen stellen aan de medische geschiktheid van de werknemer). Desondanks erkende
meer dan een kwart van de werknemers in de 50+ bednjven dat zij wel aanslellingskeuringen lie-
ten uitvoeren, waarbij bepcrking van ver/.uim/WAO en gezondheidsseleclie belangrijker motieven
waren dan de medische geschiktheid voor de funetie. SZW-werkgeverspanel 1998-1999,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. maart 2000. p. 54-55 en p. I21ff.
27 IV schalen in de/e paragraaf /ijn geconstrueerd door simpelweg de somscores van het aan-
tal items gedeeld door het aanlul malen dal hei item relevant is. Zo is bij de schaal 'arbo-overleg'
de somscore bepaald van hol aantal malen dat overlegd is (of het aantal malen dal de onderne-
mingsraad is genegecrd) gcdeeld dix>r het aantal /Wmi/wr onderwerpen in de organisatie. Hierbij
hebben de centrale thema's risico-inventarisatie en verjuimbeleid een dubbel gewicht gekregen.
De gemiddelden /ijn vervolgens in vier gelijke delen gesplitst. Vervolgens is op de schaal een
betnniwbiiarheidstcsl uilgevoerd middels Cronbach's alpha (vgl. P. de Heus e.a. (1995). 7<x-

Utrecht: Lemma, p. 182ft").
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7ö/>e/ 4. /.6.

RI&E
Arbojaarplan (100-»-)
Verzuimcijfers
Arbeids veiligheidsrapport
PAGO
Aanstellingskeuringen

% onderwerp
relevant

85
84
89
60
66
49

%ov«rt«g
gevowd

89
94
90
77
75
56

%OR
gepasseerd

11

6
10
23
25
44

n

299
146
311
203
224
162

Bron: databestand De vo/wassön Ofl

Schaal arbo-overleg

%
70

i r i
Siecht overleg Matig overleg Redelijk overleg Goed overleg

over het plan geen overleg gevoerd met de ondernemingsraad^ - minder dus dan
in bovenstaande tabel 4.1.6 (voor een uitgebreider overzicht over de betrokkenheid
van de OR bij de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak zie par.
5.1.1).

28 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002), 2002. p. 52-53
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4./.2.2 //i/b/7na//evoorz/«ii/ig

Het informatierecht van de OR wordt, in kwantitatieve zin, ongeveer op eenzelfde
niveau gerespecteerd als het overlegrecht. Ook hierbij scoren de stukken rond het
algemene arbobeleid (RI&E, jaarplan, verzuimcijfers) beter dan de specifieke the-
ma's zoals bijvoorbeeld die over ongevallen en beroepsziekten. Het toezenden van
adviezen van de arbodienst aan de OR, e"e"n van de hete hangijzers onder de 'oude'
Arbowet, bleek in twee op de vijf bedrijven niet te geschieden. Indien ook hier een

. /. 7.

RI&E
Arbojaarplan (100+)
Arbojaarverslag (100+)
Verzuimcijfers
Adviezen arbodienst
Overzicht ongevallen
Overzicht beroepsziekten

% informatle
aanwezig

90
95
93
97
93
78
73

% informatle
ontvangen

90
92
89
89
59
70
45

%OR
gepasseerd

10
8
11
11
41
30
55

n

322
168
165
348
332
280
260

Bron: databestand De vo/wassen OR

Schaal Informatievoorzlenlng
%
60

30

20

10

Siecht Matig Redelijk Goed
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schaal wordt geconsirueerd voor ondememingsraden waarbij ten minste dric items
relevant waren blijkt in algemene zin de informatievoorziening overwegend rede-
lijk tut goed. al is zij in 18 procent van de undcmemingsraden nog altijd nuttig tut
siecht (Cronbach's a = 0.86).

AI met al lijken de basisvourwaarden voor medezeggenschap - uverleg en infor-
matie - in de meeste bedrijven redelijk te zijn ingevuld. Combinatie van beide scha-
len (Cronbach's a = 0.88) leert dat in 60 procent de basis voor #<>«'</ te noemen valt.
In ongeveer ee'n op de tien bedrijven unlbreekt het echter aan zelfs dc nicest mini-
male voorwaarden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat gebrek aan tijd en deskundigheid twee persiste-
rende problemen zijn. Medio jaren "80 al gafeen behoorlijk deel van de OR-leden
aan regelmatig in de knel te zitten wat tijd betraf. Slechts voor een kwart was het
geen enkel probleem tijd vrij te maken voor het OR-werk. voor een kwart was het
dikwijls of altijd problematisch. In veel gevallen bleef het gewune werk liggen en
stapelde het zieh op.-'' De situatie is sindsdien niet veel veranderd. Uit diverse lale-
re onderzoeken blijkt dat flink wat OR-leden onvoldoende tijd hebben om alle
belangrijke onderwerpen af te handelen.-"* Uit onderzoek naar het functioneren van
ondememingsraden op het gebied van arbeidsomstandigheden bleek den op de vier
OR'en tijdgebrek als serieuze handelingsbelemmering te ervaren.-" Ook uit de her-
wogen gegevens van het survey De VO/HYK.«TI 0/?. ten slotte, blijkt dat 50 procent
van de ondememingsraden soms en 11 procent vaak krap in de tijd zit."
Opvallend is echter dat, ook al meldt slechts 11 procent van de ondervraagden 'vaak'
tijdgebrek. maar liefst 92 procent van de respondenten aangeeft dat zij overbelasting
van OR-leden als knelpunt ervaren en 51 procent vreest dat die overbelasting nog zal
toenemen. Uit het onderzoek van Bruin en Huijgen valt te lezen dat het OR-werk tot
verhoging van de werkdruk leidt." Tijdgebrek en overbelasting spelen - niet ver-
rassend - met name ondememingsraden met twee of meer vacatures parten. Vooral
ondememingsraden die over de hele linie moeite hebben om kandidaten te vinden
klagen over tijdgebrek en vrezen dat de overbelasting erger wordt.^

29 Looise/Heijink 1986. p. 119
30 Klein Hesselink/Evers 1994, p. 30; Van het Kaar/Looise 1999, p. 66; Bruin/Huijgen 2000.
p. 27
31 Feijen 1994. p. 73
32 In onderzoek van Weening en Teulings meldt 37 procent van de ondememingsraden onvol-
doende tijd voor het OR-werk te hebben. Weening/Teulings 2001. p. 20
33 Bruin/Huijgen 2000. p. 34. Uit ander onderzoek blijkt dat 29 procent van de OR-leden hun
OR-werk (zeer) moeilijk te combineren vindt met hun reguliere taken. Weening/Teulings 2001,
p. 20
34 CrameVs V.24. rx.001 resp. Cramer's V.I7. rx.05. In de rest van dit hoofdstuk /ul-
len. waar nodig. de significantieniveaus in de lopende lekst worden vermeld, waarbij gcldt
* = p<.01. •• = p<.05 en *** = p<001
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Op het gebied van deskundigheid valt een zelfde beeld te schetsen als bij tijdge-
brek: 88 procent van de respondenten signaleert een gebrek aan deskundigheid
onder OR-leden (al vermoedt ruim een derde van de ondervraagden dat dat knel-
punt zal afnemen).^ Uitgesplitst naar thema blijken de artikel-25-thema's iets
vaker tot problemen te leiden dan de instemmingsplichtige besluiten. Van de arti-
kel-27 onderwerpen die de deskundigheid van de OR te boven gaan, is 'arbo' een
van de belangrijkste: e"e"n op de drie probleemsituaties betreft de thema's arbo- of
milieu.-^ Uit het aangehaalde onderzoek van Feijen bleek dat e"e"n op de vier onder-
nemingsraden gebrek aan deskundigheid op arbogebied als serieuze handelsbelem-
mering ervaart.^ In vergelijking met het eerdere onderzoek van Looise blijkt de
ondcrnemingsraad heden ten dage nauwclijks minder deskundigheidsproblemen te
hebben rond instemmingsplichtige thema's dan medio jaren '80, en op arbogebied
zelfs iets vaker.-"' Dat is opvallend, omdat verwacht zou mögen worden dat toege-
nomen ervaring en scholing een bijdrage zouden leveren aan het opheffen van het
kennistekort. De verklaring voor deze ontwikkeling is dat die verwachte 'toegeno-
men ervaring' nogal tegenvalt: van alle OR-leden heeft de helft hooguit twee jaar
ervaring,^ en de gemiddelde zittingsduur van OR-leden is slechts 3 ä ^

7M/><7 4./.(S. /)cW!:u;i<//#/ifi</.f/?n?Mfmeff fey f/'n %,)

(Vri)wel) nooit
Soms
Vaak

adviesrecht
(n=352,

gewogen)

38
50
12

Instemmlngs-
recht (n=339,

gewogen)

60
36
4

instemmingsrecht 1985
(n=172, gecorrigeerd
voor 'geen antwoord')

59
32
9

Bron: databestand De vo/wassen OR

35 ()ok de helft van Je hcsiuurdcrs signaleert een gebrek aan deskundigheid bij ondernemings-
raden (n=458. ongewogen). Van het Kaar/Looise IW), p. 135.
36 Waarschijnlijk is dit nog eon al te iwskleurige inschatting van de eigen deskundigheid. Uit
evaluatie-ondcr/oek roml de Arbeidslijdenwet bleek uit de enquetegegevens dat hooguit de helft
van de omlervraagde ondememingsraden op de hoogte was van de relevante regeis, terwijl uit de
casestudies een veel geringere kennis bij de OR bleek. Mevissen 2001. p. 82
37 Feijen 1994. p. 73
38 Vg. Looise/De Lange 1987. p. 91. Blijkens p. 93 van dat onderzoek signaleerde in 1985 9 *
van de OR-voor/iHers deskundigheidsproblemen op arbogebied. In ons onderzoek is dat percen-
tage nog iels hogcr: 39 OR'en is bijna 11% van de onderzoekspopulatie. In onderzoek van het
GB1O blijken OR'en overigens veel vaker deskundigheidspmblemen te signaleren: 25% vaak en
5 1 * soms. Feijen 1994, p. 15
39 H. van den Tillaart (2002). /m/(W en /u-rirnfcuirft«-«/ ><i/i Off-MrH:. Den Haag:
Elsevier/GBIO. p. 89
40 M. Bruginans en E. Bruin (1996). V'GW-«i.' «•<•« »«* dporr.'. Utrecht: GBIO. p. 2
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Bovendien gaat naar schatting 35 procent van de ondcmemingsraden in net geheel
niet opcursus.""

Een andere verklaring is dat. voor wat betreft het thema arbeidsomstandigheden, het
aantal cursusdagen specifiek over dit onderwerp sterk achterblijft bij de verwach-
ting/*- Met name het aantal vaste VGW(M)-commissies dat cursussen afneemt valt
tegen: terwijl in het registratiesysteem van het GBIO ruim 9(KX) medezeggen-
schapsorganen zijn opgenomen. is het aantal VGW(M)-commissies slechls 354. Dat
is nog geen vier procent van het totaal"*\ terwijl zoals zal blijken uit paragraaf 4.1.2.4
ongeveerde helft van de ondernemingsraden een vaste VGW(M)-commissies heeft
ingesteld. Ook gaan de bij het GBIO bekendc commissies minder frequent op cur-
sus dan de andere medezeggenschapsorganen e"n minder dagen (4.0 dagen per drie
jaar voor de VGW(M)-commissies tegen 5,7 voor de ondernemingsraden).**

Uit eerder onderzoek van het GBIO naar de ondcruitputting van het scholingsrccht
door VGW(M)-commissies komt een aantal mogelijke verklaringen naar voren. In
ieder geval geeft maar liefst 61 procent van de VGW(M)-commissies aan bclcm-
meringen te ervaren om op scholing te gaan."*** Gebrek aan scholingsdagen. tijd of
geld lijken nog de minstc problemen, al lijkt die bevinding loch geen recht tc doen
aan andere onderzoeken waarin tijd voor 33 procent en geld voor.28 prot-c/il »an dc
ondernemingsraden wel degelijk een probleem is.'*'' Als belangrijkste struikclblok
noemt Brugmans dat de VGW(M)-commissie geen duidelijk beeld heeft van de
eigen scholingsbehoefte (69 procent). Ook is de arboscholing onvoldoende toege-
sneden op het eigen bedrijf (55 procent) en onvoldoende bruikbaar (53 procent).'"

Een andere mogelijkheid tot het verwerven van deskundigheid is het inschakelen
van de arbodienst of externe (arbo-)deskundige, hetzij op basis van het contract met
de arbodienst (art. 14, lid 3e, Arbowet, jo. par. 2.7.2-4 Certificeringsregeling) het-

41 B. van Lammeren (2002). Scholingsvraag marktsector groeit nog steeds, in: O/?-/n/<?/7naf/e.
jg. 28 nr. 8. p. 21
42 GBIO. yaan<r.s/a^ /99S, p. 14
43 GBIO 2003. ongepubliceerde gegevens. Over de periode 1993-2001 was het percentage
VGW(M(-commissies van ondernemingsraden 3.6 (bron: GBIO. ongepubliceerde gegevens).
44 GBIO 2003. ongepubliceerde gegevens. Uitgaande van een scholingsrecht van 9 dagen per
3 jaar (art. 18. lid 3, WOR) is dat een benuttingsgraad van 44%. Voor de ondernemingsraden is de
benutlingsgraad overigens nog lager: 389?- van de 15 dagen.
45 Brugmans/Bruin 1996. p. 47.
46 Feijen 1994. p. 25. Vgl. ook R.H. van het Kaar e.a. (1998), De recnttpo.viV/e von OR-/e></<>r? en
de fj0M7ivifW/ von </e S£/?-aunfc6Te/m#efi fer ja/te. Den Haag: VUGA. Hoewel 70% van de OR-
voorzitters signaleert dat er problemen zijn bij de combineerbaarheid van werk en OR-werk, geldt
dit volgens de onderzoekers niet zozeer rond deelname aan scholing (p. 32) - maar de 18% die
hier wel knelpunten signaleren is natuurlijk niet gering. In onderzoek onder gemeentelijke OR'en
bleek drukte op het werk" de belangrijkste belemmering. P. Kerkhof en P.G. Klandermans (1998),
Medezeflgensr/mp fcefer gene^e/oV', Den Haag: Den Haag: A+O fonds gemeenten. p. 54
47 Brugmans/Bruin 1996, p. 47. Deze conclusie wordt gedeeld door cursusleiders. Vgl.
T. Kamphof (1995), De Jbva/ife/f van arfcosc/io/ing aan nted'ezeggen.scnap.5o/-ga/ien, Amsterdam,
Scriptie UvA, p. 38
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zij op grond van artikel 16 WOR. In het kader van het survey is geen onderzoek
gedaan naar het daadwerkelijk inhuren van arbodeskundigheid. Uit de schaarse
andere onderzoeken kan echter gesteld worden dat ondernemingsraden slechts zel-
den gebruik maken van de diensten van de arbodienst.'*'* In de meeste contracten
met arbodiensten ligt het accent veelal op verzuimbegeleiding, en niet op preven-
tie.^ Specifieke bepalingen over samenwerking met de ondernemingsraad komen
slechts zelden voor. Ondernemingsraden waarderen de samenwerking bovendien
ruim onvoldoende: op een schaal van den tot tien ligt het gemiddelde rapportcijfer
op 3,6 (voor een uitgebreider bespreking van de relatie OR-arbodienst zie paragraaf
4.1.4).-™ Ook uit onderzoek van Feijen blijkt dat medezeggenschappers zieh onvol-
doende gesteund voelen door deskundigen."

4./.2.

Een andere methode om deskundigheid op te bouwen - of althans de OR te onder-
steunen bij zijn arbotaken - is het instellen van een VGW(M)-commissie. Het
instcllcn van een commissie kan ook de belasting voor het OR-werk spreiden over
meerdere werknemers (met name door het inschakelen van zogeheten 'buitenle-
den'). In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid een com-
missie in te siellen. Zo'n 55 procent van alle geenqueteerde ondernemingsraden
heel't een commissie ingesteld, waarvan een meerderheid (62 procent) het onder-
werp 'milieu' heeft toegevoegd. Daarmee is de VGW(M)-commissie verreweg hei
meest voorkomende type van alle vaste commissies.'* Hoe groter de OR. des te
vaker een VGW(M)-commissie is ingesteld. In bedrijven met minder dan 100 werk

VGW
VGWM
G66n

100-

12
19
68

100

100-200

36
30
34

100

200-500

35
48
17

100

500+

20
63
17

100

totaal

20
34
45

100

Bron: databestand De w/wassen OR

48 Overigens is 'arbo' wel het thema wuar de OR het meest frequent een deskundige raadpleegt
(28%), maar in het algemeen schakelen ondernemingsraden slechis zelden een deskundige in. Wat
het karaktcr is van de raadpleging van dt* arbo-deskundige is niet geheel en al duidelijk.
Weening/Teulings 2(X)1. p. 34
49 Tor Huumr 1997, p. III. Rapportage 1997. p. 74. Vgl. ook Arbodiensienmonitor 98: Erik
Visser. IX' invloed van de arbodienst op het verzuim is er wel degelijk. in: Arm/nnnu. november
1999. p. |9
50 Jan Popma (1999), Arbosierrengids: Guide Michelin voor or'en, in: OÄ-/n/or?nafi>, decem-
bcr 1999. p. 52-55
51 Feijcn 1996. p. 73
52 Vgl. tx>k Weemng/Teulings (2001). p. 15
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nemers hebbcn twee van de drie ge^n commissie. in de 500+ bedrijvcn hecft 83
procent wel een VGW( M )-commissie. Ook hebben grotere ondememingsraden net
ihema milieu' significant vaker toegevoegd aan het takenpakkol (Cramer's
V.37***).
Het percentage VGW(M)-commissies is vergelijkbaar met dat in onder/ock van Van
den Tillaart. Hij komt op een percentage van 60.*' Uit eerder onder/oek naur do nale-
ving van de WOR bleek dat in 1992 46 procent van alle OR'en een VGW(M)-com-
missie had ingesteld.^ Er zit dus enige groei in het aantal commissies.

De aanwezigheid van een VGW(M)-commissie levert. zoals verondersteld. inder-
daad een bijdrage aan de deskundigheid van de OR. Ondememingsraden mA
VGW(M)-commissie signaleren iets minder vaak deskundigheidsproblemen rond
arbothema's dan OR'en zonder commissie (10.7 legen 11.1 proccnl). Dcze ver-
schillen zijn statistisch echter niet significant. Ondememingsraden me*t een
VGW(M)-commissie rapporteren. zoals verwacht, ook minder lijdgcbrck dan de
commissieloze OR (V.12**). Desondanks leidl het instcllen van een commissie
nauwelijks tot een duidelijke reductie van de overbclasting. Dat vail wellichl te
verklaren uit het gegeven dat ondememingsraden me"! commissie duidelijk nicer
aandacht besteden aan arbobeleid dan ondememingsraden zonder VGW(M)-com-
missie (V.21 ***). Ook nemen zij hun stimulerende taak op het gebied van arbo- en
verzuimbeleid duidelijk serieuzer (V.25 resp. V.21***). De samenhang tussen de
aan- of afwezigheid van een commissie en de actieve opstelling werkt uiteraard
twee kanten op: het kan zijn dat de OR actiever is omdät er een commissie is, maar
het kan ook zijn dat de commissie is opgericht juist omdat de OR zieh actief opstelt.

././0. (in%,

Bestuurder
Arbodienst
Arbo-coördinator
Arbeidsinspectie

ja

77
86
91
72

nee

22
12
4

18

nvt

1
2
5

10

Bron: databestand De vo/wassen Ofl

De meeste ondememingsraden geven hun VGW(M)-commissie redelijk veel vrij-
heid in het overleg met andere partijen op het gebied van arbeidsomstandigheden,

53 Van den Tillaart 2002, p. 91. Bruin en Huijgen komen op een percentage van
(Bruin/Huijgen 2000, p. 28). Hun verklaring is dat de respondenten in het onderzoek De
SCTi CM? wellicht ook de arbo-commissie van het bedrijf als VGW-commissie betitelen. Vanuit mijn
ervaring als OR-cursusleider lijkt deze verklaring mij zeker plausibel.
54 P.R.A. Oeij en P.A Stoppelenburg (1998), Afa/fvmg van rf<" W?r op </<• on^fernemm^rarfen:
S r W van za*«i /997, VUGA/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 37
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te weten de bestuurder, de arbodienst, de arbocoördinator en (eventueel) de
Arbeidsinspectie.
In het merendeel van de bedrijven mag de OR dus betrekkelijk zelfstandig over-
leggen, 66k met de bestuurder. De overdracht van het instemmingsrecht is echter

Zelfstandig overleg met
bestuurder
Instemmingsrecht
Adviesrecht

100-

94
23
16

i VGW(A/J-co/wmiw«> (*'n %, gewo

100-200

86
8

31

200-500

77
9

24

500+

60
5

34

gen n=7£7-

totaal

78
11
26

Bron: databestand De vo/wsssen Of?

een zeldzaamheid. Slechts e"e"n op de negen ondernemingsraden heeft van de OR
zijn instemmingsrecht overgedragen gekregen. Overdracht van het adviesrecht
komt iets vaker voor: in ruim e"e"n op de vier bedrijven neemt de ondernemingsraad
eventuele pre-advie/.en van de VGW(M)-commissie over.

de commissieloze OR

de 'staf'-OR, die de VGW(M)-commissie uitsluitend gebruikt ter
ondersteuning van de eigen werkzaamheden, maar het overleg en de
formele bevoegdheden in eigen hand houdt

de formalistische OR, die wel de overlegtaken heeft gedelegeerd,
maar het advies- en instemmingsrecht in eigen hand houdt

de professionele OR, die alle voorbereidende taken heeft
overgedragen (waaronder het beoordelen van adviesaanvragen)
maar het instemmingsrecht in eigen hand houdt

de delegerende OR, die 66k zijn instemmingsrecht heeft over-
gedragen aan de VGW(M)-commissie

46%

18%

25%

8%

3%

Op grond van de hierboven geschetste items kan een overzichtelijke typologie van
de interne organisatie van de OR worden gemaakt. Hierbij zijn vijf typen te onder-
scheiden:

Vooruitlopend op de nadere analyse in paragraaf 4.2 kan hier worden opgemerkt dat
een vergaande delegatie van bevoegdheden in het overleg met de bestuurder (met
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name ook de overdracht van de instemmingsbevoegdheid) een tamelijk sterke
samenhang blijkt te vertonen met de overlegculiuur en de opstelling van de bestuur-
der. In bedrijven waar de VGW(M)-commissie volledig de vrije hand heeft gekre-
gen. is relatief vaak sprake van open overleg. blijkt de bestuurder duidelijk meer
geneigd tot concessies e"n wordt minder vaak arbobeleid gemaakt /.onder overleg.
In bedrijven waar de commissie wei overleg voert met de bestuurder maar de for-
mele bevoegdheden in handen van de OR blijven. treedt de bestuurder fonneler op
en heeft het overleg meer het karakter van onderhandelingen. De opstelling van de
bestuurder is dus een belangrijke factor in de vormgeving van de interne organisa-
tie van de OR op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het instcllen van cen
VGW(M)-commissie een positieve bijdrage levert aan het arbo-overleg. Onder-
nemingsraden me"t VGW(M)-commissie hebben vaker overleg, betea* informatic,
en iets minder tijdgebrek. Ook kunnen zij meer energie steken in het arbobeleid. De
delegatie van bevoegdheden aan de conimissie lijkt eveneens eflectief. Zellstandige
VGW(M)-commissies hebben beter overleg met de bestuurder e"n de informatie-
voorziening is duidelijk beter. Ondememingsraden die we"l het overleg uitbesteden
aan de VGW(M)-commissie maar uiteindclijk het wapen van de formele bevtxrgd-
heden zdlf hanteren, hebben een moeizamer relatie met de bestuurder (formelcr dn
met meer accent op machtsverhoudingen) dan ondememingsraden die alle arbo-
taken volledig hebben gedelegeerd e"n dan ondememingsraden die de VGW(M)-
commissie puur zien als een 'stafafdeling' van de OR.

4./.3. //e/ gebrw/fc van

Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 hebben ondememingsraden een aantal bijzonde-
re bevoegdheden, die ingezet kunnen worden om het arbeidsomstandighedenbeleid
in hun bedrijf te be'i'nvloeden: het initiatiefrecht, het instemmingsrecht en hel
adviesrecht. In paragraaf 4.1.1 is reeds bekeken in hoeverre ondememingsraden
gebruik maken van hun initiatiefrecht. De conclusie was: 'spaarzaam'. In deze
paragraaf wordt bekeken in hoeverre de andere bevoegdheden in Stelling worden
gebracht. In paragraaf 4.1.3.1 wordt het instemmingsrecht onder de loep genomen,
en in paragraaf 4.1.3.2 wordt bezien of 'arbo' een plek heeft in adviezen van de OR.

4. /. 3. /

Ondememingsraden hebben instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden. In het onderzoek De vo/vwrnen 0/? is nagegaan of en in
hoeverre ondememingsraden daadwerkelijk gebruik maken van dit recht, en met
welk resultaat. Hoe ver het instemmingsrecht strekt, is echter lange tijd onduidelijk
gebleven (verg. par. 3.3.2). Met het oog op deze onduidelijkheid is alleen de toe-
passing van het instemmingsrecht onderzocht rond een aantal thema's waar op het
moment van onderzoek duidelijk mocht worden geacht dat de OR inderdaad
instemmingsrecht heeft: specifieke regelingen op het gebied van ziekteverzuim,
PAGO en aanstellingskeuringen, maar ook rond de keuze van de arbodienst. Dat
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betekent dat met name de gang van zaken rond de risico-inventarisatie en het plan
van aanpak niet is onderzocht.

De meeste van deze thema's zijn eerder aan de orde gekomen bij de bespreking van
het overlegrecht (paragraaf 4.1.2). Daar bleek dat over het verzuimbeleid nog wel
frequent overleg werd gevoerd. maar dat rond de meer specifieke thema's de OR
toch tamelijk vaak genegeerd werd. Waar het overlegrecht al niet optimaal ge-
respecteerd wordt, valt te voorzien dat de toepassing van het instemmingsrecht nog
vaker tot problemen leidt, een verwachting die door de cijfers wordt geboekstaafd.
Op het gebied van het verzuimbeleid wordt het instemmingsrecht nog het best gere-
specteerd: van alle bedrijven die in de periode 1996-1997 een regeling hadden
getroffen op het gebied van het verzuimbeleid, heeft 71 procent de OR netjes om
instemming gevraagd. Dat betekent echter weM dat bijna den op de drie verzuim-
regelingen is getroffen zonder de vereiste instemming van de OR. Op de andere
punten wordt nog slechter gescoord. Met name aanstellingskeuringen worden in
een meerderheid der bedrijven zonder instemming te vragen ingevoerd."
De formele gang van zaken rond arbodiensten voldoet evenmin aan de eisen. In bij-
na de helft van de gevallen is de OR gepasseerd.-^ Dat strookt met de resultaten uit
eerder ondcrzoek onder werkgevers. Blijkens het ZARA-werkgeverspanel 1996-
1997 werd in 26 procent van de gevallen helemaal niet overlegd met de OR over de
keuze van de arbodienst, en in de gevallen waarin dat overleg weM plaatsvond was

Verzuimbeleid
Keuze arbodienst
Contract arbodienst
PAGO
Aanstellingskeuringen
Bedrijfshulpverlening

% regeling
getroffen

55
64
70
58
45
67

% instemming
gevraagd

71
57
53
57
40
68

%OR
gepasseerd

29
43
47
43
60
32

gewogen
n

181
215
235
188
147
222

Bron: databestand De tt>/wassen Of?

55 Terwijl aanstcllingskeuringcn wlfs via twee routes onder het instemmingsrecht zouden kun-
nen worden geschaurd: als rcgeling op het gebied van arbeidsomstandigheden en als regeling op
het gebied van hol aanstellingsbeleid (art. 27. lid le. WOR).
56 Uit onder/oek van de l-NV blijkt dat ondernemingsraden niet alleen vaak niel om instem-
ming wordt ge\raagd. maar dat bijna de helft de OR'en (44*) zelfs in het geheel niet betrokken
wordt bij de keu/e van de arbodienst. en dat 55*<h geen overleg heeft gevoerd over de inhoud van
het pakkei. J. Hooiveld en G. Kuiperij (1999). /trixym»/. /trrxurfrnrnsiVk 2000. Zcist: Kercke-
bosch/FNV
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35 procent van de werkgevers van mening dat geen instemming gevraagd hoefde te
worden aan de ondememingsraad. In totaal had dus slechts 48 procent van de
ondememingsraden een instemmingsaanvraag onivangen*\ tegcn 57 procent in ons
eigen onderzoek. Over de inhoud van het contract werd blijkens het werkgevers-
panel nog minder vaak overlegd: in totaal ontving slechts 37 procent van de onder-
nemingsraden een formele instemmingsaanvraag^". tegen 53 procent in ons eigen
onderzoek (uitgebreider: paragraaf 4.1.4).

Herrekening van de bovenstaande gegevens naar een vier-puntsschaal (n = 0.84)
geeft het volgende beeld: in de 224 bedrijven waarin ten minstc drie instemmings-
plichtige thema's aan de orde zijn geweest, wordt &n op de vijf (21 procent) onder-
nemingsraden struetureel gepasseerd, en heeft ongeveer eenzelfde percentage (18
procent) regelmatig te klagen. Slechts in 37 procent van de bedrijven worden de
procedures tot in de puntjes gevolgd.

Schaal instemmingsrecht

10

Struetureel
gepasseerd

Regelmatig
gepasseerd

Redelijk
betrokken

Goed
betrokken

Op basis van bovenstaande gegevens kan, bij wijze van tussenconclusie, worden
vastgesteld dat ondememingsraden veelvuldig worden gepasseerd bij instem-

57 TerHuurne 1997. p. 121
58 Ibid.
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mingsplichtige besluiten: 40 procent van de ondernemingsraden wordt geregeld of
zelfs stelselmatig genegeerd. Een telling van het aantal malen 'OR gepasseerd'
komt voor de 374 bedrijven uit het survey in twee jaar tijd op zo'n 500 instem-
mingsplichtige besluiten die zijn genomen zonder de formele goedkeuring van de
OR. Kennelijk hebben de ondernemingsraden zelf echter niet zo scherp in de gaten
dat ze links en rechts gepasseerd worden door hun bestuurder. In het survey Df vo/-
tva.Mfn 0/? is namelijk ook expliciet gevraagd hoe vaak de OR de afgelopen twee
jaar gepasseerd was rond een instemmingsplichtig besluit. en in welke gevallen het
een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden betraf. De respons op deze
vragen levert een duidelijk rooskleuriger beeld op: slechts e'e'n op de vier respon-
denten geeft aan dat in hun bedrijf de bestuurder den of meerdere keren een besluit
heeft genomen zonder de vereiste instemming, en e'e'n op de vijf wist het niet
zcker.'^ Van de 77 besluiten die genoemd zijn, betroffen 18 stuks (23 procent) een
regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit aantal van 18 zelfgerappor-
teerde gevallen waarin de OR expliciet aangaf gepasseerd te zijn steekt schril af
legen de berekende 500 gevallen waaruit impliciet blijkt dat de OR is gepasseerd.
Nogmaals: kennelijk hebben de ondernemingsraden zelf niet in de gaten dat ze
worden gepasseerd. Dat kan betekenen dat zij of onvoldoende alert zijn öf simpel-
weg niet weten over welke onderwerpen zij instemmingsrecht zouden mögen clai-
men

Als de OR zieh wdl bewust is van het feil dat hij gepasseerd wordt, levert dat
overigens weinig actic op van de medezeggenschappers. Opvallend vaak heeft de
OR blijkens het survey in het geheel niet gereageerd of hooguit zijn ongenoegen
kenbaar gemaakt (10 rcsp. 59 procent). In nauwelijks een kwart van de gevallen
heefl de OR ulsnog om een instemmingsaanvraag gevraagd, en in slechts een uit-
zonderlijk geval is de nietighcid ingeroepen en vervolgens de gang naar de kanton-
rechter gemaakt.^' Overigens is de OR nög minder kordaat indien hij wordt gepas-
seerd bij adviesplichtige besluiten.''' In vergelijking met het onderzoek van medio
jaren '80 is de ondcrnemingsraad overigens wel iets assertiever geworden.*"-

!W Dil is een flinke vooruitgang len op/.ichte van 1985. toen 4.W van de ondememingsraden
aangaf dal "non-decisie" rond inslemmingsplichtige kwesties voorkwam in hun organisalie.
Looise/De lange 1987. p. 34.
6() Uitvergroot naar het totale aantal ondememingsraden zou het gevonden percentage van 3 *
overigens implieeren dat er meer dan 200 kantongerechtprocedurcs per jaar worden gevoerd
omtrent arbo/aken. Dit is /under twijfel een extreme overschaning. gezien de ze^r beperkte juris-
pmdemie omtrent arbokwesties (vgl. par. 3.3.2).
61 Vgl. Van hei Kaar/Looise 1999. p. 92-93. Van het Kaar signaleert dat "een sterke samenhang
|hestaat| tussen non-decisie bij het adviesrecht en bij het instemmingsrecht: ondememingsraden
die relatief vaak gepasseerd worden hij het adviesrecht worden ook vaker dan gemiddeld gepas-
seerd hij het instemmingsrecht en omgekeerd."
62 Looise/De Lange 1987. p. 37
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4. /./.f Ä^ar/iV O/J vu/i iimrm/ni>ij?j- MI advrrsaanvraxrn ( * iw/rmr

OR heeft daarop niet gereageerd
OR heeft ondernemer zijn ongenoegen laten blijken
OR heeft druk uitgeoefend om instemmingsverzoek/
adviesaanvraag af te dwingen (publiciteit, vergader-
boycot e.d.)
OR heeft bemiddeling bedrijfscommissie ingeroepen
OR heeft nietigheid besluit ingeroepen -> besluit
ingetrokken
OR heeft nietigheid besluit ingeroepen •>
Kantonrechter ingeschakeld
OR heeft rechter ingeschakeld
Anders/meerdere reacties
totaal

instommlng,
n«78

9
52

19
0

4

3

12
100

advies,
n«151

12
66

9
0

1
12

100

Bron: databestand De vohvassen Off

Het resultaat van de tamelijk lauwe opstelling van de OR bij non-decisie' (het pas-
seren van de OR bij advies- of instemmingsplichtige besluiten) is bovendien niet
om over naar huis te schrijven: in ongeveer de helft van de gevallen zet de onder-
nemer het besluit gewoon door.

Ondernemer heeft alsnog om instemming/advies
gevraagd
Ondernemer heeft niet alsnog om instemming/advies
gevraagd
Ondernemer heeft besluit ingetrokken
Ondernemer heeft het besluit geheel/gedeeltelijk
uitgevoerd
Ondernemer heeft beterschap beloofd
OR onder druk gezet
Overig
Totaal

Bron: databestand De vo/wassen OR

instemming,
n=78

40

49
11

100

advies,
n=151

12

44
1

16
9
1

17
100



Na de eerdere tussenconclusie dat ondernemingsraden veelvuldig worden gepas-
seerd bij instemmingsplichtige besluiten, kan op dit punt als tweede tussenconclu-
sie worden gesteld dat nogal wat medezeggenschappers niet in de gaten hebben dät
ze worden gepasseerd. Als ze het wdl doorhebben, zo luidt een derde tussentijdse
vaststelling, gaan zij relatief weinig tot actie over. Vooral ondernemingsraden in
kleinere bcdrijven blijken nauwelijks in het geweer te komen tegen een schending
van hun instemmingsrecht. Zij tonen ook minder actiebereidheid, en hebben min-
der contact met de achterban en de vakbond: twee variabelen die tamelijk sterk
samenhangen met de bereidheid van bestuurders om het instemmingsrecht te
respecteren.

van
In het onderzoek De vw/wa.v.ve« 0/? is ook gevraagd naar het tijdstip waarop de
ondememingsraad is ingeschakeld, onderscheiden naar het moment waarop de OR
voor het eerst wordt geinformeerd en het tijdstip waarop formeel instemming is
gevraagd. Anders dan bij het adviesrecht. waarbij de WOR vermeldt dat de onder-
nemingsraad moct worden ingeschakeld op een zodanig tijdstip dat diens advies
van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, is bij het instemmingsrecht
gecn wettelijke bcpaling opgenomen wat betreft het moment waarop de OR moet
worden belrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de OR overwegend in een vroeg sta-
dium wordt geinformeerd over een ophanden zijnde regeling - op het gebied van
urbeidsomstandigheden overigens iets later dan op de andere deelgebieden.
Vergelijking met het eerdere OR-onderzoek van Looise en Heijink leert dat de
ondememingsraad anno 19%-1997 aanmerkelijk vroeger in het besluitvormings-
trajeet wordt betrokken dan een decennium eerder.^

Zodra relevante gegevens bekend waren
Eerste plan van aanpak gereed
Toen directie prineipe-besluit had genomen
Op moment formele instemmingsaanvraag

Instemmingsplichtige
regeling (in %)

1998
(n=704)

54
21
15
9

1985
(n=419)

29
41

25

Arbo
regelingen

1998
(n=118)

48
18
20
14

Bron: databestand De votorassen OR en Looise/De Lange 1987

Hierboven is vastgesteld dat de bestuurder nogal eens nalaat instemmingsplichtige
besluiten voor te loggen aun de OR. Hiervoor zijn diverse mogelijke redenen aan te
voeren: de bestuurder noch de OR is op de hoogte van de instemmingsplicht of ver-

63 Looise/Heijink I98ft. p. 51
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schulen hierover van mcning. de bestuurder ziet geen toegevoegde wurde vin
medezeggenschap of wil vertraging in de besluitvomiing voorkomen. of de
bestuurder vreest geen instemming te krijgen. Uil hei onderzoek blijkt echter dat in
ieder geval de laatste drie argumenten geen hout snijden.

Uit net survey £V vo/mm«» O/? blijkt, ten eerste. dat de nieeste bestuurders wel
degelijk waarde hechten aan de bijdrage van de ondernemingsraad. IX* bestuurders
zijn overwegend van mening dat medezeggenschap de kwaliteit van de besluitvor-
ming ten goede komt. Bijna twee derde (62 procent) van de bestuurders is van
mening dat betrokkenheid van de OR tot zorgvuldiger besluitvomiing leidt. 44 pro-
cent acht de besluiten inhoudelijk beter dan zonder medezeggenschap, en h7 pro-
cent geeft aan dat medezeggenschap het draagvlak voor besluiten versterkt.
Bestuurders die overwegend positief staan icgenover medezeggenschap blijken de
OR duidelijk minder vaak te passeren dan de meer kritische bestuurders - hetgeen
uiteraard geen verrassing is (V.4I***). Ook het overleg en de intbrmutievour/.ic-
ning lijken iets beter. niaar deze samenhang is niet significant (voor ecn meer uit-
gebreide analyse zie paragraaf 4.2).

Effect van medezeggenschap

zorgvuldiger besluitvorming
inhoudelijk betere besluiten
meer draagvlak voor besluiten
betere behartiging van
werknemersbelangen

volgens
bestuurder

ja

65
39
64

55

integendeel

2
2
3

2

volgens
OR

Ja

67
52
44

78

integendeel

1
1
2

0

volgens
werknemers'

ja, beslist

61
74

82

1 A.B. Winder, R Kerkhof en PG. Klandermans (1999), De ondernem/ngsraad yo/gens

werienemers. Vragen naar effecf/vite/r, commun/caf/e en rechrvaard/g/ie/d, Den Haag. /<+O

fonds gemeenten fhef öefreft Wer overigens tverienemers b/y de overne/d, maar ana/yse van

de gegevens u/r De w/ivassen Ofl teerf da/ /n /eder geva/ de öes/uurders en or"en /n die sec-

tor nauive/Z/fcs ahviy/cen van her gem/dde/de).

Bron: databestand De wo/wassen ORen Winder 1999

Tegenover de positieve beoordeling van de uiteindelijke resultaten van medezeg-
genschap Staat dat 39 procent van de bestuurders klaagt over vertraging in de
besluitvorming, en 12 procent over nadelige effecten op de efficiency - een veel-
gehoord argument om de OR te passeren. Daar valt ook wel wat voor te zeggen. De
instemmingsprocedure rond arboregelingen neemt, blijkens het onderzoek, gemid-
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deld 8V2 week in beslag.^* Aan de andere kant: precies de helft van de instem-
mingsprocedures is binnen e"e"n maand afgerond, hetgeen voor zorgvuldige besluit-
vorming toch heel behoorlijk kan worden genoemd. Bovendien waren vrijwel alle
procedures die langer dan acht weken in beslag namen, procedures waarin de OR
al in een heel vroeg stadium was betrokken.^ Het is niet uitgesloten dat in deze
relatief lange periode ook de uitwerking van het voorgenomen besluit door de staf
of de directie heeft plaatsgevonden. De kortste procedures daarentegen waren die-
gene waarin de OR pas op het moment van de formele instemmingsaanvraag werd
ingeschakeld, terwijl uit het survey niet duidelijk wordt hoe lang is gewerkt aan de
voorbereiding van het besluit voördat de OR is ingeschakeld. Vroegtijdige betrok-
kenhcid van de OR leidt optisch weliswaar tot een relatief langdurig proces, maar
door intcgratie van beide trajecten is het niet uitgesloten (en mijns inziens zelfs
waarschijnlijk) dat de vertraging beperkt is.

Een andere reden om de medezeggenschap te ontduiken, zou kunnen zijn dat de
bestuurder vreest dat dc OR zijn instemming zal onthouden aan een voorgenomen
besluit. Hier lijkt in eerste instantie wel iets voor te zeggen. Ook dit argument snijdt
bij nader in/.ien echter geen hout. Uit het onderzoek van Looise uit 1985 bleek dat
slcchts 60 proeenl van de instemmingsplichtige bcsluiten zonder meer op de
instemming van de OR kon rekenen/* In onderzoek uit 1989 in middelgrote onder-
nemingen bleek 78 procent van alle instemmingsaanvragen op het gebied van
arbeidsomstandigheden de OR ongeschonden te passeren. Daarmee waren arbeids-
omstandigheden, met de pensioenregelingen, het minst omstreden van de zes
onder/ochte (hema's.*^ Uit het survey van 1998 blijkt 75 procent van de OR'en
z.ondcr nicer in te kunnen stemmen met alle voorgenomen besluiten.
Weliswaar promoveert een meerderheid van de voornemens dus ongeschonden tot
besluit. toch heeft de OR in ruwweg een kwart van de gevallen zijn instemming ont-
houden - hetgeen de vrees van bestuurders lijkt te bevestigen. Een nadere beschou-
wing van de gegevens van Looise uit 1986 en het onderzoek uit 1998 leert echter
dat van de oorspronkelijk afgestemde voorstellen de meerderheid na wijziging als-
nog op de instemming van de OR kon rekenen. Medio jaren '80 kon 75 procent van
de afgewezen voorstellen na wijziging alsnog worden uitgevoerd. in 1998 lag dit
percentage op 55. Van alle voorgenomen besluiten moest uiteindelijk slechts een
fraclie worden ingetrokken: in 1985 4 procent van alle instemmingsverzoeken, in
1998 31 van de 704 ge'i'nventariseerde besluiten (4.5 procent). Op het gebied van
urbeidsomstandigheden is het beeld nog iets positiever: van de 114 voorgestelde

64 Daarmce komen regelingen op hci gebied van arbeidsomsiandigheden overigens iets sneller
tut stund dan gcmiddeld rond alle instemmingsplichtige thema's (10 weken).
65 CX)k Looise wijst op de duidelijke relalie tussen snelheid in procedures en het moment van
inschukeling door de bestuurder (Looise/De Lange 1187, p. 70), zodat gesteld kan worden dat de
vertraging in de procedure toch vooral ook te wijten is aan de opstelling van de bestuurder zc'lf.
66 Lnoise/Heijink 1986. p. 52 en Looise/De Lange 1987. p. 118
67 H. Dekkers. P.T. Calkoen en J.H.T.H. Andriessen (1989). Afafr^ggour/up in

n. Tilburg: IVA, p. 65.
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arboregelingen liepen er slechts 4 op de klippen van het instemmingsrecht (3.5 pro-
cent).'*
AI met al kan geconcludeerd worden dat slechts een fractie van de voorgenomen
regelingen op het gebied van arbeidsomstandighcden schipba-uk lijd» door loedoen
van de OR: minder dan vijf procent. Hen flinke mindcrheid van de voorgenomen
besluitcn moet op aandrang van de OR weliswaar worden uangepust. maar wordt
daama alsnog goedgekeurd. Men mag aannemen dat juist dit soort interventies van
de OR bijdraagt aan de door bestuurders ervaren kwaliteitsverhetering van beslui-
ten.
Het aantal keren dat de bestuurder ondanks een negatief oordeel van de OR toeh
uitvoering gaf aan het besluit is op de vingers van <5<5n hand te teilen: slechts Wn
regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden werd legen de expliciete wil van
de OR ingevoerd. en in het algemeen 11 op een totaal van 704 instemmingsaanvra-
gen. Deze score van 1.4 prevent is aanmcrkclijk gunstiger dan de 4 procenl in
1985.^ Kennelijk durven bestuurden» de OR de lualsie jaren loch minder voor het
hoofd te stolen.

CYWIC/IMIV

Samenvattend kan worden gesteld dat ondememingsraden met het instemmings-
recht weliswaar beschikken over een potenlieel machtig wapen, maar dal zij zeer
regelmatig worden gepasseerd door de bestuurder - of beter nog, gezien het feit dat
zij dit zelf vaak niet eens in de gaten hebben e"n er nauwelijks legen optreden: zieh
läten passeren. Slechts in edn op de acht gevallen heeft de OR overduidelijk invloed
op voorgenomen besluiten - bij die besluiten die, na een aanvankelijk geweigerde
instemming van de OR, door de bestuurder worden aangepast en alsnog instem-
ming verkrijgen of door de bestuurder zijn ingetrokken. Dat de OR in 75 procent
van de gevallen instemt met het oorspronkelijke voorstel betekent echter niet dat de
OR dus overwegend een ja-knikkersfunctie vervult. Het is niet uit te sluiten dat, bij
de voorgenomen besluiten die de instemming van de OR genieten, de te verwach-
ten reactie van de OR op voorhand of lopende de procedure wel degelijk gewicht
in de schaal heeft gelegd (zie ook hoofdstuk 6 van deze Studie). De bestuurders sig-
naleren althans een zorgvuldiger besluitvorming en inhoudelijk betere besluiten.™

68 Ook uii het ZARA-werkgeversonderzoek uit 1996-1997 blijkt het instemmingsrecht rond
arbeidsomstandigheden. in casu de keuze van en het contract met de arbodienst, /elden tot aanva-
ringen te leiden. Van de OR'en die in het ZARA-onderzoek een instemmingsaanvraag hadden onl-
vangen omtrent de keuze van een arbodienst. weigerde slechts 19£ in te stemmen. Wat het contract
betreft toonde de OR zieh iets kritischer: 6% van de OR'en weigerde in te stemmen met de inhoud
van het contract. Ter Huume 1997. p. 121. Eenzelfde beeld doemt op uit de evaluatie van de
Arbeidstijdenwet uit 2001: slechts zelden wordt een voorstel van de bestuurder verworpen.
Mevissen2001,p. 167
69 Looise/Heijink 1986. p. 52 en Looise/De Lange 1987, p. 118
70 Ook de ondememingsraden zelf signaleren een zorgvuldiger en inhoudelijk betere besluit-
vorming (65 resp. 50%). Looise signaleerde in 1985 dat bij het opstellen van voorgenomen beslui-
ten "al bij voorbaal met de opvattingen van de OR is rekening gehouden" Looise/De Lange 1987,
p. 17
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4./.J.2.

Hoewel het adviesrecht niet expliciet gekoppeld is aan het thema 'arbo', kan het
wel degelijk ingezet worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. In zijn
advies over een voorgenomen besluit kan de ondememingsraad immers aandacht
besteden aan de gevolgen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemers (vgl. par. 3.3.4). In de meeste gevallen blijkt de OR inderdaad rekening
te houden met de arbogevolgen. Op de vraag of adviesaanvragen ^fanJaani worden
beoordeeld op de gevolgen voor het welzijn en de gezondheid (te denken valt aan
werkdruk en regelcapaciteit), stelt een meerderheid van de ondememingsraden dit
inderdaad te doen. Bijna drie kwart van de reorganisatievoorstellen (73 procent)
wordt standaard beoordeeld op arbogevolgen. Voor investeringen in apparatuur of
bij ver- of nieuwbouw is dit 59 respectievelijk 70 procent. Het groepsgewijze inle-
nen van arbeidskrachten wordt minder vaak op arborisico's beoordeeld (44 pro-
cent). De onderwerpen milieuzorg, technologische voorzieningen en het eigen-risi-
codragerschap zijn pas in 1998 onder het adviesrecht gebracht, en zijn daarom niet
meegenomen in de vragenlijst.

./7. op

Belangrijke investeringen
in apparatuur
Investeringen ver-/nieuwbouw
Reorganisaties
Inhuren arbeidskrachten

Thema actueel
geweest %

80
77
79
73

Aanvraag
beoordeeld op

arbogevolgen %

59

70

73

44

Aanvraag niet
beoordeeld op
arbogevolgen %

41

30

27

56

Bron: dalabesland De i/o/wassen OR

Constructie van een vier-puntsschaal (a = 0.87) laat zien dat 41 procent van de
ondememingsraden die ten minste twee relevante adviesaanvragen hebben behan-
dcld (n=3IO) ultijd aandacht besteedt aan de arbogevolgen van de genoemde
adviesplichtige besluiten, lerwijl aan het andere eind van het spectrum 30 procent
daar nauwelijks oog voor heeft.

Verwacht zou mögen worden dat ondememingsraden die een VGW(M)-commissie
hebben ingesteld. zeker waar de OR de adviestaken heeft gedelegeerd aan de com-
missie. mecr oog hebben voor de arbogevolgen van adviesplichtige besluiten. Deze
verwachting wordt inderdaad bevestigd door de survey-gegevens, zij het dat de
gegevens statistisch niet significant zijn.
Het ligt voor do hand dat eventuele knelpunten zoals overbelasting, tijdgebrek en
gebrek aan deskundigheid samenhangen met een onvolledige beoordeling van de
gevolgen van voorgenomen besluiten. Dit wordt ten dele bevestigd door het survey.
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Schaal aandacht voor arbo bij adviesaanvragen

%
SO

40

30

20

10

(Bijna) nooit Zelden Soms Altijd

Zeer duidelijk is dat de ondememingsraden die (volstrekt) onvoldoende tijd hebben
voor hun OR-werk minder aandacht schenken aan de arbogevolgen (V.22***). Een
soortgelijke samenhang geldt de overbelastingsproblematiek: de weinige ondeme-
mingsraden die zichzelf ni'et overbelast achten, hebben meer aandacht voor de arbo-
gevolgen bij de beoordeling van adviesaanvragen (V.31***). Ervaren deskundig-
heidsproblemen leiden niet tot verminderde aandacht.

4.7.4. OÄ en

De figuur van de arbodienst is geintroduceerd in 1994 (vgl. par. 3.4). Hoewel een
van de expliciete taken van de arbodienst is samen te werken met de onderne-
mingsraad (art. 14, lid 3 sub f, Arbowet) is de relatie eigenlijk al vanaf 1994 moei-
zaam geweest. Deels heeft dat te maken met de opstelling van de bestuurder.
Hierboven (tabel 4.1.12) is al aangegeven dat het instemmingsrecht van de OR fre-
quent met voeten wordt getreden: in 43 procent van de gevallen waarin een arbo-
dienst werd geselecteerd, werd de OR niet om instemming gevraagd. De inhoud
van het contract kwam in 47 procent van de gevallen zonder instemming van de OR
tot stand7' Om de positie van de ondememingsraad te versterken, is in paragraaf
2.3.1 van de Richtlijn voor de certificering van arbodiensten bepaald dat de arbo-
dienst, alvorens een contract af te sluiten, moet nagaan of de ondememingsraad
daadwerkelijk heeft ingestemd met de keuze van de dienst - te verifieren bij het

71 Zie ook Hooiveld/Kuiperij 1999. p. 18
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management en/of de medezeggenschapsvertegenwoordiging (zie ook paragraaf
3.4 van deze Studie). In de praktijk blijkt dit lang niet altijd en dan ook nog over-
wegend bij het management te gebeuren: in nog geen 40 procent van de gevallen
wordt de OR geraadpleegd^, en indien de OR niet heeft ingestemd is dit geen enkel
beletsel om toch een contract af te sluiten." Ook anderszins lijken de arbodiensten
weinig affiniteit met medezeggenschap te hebben. Weliswaar heeft een aantal arbo-
diensten een protocol voor de samenwerking tussen arbodienst en ondernemings-
raad, maar het is zeker geen dwingende eis van de diensten dat dit protocol ook
wordt aangehecht aan het contract. Minder dan de helft (44 procent) van de arbo-
diensten doet dit wel, 13 procent meestal - waarmee het in dat laatste geval dus
kennelijk onderhandelbaar is.™ Voor een aantal onderdelen van de samenwerking
hebben de meeste arbodiensten een protocol opgesteld. Ook de jaarlijkse rapporta-
ge aan de ondernemingsraad (paragraaf 2.10.2 Richtlijn) is in veel gevallen gere-
geld - 60 procent van de arbodiensten rapporteert schriftelijk en/of mondeling aan
de OR."

7«/7f / 4. /. /«. O/?

De dienst hanteert mbt de OR een
protocol aangaande

het overleg met de OR over verzuim, PAGO
en arbospreekuur
de wijze van adviseren aan de OR
het rapporteren en opsturen van adviezen
aan de OR
een helpdeskfunctie voor leden OR/VGW(M)-
commissie
de evaluatie met de OR van de dienstverlening

% van
arbodiensten

57

63

81

47

69

% bij weging naar
werknemers

68
83

94

53
90

Bron: Van Amstel/Van Putten 2002, p. 74

Onderzoek onder arbodiensten leert dat deze voor ongeveer de helft positief zijn
over de samenwerking met de OR. Slechts 11 procent is ontevreden. Wel vindt bij-
na de helft (46 procent) van de arbodiensten dat het nog beter kan. maar dat de
omvang van hot contract dat veelal in de weg Staat.™ Dat ook de ondernemingsra-
den van mening zijn dat de samenwerking met de arbodiensten voor verbetering

72 R. van Amstel en D. van Putten (2002). Arbodiensienpanel: rapportage vierde peiling.
HtH>fddorp: TNO Arbeit], p. 72 en A3-22
73 J. Popmu, C. van Rij en J. Hooiveld (2001), /4rta*/i>n.sftrr/<'m>i£ fujjfn murt/ en m«/««"/?-

, Den Haag: Deiwel, p. 53-54
Vati Amstel/Van Pulten 2002. p. 72
Ibid. p. 74
Ibid. p. 75

74
75
76
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valbaar is. bleek wel uit de onderzoeken van de FNV: een gemiddeld rapportcijfer
van 4.5 is duidelijk onvoldoende.^ Dat was echter in 1*W*J. Uit hot hierboven aan-
gehaalde arbodienslenpanel lijkt een beeld op te doemen dat sindsdien de arbo-
diensten hun leven hehben gebeterd - al is net arbodienstenpanel uilcraard wel een
self-report onderzoek. en bleek uit het FNV-onder/.oek dat ook in I"W9 de arbo-
diensten al een rcdelijk hoge dunk van zichzelf hadden.

Het effect van mede/eggenschap op het functioncren van de arbodienst en, indirect,
op de arbeidsomstandigheden is onder/ocht in 2(K)I op basis van de gegevens van
de FNV. De FNV-cijfers geven ten eerste aan dat OR-betrokkenheid bij de keuze
van de arbodienst sterk samenhangt met een omvangrijker takenpakket. en (en
tweede dat de dienstverlening van arbodienstcn die met instemming van de OK
opereren aanmerkelijk meer impact heeft dan wannecr de arbodienst zieh loutcr
met de opdrachtgever verstaat. Ook indien de arbodienst relatief intensief samen-
werkt met dc ondememingsraad. bijvoorbeeld door advie/cn mondeling toe le lich-
ten of meerdere keuzes voor te leggen bij de advisering. is de impact significant
sterker.™ Voorts hangt samenwerking met de OR significant samen met een posi-
tieve ontwikkeling van het ziektever/uim. hetgeen verklaard werd d(K>r ecu posi-
tieve invloed van de OR op de kwaliteit van het arbeidsomsiandighedcnbcleid. '' Of
medezeggenschap inderdaad een positief effect heeft op de kwalilcit van het arbo-
beleid is een kwestie die in hoo/ids(uk 5 uifgcbrc/dcr aa/i Je ordc A.orii(.

4. /.5. 0/? en

Sluitstuk van het systeem van arbo-zelfregulering is de handhaving door de
Arbeidsinspectie. Hierbij kunnen ondememingsraad en Arbeidsinspectie in twee
richtingen met elkaar in contact treden en, in theorie, elkaars positie schrägen. Ten
eerste kan de OR een klacht indienen of de Arbeidsinspectie verzoeken een onder-
zoek in te stellen. Zo kan de Arbeidsinspectie worden gebruikt als strategische part-
ner in een eventueel geschil tussen OR en bestuurder. Ten tweede hebben OR-
leden, in geval de inspectie zelf besluit de onderneming met een bezoek te vereren,
het recht om met de inspecteur mee te lopen of hem onder vier ogen te spreken (vgl.
par. 3.1.5). Daarbij kan de inspecteur door de medezeggenschappers worden gei'n-
formeerd over de arbosituatie in het bedrijf, en kunnen de OR-leden de Arbeids-
inspectie informeren over eventuele misstanden die niet op het eerste gezicht kun-

77 Al wordt dat cijfer vooral bepaald door de externe arbodiensten. en scoren de interne dien-
sten aanmerkelijk hoger met een 6.4 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001, p. 70-71. De dienstverlening
van de arbodienst wordt overigens ook in het algemeen niet hoog aangeslagen door de onderne-
mingsraden (ibid), en de waardering van de »'eritgfvers voor de arbodiensten is ook matig (in de
Periode 1998-2001 zelfs nog gekelderd). Zie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(2002). /tr6ofca/an5 2002, p. 57
78 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001, p. 76-77
79 Ibid. p. 95-98
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nen worden opgemerkt. In de praktijk blijkt van wederzijdse ondersteuning echter
nauwelijks sprake.®"
Het aantal klachten of verzoeken tot onderzoek is bijzonder laag. In 2001 werden
ruim 2000 klachten over arbeidsomstandigheden ingediend bij de Arbeidsinspectie.
Van slechts 14 van die klachten (< 0,7 procent) is bekend dat zij door een mede-
zeggenschapsorgaan zijn ingediend. In de eerste helft van 2002 hebben medezeg-
genschapsorganen zes klachten ingediend. Ook het aantal keren dat de Arbeids-
inspectie van de OR of een vakbond een verzoek kreeg om in een bedrijf een onder-
zoek in te stellen is bijzonder laag. Uit een eigen enquete, begin 2003, onder alle
inspecteurs in het kader van deze studie blijkt dat slechts drie procent van de onder-
vraagde inspecteurs 'vaak' wordt benaderd door een OR.**' Ongeveer de helft van
de ondervraagden heeft zelden of nooit meegemaakt dat de OR ze"lf contact opnam
met de dienst (zie label 4.1.19).
Ook de kans dat de OR op initiatief van de Arbeidsinspectie in contact komt met
een inspecteur is beperkt. In 100+ ondernemingen komt de inspectie ongeveer eens
in de vijf jaar längs, en in het midden- en kleinbedrijf nog minder vaak.*^ In die
gevallen is ook lang niet altijd sprake van betrokkenheid van de OR. Begin jaren
'90 constaleerde Wilthagen dat in de helft van de gevallen de ondernemingsraad
geen gebruik maakte (of kon maken) van zijn vergezelrecht."-' Eind jaren '90 bleek
uit een OR-enquete door de Arbeidsinspectie zelf dat 40 procent van de onderne-
mingsraden in het gchccl niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de inspec-
tie - gocddccls doordat in onaangekondigde of monitorbezoeken de OR niet van te
voren kdn worden ingeseind.*'* Indien de OR weM van de komst van de Arbeids-
inspectie op de hoogte is. wordt echter lang niel altijd gebruik gemaakt van het ver-
ge/elrecht: uit de OR-enquete bleek dat e'e'n op de acht ondememingsraden geen
gebruik muakt van het recht, en zeer incidenteel dat de bestuurder het niet toe-
stond.** Ook de enquete onder de inspecteurs bevestigt het beeld dat de OR niet
altijd gebruik maakt van zijn recht. Uit dezelfde enquete blijkt voorts dat OR-leden

80 Uit een evaluutie van de toepassing van de bestuurlijke boele blijkt dat bedrijven me"! OR
beter op de hwgte /ijn van het bestaan van het boete-instrument. S. van der Kemp en M. Engelen
(2002) . We/ in.\7n«#nf7if /x-.tfi/i/r/i/ir /wvfe m Jp Arrvmrf: ,4rtnJtmy>i>i,i>.vpunr<'n »w>r fJ^»cwVi7«M-
Aww»«/«"rin,V. Den Haag: Minislerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Elsevier. p. 46. Dit zou
een indicutic kunnen /.ijn dat ondememingsraden 'reclame' maken voor de Arbeidsinspectie. De
onder/.oekers geven echter /elf al aan dat de/.e correlatie allicht samenhangt met de bedrijfsgroot-
« .
81 De respi>ns op de enqueue was 35"X-. Binnen de Arbeidsinspectie is echter een duidelijke over-
vertegenwoordiging van inspecteurs in de hoog-risicobranches (Industrie en bouw). Omdat er een
significant verschil blijkt te bestaan Hissen de verschillende branches, is de respons herwogen naar
het uanlal bedrijfsvestigingen zoals de Arbeidsinspectie dat zelf hanteert. Arbeidsinspectie,
7u<in'fr.\7<j,v 2<W/. p. 14
82 Ibid. p. 24
83 A.C.J.M. Wilthagen (1993). H « owftrüisroezK'Af op <fr af*ri<is0mjra/u/i(?*«/«i.
Groningen: Wolters-Ntxmihoff. p. 134-135
84 J.R. l\>pma (1999), Ondernemingsraad en Arbeidsinspectie, in: 0/f-/fj/orma/i> jg. 25. nr.
15/16, p. XIII
85 Wilthagen 1993. p. 134-135
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maar hoogst sporadisch gebruik makcn van het recht om de inspcctcur onder vier
ogen te spreken. Als mogelijke verklaring mag gelden dat tijdens dc mndgang door
het bedrijf en een eventuecl gesprek met de werkgever en OR samen alle a-lcvante
informatie al is uitgewisseld. Het is echter ook goed denkbaar dal de OR-leden de
druk van hun werkgever voelen. Indien immers ecn OR-lid achteraf ook nog cons
onder vier ogen met de inspecteur wil spreken. dan worden daar kennelijk /.uken
besproken die de werkgever niet mag weten.

Percentage endwnwtringaraden d t
gebruik maakt van bevoegdheden meestal % nooit%

OR maakt gebruik van vergezelrecht
OR spreekt inspecteur onder vier ogen
OR neemt contact op met Arbetdsinspectie

47
3
3

34
50

9
63
47

Bron: eigen enquete onder de Arbetdsmspactie

Tijdens de rondgang of gesprekken blijkt overigens de inbreng van dc OR bepcrkt.
Wilthagen constateerde dit al begin jaren '90^. en ook blijkt uit de eigen enquete
van begin 2003. Ongeveer ee"n kwart van de inspecteurs geeft aan zelden of nooit
gevoed te worden met informatie van de werkvloer, terwijl dat toch de belangrijk-
ste toegevoegde waarde van de OR zou moeten zijn. Ook zijn de ondernemings-
raden matig bekend met het arbobeleid in hun bedrijf (rapportcijfer 5,8) en is de
inhoudelijke arbokennis beperkt (5,5). Het vermögen om knelpunten te vertalen
naar beleid is eveneens onvoldoende (5,5).
Ondanks deze tekortkomingen zijn de meeste inspecteurs toch van mening dat de
OR soms (48 procent) of meestal (46 procent) een nuttige gesprekspartner is.
Bovendien is er vrijwel geen inspecteur die de bijdrage van medezeggenschap aan
het arbobeleid van generlei waarde acht (zie tabel 4.1.20).

Multipele regressie-analyse leert dat de Arbeidsinspectie de OR vooral als een nut-
tige gesprekspartner ziet indien deze de inspecteur voedt met kennis van de werk-
vloer (tabel 4.1.21). De andere onafhankelijke variabelen zijn niet significant van
invloed. Als gekeken wordt welke variabelen volgens de inspecteurs ervoor zorgen
dat medezeggenschap een bijdrage levert aan betere arbeidsomstandigheden, blijkt
dat drie variabelen significant van invloed zijn: ten eerste creeert de OR draagvlak
(.396**), ten tweede zal het arbo-effect van medezeggenschap groter zijn naarma-
te de OR beter geinformeerd is over de arbosituatie in het bedrijf (.246**), ten der-
de is inhoudelijke arbokennis een significante predictor (.216*). Het vermögen om
arboknelpunten te vertalen in beleid levert geen significante bijdrage. Als gekeken
wordt welke factoren bijdragen tot draagvlak dan is dat, in de ogen van de inspec-

86 Ibid.
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./.20. « fo; A/ f>i=/32;

Motivatie voor arbo

OR beschikl over inhoudelijke arbokennis
OR is geinformeerd over de arbosituatie in bedrijf
OR kan knelpunten vertalen in beleid

OR voedt inspecteur met kennis werkvloer
Medezeggenschap levert bijdrage aan arbo
Medezeggenschap creeert draagvlak
OR is nuttige gesprekspartner

Rapportcijfer

hoog%

13

goed%

10
12
9

meestal %

28
36
36
46

6.1

redeHJk%

78

voldoende %

47
65
52

soms %

56
53
59
48

nauweli'ka/

niet%

9

onvoldoende/
siecht %

43
23
39

zelden/
noolt%

24
11
5
6

Bron: eigen enquete onder de Arbeidsinspectie

tcurs, voomamelijk de kennis van de arbosituatie in net bedrijf (.420**). Het
gebruik van hot vergezelrecht is een negatieve predictor, maar bijzonder zwak en
niet significant.

4. / . 2 / . Mir. W/V OA? (n=/.?2)

Motivatie voor art»
OR beschikt over inhoudelijke arbokennis
OR is geinformeerd over arbosituatie bedrijf
OR kan knelpunten vertalen in beleid
OR voedt inspecteur met kennis werkvloer
Medezeggenschap levert bijdrage aan arbo
Medezeggenschap creeert draagvlak
OR is een nuttige gesprekspartner
OR maakt gebruik van vergezelrecht
OR spreekt onder vier ogen

Constante

R2ad)

OR it «an
nuttlga

gaapraka-
partnar

0,121
0,034
0.051
0.002-
0,369 "
0,045
0,106

0,144

0.046

0.041

0.410

OR levert
•an nuttlge

Dqaraga

0,097-
0,216*
0.246*
0.000-
0,005-

0,396"

0,175
0.092-

0.288

0.478

M«d«zeggen-
schap
craaart

aravgvwK

0.066
0,140-
0,279'
0,075
0,105
0,420"

0.085-
0.061

0.017

0.458

Rapportd|far

0,027
0,194"
0.223*
0,007-
0,208'
0.216*
0.008
0,134
0,045-
0,157

9.941

0.656

*» (X 05, "«p <.O1

192



Uil deze analyses blijkt dus dat mel name kennis van de werkvloer een belangnjk
punt is waarop de OR een positieve bijdrage aan he( arbobeleid kan leveren. Hei
rapportcijfer dat de Arbeidsinspecteurs de OR hebben gegeven. hangt vooral slerk
af van de mate waarin de OR geinformeerd is over de arbositualie in hun bedrijf
(.223*). kennis van de werkvloer (.208») en de arbokcnnis van de OR (.194*). IX«
andere vanabelen zijn. afgezien van de positief ervaren bijdrage (maar dat is vrij-
wcl tauiologisch) niet significant. Het is dus met name de Arnniv van de ondeme-
mingsraad die positief gewaardeerd wordt, en niet zozeer of de medezeg^enschap-
pers gebruik maken van hun rechten.

Om hun taak op het gebied van het arbeidsomstandighcdenbeleid naar bchotvn Ir
kunnen vervullen. dienen ondcrnemingsraden primair gciuotiveerd tc /i|ii /oiulcr
motivatie bij de OR komt er van een eigen bijdrage uitcraard niets terecht. Vtxirts die-
nen zij te beschikken over voldoende middelen en bevocgdheden. In hoofdsluk 3 is
aangegeven dat /ij. ten minste formed, inderdaad beschikken over de beiUKligde faei-
liteiten en formed kunnen pulten uit een uitgebreid scala van bevoegdheden. In para-
graaf 4.1 is onder/ocht in hoeverre medezeggenschappers in dc praktijk:
- daadwerkelijk een actieve bijdrage (willen) leveren op het gebied van hel urbo-

beleid;
- hiertoe voldoende geequipeerd zijn:
- gebruik (kunnen) maken van hun formele mogelijkheden;
- resultaten boeken.

De eerste deelvraag kan rekenen op een positief stemmend antwoord. De animo
onder ondernemingsraden voor het thema 'arbo' is zonder meer groot. Twee op de
drie OR'en hebben het hoog op de agenda staan en dichten zichzelf een stimule-
rende taak toe op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook de bestuur-
der staat open voor medezeggenschap over het arbobeleid. Met name rond de cen-
trale beleidsthema's (RI&E, arbojaarplan, verzuimbeleid) zijn het overleg en de
informatievoorziening redelijk (30 procent) tot goed (60 procent) te noemen. Het
overleg vertoont ook een behoorlijk open karakter en de bijdrage van de OR wordt
in het algemeen als positief ervaren.*^ Ook worden ondernemingsraden, in verge-
lijking met eerdere jaren, overwegend vroegtijdig betrokken in de besluitvorming.
Ten opzichte van de jaren '80 kan dit als 'vooruitgang' worden betiteld.""
Het antwoord op de tweede deelvraag stemt echter somber. Hoewel de faciliteiten
op papier goed geregeld zijn, blijken ondernemingsraden in de praktijk behoorlijk
in de knel te zitten met hun tijd e"n soms de vereiste deskundigheid te ontberen.
Tijdgebrek is voor drie op de vijf ondernemingsraden soms (50 procent) of vaak (11

87 Ook Reubsael merkte, anno 1988. op dat het arbo-overleg tussen OR en bestuurder overwe-
gend open van karakter is. Reubsael 1988. p. 49. Hetzelfde geldt voor het overleg over arbeidstij-
den. Mevissen 2001, p. 268-269
88 Vgl. Van het Kaar/Looise 1999. p. 91. 120. 145 en 257
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procent) een probleem, en 92 procent van de OR'en signaleert dat zij overbelast zijn
- een probleem dat naar verwachting in de toekomst nog toe zal nemen. Ook de
deskundigheidsproblemen nemen eerder toe dan af. Uit het onderzoek blijkt dat 88
procent van de ondernemingsraden een gebrek aan deskundigheid signaleert, waar-
bij overigens de instemmingsplichtige onderwerpen iets minder vaak problematisch
zijn dan de adviesplichtige. In de loop der jaren is echter nauwelijks vooruitgang
geboekt - integendeel. Voor Looise was dit aanleiding om te denken dat de OR,
gegeven de beperkte deskundigheid en capaciteit, uiteindelijk wel eens zou kunnen
bezwijken onder een teveel aan taken."'
Op het derde punt, het gebruik van formele bevoegdheden, valt evenmin veel posi-
tiefs te concluderen. Het initiatiefrecht van de OR wordt weinig gebruikt (13 pro-
cent). Dat het initiatiefrecht nauwelijks tot bloei komt, hebben de ondernemingsra-
den uiteraard vooral aan zichzelf te wijten - zij het dat tijdgebrek een excuus mag
heten. Maar de frequente schending van het instemmingsrecht is, hoewel de ver-
antwoordelijkheid natuurlijk primair bij de bestuurder ligt, eveneens voor een deel
terug te voeren op de opstelling van de OR zelf. In 40 procent van de bedrijven
wordt de OR regelmatig of structured gepasseerd, maar de betrokken onderne-
mingsraden treden hier nauwelijks tegen op - als ze al in de gaten hebben dät ze
worden gepasseerd. De waardering voor het gebruik van het adviesrecht als instru-
ment om dc arbcidsomslandighcdcn tc bcinvlocden is een kwestic van half voile en
half lege glazen. Dat een bclangrijk deel van de ondernemingsraden aandacht heeft
voor arbo-aspecten aan adviesaanvragen is zonder meer positief. maar een bijna
even groot deel laat deze mogelijkheid helaas onbenut.

Overigens is de laalste deelvraag, naar de uiteindelijke opbrengst van medezeggen-
sehap, nuluurlijk de cruciate toets. Zelfs al worden de formele procedures van onder
tot boven geschonden. als de OR desondanks resultaten zou boeken zou het eind-
oordeel toch positief genoemd mögen worden. Hoewel het effect van medezeggen-
schap op het arbobeleid in een latere paragraaf uitgebreider aan de orde komt, kan
tot slot van de/e paragraaf al wel een eerste indruk worden gegeven. Uit de bevin-
dingen in deze paragraaf blijkt immers dat medezeggenschap wel degelijk effect
kan hebben. In ongeveer e'e'n op de tien ondernemingen is over de onderzoeks-
periode ecu arbo-initiatief van de OR overgenomen. en 12 procent van de voorge-
nomen arboregelingen wordt middels inzet van het instemmingsrecht aangepast -
naar men mag aannemen twee resultaten die althans de OR tot tevredenheid zullen
stemmen en wellicht ook de arbeidsomstandigheden in hun onderneming wel ten
goede zijn gekomen.
ZtJIf zijn. blijkens eerder onderzoek. twee op de drie ondernemingsraden in ieder
geval a'delijk tevreden over de mate waarin zij een bijdrage leveren aan het arbo-
beleid.'"' Ook de bestuurders zijn overwegend positief over de invloed van de OR
op het gebied van. in ruiniere zin. het sociale beleid - zeker in vergelijking met de
andere bcleidstenvinen. Ten opzichte van het eerdere onderzoek van Looise lijkt de

J.K. l.txiise (l*W8-a>. Ontwikkelingcn rond ondernemingsraden. in: 7J/<fa<-An/f voorar*ruii-
'I. jaargaiijt 14. nr. 2, p. 171

Brugmuns/Bruin 19%. p. 38
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invloed echter afgenomen.'" Terecht merkt Looise in Or i'oixuvwn (>/? op dat het
hier gaat om gepercipieerde invloed. hetgeen wellichi afwijkt van de teitclijke
invloed, maar hei heeld is met bijzonder positiet. Bovcndicn blijken ondeme-
mingsraden ze'lf en de achterban nog negatiever over de mate van invloed dan de
bestuurder.'*-

Algemene bedri|fsbeleid
Commeraele betend
Financieel-economisch beletd
Technotogietoeteid
Organisatorisch beleid
Sociaal-/personeelsbeleid

% bttatuurder* anno 1985

BMfl

34
70
80
41

9

(n*169)

52
16
15
41

50

VMi

11
3
3

14

41

% bMtuurdar« anno 19M
(«•WOf

gwtaig

45
89
80
84
15
8

pn n - 424-467)

rwtoHßi

49
11
20
14
65
52

a
0
0
1

19
39

In hel algemeen is een eindoordeel over de belrokkenhcid van dc OR en hct cHcct
van medezeggenschap op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid in
ondernemingen, mede door het ontbreken van een eenduidige toetssteen, moeilijk
te geven. Wanneer is betrokkenheid voldoende, hoe valt de invloed te waarderen?
Wat betreft dat eerste: hoewel de rol van de OR op arbogebied niet meer valt weg
te denken, is de medezeggenschap op een aantal punten duidelijk voor verbetering
vatbaar (tijd, deskundigheid, formele procedures). In paragraaf 4.2 wordt nader
ingegaan op de vraag welke factoren op deze punten een significant gewicht in de
schaal zouden kunnen leggen. Als duidelijk is welke factoren een optimaal gebruik
van de rechten en bevoegdheden in de weg staan, is immers een horizon van moge-
lijke verbeteringen geopend. Wat betreft het tweede punt: dät ondernemingsraden
invloed hebben, lijkt duidelijk - zelfs al maken ze beperkt gebruik van formele
instrumenten om die invloed te doen gelden. Of die invloed daadwerkelijk resul-
teert in betere arbeidsomstandigheden wordt onderzocht in hoofdstuk 5.

4.2. Achtergrondfactoren en functioneren OR

In paragraaf 4.1 is uitgebreid ingegaan op een aantal kenmerken in het functione-
ren van ondernemingsraden: taakopvatting, overleg- en informatierecht, faciliteiten,
en toepassing van formele bevoegdheden. Incidenteel is hierbij ingegaan op een

91 Looise/De Lange 1987, p. 128. Ook Looise zclf concludeert in De W / W U S M O/f dat de
invloed van medezeggenschap op de diverse beleidsterreinen is afgenomen. Van het Kaar/Looise
1999. p. 126-127.
92 Van het Kaar/Looise 1999. p. 126-127. Vgl. ook A.B. Winder. P. Kerkhof en P.G.
Klandermans (2000), Afwteze'gj'en.sc/ujp i'/i forarr. Den Haag: A+O fonds gemeenten, p. 126
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aantal voor de hand liggende bedrijfskenmerken die van invloed zouden kunnen
zijn op het functioneren van de OR. In deze paragraaf volgt een meer systematische
analyse van de samenhang tussen een aantal achtergrondfactoren en de diverse
afhankelijke variabelen in het onderzoek. Hierbij wordt met name gekeken naar het
verband tussen organisatiekenmerken en kenmerken van de OR enerzijds en het
functioneren van de OR anderzijds.
Het functioneren van ondernemingsraden, en niet alleen op het gebied van het arbo-
beleid, wordt beinvloed door een groot aantal factoren: zowel externe als interne.
Belangrijke externe invloeden zijn wetgeving, de relatie met de arbodienst en de
Arbeidsinspectie, maar ook bijvoorbeeld de economische- of concurrentiepositie
van het bedrijf. Het ligt voor de hand dat een bedrijf dat in een benarde positie ver-
keert meer aandacht heeft voor het pure bedrijfseconomische overleven dan voor de
arbeidsomstandigheden. Interne invloeden zijn bijvoorbeeld de opstelling van de
bestuurder, de ervaring en deskundigheid van de OR, en het contact met de achter-
ban.
Ook organisatiekenmerken, zoals bedrijfsgrootte en branche, zullen hun effect heb-
bcn op hot functioneren van ondernemingsraden. Zo ligt het voor de hand dat de
bedrijfsgrootte sterk samenhangt met bijvoorbeeld het aantal instemmingsaanvra-
gen. Ook de branchespeeifieke arboproblematiek zal van invloed zijn op het aantal
in.stcmmingsuunvrugcn (maar ook het uuntul initiutieven van de OR). Anderzijds is
er weinig reden om op voorhand aan te nenien dat 'branche' een belangrijke invloed
heeft op het moment van inschakelen van de OR (hoewel de eultuur binnen de bran-
che uiteraard een rol kan speien). Het moment van inschakelen zal eerder samen-
hangen met de opstelling van de bestuurder en diens waardering van de invloed van
medezeggenschap. De opstelling van de bestuurder zal daarentegen nauwelijks
invloed hebben op de aandachl van de OR voor arbogevolgen van adviesplichtige
besluiten. Voor de hand liggende relaties tussen OR-kenmerken en de toepassing
van bevoegdheden zijn bijvoorbeeld de actiebereidheid van de OR enerzijds en het
moment van inschakelen of het aantal malen dat de OR gepasseerd is anderzijds.
(Jebrek aan tijd of kennis zal zieh waarschijnlijk doen gelden bij het aantal initia-
tieven of de beoordeling van adviesaanvragen.

In het hieronder voigende analysemodel, dat goeddeels is geent op het onderzoek
van Looise van medio jaren "80, is getracht de diverse kenmerken van de organisa-
tie en de OR overzichtelijk te relateren aan de toepassing van bevoegdheden -
zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin."^ Hierbij is incidenteel een aan-
tal variabelen samengevoegd om een nog enigszins overzichtelijk geheel te behou-
den. Fen voorbeeld hiervan is het OR-kenmerk 'knelpunten', een consiructie op
busis van de variabelen deskundigheidsproblemen, tijdgebrek cn overbelasting. en
vacatures (Cronbach's a = 0.67). De waardering van de bestuurder voor medezeg-

93 Looise/De Lange. 1987. De interne samenhang binnen de onderscheiden clusters van ver-
klärende variahelen wordt hier minder uiigebreid gepresenteerd dan in hoofdstuk 7 van Looise/De
Lange. Waar dit voor de vcrklaring van bepaalde funetioneringskenmerken van de ondernemings-
raden van belang is. /al de interne struetuur van de clusters ter plekke nader worden besproken.
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genschap is door Van hei Kaar en Looise geoperationaliseerd middels schaalcon-
struclie aan de hand van het door de bestuurder als posiiief of negatief ervarcn
effect van medezeggenschap op een aantal aspecten van de hedrijfsvoering.*' IX"
actiebereidheid is een schaalconstmctie. gebaseerd op vijf mogclijkc machtsnud-
delen die de OR zou kunnen inzettcn.""

Het model ziet er dan als volgt uil:

organisatiekenmerken
bedrijfsgrootte branche

waardenng
bestuurder voor
medezeggenschap

economische
positie

stijl van
leidinggeven

moment van in

aantal instemmingsvragen y intormatievoorziening \

aandacht voor arbo
verzuimbeleid

aantaHnitiatieyan^'

aandacht voor arbo
bij adviesaanvragen

OR gepasseerd

instemming
geweigerd

initiatief
overgenomen

opstelling OR
actiebereidheid

opleidingsniveau

relatie
vakbond

OR-kenmerken

type OR

knelpunten in
functioneren

relatie relatie andere
achterban ondernemings-

raden

94 Van he! Kaar/Looise 1999, p. 301-302 (vraag 54)
95 Ibid., p. 285 (vraag 96)
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4.2./. /4am/ac/if voor arbo- en

In paragraaf 4.1.1 is ingegaan op de vraag in hoeverre ondememingsraden de hun
toebedachte rol op het gebied van arbeidsomstandigheden daadwerkelijk op zieh
nemen. In de desbetreffende paragraaf is al aangegeven dat het thema 'arbo' hoog
op hun agenda staat. Het aantal formele initiatieven op arbogebied is echter beperkt.
In dezelfde paragraaf is ook kort ingegaan op een aantal achtergrondvariabelen.
Hieronder volgt een wat uitgebreidere analyse, waarbij de drie variabelen 'aandacht
arbeidsomstandigheden', 'stimuleren arbobeleid' en 'stimuleren verzuimbeleid'
ook zijn samengevoegd tot e"e"n schaal: arbo-animo (Cronbach's a = 0.77).

Schaal animo voor arbo

%
50

40

Niet/nauwelijks Redelijk Veel animo

Van de organisatiekenmerken vertonen alleen bedrijfsgrootte en branche samen-
hang met de animo voor arbo- en verzuimbeleid. In de bedrijven met minder dan
1(X) werknemcrs hceft 15 priKent van de ondememingsraden nauwelijks animo
voor het thema arbo. in do 500+ bedrijven is dat slechts 3 procent. Ruwweg kan
gesteld worden: hoe groter het bedrijf. des te meer aandacht voor arbeidsomstan-
digheden (V.14**). Ook op de af/onderlijke drie items is deze samenhang signifi-
cant. De statistische samenhang is voor het kenmerk branche nog sterker (V.26***).
Actieve ondememingsraden zijn vooral te vinden in de gezondheidszorg (54 pro-
cent) en de Industrie (52 procent). In het bank- en verzekeringswezen en de trans-
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portsector is de animo voor arho- cn ver/uimbeleid echter duidelijk minder.'"' Op
zieh/elf zijn deze gegevens niet opzienbarcnd: uit diverse onder/.oeken blijkt
ünmers dat de arfoeidsomstandigheden in met name de gezondheidszorg /.cer
bezwarend zijn. en in de /akelijkc dienstverlening juist rclatief gunstig (hoewel
"nieuwe" arborisico's als werkdmk en RSI juist uuk in deze branche sterk in opniars
rijn)."

De waardering van de bestuurder voor medezeggenschap hangt duidelijk samen met
de animo voor arbobeleid (V.27**): in bedrijven waarin de bestuurder weinig op
heeft met de bijdrage van de OR is rclatief weinig animo te bespeuren. Ook wuar de
OR van mening is dat de bestuurder zieh formeel opstelt of gencigd IN machtsver-
schillen te benadrukken. is duidelijk minder animo (V.2I *, zie tabel 4.2.1). De OR
heeft in dergelijke bedrijven rclatief weinig aandacht voor het arbobeleid en neemt
nauwelijks cen stimulerende rol op /ich om het ver/uimhclcid van de grond (c (illcn.
Hoewel deze constateringen wellicht niet zeer verrassend zijn, zijn zij wel bclang-
rijk: kennelijk wordt de animo bij ondernemingsraden om zieh in te /etten voor bete-
re arbeidsomstandigheden sterk bepaald door de persoon van de bestuurder.

De economische positie van de organisatie hangt niel significant samen mel de ani-
mo voor het thema arbeidsomstandigheden. Een uitzondenng IN dat in bedrijven
met een wankele economische positie de OR zieh minder bekommen om het ver-
zuimbeleid (V.21**). De samenhang tussen arbo-animo en de eoneurrentiepositie
is iets sterker. Bedrijven die weinig te duchten hebben van coneurrentie besteden
meer aandaeht aan arbobeleid, evenals bedrijven die uitsluitend buitenlandse con-
eurrentie hebben (V.36***). Algemeen gesproken valt er echter geen duidelijke
conclusie te trekken over de invloed van de economische- en eoneurrentiepositie op
de aandacht voor het arbobeleid.

De opstelling van de ondememingsraad in het overleg met de bestuurder hangt niet
of nauwelijks samen met het animo van de OR voor arbo- en verzuimbeleid. Of de
OR zichzelf nu coöperatief vindt of juist formalistisch, op geen enkel punt valt een
significante samenhang met de arbo-animo te vinden. De karakterisering van de OR
door de bestuurder hangt wel samen met het enthousiasme van de OR: van de
ondernemingsraden die door de bestuurder worden omschreven als 'bereid naar
nieuwe wegen te zoeken' heeft 61 procent veel arbo-animo. Voor ondernemings-
raden die volgens de bestuurder geneigd zijn zieh formeel op te stellen is dit per-

% Probleem bij het organisatiekenmerk 'branche' is dat voor een aantal branches de ongewogen
respons lager was dan n = 20. Als gevolg hiervan wordt het lastig om methodologisch verantwoord
iets over deze branches te zeggen. Het betreft bank- en verzekeringswezen, de transportsector en
de nutsbedrijven.
97 CBS/SZW (1988), /tWwüfrorrurWigforfen /99#: Afonitori/is Wa personen, p. 29, CBS/SZW
(2000), /4rfre«/.vonufa/idig/i«fen 2000: A/oni/oring v/a p^rso/KTi, p. 11 en 17
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4.2./a. j4rfeo-a«/>ruj en o/u/W/ing in over/eg n=265, Cramer 5

Opstelling bestuurder in overleg

Bereid tot concessies
Bereid te zoeken naar nieuwe wegen
Geneigd formeel op te treden
Geneigd machtsverschil te benadrukken
Totaal

anlmo %

nauwelijks

0
9

16
38
11

redelijk

43
39
57
32
42

veel animo

54
51
31
32
48

M'a<mfenn# n=/4/ , Cramer's V27**)

Waardering bestuurder voor
medezeggenschap

Negatief
Gematigd positief
Hositiet
Totaal

animo %

nauwelijks

13
3

16
10

redelijk

35
36
62
46

veel animo

49
61
22
44

Bron: databestand De w/wassen Of?

centage slcchts 36 procent. Hoewel de samenhang zeer sterk oogt. mag hij door een
matige celvulling niet significant genoemd worden.
Oc ucticherciilhcid van de OR hangt evenmin duidelijk samen met de inzet van de
OR op het gehied van arbeidsomstandigheden of verzuim. Regelmatig contact met
de vakhond daarentegen hangt wc"l samen met de inzet van de ondememingsraden.
Met name nemen zij hun stimulerende taak op het gebied van arbeidsomstandighe-
den en vcrzuimbeleid serieuzer dan ondememingsraden die nooit contact onder-
houden met de vakbond (V.18. resp. V.19***). Kennelijk vinden de vele vakbonds-
activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden weerklank bij hun kader-
leden.

Eerder is al een aantal malen gewezen op de sterke samenhang tussen de aanwe-
zigheid van een VGW(M)-commissie enerzijds en de aandacht voor arbo- en ver-
zuimbcleid en de krachtdadigheid van de OR anderzijds. Die relatie ligt natuurlijk
ook erg voor de hand. Ondernemingsraden die zieh intensief inzetten voor betere
arbeidsomstandigheden zullcn eerder geneigd zijn een VGW(M)-commissie in te
stellen. Omgekecrd zal de aanwezigheid van een VGW(M)-commissie zeer waar-
schijnlijk de OR aansporen om meer werk van zijn arbotaken te maken.
Ondememingsraden die een VGW(M)-commissie hebben ingesteld scoren dan ook
aanmerkelijk hoger op de schaal artnvanimo (V.28***). evenals op de afzonderlij-
ke items.
De taakverdeling tussen OR/VGW(M)-commissie valt, zoals we in paragraaf
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4.1.2.4 gezien hebben. te onderscheiden in vijf typen. Deze typologie hangt ook
zeer duidelijk samen met de arbo-ammo van de OR (V.23***): net zijn vooral de
ondememingsraden die veel taken aan de VGW(M)-commissie hebben gedelegecrd
die veel aandacht voor arbo- en verzuimbeleid hebben. (X>k hier kan de verklaring
twee kanten uitwerken. Ten eerste zal een OR die veel werk maakt van arbo
geneigd zijn dat vele werk te delegeren. Ten tweede zal een VGW( M )-commissic
die serieus genomen wordt door haar OR geneigd zijn met nicer enihousiasme uan
bet werk te gaan.

ry/v

Commissieloos
Voorbereidmgsmodel
Ormalistisch (alleen overleg overgedragen)
Professioneel (instemmingsrecht in eigen hand)
Volledig gedelegeerd

%w*tnlg
•ntooo

19
7
2
-
-

%rwtoll|k
aotmo

47
47
44
33
11

%VMl
•ntme

34
46
54
67
89

Bron: databestand De vo/wassen OR

Ondememingsraden die in hun arbowerk aanlopen tegen knelpunten in hun func-
tioneren, zouden wel eens minder arbo-enthousiasme aan de dag kunnen leggen.
Aan de andere kant zullen ondememingsraden die weinig animo voor arbozaken
hebben ook weinig knelpunten ervaren. Deze verwachtingen worden bevestigd
door de cijfers. Ondememingsraden met weinig animo ervaren duidelijk minder
knelpunten. Dit is overigens een tamelijk zinledige vaststelling: die ondememings-
raden doen immers weinig, en ondervinden dus ook geen gebrek aan tijd of des-
kundigheid. Aan de andere kant van het spectrum echter zijn de ondememingsraden
die veel knelpunten ervaren ook minder dan gemiddeld enthousiast om hun stimu-
lerende taak op zieh te nemen. Die constatering is zeker niet van belang ontbloot.
Er zijn immers nogal wat ondememingsraden die knelpunten ervaren in hun werk.
Als de overheid ondememingsraden intensief wil betrekken bij het arbobeleid in
hun bedrijf of instelling, dan dient de OR echter voldoende geequipeerd te zijn. In
veel organisaties is dat een probleem (paragraaf 4.1.2.3). Kennelijk is dat voor een
deel van de eerste groep een beletsel om zieh intensief met het arbo- en verzuim-
beleid bezig te houden. Dit blijkt te meer uit het gegeven dat de ondememingsra-
den die relatief veel knelpunten ervaren significant (V.26***) hun stimuleringstaak
vaker verwaarlozen: 38 procent van die OR'en neemt zijn stimuleringstaak serieus,
tegen 59 procent gemiddeld. Deze redenering gaat vooral op voor ondememings-
raden die deskundigheidsproblemen ervaren (V.15*) en die gebukt gaan onder tijd-
gebrek (V.18***). Overbelasting leidt niet tot een significante verminderde animo.
Van de ondememingsraden die geen deskundigheidsproblemen op het gebied van
arbo ondervinden heeft 48 procent veel en 8 procent weinig animo. Van de OR'en
die wel tegen kennisproblemen oplopen heeft slechts 18 procent veel en ook 18 pro-
cent weinig animo. Deze samenhang is nog sterker op het afzonderlijke item
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'stimuleren arbeidsomstandigheden' (V.21***). Van de ondernemingsraden die
ge'e'n deskundigheidsproblemen ondervinden houdt 66 procent zieh intensief bezig
met het stimuleren van arbobeleid, tegen 38 procent van de getroebleerde OR'en.
Op de inzet voor een beter verzuimbeleid hebben deskundigheidsproblemen weinig
invloed.
Tijdgebrek leidt nog iets sterker tot minder aandacht voor de stimulerende rol van
de OR. Hierbij is ook de samenhang met de (beperkte) rol van de OR rond het ver-
zuimbeleid significant: van de ondernemingsraden die we"l voldoende tijd hebben
beijvert de helft zieh intensief voor een beter verzuimbeleid. tegen 36 procent
gemiddeld. Twee van de vijf OR'en die tijdgebrek signaleren houden zieh in het
geheel niet bezig met verzuimbeleid - twee keer zo vaak als gemiddeld (V.21***).
Het functieniveau van de OR-leden hangt significant samen met de animo voor
arbobeleid (V. 18***): vooral ondernemingsraden met relatief veel middenkader en
hoger personeel geven aan het belang van een krachtig arbeidsomstandighedenbe-
leid in te zien, en dan in het bijzonder gericht op het ziekteverzuim. Onder-
nemingsraden met overwegend uitvoerend personeel bekommeren zieh gemiddeld
om de veiligheid en de gezondheid, en het middenkader scoort beneden gemiddeld.

4.2.2. /lan/a/ irt»'ft'a/»even

Een specifieke vorm van arbo-animo betrcft dc vraag of de OR al dan niet een for-
med initiatiefvoorstel heeft uitgewerkt op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Hoewel het aantal arbo-initiatieven beperkt is (n = 47 ongewogen). is het niet
onmogclijk significantc samenhang aan te tonen met de organisatiekenmerken of de
kenmerken van de OR. Althans, niet vanwege een onvoldoende celvulling. De
vraag in hoeverre de samenhang significant is, zal hieronder worden beantwoord.

Verwacht mag worden dat van de organisatiekenmerken vooral de branche en de
opstelling van de bestuurder van belang zijn. In sommige branches kunnen de
arbeidsomstandigheden iminers zeer belastend zijn, waardoor het zin heeft initia-
tieven te ontplooien ter verbetering van die arbeidsomstandigheden. Onderne-
mingsraden die te maken hebben met een onwillige bestuurder zullen minder
geneigd zijn initiatief te nemen. met het oog op het risico van verspilde moeite. De
samenhang met de branche is inderdaad duidclijk: in de gezondheidszorg en de
frouw worden nicer dan gemiddeld initiatieven genomen, en met name in de zake-
lijke dienstverlening minder dan gemiddeld (V.20**). Dit zal. in het licht van de
bevindinjzen in paragraaf 4.2.1, niet verrassen. Verrassend lijkt voorts dat in het
bank- en ver/.ekeringswe/.en bovengemiddeld veel initiatieven worden ontplooid.
IX* arbo-animo was iminers laag. Maar in paragraaf 4.2.1 is al aangegeven dat dit
vooral te wijten is aan gebrek aan aandacht bij de bestuurder - de OR steh zieh juist
stimuleivnd op.

Do veronderstelde samenhang tussen de opstelling van de bestuurder en het aantal
arbo-initiatieven blijkt inderdaad zeer duidelijk uit de onderzoeksgegevens: in
bedrijven waarin de bestuurder volgens de OR geneigd is machtsverschillen te
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benadrukken of zieh formed op te stellen is het aantal initiatieven verwaarloosbaar
(5 ptocent). terwijl dit in organisaties waarin de bestuurder bereid is tot concessies
met minder dan 50 procent is (V.39***). Ook een positieve waardering van de
bestuurder voor medezeggenschap hangt samen n>el ecn groter uantal initiatieven.
maar deze samenhang mag vanwegc onvoldoende celvulling niet significant
genoemd worden.

Opstolling tostuuntor in OV

Bereid tot concessies
Bereid te zoeken naar nieuwe wegen
Geneigd formeel op te treden
Geneigd machtsverschil te benadrukken
Totaal

aantal initiativen (%)

g M n 1 of fflta?

55 4/
92
90
97
87

9
7
0

13

Waardering bestuurder medezeggenschap

Negatief
Gematigd positief
Positief
Totaal

aantal initiatieven (%)

geen

99
94
85
91

1 of meer

0
6

15
9

De economische noch de coneurrentiepositie van de organisatie vertoont samen-
hang met het aantal initiatieven.

De vraag of de kenmerken van de OR van invloed zijn op het aantal initiatieven
levert geen zinvol antwoord op. De variabele 'opstelling van de OR' gaat mank aan
een onvoldoende celvulling. De actiebereidheid en het aantal contacten met de vak-
bond of andere ondernemingsraden levert evenmin significante samenhang op.
Kruising met de variabele 'relatie met achterban" levert wel een significante score
op, maar geen betekenisvolle informatie. De aanwezigheid van een VGW(M)-com-
missie en de specifieke relatie tussen de OR en die commissie levert evenmin iets
op. net zo min als de aan- of afwezigheid van knelpunten. Het aantal initiatieven
hangt wel samen met de mate waarin de OR zijn stimulerende taak op het gebied
van arbo- en verzuimbeleid op zieh neemt, maar dat zal uiteraard niet verbazen.
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De vraag welke kenmerken kunnen verklaren of initiatieven al dan niet worden
overgenomen is, gegeven het beperkte aantal specifieke arbo-initiatieven (n = 47,
maar voor bedrijven waar ook de bestuurder de vragenlijst heeft ingevuld slechts
n = 12), moeilijk te beantwoorden. Niet alleen omdat er nauwelijks een lijn in de
gegevens valt te ontdekken, maar vooral omdat de uitkomsten, zo er al een lijn lijkt
te zijn, statistisch niet significant mögen heten.

4.2.J.

Behoorlijk overleg en adequate informatievoorziening vormen de basis voor mede-
zeggenschap rond arbeidsomstandigheden (paragraaf 4.1.2). In deze paragraaf
wordt bckeken op welke wijze de kenmerken van de organisatie en van de OR
samenhangen met die basisvoorwaarden. Een specifieke variabele om te bepalen of
de bestuurder het overleg met de OR serieus neemt, is het moment van inschakelen
bij instcmmingsplichtige besluiten (vgl. par. 4.1.3.1). Op een aantal voor de hand
liggendc kenmerken van de organisatie en de OR is bekeken of die samenhangen
met hct moment van inschakelen.

Hoewel statistisch niet significant (wegens onvoldoende celvulling) lijkt het er sterk
op dat vooral in de transportsector de basisvoorwaarden voor medezeggenschap
met vocten worden getreden. Zowel op het punt van de informatievoorziening als
het overleg wordt de OR duidelijk vaker dan gemiddeld genegeerd. In de industrie,
dc bouw en de zakelijke dienstverlening daarentegen lijken de basisvoorwaarden
voor medezeggenschap behoorlijk vervuld. In de grotere bedrijven worden de
basisvoorwaarden voor medezeggenschap beter gestand gedaan dan in kleinere
bedrijven (V.I6*).
De waanlcring van dc bestuurder voor medezeggenschap hangt uiteraard samen
met diens hcreidheid om te voldoen aan de basisvoorwaarden voor overleg, zij het
niet bijzonder sterk: bestuurders die positief staan tegenover medezeggenschap
overleggen wel vaker met de OR (V.23**). maar de samenhang met de informatie-
voor/iening is niet significant. Opvallend is dat 15 procent van de ondernemings-
raden met een bestuurder die (gematigd) positief Staat tegenover medezeggenschap
nauwelijks informatie krijgen. De opstelling van de bestuurder legt meer gewicht in
de schaal. Bestuurders die volgens de OR geneigd zijn zieh formeel op te stellen en
vooral bestuurders die de machtsverschillen benadrukken staan duidelijk minder
open \(H>r overleg en zijn evenmin scheutig met informatie (beide items V.26***)-
Dat de opstelling van de bestuurder of diens waardering van de medezeggenschap
effect heeft op het moment van inschakelen ligt uiteraard zeer voor de hand. Indien
de bestuualer weinig op heeft met de OR verschuift het moment van inschakelen
voorspelbaar naar achter in het instemmingstrajeet. Deze veronderstelling kan niet
door het survey worden onderbouwd. primair gezien het gebrek aan celvulling en
seeundair omdat de beschikbare gegevens geen eenduidig beeld laten zien. Ook
voor de andere organisaliekenmcrken valt uit de cijfers geen significante informa-
tie te destilleren.
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Een formele opstelling van de OR lijkt duidelijk effect te hebhen op /owcl net over-
leg als de informatievoorziening. Interessant is dat een OR die /elf van mening is
zieh formeel op te stellen weinig te klagen heeft over de informatievt>orziening
maar wel moeizaam tot overleg komt. terwijl dit precies omgekeerd is in de bedrij-
ven waarin de bestuurder vindt dat de OR zieh formeel opstelt (g»>ed overleg maar
siechte informatievoorziening). Door onvoldoende celvulling is deze samenhang
echter niet significant.
Actiebereidheid en intensieve contacten met de achterban. de vakbond en andere
OR'en lijken een duidelijk positief effect tc hebben op met name de informatie-
voorziening en, iets minder duidelijk. de mate waarin hct overleg met de ondcrne-
mingsraad wordt gerespecleerd (/ie label 4.2.4). Op vrijwel alle punten is het ver-
band zeer duidelijk significant. Kennchjk loom een opstelling van dc OR, wuurby
hij enige actiebereidheid toont.
Dat de actiebereidheid van de OR en hijvcxwhecld het contact met de vakbond samen-
hangt met moment van inschakelen ligt vix>r de hand: een OR die (te) laut wordt mge-
schakeld zal wellicht eens met de vuist op tafel slaan. dc achterban mobilisercn of dc
vakbond inschakelen. Omgekeerd valt te verpachten dat een bestininler die een kor-
date OR tegenover zieh weet waarschijnlijk eerder de OR zal inschakelen. Deze
samenhang blijkt inderdaad tamelijk eenduidig uit het survey: actiebereidheid en
intensief contact met de achterban en de vakbond werpt zijn vruchten af.̂ * Maar
opnieuw vanwege de celvulling mag deze samenhang niet significant heten.

n=.?.?5.

Contact met vakbond

Nooit
Soms
Regelmatig

Overleg (%)

siecht

12
1
6

matig

15
8
6

redelljk

30
27
21

goed

42
64
68

Actiebereidheid

Geen
Beperkt
Hoog

Overleg (%)

siecht

8
2
5

matig

12
5

14

redelijk

22
31
22

goed

58
62
57

98 Dat beide variabelen onderling sterk met elkaar samenhangen ligt uiteraard zeer voor de
hand. Teulings concludeerde al in 1981 dat ondememingsraden met een hoog FNV-gehalte vaker
dan gemiddeld bereid waren tot actie over te gaan en machtsmiddelen in te zetten. Teulings 1981,
P. 115-118
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4.2.4c. /fl/ormä//ev0orz/«H>jg en
K2/**)

n=J50,

Contact met vakbond

•

Nooit
Soms
Regelmatig

7-̂ /4.2.4,. , ^ ^ „ , , „ „ „ *

Actlebereldheld

Geen
Beperkt
Hoog

Overleg (%)

siecht

13
1
7

matig

18
15
3

redelijk

23
36
30

goed

45
49
58

<*r'.Y Vf/5*)

Overleg (%)

siecht

CO 
O

 
O

matig

19
7
8

redelijk

27
29
57

goed

41
64
34

Ook de interne organisatie van de OR en de aan- of afwezigheid van knelpunten
hangen duidclijk sumen met de mate waarin voldaan wordt aan de basis voorwaar-
den viK>r medezeggenschap. fierder is al aangegeven dat ondernemingsraden met
een VGW(M)-commissie duidclijk minder te klagen hebben over de informatie-
voorziening. Zoals gezegd hangt dit niet samen met de bedrijfsgrootte. maar kan als
verklaring eerder gelden dat in bedrijven met een VGW(M)-commissie er een dui-
delijk udres is voor de informatie. Gegeven de nauwe relatie tussen het type OR en
de aanwezigheid van een VGW(M)-commissie ligt het voor de hand dat ook hier
een sterke samenhang met de basisvoorwaarden voor medezeggenschap valt te
ontdekken. Dit is inderdaad het geval, zij het dat die samenhang statistisch niet
significant is wegens onvoldoende celvulling. Het lijkt echter evident dat een
'professioneiere' tuukverdeling tussen OR en VGW(M)-commissie (verdergaande
delegatie) samengaat met een sterkere positie van de OR. Hierbij lijkt de meest
plausibele relatie dat een OR pas kan gaan delegeren als de basisvoorwaarden voor
mcdczeggenschap naar bchoren zijn vervuld.
Ondernemingsraden die meer dan gemiddeld knelpunten ervaren in hun functione-
ren hebben meer te klagen over de mate waarin zij gepasseerd worden in het arbo-
overleg. Ook de informatievoorziening is iets vaker een probleem. Verwacht mag
worden dat met name gebrekkige informatievoorziening samenhang vertoont met
deskundigheidsproblemen. maar uit de data wordt deze veronderstelling niet onder-
stcund. Problemen in het overleg hangen vooral zeer sterk samen met het tijdgebrek
van de OR (V.29***).
Dat de actiebereidheid van de OR samenhangt met het moment van inschakelen ligt
voor de hand: een ondernemingsraad die (te) laat wordt ingeschakeld zal wellichi
eens met de vuisi op tatel slaan of de vakbond inschakelen. Omgekeerd valt te ver-
wachten dat een bestuurder die een kordate OR tegenover zieh weet waarscli
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eerder de OR zal inschakelen. Deze samenhang blijkt indcrdaad uit het survey:
acliebereidheid en intensief contact met de achterban en de vakbond werpl zijn
vruchten at'. Vanwege de magere celvulling mag de/e samenhang echter niel signi-
ficant heten.

4.2.4. A<A7MIW*J

Of ondememingsraden al dan niel aandacht besteden aan arbo-aspcclen bij dc
beoordeling van adviesplichtige bcsluiten zal. zo valt te verwachten. voorul bein-
vloed worden door de kenmerken van de OR zdf en niel of nauwelijks d«*>r dc
opstelling van de bestuurder of andere hedrijfskenmerken. Mel het oog op het ver-
klaringsmodel en de consistente opbouw van deze paragraat /al echter loch eerst
gekeken worden naar samenhang van organisatiekcnmerken met de arbobewuste
beoordeling van adviesaanvragen.

Hoewel daar niel op voorhand zinvollc voorspellingen over zouden kunncn worden
gedaan. blijkt de alertheid op arbogevolgcn in sommige branches groler dan in
andere branches (V.I9*). Met name in de industrie en de transportsector worden
adviesaanvragen vaker beoordeeld op arborisico's dan in andere branches, terwijl
in de bouw en bij het bank- en verzekeringswezen opvallend veel ondememings-
raden in het geheel geen oog hebben voor arbo-aspecten van adviesaanvragen. Een
voor de hand liggende verklaring zou kunnen zijn de bedrijfsgrootte of de aan- of
afwezigheid van een VGW(M)-commissie in de verschillende branches. Deze bei-
de variabelen vertonen echter geen significante samenhang met het item 'arbo-aan-
dacht bij adviesaanvragen'. Een mogelijke verklaring voor het verschil is dat in de
industrie en de transportsector de arborisico's zichtbaarder en misschien ook wel
ernstiger zijn dan in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Dat zijn ze echter
ook in de bouw, dus deze verklaring is niet al te sterk.

Als er al betekenisvolle samenhang valt te verwachten tussen de waardering van de
bestuurder voor medezeggenschap en de opstelling van de OR dan is de relatie,
zoals gezegd, niet dat een positievere bestuurder de OR alerter zou maken, maar
hooguit dat een OR die iets preciezer kijkt naar adviesaanvragen hiervoor waarde-
ring zou kunnen oogsten bij de bestuurder. Uit het survey blijkt echter een omge-
keerde samenhang, en nog tamelijk sterk ook (V.28*). Ondememingsraden die
adviesaanvragen serieus beoordelen op de gevolgen voor de veiligheid en gezond-
heid van werknemers oogsten minder waardering dan juist de ondememingsraden
die in feite een gemankeerde werkwijze volgen. Met een wat cynische kijk op de
zaak kan hier gevreesd worden dat bestuurders eigenlijk niet op serieuze adviezen
zitten te wachten, maar een dergelijke verklaring vereist toch een wat meer inhou-
delijke analyse. Het andere kenmerk van de bestuurder ('opstelling tijdens overleg')
vertoont bovendien weer een ander (significant) beeld, dat siecht valt te rijmen met
de hierboven vermelde constatering. In bedrijven waar de bestuurder geneigd is
machtsverschillen te benadrukken besteedt de OR namelijk vdei minder vaak aan-
dacht aan de arbo-aspecten van adviesaanvragen dan in bedrijven waar de bestuur-
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der zieh coöperatief opstelt (V.22***). Voor dit verwarrende beeld is al met al geen
steekhoudende verklaring te vinden.

Zinvoller informatie valt te verwachten van de kenmerken van de OR. Zo heeft de
OR die zelf aangeeft zieh wat formalistisch op te stellen in het overleg mee'r oog
voor de arbo-aspecten van adviesaanvragen dan de wat soepeler of de meedenken-
de OR: 67 procent zegt adviesaanvragen 'vrijwel altijd' op arbo-aspecten te toetsen,
legen 47 procent gemiddeld (V.2I***). Dit beeld wordt bevestigd als gekeken
wordt naar de opstelling van de OR volgens de bestuurder: de formelere OR gaat
beter om met adviesaanvragen (sterke samenhang, maar wegens celvulling niet sig-
nificant).
De relatie met de achterban hangt nauwelijks samen met de alertheid van de OR,
maar een intensieve relatie met de vakbond zeer duidelijk we"l: ondernemingsraden
die regclmatig contact hebben met de vakbond hebben ook meer oog voor arbeids-
omstandigheden bij de becx)rdeling van adviesaanvragen (V.20***). Hetzelfde
geldt, zij het iets minder duidelijk, voor regelmatig contact met andere OR'en
(V.16*).
Vcrrassend genoeg leidt de aanwezigheid van een VGW(M)-commissie als zodanig
niet direct tot een verbeterde aandacht voor arbeidsomstandigheden bij de beoor-
deling van adviesaanvragen. Dat is weer wel het geval bij ondernemingsraden die
relatief veel vrijheid geven aan nun VGW(M)-commissie, al is die samenhang niel
bijzonder sterk (V. 15**).
Ondernemingsraden die relatief weinig knelpunten in hun funetioneren ervaren.
hebben ook meer oog voor de arbeidsomstandigheden bij de beoordeling van
adviesaanvragen (V.31***). Deze samenhang wordt opvallend genoeg niet zozeer
gevonden rond hei knelpunt 'deskundigheidsproblemen'. Verwacht mocht worden
dat minder deskundige OR'en ook minder seeuur naar de adviesaanvragen kijken.
maar dat blijkt niet het geval. Overbelasting en tijdgebrck zijn belangrijker verkla-
ringen waarom sommige ondernemingsraden op dit punt steken laten vallen. Van de
ondernemingsraden die (volstrekt) onvoldoende tijd hebben. kijkt 76 procent zel-
den of nooit systematisch naar de arbogevolgen. terwijl dit voor ondernemings-
raden die (ruim) voldoende tijd hebben slechts 33 procent is (V. 22***). Het func-
tieniveau van de OR-leden hangt voorspelbaar samen met de aandacht voor arbo bij
de beoordeling van adviesaanvragen (V.20***): ondernemingsraden met relatief
veel hoger personeel zijn alerter op de effecten van voorgenomen besluiten op de
arbeidsomstandigheden in hun onderneming.

4.2.5. /M.v/e/n/nin.ij.wc/!/

Tot slot van deze paragraaf over de samenhang tussen het funetioneren van onder-
nemingsraden en aehlergrondkenmerken wordt aandacht besteed aan het instem-
mingsrecht: het aantal instemmingsaanvragen (par. 4.2.5.1). het aantal malen dat de
OR is gepassecrd (par. 4.2.5.2) en de reactie van de OR op de instemmingsaanvra-
gen (par. 4.2.5.3).
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Hetaamal instemmingsaanvragen dat een OR mrra// ontvangt hangt uiteraurd sterk
samen met de grootte van de organisatie. Althans, dat zou men verpachten. (Jit hel
survey blijkt echter dat onderneiningsraden in grole bedrijvcn nauwelijks mee"r
instemmingsaanvrdgen ontvangen dan de kleinere broeders, en de verschillcn /ijn
in ieder geval niet significant. Een significante samenhang wordt wel gevonden met
de branche (V.23. <001): in het bank- en vcrzckcringswc/cn en de gc/ondhcids-
zorg worden duidelijk meer instemmingsaanvragen behandeld da» gemiddcld. ter-
wijl ondcrnemingsraden in de transportsector aanmerkelijk minder dan gemiddcld
met een instemmingsaanvraag te maken hebben. In de ge/ondheids/org ga;tt het
echter (net als in de bouw) duidelijk vaker dan gcmiddeld om arbo-onderwerpen.
terwijl het in het bank- en verzekeringswezen vooral om andere instemmingsplich-
tige onderwerpen gaat. Het aantal arbo-instemmingsaanvragen is tc klein om een
significante uitsplitsing naar branche te maken.

De waardering van de bestuurder voor medezeggenschap en zijn opstelling in het
uverlcg met de OR hangen eveneens. voorspelbaar, samen met het aantal instem-
mingsaanvragen. Hoe positiever de bestuurder des te meer instemmingsaanvragen,
en ook bestuurders die bereid zijn tot concessies vragen de OR duidelijk vaker om
instemming voor voorgenomen besluiten dan de formalistische en zeker de machts-
georienteerde bestuurders. Strikt genomen mag de samenhang op deze beide items
vanwege een onvoldoende celvulling echter niet significant genoemd worden.
De items economische- en concurrentiepositie leveren weinig zinvolle informatie
op. Weliswaar worden in gezonde bedrijven meer instemmingsaanvragen behan-
deld dan in kwetsbare (V.35***), maar onduidelijk is hoe deze samenhang geinter-
preteerd moet worden. Een mogelijke verklaring die nog wel interessant zou zijn,
is dat bedrijven die weinig zorgen hebben over hun voortbestaan wat meer aandacht
kunnen besteden aan niet-primaire beleidsterreinen zoals personeels- of arbeids-
omstandighedenbeleid. Maar of deze speculatieve gedachte voeding heeft in de
werkelijkheid is moeilijk te achterhalen op grond van louter de kale cijfers. Het
gegeven dat in bedrijven die weinig concurrentie te duchten hebben het thema
'arbo' veel vaker tot een instemmingsaanvraag leidt dan in bedrijven die wel met
sterke concurrentie te maken hebben (V.23**) wijst echter wel in dezelfde richting:
arbo is een 'luxe' die bedrijven zieh in economisch zwaar tij niet snel veroorloven.

Hoewel de opstelling van de OR en zijn actiebereidheid waarschijnlijk vooral
samenhangen met de mate waarin hij wordt gepasseerd, ligt in het verlengde daar-
van ook samenhang met het aantal instemmingsaanvragen voor de hand. Een OR
die minder gepasseerd wordt, zal relatief, en waarschijnlijk ook absoluut, vaker een
instemmingsaanvraag ontvangen. Wat betreft de opstelling van de OR (coöperatief
dan wel formalistisch) blijkt dit niet uit de survey-gegevens. Een grotere mate van
actiebereidheid hangt echter wel significant samen met een groter aantal instem-
mingsaanvragen (V.22***).
Een intensievere relatie met de achterban daarentegen hangt, verrassend genoeg,
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enigszins negatief samen met het aantal (arbo-)instemmingsaanvragen. Verwacht
zou mögen worden dat ondernemingsraden die veel instemmingsaanvragen behan-
delen relatief vaak contact met de achterban hebben, maar uit de cijfers blijkt juist
het tegendeel (V. 17**). Frequent contact met andere ondernemingsraden daarente-
gen hangt weer wdl positief samen met het aantal instemmingsverzoeken (V.I8*).
Contact met de vakbond vertoont geen samenhang met het aantal instemmingsver-
zoeken (althans, niet in het algemeen, maar relatief is het aantal arbo-aanvragen in
het bijzonder wei hoger dan gemiddeld).

De aanwezigheid van een VGW(M)-commissie noch de taakverdeling tussen OR
en commissie hangt samen met het aantal instemmingsaanvragen. Hoewel ver-
wacht mag worden dat een groter aantal instemmingsverzoeken tot meer knelpun-
ten leidt (tijdgebrek, overbelasting, gebrek aan deskundigheid) wordt deze ver-
wachting nauwelijks door de cijfers geschraagd - met uitzondering van een (niet al
te sterke) samenhang met het item tijdgebrek (V.16**).

4.2.5.2.

Voor de beoordeling van het functioneren van medezeggenschap is simpelweg het
aantal instemmingsaanvragen (dat immers goeddeels afhankelijk is van de bran-
chcspccifieke arbo-problematiek) natuurlijk veel minder interessant dan het aantal
malen dat een OR gepasseerd is. Ddt zegt immers iets over daadkracht en
(zclf)bcwust/ijn van de OR, en dus over de vraag in hoeverre ondememingsraden
gccquipccrd zijn um de hun toebedachte rol op het gebied van het arbeidsomstan-
dighedenbeleid naar behoren te vervullen.

Uit dc survey-gegevens blijkt dat ondernemingsraden in de gezondheidszorg en de
bouw relatief weinig gepasseerd worden. In de transportsector daarentegen wordt
dc OR juist zeer vaak gepasseerd (V.28***). De samenhang met de bedrijfsgrootte
is minder sterk (V. 16**). maar wijst uit dat in grote bedrijven de OR minder vaak
gepasseerd wordt dan in kleine bedrijven.
Dat bestuurders met een negatieve waardering voor medezeggenschap de OR struc-
tureel passeren ligt zeer voor de hand, hetgeen overduidelijk wordt bevestigd door
de cijfers (V.41***). Ook bestuurders die volgens de OR geneigd zijn de machts-
vcrschillen te benadrukken of zieh formeel opstellen. passeren 'hun" medezeggen-
schappcrs duidelijk vaker dan de coöperatief ingestelde bestuurders (V.24***).

/>r.vfm»rrfcr «>n m.vrrmmmj?.wc/if f n = / / 7 . Cramer's V4/***)

Wkwdartng voor nwdtBaggwMctMp

Negatief
Gematigd positief
Positief

•tructw—1

32
12
40

gepassemtl

50
10
4

re<Mt|tf
tetrofcken

14
30
18

goed
betrofcfcM

5
48
38
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'j V .

Bereid tot concessies
Op zoek naar nieuwe wegen
Geneigd zieh formeel op te stellen
Geneigd machtsverschillen te
benadrukken

ttruduraat

9
20
38

53

28
10
9

16

botfokNon

50
23
19

11

batretdwt

13
47
34

21

De opstelling van de ondernemingsraad mx-h diens actiebereidheid vertoont cen
significante samenhang met de male waarin de bestuurder bereid is het instem-
mingsrecht van de OR te respecteren. evenmin als intensief contact met de achter-
ban. Hei contact met de vakbond daarentegen hangt wel zeer duidelijk samen met
het respecteren van het instemmingsrecht: ondememingsraden die intensiel contact
met de vakbond onderhouden worden significant minder vaak gepasseerd dan
ondememingsraden die nooit contact met de honden onderhouden (V.2I •**).**
De mate waarin de OR gepasseerd wordt blijkt ook sterk samen te hangen met de
aan- of afwezigheid van een VGW(M)-commissie (V.24*): commissieloze onder-
nemingsraden worden duidelijk vaker gepasseerd dan OR'en die wel een commis-
sie hebben ingesteld. Met name ondememingsraden die de verantwoordelijkheid
voor hun arbotaken tamelijk vergaand aan de commissie hebben gedelegeerd wor-
den relatief weinig gepasseerd (V.21 ***). Op zichzelf ligt deze samenhang voor de
hand: ondememingsraden die weten dat hun bestuurder genegen is hun formele
rechten te respecteren, kunnen het uitoefenen van die rechten met een redelijk
gerust hart overlaten aan de commissie. Waar de bestuurder nogal eens in de fout
gaat, zal de OR geneigd zijn machtsmiddelen in eigen hand te houden. Aan de
andere kant is die verklaring misschien te simpel: zij veronderstelt immers dat de
OR weet dat zijn bevoegdheden inzake het arbeidsomstandighedenbeleid worden
gerespecteerd, terwijl eerder is aangegeven dat nogal wat ondememingsraden zieh
vaak juist niet bewust zijn dat ze worden gepasseerd. Indien gekeken wordt naar de
samenhang tussen de situaties waarin de OR zieh ervan fevt'iu'f is of hij gepasseerd
wordt, dan blijkt toch ook dat ondememingsraden die veel bevoegdheden hebben
gedelegeerd minder vaak denken dat ze gepasseerd worden. Het ligt zeer voor de
hand dat een meer professionele VGW(M)-commissie simpelweg beter weet waar
haar rechten liggen en daar ook alerter op zijn.

Er is, ten slotte, weinig reden om samenhang te veronderstellen tussen de formele
misdragingen van de bestuurder en knelpunten zoals gebrek aan tijd en deskundig-

99 Deze samenhang tussen vakbondscontact en 'non-decisie' werd ook in het eerdere onderzoek
van Looise en De Lange gevonden. Looise/De Lange 1987, p. 202. In het algemeen was eerder al
vastgesteld dat de aanwezigheid van vakbondswerk in bedrijven in belangrijke mate bleek samen
te hangen met de invloed van de OR (Teulings 1981)
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heid aan de kant van de OR. Uit de survey-cijfers blijkt ook van geen samenhang,
behalve met het item tijdgebrek: ondernemingsraden die weinig te klagen hebben
over tijdgebrek hebben evenmin te klagen dat ze worden gepasseerd door de
bestuurder. Een verklaring zou kunnen zijn dat in de betreffende bedrijven de voor-
waarden voor medezeggenschap in het algemeen beter geregeld zijn: een bestuur-
der die zieh netjes aan de regeis houdt e"n de OR voldoende tijd en faciliteiten toe-
staat. Dat lijkt een verdedigbare Stelling: in de bedrijven waar de bestuurder nega-
tief Staat tegenover de medezeggenschap signaleert de OR vaker knelpunten - op
het punt van tijdgebrek zelfs significant (V. 19**).

4.2.5.J.

Als laatste punt in de analyse van de gang van zaken rond het instemmingsrecht
wordt gekeken naar de samenhang tussen de reactie van de OR op instemmings-
aanvragen en de kenmerken van de organisatie respectievelijk de OR zelf. Een pro-
blcem hierbij is dat het aantal instemmingsweigeringen rond arbokwesties ze"e"r
beperkt is (n = 16). Daardoor is een specifieke analyse van de arbo-instemmings-
aanvragen zo goed als uitgesloten. Om dit kwantitatieve manco te ondervangen is
gekeken naar de reactie van de ondernemingsraad op instemmingsaanvragen in het
algemeen.

Als gekeken wordt naar de variabelen branche en bedrijfsgrootte. dan valt op dat de
OR'en in de transportsector opvallend vaak en in het bank- en verzekeringswezen
en de zakelijke dienstverlening opvallend weinig hun instemming hebben gewei-
gerd (V.39***). Ook blijkt de OR in l(K)-min bedrijven duidelijk minder vaak zijn
instemming tc weigeren dan in dc grotere bedrijven (V.24*).
Er is geen samenhang met de waardering van de bestuurder voor medezeggen-
schap. Kennelijk heet't een instemmingsweigering van de OR geen al te negatieve
invlocd op de waardering. Omgckeerd heeft een autoritaire opstelling van de
bestuurder we"l een negatieve samenhang met het aantal instemmingsweigeringen
(V.26*): indien de bestuurder bereid is tot concessies wordt zelden (7 procent) de
instemming onthouden. terwijl het percentage machtsgeorienteerde bestuurders dat
wel eens op een weigerachtige OR is gestuit maar liefst 63 procent is - een moge-
lijk aandachtspunt voor de bestuurder.
Als gekeken wordt naar de reactie van de bestuurder op een instemmingsweigering
kan. gegeven het beperkte aantal relevante situaties. geen sterke statistische samen-
hang worden blootgelegd. Zelfs los van de statistische eisen leveren de cijfers wei-
nig op: dat bestuurders die de machtsverschillen benadrukken relatief vaak een
besluit doorzetten /.onder instemming van de OR is al weinig opzienbarend. en een
n = 3 is bepaald geen basis voor harde conclusies.

Ondememingsraden met een VGW(M)-commissie weigeren iets vaker instemming
dan OR'en /onder commissie (V.21*). Vooral de formalistische OR. die alle
bevoegdheden heeft overgedragen maar het instemmingsrecht in eigen hand houdt.
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trekt vaker dan gemiddeld aan de rrm (V.22**). De variabelen rond hct thcma
"knelpunten" levercn nieis op. Slechts hei item 'deskundigheidspmblcmcn' hangt
significant samen met hei aantal malen dat de OR zijn instemming weigert: voontl
medezeggenschappers die onvoldoende deskundigheid hehben op het gebied van
arbeidsomstandigheden weigeren relalief vaak hun instcnuning. Maar een /involle
verklaring voor deze samenhang valt niet te verzinnen, eerder net tegendcel: wil de
OR gegrond weigeren in te stemmen met een arbobesluit. dan moot hij het voorge-
nomen besluit toch mmstens goed kunnen bcoordelen.
Ondernemingsraden met overwegend uitvoerend personeel stellen zieh icts harder
op dan medezeggenschappers uit de hogere kringen: van de ondernemingsraden
met overwegend uitvoerend personeel heeft 31 procent ooit /ijn insiemming ont-
houden aan een voorgenomen besluit, tegen 9 procent aan het andere cind van het
spectrum (V.17**).
De opstelling van de ondememingsraad in het overleg vertoont gecn samenhang
met het aantal malen dat de OR instemming heeft geweigerd. evenmin als hct con-
tact met de achterban. Een significantc samenhang wordt w«5l gevonden tussen het
aantal weigeringen encrzijds en de actiebereidheid en het contact met de vakhond
anderzijds (V.2I. resp. V.24. beide rx.OI). Deze samenhang zal echter niet verba-
zen De vraag of een dergelijke activistische opstelling vruchten afwerpt kan hclaas,
wegens onvoldoende celvulling, niet met grote zekerheid worden beantwoord.

4.2.6. Sa/n^/ivamng e/i

In paragraaf 4.2 is het funetioneren van ondernemingsraden op arbogebied belicht
vanuit een aantal achtergrondkenmerken: structurele bedrijfskenmerken, kenmer-
ken die meer gericht zijn op de overlegcultuur binnen bedrijven, en de opstelling en
organisatie van de OR ze"lf. In deze afsluitende paragraaf worden de gevonden
samenhangen bij elkaar gezet en waar mogelijk geduid.

Verwacht mag worden dat in een aantal fera/ic7ie.y 'arbo' een zwaarder wegend the-
ma is dan in andere. Deze verwachting wordt vooral gevoed door het gegeven dat
in sommige branches de arbeidsomstandigheden nu eenmaal belastender zijn dan
in andere. Branches die relatief vaak kampen met belastende factoren zijn de
gezondheidszorg en de bouw.'*> Uit het onderzoek blijkt dat met name in de
gezondheidszorg arbo inderdaad een centraal beleidsthema is: er is veel animo, de
ondernemingsraden nemen relatief veel initiatieven, en er zijn duidelijk meer
instemmingsaanvragen dan gemiddeld. Ook springt de gezondheidszorg er positief
uit wat betreft de formele betrokkenheid van de OR: in de branche wordt de OR

100 Vgl. o.a. CBS/SZW (2001), /trfo>u£K>m.s/an<fy?n<>aVn 200/: mon/tonnje v/a permnen. Den
Haag/Voorburg: Elsevier. Vgl. ook bijlage 6.1 bij deze Studie. Ook Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (2000), Secfora/ia/vse IVAO /999: e«i ana/ytr van 65 vtrtorfr; op fca.w'.? van

U, p. 14
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relatief weinig gepasseerd. Aan de andere kant van het spectrum Staat de transport-
sector. Het probleem bij de analyse was echter dat de respons voor deze branche te
mager was om gezaghebbende uitspraken te doen. Ook omtrent de overige bran-
ches valt weinig significants op te merken, behalve wellicht dat in de commerciele
hoek iets minder aandacht is voor het thema dan gemiddeld. Ook de feec/ry/igroor-
te levert weinig opzienbarends op, behalve dat in grotere bedrijven beter is voldaan
aan de basisvoorwaarden voor medezeggenschap, en de OR minder vaak wordt
gepasseerd. De verwachting dat in grote bedrijven vaker instemmingsaanvragen
worden ingediend"" wordt door het survey niet bevestigd.
De economische- en concurrentiepositie van de ondememing hangt op vrijwel geen
enkcle wijze samen met de positie van de OR op het gebied van arbeidsomstandig-
heden. Hooguit kan gesteld worden dat economisch sterke bedrijven en bedrijven
die weinig last hebben van concurrentie wat meer instemmingsplichtige arbobe-
sluiten voorleggen dan bedrijven die bezig zijn te overleven.

De meest opvallende samenhangen uit het onderzoek zijn te vinden in de opstelling
van de bestuurder en diens waardering voor medezeggenschap. Dit strookt met de
bevinding uit het eerdere onderzoek van Looise: ook volgens hem is de interactie
besiuunler/OR "verreweg het meest van belang".'"- De OR bleek op veel aspecten
van zijn functioneren afhankelijk van de medewerking van de bestuurder: krijgt de
OR w<5l of g<5<5n instemmingsaanvragen, in welke fase van het besluitvormingspro-
ccs wordt de OR ingeschakeld, en ervaart hij knelpunten in zijn functioneren.'"^
Dit algemene beeld blijkt ook zeer sterk uit Of vo/Muwe« O/?. Een formalistische
dun wel machtsgeorienteerde opstelling van de bestuurder ön een läge waardering
voor medezeggenschap werkt bepaald niet bevorderlijk. Er wordt relatief weinig
overleg gevoerd. de informatievoorziening is beneden de maat, en bestuurders met
geringe waardering voor medezeggenschap e"n machtsgeorienteerde bestuurders
hlijkcn "hun" OR zeer vaak te passeren bij instemmingsplichtige besluiten. Ook
worden initiatieven in bedrijven met een onwillige bestuurder minder vaak overge-
nomen.'""*

101 Vgl. Looise/De Lange 1987, p. 197. die juist wel een samenhang tussen bedrijfsgrootte en
kwnniialieve toepassing van het instemmingsrecht vonden
102 Looise/l)e Lange 1987, p. 271. Ook uit Australisch onderaoek blijkt stijl van leidinggeven
in hot algcmccn /eer bepalend ux>r de rcsultaten van mede^eggenschappers: "management style
| is | a key variable explaining the incidence and variations in the effectiveness of employee parti-
cipation" M. Brown en S. Ainsworth (2000). /4 /rviett' «n</ in/f,i;rafi(>n <>//rwun:n on j"m/>/ow
/xirft'W/Mft'on in .4iMfm/i<i /WW-/099. Melbourne: Center for Employment and Labour Relations
Law. Working Paper No. 18. p. 3
103 l.wisc/De Ungc 1987. p. 272
104 hi hot algemeen is do opstelling van de ondememer natuurlijk van cruciaal belang voor het
welslagen van pogingen om elementen van het sociaal bcleid te delegeren naar bedrijfsniveau. Zo
koiiu ook in ecu ondcrsock naar de succes- en faalfactoren bij de risico-inventarisatie de opstel-
ling van de ondememer als belangrijkste (dc-)niolivator naar vorcn. E.L. van der Steeg et al.
(2002), Om/rrrofit mwr (/«• m c r n - rn Vau//i«7»nf'n >'un </f «p j;n>n</ »an rfr ArfviV/.somiian-
</i,i;/n"i/pnMrf ui'r^ctyx'n/c n'.vir(>-imrnf<im«m> rn -«"vo/iwfiV, Den Haag: Ministerie van Social«
Zaken en Werkgelegenheid (werkdocument 276). p. 165
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De bestuurder krijgt vervolgens de OR die hij verdient: weinig animo, nauwelijks
initiatieven. en instemmingsplichtige besluiten van machtsgcoricnlccrdc hesiuur-
ders worden relatief vaak getroffen door een veto van de OR. De opstelling van dc
bestuurder werkt ook door in het aantal knelpunten die ondememingsraden signa-
leren. Een OR die te maken heeft met een unwillige bestuurder signaleert vaker
deskundigheidsproblemen en tijdgebrek dan ondcrnemingsraden met een coöpera-
tieve bestuurder. Wat hierbij oorzaak en gevolg zijn. is lastig in een ecnduidige a*la-
tie onder te brengen. Het kan immers zijn dat de OR ondeskundig IN doonlal hij
onvoldoende wordt gefaciliteerd d(x>r een onwillige bestuurder, maar omgekeerd
kan hei gebrek aan deskundigheid voor de bestuurder een reden zijn om dc OR niei
seneus te betrekken.

fofcc/ 4.2.6. £V J*5fuun/rr a/5 frr/w/«idV/actor f Owner's V)

Informatievoorziening
Overleg over arbo2aken

Knelpunten
Deskundigheidsproblemen
Overbelasting
Tijdgebrek

Arbo-animo
Aandacht arbo
Stimuleren arbo
Stimuleren verzuim

Aantal arbo-initiatieven
Aantal instemmingsaanvragen
Aandacht arbo bij adviesaanvragen

Aantal malen gepasseerd
Aantal keren instemming geweigerd

waardering
inedezeggenschap

ns
.23*

ns
.30***
ns
.19*

.27"*
ns
ns
. 3 1 * "

ns
ns
.28**

. 4 1 * "
ns

opstelling
bastuurder

.26"'

.26"*

.16*

.17*
ns
.17*

. 2 1 "

.18"

.18"

.23*"

.39***
ns
.22*"

.24***

.26"*

In de relatie bestuurder/OR heeft de opstelling van de OR zeMf natuurlijk ook effect,
al is de samenhang op dit punt duidelijk minder sterk dan de voornoemde punten.
Een coöperatieve OR heeft duidelijk minder te klagen over het overleg. Indien de
bestuurder de OR als coöperatief bestempelt zijn de positieve Signalen (beter over-
leg, minder gepasseerd), duidelijk sterker dan bij de zelfinschatting van de OR.
Deze gegevens mögen door een magere celvulling echter niet significant heten. Aan
de andere kant ontvangt een al te meegaande OR minder informatie. Anderzijds
hebben ondernemingsraden die zichzelf 'formalistisch' achten minder te klagen
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over de informatievoorziening. Ook actiebereidheid van de OR hangt samen met
betere informatie, meer instemmingsaanvragen on vroegtijdiger inschakeling.
Intensief contact met de vakbond hangt samen met een stimulerende taakopvatting
van de OR, en duidelijk minder 'non-decisie': de OR wordt minder vaak gepas-
seerd.

Uit deze bevindingen komt het globale beeld naar voren dat het voor een bestuur-
der effectief kan zijn (en waarschijnlijk is) om zieh coöperatief op te stellen: het
faciliteren van de OR leidt tot een hogere deskundigheid en open overleg leidt tot
soepeler besluitvorming. Omgekeerd kan het voor de OR geen kwaad wat vaker
zijn tanden te laten zien. Regelmatig contact met de vakbond lijkt e"e"n van de zwaar-
der wegende factoren te zijn.""

Df in/?/we »rgan/.va/ii van dV 0/?: VGWfA/j-cwnmw.We/'ry/jf
De aan- of afwezigheid van een VGW(M)-commissie en de mate waarin de OR de
commissie heeft bekleed met bevoegdheden heeft duidelijk effect op de betrokken-
hcid van dc OR bij het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn bedrijf. Onderne-
mingsraden mdt een VGW(M)-commissie genieten duidelijk betere informatie en
bclcr overleg, worden minder vaak gepasseerd, en ervaren minder knelpunten. Ook
de organisatie van het OR-werk heeft effect. Een 'professioneiere' OR signaleert
minder knelpunten, functioned! beter en wordt minder vaak gepasseerd.
Ovcrigens blijkt bij nadere analyse dat, hoewcl bedrijfsgrootte als zodanig niet zeer
sterk samenhangt met het lunctioneren van de OR, controle voor bedrijfsgrootte er
we"l toe leidt dat de signiflcante eftecten van de organisatie van het OR-werk ten
dele verloren gaan. Voor de bedrijven tussen 100-5(X) werknemers blijken de aan-
we/.ighcid van een VGW(M (-commissie e"n een professionele organisatie nog wel
positief samen te hangen met goed overleg. een goede informatievoorziening, en
minder non-decisie. maar deze samenhang is niet langer meer significant. Voor de
l(X)-min bedrijven is de samenhang echter nog wel behoorlijk sterk (V>.25*).

4.3. Conclusies

Het onder/.oek naar het effect van diverse achtergrondfactoren op het functioneren
van arbo-zelfregulering op bedrijfsniveau levert mijns inziens de volgende conclu-
sies op die de mocile waard /.ijn:
1. Ondernemingsraden zijn formeel voldoende geequipeerd om een belangrijke bij-

drage te levercn aan het arbeidsomstandighedenbeleid in hun onderneming,
maar hlijkens het survey signaleren zij diverse knelpunten (gebrek aan kennis en
vooral tijd) en worden veel ondernemingsraden gepasseerd (zeker waar het de
formele bevoegdheden betreft).

2. IX* invloed is beperkt: hoewel 95 procenl van de bestuurders aangeeft dat de OR
op het terrein van het sociaal beleid redelijk (54 procent) tot veel (41 procent)
invloed heeft. blijkt het aantal ondernemingen waarin de OR erin geslaagd is een

105 Zie i x* Looise 1987. p. 226 en Teullings 1981.
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voorgenomen besluit te wijzigen middels he! instemmingsrecht tamelijk heperkt
- beide zo'n 12 procent. Daamuasi heeft ongeveer eon op de tien ondeme-
mingsraden een officieel arbo-initiatief gelanceerd dat vervolgens is overgeno-
men door de bestuurder.

Deze eerste twee conclusies zijn overigens ui( de categone halfvolle of halllcgc gla-
zen: in 60 procent van de bedrijven is voldaan aan de basisvoorwaarden voor mede-
reggenschap (overlcg en informatievoorziening). in 60 procent van de bednjvcn
worden de formele procedures redelijk in acht genomen, en in 70 procent van de
bedrijven houdt dc OR horns) rekening met de arbo-aspecten van adviesaunvragcn.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de conclusies zijn gehaseerd op ecn nogal
läge respons. In de methodologische verantwoording (bijlage 4.1) is daaroni aan-
gegeven dat het toch al tamelijk negatieve bee Id (ondcrncmingsraden worden vaak
gepasseerd en hebben relatief weinig invloed) in wcrkelijkheid waarschijnlijk nog
somberdcr moet worden ingekleurd."*

3. De actiebereidheid van de OR lijkt een positief effect le hebben op de mate waar-
in hij serieus genomen wordt door de bestuurder. In ongeveer de hellt van de
bedrijven heeft de OR wel eens een machtsmiddcl inge/.et."" Schaalconstmclic
(Cronbach's a = 0.71) leert echter dat slcchts 10 procent van de ondcrncmings-
raden werkelijk actiebcreid genoemd kan worden.

4. Medezeggenschap werkt duidelijk beter in grotere bedrijven. Dat zou kunnen
komen doordat in grotere ondernemingsraden een grotere kans bestaat dat er
kwaliteit in vertegenwoordigd is. Kleine ondernemingsraden hebben al moeite
om voldoende kandidaten te vinden. laat staan goed gekwalificeerde. Uit de
gegevens van DP vo/wa.««? 0Ä blijkt echter dat grote ondernemingsraden niet
minder vaak knelpunten signaleren dan kleinere. De deskundigheidsproblemen
zijn niet minder groot"*, en het tijdgebrek en overbelasting zelfs groter. Een
mogelijke verklaring is dat grote bedrijven in het algemeen een meer gestructu-
reerde bedrijfsvoering hebben.

Daarmee samenhangend luidt de in mijn ogen centrale conclusie uit dit hoofdstuk:
5. De mate waarin ondernemingsraden erin slagen een actieve bijdrage te leveren

aan de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden hangt zeer sterk af
van de opstelling van de bestuurder. Waar de werkgever het laat afweten, kan
ook formele medezeggenschap weinig uitrichten om de arbeidsomstandigheden

106 Ook uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2001 blijkt
dat ondernemers die een positievere houding hebben ten aanzien van ondernemingsraden een iets
(matig significant) grotere bereidheid hebben om mee te werken aan onder/oek. SZW (2001), De
/aci/i/rifen en fcevoegaTieden van O/?-en en de fWarie.? mef dV ar/irerfran, Werkdocument no. 215
Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aardig is dat ook bij de enqufite
Arbeiders/even in Aferfer/onJ uit 1907 al gewaarschuwd werd voor positieve vertekening bij
enquetes. G. Harmsen en B. Reinalda (1975). Vow de foeiri/rfmg van de arfreidV Aetno/"«" *«<"'">-
rfen/5 van de A'ed'er/ant/.Te vaitAeH-e^inj?. Nijmegen: Sun, p. 133
107 Van het Kaar/Looise 1999, p. 121
108 Vgl. echter Mevissen 2001. p. 82
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in het bedrijf te verbeteren."^ In het algemeen blijkt dat het thema 'arbo', maar
ook verzuim- en reintegratiebeleid, alleen van de grond komt als de directie
overtuigd is van het belang van het onderwerp.''"

Deze laatste twee conclusies werpen een schril licht op het concept van zelfregule-
ring en de ambities van de overheid. Als medezeggenschap, zoals de overheid
denkt, bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden, dan worden de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van werknemers in kleinere bednjven wellicht minder
goed beschermd dan in grote bednjven. Bovendien wordt de zorg voor veilige en
gezonde arbeidsomstandigheden ten dele afhankelijk gemaakt van de goedertieren-
heid van de werkgever. De principiele conclusie die hieruit getrokken kan worden,
is dat er ongelijkheid ontstaat waar het een van de grondrechten van de werknemers
betreft: de waarborging van de gezondheid. "Als we zelfsturing en zelfregulering
serieus nemen, zal dat [..] ongetwijfeld ook betekenen dat er binnen maatschappe-
lijke sectoren meer differentiatie optreedt, ook in de materiele normstelling, met
alle gevolgen van dien voor de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid."'"
Of dit daadwerkelijk een probleem is, is echter mede afhankelijk van een meer pre-
cieze beantwoording van de vraag of medezeggenschap daadwerkelijk tot betere
arbeidsomstandigheden leidt. Deze kwestie zal in het volgende hoofdstuk uitge-
breid worden onderzocht.

104 K Prick (1494). Can management control health and safety al work?. Economic and
im/u.v;Wii/ /Vmix-njc-v. 11 (3). p. 375-399
110 Vgl. ondcr meer G.E. Evers en H.A. Reijenga (1998), A/J Art maar #fr/i arboio/y n*rt ....'
fanitnirrinjt vein drfcocofjf in nrt MA.'/?. Hoofddorp: N1A TNO
111 PH.A. Frissen (1993), Zelfregulering en besturingsconcepties. in: Eijlander. Ph. e.a..
Oirrnciii «i ;c(/hrj;u/rnii;.' AWW vyx>r vn/'Mi/iriu/Ani/o//iriUfl /of ai/ir.', Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink. p. 174
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5. Het arbo-effect van medezeggenschap

Uit paragraaf 4.1 kwam een tamelijk somber stemmend antw<x>rd op de eerste sub-
vraag van dit onderzoek: "Zijn ondernemingsraden voldoende geequipeerd om de
hun toebedachte rol op het gebied van hel arbeidsomstandighedenbeleid good le
kunnen vervullen?" Formeel zijn de bevoegdheden en faciliteiten weliswaar goed
geregeld. maar in de praktijk blijkt dat ondernemingsraden tegen velerlci obstakels
aanlopen: tijdgebrek. ovcrbelasting. gebrekkige kennis en ervaring. onwillige
bestuurders die met grote regelmaat voorbijgaan aan de OR. Desondanks is in de
tussenconclusie (paragraaf 4.1.6) vastgestcld dat medezeggenschap wel dcgelijk
effect kan hebben. Sommige ondernemingsraden ncmen 7elf initiaticven. die vcel-
al worden overgenomen. Middels het instemmingsrechl worden soms vwrgeno-
men besluiten aangepast. Bestuurders kennen de OR tamelijk veel invloed toe op
het sociaal beleid.

Daarmee is een eerste, zij het z&r indicatief antwoord gegeven op de tweede vraag
van dit proefschrift:

/?// /ief arbobetej'd tor be/ere fova/j'teif van

In dit hoofdstuk wordt deze vraag, in feite de cruciale vraag, nader beschouwd.
Cruciaal, als men althans de mening is toegedaan dat medezeggenschap niet om
zieh zelfs willen wordt uitgeoefend, maar idealiter bijdraagt aan een betere behar-
tiging van de belangen van werknemers - in casu betere arbeidsomstandigheden.'
Indien betrokkenheid van de ondernemingsraad (of pvt) geen enkele invloed zou
hebben op het arbobeleid, hoeft in feite ook niet nagedacht te worden over even-
tuele oplossingen voor de in hoofdstuk 4 geconstateerde knelpunten.

De invloed van medezeggenschap op de arbeidsomstandigheden is echter lastig te
meten. Louter de aanwezigheid van een OR/pvt leidt uiteraard niet als bij toverslag
tot veiliger en gezonder werk. Het ligt voor de hand dat het arbo-effect van mede-
zeggenschap bemiddeld is via de invloed van de OR op het arbobeleid. Het effect

1 Overigens kan men medezeggenschap 66k als waarde op zieh beschouwen. bijvoorbeeld van-
uit het fundamemele recht op zelfbeschikking. Vgl. J.K.M. Gevers (1982). Zegge/wc/iap van tvert-
nemerr incase gezond'/ieia' en ve/V/gne/a" m fceaVf/ven. De rernttonfw/jUcWing I/I 0"̂  //«/sra/f/i van aV
£u«jpe« GemeenicAap, Deventer: KJuwer, p. 63
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van dat beleid zou dan kunnen worden geoperationaliseerd aan de hand van een
aantal min of meer harde indicatoren, zoals ongevalscijfers, het aantal beroeps-
ziekten, het ziekteverzuim(percentage) en de WAO-uitstroom.^

Arbobeleid

Overleg bestuurder/OR
Feitelijke risico's/belasting

Ervaren arbeidsomstandighedei
klachten

' Verzuimbeleid

Ongevallen
Beroepsziekterf

" Ziekteverzuim

Sterfte

WAO

In eerste instantie geven deze indicatoren weinig aanleiding om te denken dat
medezeggenschap daadwerkelijk tot een grotere veiligheid en een betere bescher-
ming van de gezondheid leidt. Inlegendeel: als contra-indicatie mag gelden dat,
hoewel eerder (purugraaf 4.3) is vastgesteld dat medezeggenschap beter van de
grond komt in grotere bedrijven, het ziekteverzuim en de WAO-uitstroom in grote-
re hedrijven juist hoger ligt dan in kleine bedrijven.' Ook lijkt de ongevalleninci-
dentie in middelgrote bedrijven hoger dan in kleinere, al zijn de cijfers niet een-

2 Deze relalie veronderstelt dat een goed arbeidsomstandighedenbeleid tot betere arbeidsom-
stundigheden loult IXve relatic is echter zelden onderzocht. Uit de schaarse gegevens ter zake
blijkt van geen relatie tussen het arbobeleid en de WAO-uitstroom of het ziekteverzuim. A.G. ter
Huurnc et nl. (I<W7), ZA/M-nrrixfirr.v/xjnW r«/j/x»rf(j,i;«' /996-/W7. Den Haag: Ministerie van
Sociulc /.aken en Werkgelegenheid. p. 122; T.J. Veemian et al. (2001), VM»rt#M*rs w r r a>t/r-
iTOiim, Ar/x» «-»I nrOirpjjmfiV; £m</rM/>/M>rftix<' »wn A«/ Z4/M/SZW-HrrJt,i>«>v«'r?/winW. Den Haag:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 36. Over de samenhang tussen het ver-
zuimhclcid en het /iektever/uim /ie J. Popma. C. van Rij en J. Hooiveld (200H. Mf*r»-
<i(Vn.tfvfWfm'n.? nujr«"« miirltr «•« m«-</c;«-,v;i?«'«.«/ia/). Den Haag: Deiwel, p. 85-90. Voor de definitie
van 'arbeidsongeval" en "beroepsziekte" /.ie P.K. van der Poest Clement en A.H.M. Broere (2002),
f/n/h/lMX'JI; AWx>«'f/.' W«*c/iffn en (vr/WirAfi/ix^n ftX7tc/M"Äf »'cx>r «•«•rttjjfwr «i H<rt/i^m?r, Den
Haag: Sdu (7^ dmk)

3 CBS (21X)3). Kwartaulonderzoek ziekteverzuim, in: S<x/a<j/-t<<)n()mj.vt/i<' maanjis/a/i.si"'*
20Ü.V/. p. 84 In bedrijven met meer dan 100 werknemers is de kans om in de WAO te belanden.
gecorhgeerd naar leeftijd. geslacht. bedrijfstak en loon, ruim 3 0 * hoger dan in de kleinste bednj-
ven (10-). Lisv (2000), WAO-i'/tsfnHwn «-n N></nj/ij?/tH>nr. Amsterdam: Lisv, november 2000. p. 17
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duidig* Dal betekent overigens nog niet dat die negatieve indicaties te wijten /ijn
aan slechterc arbeidsomstandigheden, of dat die siechten: arbeidsomstandigheden
net negatieve byproduct zijn van medezeggenschap. Verzuim en arbeidsonge-
schiktheid worden immers slechts ten dele door siechte arbeidsomsiandigheden
verklaard.* Als belangrijke oor/aken voor het rclatief hoge verzuim in grute bcdnj-
ven wordt wel gerefereerd aan de betrekkelijke anonimiteit en de belere vervang-
baarheid die een lagere verzuimdrempel tot gevolg zouden hebben. Voor de hogere
uitstroom richting WAO worden vergelijkbarc verklaringen aangedragen. Ben
andere factor is het gemiddeld oudere personeelsbestand van grote bedrijven. en
een hoger percentage vrouwen: twee categorieen werknemers die bovengemiddeld
vaak arbeidsongeschikt raken (ook exclusief zwangerschap)."
Dat siechte arbeidsomstandigheden toegeschreven kunnen worden aan de loutere
aanwezigheid van een OR lijkt mij theoretisch onaannemelijk. en is bovendien niet
met cijfers te onderbouwen. De tot op heden enige cijt'crs die iels over het effect
van medezeggenschap op de arbeidsomstandigheden /eggen, wijzen juist op het
legendeel: in bedrijven me"t OR of formcle personeelsvertcgenwoordiging is in
ieder geval het arbobeleid beter - hetgecn dus nog niet per direct be token I dat daar-
mee ook de arbeidsomstandigheden vciliger en gezonder 7

In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan om een schcrpcr beeld te krijgen vun het
effect van medezeggenschap op hel arbobeleid en de feitelijke arbeidsomstandig-
heden in bedrijven. Hiertoe moeten längs twee kanten de variabelen geoperationa-
liseerd worden. Enerzijds is dit de medezeggenschap.
- Is er een OR of niet? Zo ja, heeft die OR een VGW(M)-commissie?
- Hoe intensief wordt de OR betrokken bij het arbeidsomstandighedenbeleid?

Dit laatste punt kan op een aantal manieren nader worden geoperationaliseerd:
- Hoe vaak wordt overleg gevoerd?
- Ontvangt de OR de vereiste informatie?

4 Klein Hesselink signaleert dat vooral in de bedrijven met 50 tot 500 werknemers de ongeval-
lenincidentie hoog is. D.J. Klein Hesselink (1995), Ongeva/fcnrpgwrra/iV in berfn//: « w r </f me/-
ding, rt'#i.?fra//> e/i a/ia/vse van arbe/a'.so/i#<'ra//en, Amsterdam: NIA, p. 95. De meer recente cij-
fers van hel CBS vertonen juist een tegengesteld beeld. Blijkens de CBS-gegevens komen de 100+
bedrijven als minst onveilige uit de bus: in 2001 was de ineidentie per 100 werknemers in de 100+
bedrijven 2,1 tegen 2,7 in de kleinste bedrijven (10-) en 3,2 in de bedrijven van 10-100 werkne-
mers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbobalans 2002, p. 45. Ook uit cijfers
van Eurostat blijkt dat de onveiligheid in het MKB groter is dan in grotere bedrijven. Eurostat,
Statistics in Focus: Population and Social Conditions, nr. 16/2001: /4rr/</«7i/j af vvorA HI «V £ ( /
V99S-/999. Vgl. ook http://agency.osha.eu.int/publications/reports/405/en/index_37.htm
5 E.A.P Koningsveld en J.C.M. Mossink (1997). tornr///i?/-.s maa/.sc-Aa/>/w/i//tf fco.v/en van
arfai<from.fran</jg/i?<fen ' " AfafcWand, Den Haag: VUGA/Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, p. 14
6 Lisv 2000, p. 6. Opvallend in de Studie van Klein Hesseiink naar arbeidsongevallen is dat
oudere werknemers weliswaar veel minder vaak een ongeval krijgen, maar dat de ongevallen we"l
tot een duidelijk langer verzuim leiden. Klein Hesselink 1995, p. 98
7 TerHuume 1997, p. 122
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- Kan de OR zijn formele bevoegdheden in Stelling brengen?
- Wat is de (ervaren) invloed van medezeggenschap?

Anderzijds kan de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden worden geoperationali-
seerd aan de hand van een aantal indicatoren:
1. De kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid

- aanwezigheid en kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- aanwezigheid en kwaliteit van het plan van aanpak;
- contract met de arbodienst en het (ervaren) effect van arbodienstverlening.

2. Feitelijke arbeidsomstandigheden
- fysieke belasting;
- psychische belasting/werkdruk;
- RSI/beeldschermwerk;
- gevaarlijke Stoffen;
- geluid;
- trillen/schokken;
- veiligheidsrisico's.

3. Ervaren arbeidsomstandigheden
4. De negatieve effecten van belastende arbeidsomstandigheden

- verzuimcijfer;
- WAO-uitstroom;
- ongcvallencijfer.

De samenhang tussen deze twee groepen variabelen (medezeggenschap respectieve-
lijk kwaliteit van de arbeidsomstandigheden), zal worden onderzocht aan de hand van
twee dutabronnen. De belangrijkste bron vomit het bestand van dej4r/wmwH/«r 200/
van dc Arbcidsinspectie." Deze /4rfcwwwi/f«r, een jaarlijks onderzoek in ruwweg
I6(K) bedrijven. beoogt een representatief beeld te geven van het arbobeleid en de fei-
telijke arbeidsomstandigheden in bedrijven. In tegenstelling tot de jaarlijkse monitor
van het CBS^ wordt de onderhavige monitor door de Arbeidsinspectie niet uitgevoerd
door een vrugenlijst onder werknemers. maar door inspecties op het niveau van
bedrijven. De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. In para-
graaf 5.1 wordt een secundaire analyse uitgevoerd op het bestand van de
Arbeidsinspectie, gericht op de samenhang tussen medezeggenschap en arbobeleid.
In paragraaf 5.2 wordt. opnieuw aan de hand van de Mr/xwwmto/: de samenhang tus-
sen mede/eggenschap en de aanwezigheid van risicofactoren bekeken.
Fen tweede bron is de FNV-enquete 'Arboprof, die de basis vormde voor de zoge-
heten ,4//>av/«'m7i,i,'/</.v"'. In paragraaf 5.3 wordt aan de hand van de FNV-gegevens.
aangevuld met een aantal gegevens uit het bestand van Df vo/M'a.f.vin 0/?, gekeken
wat het effect van medezeggenschap is op indicator nummer 3. meer in het bijzonder

K A. Peiers en EC. van Hwrn (2002). Arfeomonuor 200/. Den Haag: Arbeidsinspectie
9 Vgl. CBS/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001). ArftrKfaMuraiuftfftafrn
200/; Mom'/orm,? Wo/vr.wnfn. Den Haag: Elsevier
10 J. Hooiveld en G. Kuiperij (1999). <4i*opm£- *rfKwferwij?i<fc 2000. Amsterdam/Zeist:
FNV/Kerckebosch
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het ziekteverzuim in bedrijven.'' Gegevens over de samenhang tussen mede/eggen-
schap, WAO-instroom en/of ongevallenincidentie zijn helaas niet voorhanden.
Dit hoofdstuk behelsi. zoals gezegd. sccundaire analyse van twee bestanden. De
operalionalisatie van de variabele medezeggenschap' in beide bestanden verschilt
helaas. Bij de A/^xwiomMr is een beperkt aantal vragen nuviH-nomen die puur
gericht waren op het onderhavige onderzoek.'- De vragenlijst van de iNV clique* te
is echter gcheel door de r-NV-onderzockers /.elf ontwikkeld. Voor een vcrantwoor-
ding van de steekproef en methode zij hier verwezen naar de Arrxwuw/or'' respec-
tievelijk de Arfcoiffrrpn^/J.v.'''
Bij de analyse in paragraaf S.I-2 is gebruik gemaakt van het door de Arbeids-
inspectie zelf gewogen bestand. Ter toetsing is een vergclijking gemaakt met andere
gegevens, zoals het nalevingsonderzoek WOR'* en het bestand van /V iv>/u'«i.v.vcn
OÄ. Van de 1589 bezochte bedrijven heeft 17 procent een formelc vertegenwoor-
diging in de vorm van een OR of pvt."" Dit läge percentage hangt vooral sanien met
het grote aanlal bedrijven met minder dan 10 werknemers, die 80 procent van het
totaal uitmaken. In die kleine bedrijven heeft slechts 9 procent een fonnclc pcr-
soneelsvertegenwoordiging ingesteld. In de andere bedrijven is het percentage
aanmerkelijk hoger - uiteraard vooral in bedrijven met meer dan 50 werknemers,
waarvoor de instelling van een ondememingsraad wettelijk verplicht is (art. 2
WOR). Vergelijking met het nalevingsonderzoek uit 20UÜ leert dal de gegevens
omtrent het aantal ondernemingsraden in de /tr/wwom/o/- consistent /ijn met dc
eerdere bevindingen.'^ Van de ondernemingsraden heeft ruim de helft een
VGW(M)-commissie ingesteld. Voor de 100+ bedrijven zijn de gegevens redelijk
consistent met de uitkomsten uit De vo/wa.Mwi O/? (zie paragraaf 4.1). Voor de
kleine bedrijven worden merkwaardig hoge percentages voor de instelling van een
VGW(M)-commissie gevonden (ruim den derde). Aangenomen mag immers wor-
den dat de personeelsvertegenwoordiging juist is opgericht om te overleggen over
arbeidstijden en arbeidsomstandigheden, zodat zeker in de 35- bedrijven het instel-
len van een aparte commissie in veel gevallen dubbelop lijkt.'*

11 Het betreft hier een samenvatting van de gegevens in J. Popma, C. van Rij en J. Hooiveld
(2001), /triodVens fw r/f/j/ng (u.«en marfc/ « i medezeggen.vc/ia/?. Den Haag: Deiwel, p. 61 -100. De
statistische bewerkingen in dat deel van de publicatie zijn uitgevoerd door Coen van Rij.
12 De Arbeidsinspectie komt dank toe voor de bereidwillige samenwerking bij het opstellen van
de vragenlijst en het ter hand stellen van het databestand.
13 Peters/Van Hoorn 2002, p. 6-8
14 Hooiveld/Kuiperij 1999, p. 13-15 en PopmaA'an Rij/Hooiveld 2001, p. 117
15 E. Bruin en F. Huijgen (2000). Afa/ivmg van rfe Wef op <fe Om/emfmmgiTarft/i: 5/am/ van
zafen tpgin 2000, Den Haag: Elsevier/SZW
16 Bij de analyse is gebruik gemaakt van het gewogen databestand, zoals aangeleverd door de
Arbeidsinspectie.
17 Bruin/Huijgen 2000, p. 5. Vergelijking van het aantal personeelsvertegenwoordigingen in
kleinere instellingen is lastig, omdat Bruin/Huijgen aangeven dat hun eigen gegevens ter zake wel-
licht weinig betrouwbaar zijn. Ibid. p. 10
18 Overigens heeft e'e'n op de drie 35+ bedrijven gewoon een OR, waarvoor een aparte com-
missie uiteraard wel dienstig kan zijn.
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./.

2-9 werknemers
10-19 werknemers
20-49 werknemers
35-49 werknemers
50-99 werknemers
100-199 werknemers
200+

OR of pvt

Arbomonitor

(2001)

9
23
34

75
87
93

ingesteld

Bruin/Huijgen
(2000)

32
76
90
95

VGW-commissie ingesteld

Arbomonitor
(2001)

36
40
34

45
61
75

Volwassen
OR (1999)

32
66
83

In de ondernemingen waar een werknemersvertegenwoordiging is ingesteld, voert
% proccnt hicrvan regelmatig overleg over het arbeidsomstandighedenbeleid.'^ In
46 proccnt van de ondernemingen is 'arbo' zelfs een vast agendapunt op de over-
legvergadering, in de grote bednjven iets vaker dan in de kleine (CrameYs
V. 15***). De invloed van de werknemers op het beleid wordt door 31 procent van
de werkgevers als 'gnwt' ingeschat, en 61 procent dicht de OR of pvt een 'redelij-
ke' invloed toe. Slechts 8 procent van de werknemersvertegenwoordigers heeft wei-
nig tot geen invloed op het arbobeleid. Voor de grotere bedrijven komt de geschat-
te invloed vrijwel exact overeen met de bcvindingen in De w/wu.v:sen O/? (zie para-
graaf 4.1.6): 9 procent ge"e"n invloed. 37 procent grote invloed - iets meer dus dan
in de kleine. Opvallend is, zo op het oog, dat de kleinste bedrijven (2-9 werkne-
mers) het laagste percentage 'ge'tfn invloed' (4 procent) te zien geven. Dit is echter
niet vreemd, omdat de personeelsvertegenwoordiging in deze bedrijven meestal
juist met het oog op het arbobeleid is opgericht terwijl in de grotere bedrijven vaak
een 'algemene' OR functioneert.

Niet verrassend hangt de invloed van de OR sterk samen met het aantal contact-
momenten tussen werknemersvertegenwoordiging en bestuurder (V.37***): in
bedrijven waar arbt) een vast agendapunt voor de OR is, heeft medezeggenschap in
40 procent van de gevallen grote invloed, in bedrijven waar 'met enige regelmaat'
over arbo/.aken wordt gesproken is dit slechts 25 procent. De aanwezigheid van een
VGW(M)-commissie vertoont ook een duidelijk positieve samenhang met de
invloed van de OR/pvt - vooral in de 1(X>+ bedrijven.

19 Dit is hoger dan vijf jaar geleden. toen 'arbo' in 7 7 * van de bedrijven met enige regelmaai
werd bcsproken. Ter Huume 1997. p. 119 (vgl. ook par. 4.1.1 van dit proefschrift)
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5.1. Medezeggenschap en a rhobeleid

5./ . / . JWiico-imwi/amei/iV «•/» i w i

De twee essentiäle elementen van net arbeidsomstandighedenbeleid zijn de risico-
inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpuk. Van de 50+ balrijven blijkt anno
2001/2002 nog steeds 13 procent niet over een door de arbodiensi getoelste risico-
inventarisatie te beschikken. in alle bedrijven tczamen is dal zelfs 38 procent (26
procent heeft zelfs helemaal geen RI&K uitgevoerd). Van de bedrijven die w<M een
risico-inventarisatie hebben uitgevoerd. beschikt ongeveer een derde niet over een
afdoend plan van aanpak (18 procent heeft /elfs helemaal geen plan van aanpak).
Uit het onderzoek blijkt dat deze tekortkomingen duidelijk vakcr voorkomen in
bedrijven zonder OR.
Als gecontroleerd wordt voor bedrijfsgrootte. dan blijkt de aanwezigheid van een
OR vooral in de 100- bedrijven een belangrijke factor. ()ok in de grote bedrijven is
de samenhang echter nog significant. In bedrijven waarin de OR een V(iW(M)-
commissie heeft ingesteld. is het aantal bedrijven met RI&E ook significant hoger.
Gecorrigeerd naar bedrijfsgrootte blijkt hct verband tussen de aanwezigheid van
een OR en de aanwe/igheid van een plan van aanpak vooral in de kleinere bedrij-
ven iets sterker dan in de grotere bedrijven (Cramer's V <0.12***). Ook hier hangt
de aanwezigheid van een VGW(M)-commissie significant samen met vooral de
fora/('ei7 van het plan van aanpak (minder vaak onvolledig).
Overigens wordt in veel gevallen de ondernemingsraad/pvt niet betrokken bij het

5. /. /.

RI&E (getoetst)

RI&E (niet getoetst)

Geen RI&E

Indien RI&E aanwezig

OR of pvt betrokken bij RI&E

RI&E aan OR/pvt toegezonden

Plan van aanpak

Matig Plan van aanpak

Geen Plan van aanpak

Indien PvA aanwezig

Overleg met OR/pvt over PvA

Bran: Databestand Arbomonitor 200

met OR/
pvt (alle

bedrijven)
n = 1589

91

4

6

n = 1374

73

67

76

14

10

n = 1166

87

I

zonder
OR/pvt
(alle

bedrijven)

56

14

30

65

14

21

Cramer's
V

.27'**

. 2 7 ' "

.27""

.12*"

.12"*

.12*"

met OR/
pvt (50+)
n = 622

91

3

6

n = 567

73

83

77

14

9

n = 512

90

zonder
OR

(50+)

75

5

20

77

9

14

Cramer's
V

.23*"

.23*"

.23*"

n.s.

n.s.

n.s.
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proces van risico-inventarisatie (27 procent), krijgt hij de RI&E zelfs niet toege-
zonden (33 procent), en wordt ook het plan van aanpak zonder overleg vastgesteld
(13 procent). In de 50+ bedrijven is de situatie iets minder navrant, maar de gege-
vens uit de j4r^omo/i/7or zijn ook voor deze bedrijven nog altijd somberder dan die
in paragraaf 4.1 van deze studie - terwijl op het moment van het onderzoek door de
Arbeidsinspectie (2001) de onduidelijkheden omtrent de medezeggenschapsrech-
ten ter zake toch minder zouden moeten zijn dan ten tijde van De vo/wossen 0/?.

Over het algemeen zijn de inspecteurs van de Arbeidsinspectie maar matig positief
over de kwaliteit van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak. Slechts in 68
procent van de gevallen was de inspecteur van mening dat de inhoud van de RI&E
was toegesneden op de situatie in het bedrijf, en 60 procent van de plannen van aan-
pak kon de toels der kritiek doorstaan. In de grotere bedrijven is de situatie iets
beter. Ook kan gesteld worden dat in bedrijven me"t werknemersvertegenwoordi-
ging de Arbeidsinspectie minder Machten heeft over de kwaliteit van de risico-
inventarisatie en het plan van aanpak, zij het dat het verband niet significant is.^

Dat het verband niet significant is, is echter niet verrassend. Alleen de aanwezig-
heid van een OR/pvt is immers nog geen garantie dat de werknemersvertegen-
woordiging ook veel invloed heeft, zoals zo-even is gebleken. In veel gevallen
wordt de OR/pvt immers gepasseerd. Uit de analyse blijkt dat, volgens de
Arbeidsinspectie, de plannen van aanpak waarover is overlegd met de werkne-
mcrsvertegenwoordiging duidelijk beter zijn dan die waarover niel is overlegd. Van
de plannen van aanpak waarover ge"e"n overleg was gevoerd met de OR/pvt. werd
slechts 54 procent als adequaat betiteld, tegen 73 procent indien de OR/pvt wel
overleg heeft kunnen voeren (V. 19***). Opvallend is dat in de grotere bedrijven de
inbreng van medc/eggenschap veel minder effect lijkt te hebben op de kwaliteit van
het plan van aanpak. maar dat gegeven is niet significant.

Als gekeken wordt naar de intensiteit van het overleg en de door de bestuurder erva-
rcn invloed van de medezeggenschap, dan blijkt het beeld echter weer lamelijk een-
duidig positief: in bedrijven waarin arbo' een vast agendapunt is, is de risico-inven-
tarisatie en -evaluatie volgens de Arbeidsinspectie vaker van acceptabele kwaliteit
dan in bedrijven waarin zelden of nooit over arbeidsomstandigheden wordt gespro-

20 Opvallend is overigens dat in 209t- van de gevallen de Arbeidsinspectie geen mening heeft
over do kwulitcil van de risico-inventarisatie. en maar liefst 2 8 f van de plannen van aanpak ken-
nelijk niel op waarde is le schalten. Uiteraard kon« dit vooral voor in de hedrijven waar de enque-
le niet is gevolgd door een rondgang dix>r hel bedrijf. maar ook in 9 * van de gevallen dat de
inspecteur wel een rondgang heefl geniaakt Week hij of zij geen mening te hebben over de kwali-
teit van de Rl&K. Omgekeerd werd ruim 16% van de risico-inveniarisaties voorzien van het pre-
dikaat 'loegesneden op de situatie in het bedrijf" /onder dat de inspecteur /.ich op de werkvloer
van do siiuutie op de hoogle had gesteld. Ook werd 13% van de plannen van aanpak als adequaat
betiteld /onder dat de inspecteur een rondgang door het bedrijf had gemaakt. Verder is in 20"£ van
de gevallen waarin hel PvA geen duidelijke prioritering aangeeft de Arbeidsinspectie loch van
mening dat de prioritering van hel PvA adequaat is in het licht van de aanwezige nsico's
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Toft*/ 5./.2a vtui AO/I/KJ* (%. /i=//(V>)

PvA besproken met OfVpvt

PvA niet besproken met OR/pvt

50+ (n = 437)

PvA besproken met OR/pvt

PvA niet besproken met OR/pvt

73
54

78

79

4

8

3
0

Bfmwüf
23

38

18

21

.19"*

.19"'

n.s.

n.s.

Bren: Oatabestand Aroomoortof 2001

ken. Deze samenhang geldt in nog sterkere mate voor de kwalitcit van net plan vun
aanpak. Ook in bedrijven waarin de OR/pvt volgens de bestuurder veel invloed
heeft op het arbeidsomstandighedenbeleid is dc kwalileit van do ccnirale beleids-
instrumenien bovengemiddeld goed: naar men mag aannemcn mode ondcr invloed
van de werknemersvertegenwoordiging. In de 50+ bedrijven lijkt de risico-inventa-
risatie en -evaluatie minder goed indien overleg wordt gevm*rd met dc OR. maar die
samenhang is niet significant. Opvallend is dal de beleidsinstrumcntcn ook vakcr dc
toets der kritiek kunncn doorstaan in bedrijven waarin de OR relatief veel invloed
wordt toegekend (zie label 5.12b en c).

5.7.2. //cf confrac/ wie/ Je

Vrijwel alle bedrijven (98 procent) hebben anno 2001 een contract met een arbo-
dienst. In bedrijven met meer dan 10 werknemers is dit percentage zelfs 99 procent.
In bedrijven met OR/pvt is het percentage 100 procent, in bedrijven zonder forme-
le medezeggenschap 97 procent. Dit verschil is echter geheel toe te schrijven aan
de bedrijfsgrootte en niet significant.
In de <4rfoomon/for is ook gekeken welke diensten zijn opgenomen in het contract
met de arbodienst: arbeidsomstandighedenspreekuur, verzuimbegeleiding, toetsing

RI&E toegesneden op bedrijf

Plan van aanpak goed

RI&E toegesneden op bedrijf

Plan van aanpak goed

Arbo vast
agendapunt

75

81

Grote
invloed

77

81

Incidenteel
arbo-overleg

72

64

Redelljke
invloed

72

71

Zelden
arbo-overleg

66

63

Beperkte
invloed

62

63

Cramer's V

.06**'

.18—

.09"'

.19*"

Bron. Databestand Arbomonitor 2001
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50+ bedrijvcn

RI&E toegesneden op bedrijf

Plan van aanpak goed
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Bron: Databestand Arbomonitor 2001

risico-inventarisatie en -evaluatie, aanstellingskeuringen en het periodiek arbeids-
gezondheidskundig onderzoek (PAGO). Middels een t-toets is onderzocht of in
bedrijven me"t OR het pakket uitgebreider is dan in bedrijven zonder OR. Het maxi-
mum uantal diensten is vijf, het theoretisch minimum is nul. In dat geval is het
uiteraurd weinig zinvol om cen contract af te sluiten. In de praktijk blijkt dit ook
niet voor te komen.

1 dienst
2 diensten
3 diensten
4 diensten
5 diensten

% van all« bedrijvwi

18
28
28
21
5

100

% van 50+ badrijvan

2
11
34
40
13

100

Bron: Databestand Arbomonitor 2001

Het gemiddelde aanlal diensten is 2,67 (voor 50+ bedrijven 3.51). Middels een
t-toets valt na tc gaan of de aanwezigheid van een werknemersvertegenwoordiging
significant samenhangt met de omvang van het pakket. Dit blijkt inderdaad het
geval. Uit de t-toets blijkt ook dat de omvang van het pakket van bedrijven m t̂
werknemersvertegenwoordiging (3.47) signiticant groter is dan dat van bedrijven
/.onder OR/pvt (2.43). Indien gecorrigeerd wordt voor bedrijfsgrootte blijven in alle
groepen de verschillen significant.

Grote bedrijven nemen overduidelijk meer preventieve diensten af: in bedrijven met
een fonnele werknemersvertegenwoordiging wordt significant vaker een arbo-
spreekuur gchouden en een PAGO aangeboden. Ook wordt de RI&E vaker getoetst
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Omvang bedrijf

2-9 werknemers
10-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
100-199 werknemers
200+ werknemers
totaal

Aantat dlensten
met OR/pvt

3.48
3.14
3,29
3.56
3,66
3.85
3.47

Aantal dlenstert^B
«onderOR "™

2,39
2,57
2.78
3.03
3.06
3.47
2.43

Bron: Databestand Arbomonitor 2001

In maken de aanstellingskeunngen deel uit van het contract. Voor hct vcr/uimhe-
leid is de samenhang /wak. maur dit is ook juist waar kleine hedrijven dc urrkxlicnst
voor inhuren. Als gecomgeerd wordt voor bedrijfsgrootte, wordt met numc bij het
arbospreekuur de samenhang minder stcrk - zij hct nog wcl significant.

7b/*/ 5./.«to. van ŵ f iwt/rar/ m« dV arfex/irrur (%, a//r /xdn/vrn,

Arbospreekuur
Verzuimbegeleiding
Toetsing RI&E
Aanstellingskeunngen
PAGO

Met OR/pvt

94
99
78
16
61

Zonder OR

60
96
58

6
25

Cramer's V

.27***

.08***

.15***

.14***

.29***

Bron: Databestand Arbomonitor 2001

7u/><7 5. /.-//>. /n/wnd van /if/ twi/fisrf /H<7 de <7Wwt/;Vtf.s7 f%

Arbospreekuur
Verzuimbegeleiding
Toetsing RI&E
Aanstellingskeuringen
PAGO

Met OR

94
99
82
20
69

Zonder OR

85

95
81

6
38

' Hooiveld/Kuiperij 1999, p.18
* In de Arbosterrengids is sprake van 'advies over de RI&E
RI&E'.

50+ /wv/ri/vMi

Cramer's V

.13**
n.s.
n.s.
.15*"
.25*"

, en daarnaast

Arbosterren-
gids'

65
86
662
45
72

nog 'uitvoering

Bron: Databestand Arbomonitor 2001
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Opvallend is dat in de kleinere bedrijven het effect van medezeggenschap duidelijk
groter is dan in de grotere bedrijven. Kennelijk zijn de grote bedrijven zelf al rede-
lijk doordrongen van het belang van sommige diensten, zonder dat daar aandrang
van de OR/pvt bij nodig is. Bovendien hebben grotere bedrijven vaker hun interne
arbo-organisatie beter op poten, bijvoorbeeld door de aanstelling van een arbo-
coördinator.

Naast de genoemde 'standaard'diensten in het contract, is het ook mogelijk dat
bedrijven buiten het contract om aanvullende diensten inhuren. Te denken valt aan
fysiotherapie, psychische hulp voor bijvoorbeeld overspannen werknemers of bij
traumatische ervaringen, wachtlijstbemiddeling of hulp bij het opzetten van het
arbo- en verzuimbeleid. In de Är/w/non/Vor is gevraagd hoe vaak bedrijven daad-
werkelijk dergelijke diensten inhuren. De meeste bedrijven doen dit in het geheel
niet (87 procent. voor 50+ bedrijven 63 procent). Slechts 3 procent neemt meer dan
twee diensten af (voor 50+ bedrijven 10 procent). Ook hier is weer een t-toets uit-
gevoerd, waaruit blijkt dat bedrijven me"t ondernemingsraad significant meer aan-
vullende diensten inhuren dan bedrijven zonder OR, maar gemiddeld nog altijd
minder dan ddn: 0,86 tegen 0,10.

7 ä M 5. /.5fl. Mam-«//«™/«- a7«m«i />«;7™ oV arA

I
Fysiotherapie
Psychische hulp
Voorlichting en onderricht
Sociaal medisch team
Wachtlijstbemiddeling
Advies over arbobeleid

oai>nsf ffrn f 9f

Met OR/pvt

21
24

8
11
5
1

Zonder
OFVpvt

4
1
1
1
1
1

n, n=/5«9)

Cramer's V

.26*"

. 4 1 * "

.19"*

.25*"

.15*"
n.s.

Bron: Databestand Art>omonitor 2001

Opvallend is hier opnieuw dat in de kleine bedrijven het effect van medezeggen-
schap veel groter is. Op een aantal punten (psychische hulp bij stress en traumati-
sche ervaringen, SMT) wordt in de kleinere bedrijven zelfs vaker de hulp van een
deskundige inroepen dan in de 50+ bedrijven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
het feit dat grote bedrijven veelal deskundighcid in huis hebben middels een ruimer
bemensde afdeling P&O. Opvallend is voorts dat blijkens de i4r/w.Yferwij?«/.* veel
vaker afspraken over SMT en arbo-advisering zijn opgenomen in het contract dan
uit de Ar/wwiorti/or blijkt. Dit verschil is waarschijnlijk verklaarbaar uit de ver-
schillen in vraagstelling: in de Ar/><wuw;7<>r is gevraagd of deze aanvullende dien-
sten />Miff/i </«• «irfax/iffl.vf om ingekocht zijn, terwijl ze in de <4r/w.v/fmvi#K/.v juist
bij de arbodienst ingekocht zouden moeten zijn. Kennelijk hebben de arbodiensten
bij de niet-verplichte taken het grootste marktaandeel. De conclusie die hier getrok-
ken kan worden, dat in bedrijven me"t OR^pvt een omvangrijker pakket arbodienst-
verlening wordt ingekocht, kan nog worden aangescherpt met het gegeven uit de
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7ai*/5./.5fe artotfmsf om (» . 50+ n*o75)

Fysiotherapie

Psychische hulp
Voorltchting en onderricht
Sociaal medisch team
Wachtlijstbemiddeling
Advies over arbobeleid

MelOIV^vt

17
21
15
8
5
2

Zonder

OWpwt

9
6
8
1
8
8

Cramer's V

.09'

.15***

.08*

.12***
n.s.
.12"

7ä 19*

25
69

6
35

' Hooiveld/Kuipenj 1999. p. 18
* In de Artx>monitor is fysiotherapie in een categorie ondergebracht met rug-/tittraining,
terwijl die activrteiten in de Artoosterrengids waren onderscheiden

Bron: Databestand Artoomonrtor 2001

FNV-enquSte voor de <4Wxwf«'/7r/i£w/.* dat formele betrokkenheid van dc OR dui-
delijk samenhangt met hct gemiddelde aantal diensten.*'

./.6.

Betrokken bij de keuze van de arbodienst
Op basis van instemmingsrecht
Betrokken bij takenpakket
Op basis van instemmingsrecht

OR betrokken

11,7
11,9
11,9
12,2

OR niet betrokken

8,9
9,9
9,3

10,1

Uit de gegevens van het FNV-onderzoek naar de kwaliteit van de arbodiensten in
Nederland blijkt bovendien een duidelijke samenhang tussen betrokkenheid van de
OR en de impac.7 van de arbodienstverlening (in de zin van verbetering van de
arbeidsomstandigheden). Volgens de ondervraagde ondernemingsraden heeft arbo-
dienstverlening, ondanks alle kritiek die op het functioneren van arbodiensten moge-
lijk is, namelijk wel degelijk positieve effecten op het arbobeleid. Volgens de helft van
de geenqueteerde OR-leden was door arbodienstverlening de aandacht bij de werk-
gever toegenomen en het arbobeleid verbeterd, investeerde het bedrijf meer in arbo,
en was 40 procent van mening dat ook de arbeidsomstandigheden verbeterd waren.^
Als alle acht items bij elkaar werden gezet, viel een totaalscore te berekenen, die op
zijn beurt weer sterk correleerde met de manier waarop de ondernemingsraad was
betrokken bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract.

21 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001, p. 75
22 Ibid. p. 63
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Keuze van de arbodienst
Op basis van instemmingsrecht
Takenpakket van de arbodienst
Op basis van instemmingsrecht

Betrokken

55
27
45
20

Impact indien
OR wel betrokken

5,8
5,9
6,0
6,2

Impact indien
OR niet betrokken

5,3
5,5
5,2
5,4

Uit tabel 5.1.7 blijkt dat, ten minste indirect via de bijdrage van de arbodienst, een
duidelijke invloed uitgaat van de medezeggenschap op het arbeidsomstandigheden-
beleid en de ervaren arbeidsomstandigheden. Ook de mate waarin de arbodienst
van zijn kant aandacht heeft voor samenwerking met de OR en de werknemers
blijkt significant te correleren met de ervaren impact."

5.2. Medezeggenschap en arborisico's

Weliswaar lijkt medezeggenschap samen te hangen met de /mpar/ van de dienst-
vcrlening en daarmee indirect met een beter arbobeleid en betere arbeidsomstan-

van de geenqueteerde OR-leden. In een poging om het effect van medezeg-
genschap te loctsen aan een meer objectief criterium, is met behulp van de Ar/w-
mwii/wr 200/ de relatie onderzocht tussen de aanwezigheid en betrokkenheid van
de OR en ecu aantal kwantitatieve indicatoren, te weten een vijftal arborisico's:
- tillen ol dragen;
- RSl/repetcrende arbcid/statische belasting/beeldschermwerk;
- psychische belasting;
- geluid;
- gevaarlijke Stoffen.

In de analyse is gekeken of de aanwezigheid van een ondernemingsraad/pvt samen-
hangt met de frequentie van de problematiek, het treffen van maatregelen. dn de
daudwerkelijke uitvoering van die maatregelen. Verwacht mag worden dat de aan-
of afwezigheid van een werknemcrsvertegenwoordiging in principe niet samen-
hangt met de frequentie van de problemen. Aan de andere kant is het natuurlijk
goed denkbaar dat in kleine bedrijven met een relatief ernstige arboproblematiek de
werkgever zieh geroepen voelt een arbobeleid op te zetten en daarom juist een per-
soneelsvertegenwoordiging in het leven roept. Voorts valt zinvol te beargumenteren
dat in de 50+ bedrijven juist de bedrijven zönder de verplichte OR ook op andere
terreinen. met name de veiligheid en gezondheid. zieh wellicht minder aan de
regeis gelegen laten liggen. Belangrijker is echter de hypothese dat bedrijven met
OR/pvt vaker »uMMrxf/fn getroffen zullen hebben (bijvoorbeeld op aandrang van

23 Ibid. p. 76ff
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de medezeggenschappers) In dat die maatregelen heier worden uitgevoeni doordal
de werknemers verlegen woordigers de vinger aan de pol.\ houden.

Een globale analyse van de omvang van de problematiek leen dat in bedrijvcn met
OR/pvl op twee punten duidelijk meer problemen voorkomen: RSI/becldscherm-
werk en psychische belasting. Nadcre beschouwing leert echter dat de/e Namen-
hang vrijwel geheel verklaard wordt door de bedrijfsgriHrtte. Dil hecfl vooral tc
maken met de vraagstelling: "zijn er werknemers die aan [een hepaald risico| zijn
blootgesteld?" Hoe meer werknemers, des te groter uiteraard de kans i>p een beves-
tigend antwoord. Uit de rapportage van de Arbeidsinspectie /elf blijkt dan onk dal
grote bedrijven op alle punten vaker een 'population at risk' rapporteren*"'. Op /ich-
zelf is dit tamelijk zinloze informatie, hoewel cen langjarig perspectief wi'l kan
lalen zien hoe de bloolstelling aan risico's zieh binnen een groolteklassc onlwik-
kelt.

Over hei algemecn kan worden gestcld dat dls een bedrijf problemcn signaleert. dan
ook rclatief vaak maatregelen worden getroffen. Positieve uitschieter is hei lawaai-
beleid (97 procent), terwijl psychische problemen hei minsl tot maatregclcn nopen.
Over de hele linic blijkt dat bedrijven mc't werknemcrsvertcgenwoordiging duide
lijk vaker maatregelen treffen, met name op het gebied van RSI. De invloed van
medezeggenschap lijkt het minst pregnant op het terrein van lawaaibestrijding,
maar dat is een problematiek waar de noodzaak van maatregelen kennelijk door de
werkgever zelf ook wel wordt ingezien. Er is geen duidelijke lijn te ontdekken aan-
gaande de toegevoegde waarde van een VGW(M)-commissie.

In de enquete is gevraagd of de maatregelen 'adequaat zijn toegepast'. Hierbij
waren vier antwoorden mogelijk:
- de aandacht voor de problematiek is structured verankerd;
- de risico-populatie wordt deels bereikt;
- twijfelachtig;
- nee.
Voor de eigen analyse is alleen het eerste antwoord opgenomen als positieve toets
voor een adequate uitvoering. Louter de aanwezigheid van een OR blijkt echter niet
significant tot een betere verankering van het beleid te leiden.

De intensiteit van het overleg tussen bestuurder en OR/pvt zou op een aantal punten
samen kunnen hangen met de (h)erkenning van arboproblemen, en met name met het
aantal maatregelen en de verankering van het beleid. Rond het eerste punt is er wei-
nig zinvols te melden: de aanwezigheid van 'harde' arboproblemen hangt niet of nau-
welijks samen met de vraag of 'arbo' een vast agendapunt is in het overleg. Intensief

24 Peters/Van Hoom 2002, p. 69ff
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72i0e/ 5.2.7a. /fo/ro/artorcn, maa/re^/p/i en O/f ffr, 50+ fo>dr

Tilrisico's
Tilmaatregelen
Aandacht structureel verankerd

RSI-risico's
Beeldschermwerk
Maatregelen getroffen
Aandacht structureel verankerd

Psychische belasting
Maatregelen getroffen
Aandacht structureel verankerd

Geluid
Maatregelen getroffen
Aandacht structureel verankerd

Gevaarlijke Stoffen
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Bron: Databestand Arbomonitor 2001

overleg hangt echter wel samen met het treffen van maatregelen. Gemiddeld worden,
over de vijf risicofactoren, in bedrijven met intensief arbo-overleg in 93 procent van
do bedrijven maatregelen getroffen, legen 78 procent in de bedrijven met weinig of
geen overleg (indien lawaai en gevaarlijke Stoffen niet worden meegeteld, is het ver-
schil nog groter: 90 procent tegen 70 procent). Overigens is deze samenhang twee-
duidig: het kan zijn dat er meer maatregelen worden getroffen omdat er een OR/pvt
is die tijdens het overleg aan de bei trekt. maar het kan natuurlijk ook heel goed dat er
overleg wordt gevoerd juist omdat de bestuurder maatregelen wil treffen. De samen-
hang tussen de intensiteit van het overleg en de mate waarin de maatregelen. volgens
de inspectcur van de arbeid. structureel verankerd zijn binnen de organisatie lijkt
evenwel meereenduidig. In bedrijven met weinig overleg zijn de maatregelen slechts
voor de helft van de gevallen werkelijk verankerd. tegen 84 procent in de bedrijven
waar arbo een vast agendapunt is. Kennclijk leidt een regelmatig overleg met de
werknemersvertegenwoordiging ertoe dat maatregelen goed inklinken: een OR-stra-
tegie van/rwp/xrfoM/oi/r.v werpt zijn vruchten af. waarbij opnieuw RSI en psychische
belasting cr duidelijk uitspringen.
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THris«co"s

Tilmaatregelen

Aandacht structureel verankerd

RSI-risico's

Beeldschermwerk

Maatregelen getroffen

Aandacht structureel verankerd

Psychische belasting

Maatregelen getroffen

Aandacht structureel verankerd

Geluid

Maatregelen getroffen

Aandacht structureel verankerd

Gevaarlijke Stoffen

Maatregelen getrotten
Aandacht structureel verankerd

Gemiddeld maatregelen getroffen
Gemiddeld verankerd

Art» vast
•gandapunt

57
94
87

83
91
93
84

57
84
75

40
100
89

45
96
86

93,4
84,2

56
96
83

78
96
95
79

59
80
66

38
99
78

51
93
71

92,6
75,4

Zakton

62

94

87

82
82
73
33

44
42
0

41
91
82

27
88
43

77,6
49,0

Cnrannn

n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
.13 ' "
.20—
.24"*

n.s.
22—

.25*"

n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.
.22*"

Bron: Databestand Arbomonitor 2001

Een zelfde beeld valt te destilleren uit de samenhang tussen de invloed van de
OR/pvt (althans, invloed volgens de bestuurder) enerzijds en de gesignaleerde pro-
blematiek en de genomen maatregelen anderzijds. Gemiddeld genomen worden in
bedrijven waar de werknemersvertegenwoordiging een grote invloed wordt toege-
dicht niet minder arborisico's gesignaleerd dan in bedrijven waarin de werkne-
mersinvloed gering is, maar worden wel vaker maatregelen getroffen, die boven-
dien duidelijk beter verankerd zijn: in 94 procent van de bedrijven met invloedrijke
medezeggenschap worden maatregelen genomen ter bestrijding van fysieke of psy-
chische overbelasting, tegen 77 procent van de bedrijven met geringe werknemers-
invloed. Voor de verankering van de maatregelen zijn de percentages zelfs 92 tegen
50. Samengevat lijkt het duidelijk dat de loutere aanwezigheid van een OR niet als
zodanig tot minder arborisico's leidt, maar wel dat een intensiever contact meer en
beter verankerde maatregelen tot resultaat heeft.

5.3. Medezeggenschap en ziekteverzuim

Zoals bij herhaling is aangegeven, bestaan in bedrijven me"t werknemersvertegen-
woordiging nauwelijks minder risico's voor veiligheid en gezondheid dan in bedrij-
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ven zonder OR/pvt. De aanwezigheid van arborisico's hangt immers vooral af van
de aard van de werkzaamheden. Wei worden, blijkens de voorgaande paragraaf, in
bedrijven met medezeggenschap vaker maatregelen getroffen. Interessant is dan of
dit ook iets oplevert, in de zin van minder gezondheidsklachten, ongevallen of een
lager verzuim. Helaas is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van beleid
op de feitelijke/ervaren arbeidsomstandigheden of de aanwezigheid van klachten;
laat staan naar de bijdrage van medezeggenschap op dit punt.
De schaarse indicaties over het effect van arbobeleid zijn bovendien, contra-
intuTtief, negatief: de aansluiting bij een arbodienst en de aanwezigheid van een
plan van aanpak hangen juist samen met een negatieve ontwikkeling in het verzuim.
De verklaring hiervoor is wellicht dat juist bedrijven met een hoog verzuim aanlei-
ding zullen zien om een contract af te sluiten.^ Belangrijker is echter de constate-
ring dat de toepassing van diverse beleidsinstrumenten niet tot een zichtbare daling
van het verzuim heeft geleid.-'' Dit zou echter verklaard kunnen worden uit het
gegeven dat over de onderzoeksperiode (1996-2000) het verzuim in het algemeen
een stijgende lijn vertoonde.-^

Een stijgend verzuim op landelijk niveau betekent echter niet dat de stijging in alle
bedrijven even sterk is. Sterker nog. uit de gegevens van de /4rfro.v/erren#ü/.v kan
worden opgemaakt dat over de onderzoeksperiode (1996-1998) in 21 procent van
de bedrijven het verzuim juist daalde. Indien wordt gedifferentieerd naar bedrijf,
vail dus te achtcrhulcn welke factoren samenhangen met de ontwikkeling van het
verzuim. De invlocd van de OR, waar het in deze studie om gaat, kan op een aan-
tal manieren worden geoperationaliseerd (zie boven). Op basis van factoranalyse
van de gegevens uit de FNV-enquete zijn twee factoren te destilleren: informatie-
voorzicning aan de OR c"n formele invloed.-* Ook in De w/waA-wn O/? is onder-
scheid gemaakt tussen informatievoorziening en het gebruik van formele bevoegd-
heden. Daarnaast is in de FNV-enquete een simpele vierdeling gemaakt in de mate
waarin de OR betrokken is bij de keuze van de arbodienst.
Om met dat laatste element te beginnen: uit de gegevens van de FNV-enquete blijkt
een duidelijke samenhang tussen de betrokkenheid van de OR en de ontwikkeling
van het verzuim. In bedrijven waar de ondememingsraad betrokken was bij de keu-
ze van de dienst of de inhoud van het takenpakket, werd vaker een daling van het
verzuim gemeld dan in bedrijven waarin de OR niet betrokken was. Voor betrok-
kenheid op grond van het instemmingsrecht werd een nog groter verschil gevonden.
Bij bedrijven waar de OR instemming is gevraagd (overigens slechts e^n op de vijf)
daalde het verzuim bijna twee keer zo vaak dan wanneer de OR niet betrokken is.

Een iets meer verfijnde maat voor de betrokkenheid van de ondememingsraad zijn

25 Vccnnan 2001, p. 35-36
26 Ibid. p. 79
27 In I994 daalde net verzuim scherp under invloed van de introductie van het eigen risico in de
wet TZ (Temgdringing Zicktevcr/uim). in 19% nog een klein beetje versterkt door de Wulbz. Na
1997 stijgt het ver/uimpenxntage weer. allichi onder invloed van de conjuncture^ ontwikkeling.
28 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001. p. 91

236



8 -

7 -

6 -

5 -

3 -

0 -

zur 5.2 Z»We*wzuffT? £>edn/ven (exd. zwangerschap)

-•-CBS
-»-ZARA/SZW

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

de schalen zoals ontwikkeld in paragraaf 4.1.2 en paragraaf 4.1.3.1 van dit proef-
schrift. Goede informatievoorziening en het eerbiedigen van het instemmingsrecht
blijken significant te correleren met een lager verzuimpercentage in de bedrijven.^

Uiteraard is het loutere feit dat de formele procedures worden gerespecteerd nog
geen verklaring voor de hoogte van het ziekteverzuim. Het is echter wel een indi-
catie voor de mate waarin de OR wordt betrokken, en dat de ondernemingsraad
waarschijnlijk via invloed op het verzuimbeleid daadwerkelijk bijdraagt aan een
lager verzuim. Deze veronderstelling is te toetsen aan de hand van de gegevens uit
de FNV-enquete. Het verzuimbeleid kan op basis van die gegevens op twee manie-
ren worden geoperationaliseerd.
Ten eerste is dit mogelijk door berekening van een verzuimscore, een 'rapport-
cijfer' aan de hand van een twintigtal vragen aan ondernemingsraden over het ver-

29 In de regel kunnen geconstraeerde schalen als 'quasi-intervalvariabele' worden gezien en als
intervalvariabele worden behandeld, omdat de meeste technieken redelijk robuust zijn regen
afwijkingen van intervalniveau. P. de Heus, R. van der Leeden en B. Gazendam (1995),

dara-ana/vs?: Jtec/i/iieten voor m>r-eiperim«nfeW o/uferzodt m <fe joc/afe tvefen-
WI, Utrecht: Lemma, p. 38

237



5..?.

Keuze van de arbodienst
Op basis van instemmingsrecht
Takenpakket van de arbodienst
Op basis van instemmingsrecht

OR wel betrokken
% ziekteverzuim

afgenomen

22
31
25
35

OR niet betrokken
% ziekteverzuim

afgenomen

20
18
18
18

Bron: Popma/Van Rij/Hooiveld 2001, p. 95

7?//«'/ 5..J.2.

Overleg
Informatievoorziening
Instemmingsrecht

Correlatie met verzuimpercentage

-.023
-.282"
-.236*

"»x.O». *p<.05

Bron: Databestand De vo/wassen OR

zuinibeleid in hun organisatie.^' Deze verzuimscore is een indicatie van de breedte
van het ver/uimbeleid. en blijkt redelijk te correleren met de ontwikkeling van het
ziekteverzuim (r = .30): in bedrijven met een nicer uitgewerkt beleid is het verzuim
verhoudingsgewijs vaker afgenomen dan in bedrijven met een minder ontwikkeld
verzuimbeleid."
Ten tweede valt middels factoranalyse een vijftal dimensies te destilleren die indi-
catief z.ijn voor het accent van het verzuimbeleid.'- In veel bedrijven ligt het accent
sterk op individuele verzuimbegeleiding." Sommige bedrijven volgen een meer
repressieve strategic, door middel van verzuimcontrole (26 procent). of arbeids-
voorwaardelijke prikkels zoals inhouding van loon of invoering van wachtdagen
(10 a 20 procent).-'"' Hen werkelijk preventieve aanpak. in de zin van verbetering
van de arbeidsomstandigheden. krijgt duidelijk minder aandacht dan de individu-
gerichte aanpuk'^. al heeft van de OR-plichtige bedrijven toch een meerderheid wel

30 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001. p. 91 -*M
31 Ibid. p. 44
32 Ibid. p. 4.1
33 Veerman 2001. p. 38 en 78
34 Ibid.. p. VI
35 Ibid.. p. 33. <J0. Vgl. Popma/Van Rij/Hooiveld 2001. p. 67. waaniit blijkt dat ook in conirac
ten met de arbodienst het accent duidelijk ligt op individu-gericht ver/uimbeleid en veel minder
op arho-advies.
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degelijk activiteiten ondemomen om risico's of bclasting in het werk tc verminde-
ren (zie label 5.2.1). Uit de analyse van de FNV-gegevens blijkt dat drie fuctoa'ii
samenhangen met een dalend verzuim: individuele verzuimbegeleiding (r = .18**),
een brede blik (koppeling van ver/uim aan ziekmakende urbcidsomstandigheden
(r = .22**). en met name betrokkenheid van het lijnmanagement bi| hot /icktcver-
zuim (r = .30**).-* Het opwerpen van verzuimdrempels blijkt nict significant le
correleren met de ontwikkeling van het verzuim."

7öfar/ 5. J.J. Comria/i« ritfirn rv/v »rrtu/m/v/fit/ «i trrtuim

Individuele verzuimbegeleiding
'Brede blik'
Verzuimregistratie
Lijnveranrwoordelijkheid
Verzuimdrempels

Correlatie met verzulmpercentag*

.18"

.22**

.10*

.30"

.09

** p<0», * p<05

Bron Popma/Van Rî Hooivetd 2001. p 96

Daarmee is echter nog niets gezegd over het effect van medezeggenschap op het
verzuim. Als gekeken wordt naar het effect van betrokkenheid van de onderne-
mingsraad bij het arbo- en verzuimbeleid in bedrijven, dan blijkt medezeggenschap
tamelijk duidelijk te correleren met juist een bredere blik op het verzuim e"n inte-
gratie van het verzuimbeleid in de lijn. Middels factoranalyse is een tweetal facto-
ren gedestilleerd - informatievoorziening en daadwerkelijke invloed (middels
instemmingsrecht)^ -, waarbij in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat
betrokkenheid van de OR sterk correleert met de verzuimscore (i.e. de 'breedte' van
het verzuimbeleid), en dat het gebruik van het instemmingsrecht in het bijzonder
gewicht in de schaal legt voor de twee meest effectieve elementen van het ver-
zuimbeleid.

5.4. Conclusie

Uit de bovenstaande analyses blijkt een duidelijke samenhang tussen de aanwezig-
heid van en het overleg met een werknemersvertegenwoordiging enerzijds en de
kwaliteit van het arbo- en verzuimbeleid, de impact van arbodienstverlening en het

36 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001. p. 96
37 Veerman et al. concluderen dat de invoering van arbeidsvoorwaardelijk verzuimbeleid een
tamelijk sterk effect heeft op de ontwikkeling van het verzuim (op. cit. p. 43). De gegevens op
grond waarvan deze conclusie wordt getrokken, zijn echter nogal mager: van de 46 respondenten
die aangaven met arbeidsvoorwaardelijke prikkels te werken, waren er 36 kleine ondernemingen
in de detailhandel.
38 Popma/Van Rij/Hooiveld 2001. p. 91
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Dlmensies van verzuimbeleid

Individuele verzuimbegeleiding
Brede blik
Verzuimregistratie
Lijnverantwoordelijkheid
Verzuimdrempels

Verzuim-score

Betrokkenheld OR

Informatievoorziening

0,20"
0,21"
0,25"
0,31"

-0,08

0,64"

Inhoudelijke invloed

0,09*
0,26"
0,09
0,28"
0,18"

0,57"

** p<OJ, * p<.05

Bron: Popma/Van Rij/Hooiveld 2001, p.98

aantal maatregelen anderzijds. Indirect lijkt er ook sprake van invloed van werkne-
mersvertegenwoordiging op de ontwikkeling van het verzuim. Deze samenhang
zou overigens nog 'wegverklaard' kunnen worden door een achterliggende factor:
de bedrijfscultuur en/of de kwaliteit van het management. Dit geldt zeker voor de
OR-plichtige bcdrijven. Bedrijven immers die, ondanks de wettelijkc plicht daar-
toe, geen ondernemingsraad hebben ingesteld zouden wel eens een negatieve selec-
lie kunnen zijn van alle bedrijven: zij hebben op het punt van medezeggenschap
kennelijk al blijk gcgeven niet veel op te hebben met de positie van werknemers,
dus ook wat betreff de nalcving van de verplichtingen inzake de bescherming van
him veiligheid en gezondheid zouden zij wel eens over een rekbaarder geweten
kunnen beschikken. Dat in bedrijven zönder formele werknemersvertegenwoordi-
ginj; het beleid <5n do arbeidsomstandigheden minder goed zijn dan in bedrijven mdt
OR of pcrsoneclsvertegenwoordiging, zou dus tegen die achtergrond 'wegver-
klaard" kunnen worden.

In de bedrijven waarin we"l een werknemersvertegenwoordiging actief is, blijkt ech-
ter dat ook do intensiteit van het overleg en de ervaren invloed van de OR wel dege-
lijk samenhangen met de kwaliteit van het arbobeleid en het aantal maatregelen om
gesignaleerde arborisico's weg te nemen. Dit is toch een zeer duidelijke indicatie
dat medezeggenschap eon positieve invloed heeft op de arbeidsomstandigheden in
bedrijven. Hoe de globale samenhang in de praktijk verklaard kan worden, is een
kwestie die mecr <•/» <frfu/7 bekeken moet worden. Dit zal gebeuren aan de hand van
een aantal cascstudies, die worden beschreven in het volgende hoofdstuk.
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6. Casestudies

In de voorgaande hoofdstukken is ecn aantal statistische relaties vwtgcsteld tusscn
het functioneren van ondememingsraden en een aantal achtergnmdkennierken
cner/.ijds (hoofdstuk 4) en het effect van medezeggenschap op een aantal arbo-indi-
catoren in het bedrijf anderzijds (hoofdstuk 5). AI met al is « I een statistisch gefun-
deerde eerste indruk ontstaan van de bijdrage van onderncmingsraden op het gebicd
van arbeidsomstandigheden. Statistische samenhang hetekent echter nog niet dat
daarmee oorcuAWi/**' verbanden /ijn gelegd. In dit hoofdstuk word! ecu poging
gedaan de hiervoor gedestilleerde bevindingen uit de sfcer van |x-rccniagcs en cova-
riantie te trekken. en aan de hand van ecn aantal casestudies een scherpcr bceld tc
krijgen van de procesmatige dimensie van arbomede/eggenschap.
De aanvulling van statistisch onderzoek met een meer procesmatige en contextuele
analyse geeft meer relief aan de eerdere bevindingen, en de combinatie van metho-
den (methodische triangulatie) vormt tot op zekere hoogte een waarborg legen
methode-immanente eenzijdigheden.' Ook binnen de respectieve cases zelf is,
mede met het oog op methodische triangulatie, gewerkt met 'multiple sources of
evidence'.^ Althans, dat was aanvankelijk de bedoeling. In de loop van het onder-
zoek zijn helaas concessies gedaan aan de methodische stringentie, op grond van
zowel ervaringen uit de eerste cases als een aantal praktische overwegingen. Die
concessies betreffen zowel het aantal cases als de gevolgde methode. Een en ander
zal hieronder nader worden toegelicht.

6.1. Methodologische verantwoording

De eerste stappen in een goed research-design zijn: een duidelijke vraagstelling,
een aantal theoretische proposities, en een duidelijke 'unit of analysis'.-^ De vraag-
stelling die ten grondslag ligt aan het hele onderzoek, is eerder aangegeven in
hoofdstuk 1:
/. Zyn onder/iemzngsreu/en voWoende gee^MJ/w/tf om /zwn ro/ op ne/ fe/w/n van

vr/V/g/je/J, g^ona'toa' en we/zyn naar be/wren te vervw//en ?
2. Draag? weJ^zeggcnicnap by aan

1 J.M. Hutjes en J.A. van Buuren (1992),
Meppel: Boom, p. 20
2 R.K. Yin (1994). Case ifua>' researc/i;
Research Methods Series, vol. 5., p. 13.
3 Ibid, p. 20ff

ifrafeg/e van

, Second Edition, Applied Social
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Op grond van de hoofdstukken 4 en 5 kan voorts een aantal theoretische proposi-
ties worden geformuleerd, die in een aantal subvragen worden uitgewerkt:
1. De opvattingen van de bestuurder omtrent medezeggenschap in het algemeen en

de relatie tussen bestuurder en OR zijn zeer bepalend voor de mate waarin de OR
invloed kan hebben op het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn onderneming
(vgl. par. 4.2).
- Wat is de opstelling van de bestuurder met betrekking tot medezeggenschap

en arbeidsomstandigheden?
- Wordt de bijdrage van de OR op het gebied van arbeidsomstandigheden

serieus genomen?
- Hoe valt in het algemeen het arbo-overleg in de branche te karakteriseren?

2. Een al te meegaande opstelling van de OR werkt belemmerend voor effectieve
medezeggenschap (vgl. par. 4.2).
- Gebcurt het wel eens dat ondernemingsraden zieh hard opstellen rond het

thema arbeidsomstandigheden?
- Bcschikt de OR c.q. beschikken OR-leden wel over de middelen om zieh

sterk op te stellen?
- Welk effect c.q. consequenties heeft die opstelling?

3. Intcnsief contact met de vakbond/kaderleden leidt tot een effectievere bijdrage
van de OR op het gebied van veiligheid en gezondheid (vgl. par. 4.2)
- Wat is de arbobijdrage van de vakbeweging in de branche?
- Hoe verloopt het contact tussen ondernemingsraden en kaderleden respectie-

velijk bondbesiuurders?
4. Medezeggenschap omtrent het arbobeleid draagt bij aan betere arbeidsomstan-

digheden (vgl. par. 5.1 en 5.2)
- Wat is de belangrijkste bijdrage van medezeggenschap aan het arbobeleid?
- Heeft de OR vooral een initierende. signalerende of juist een toetsende rol?

Als 'unit of analysis' is uiteraard gekozen voor de eenheid 'bedrijven'; dat is
immers het niveau waar het arbo-overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder
plaatsvindt. Het is echter evident dat de unit 'bedrijf is ingebed in een relevante
omgeving, en bij bedrijfsanalyses uiteraard ook het effect van de economische- of
concurrentiepositie. de stand der techniek. de politieke context en maatschappelij-
ke ontwikkelingen in ogenschouw genomen moet worden.'' Hiervoor kan een ver-
eenvoudigde versie van het analysemodel uil hoofdstuk 2 dienstig zijn.

De kern is het overleg tussen OR en bestuurder. In dit overleg zijn zowel aspecten
als de intrinsieke motivatie van de bestuurder of de deskundigheid van de OR-leden

J.J. Bixmslra (1992). /M<"J>/TI/C orxwiJ.tdrif-cviru'iJtJtWifi;: ronngrving van/iin<iwn^n/<'/f »rr-
5«i. Utrecht: Lemma, p. 9ff. Vgl. ook G.IJ.M. Zwetsloot (1994). Join/ md/w;?'-

»ortinj? (im/jriwu. rnWnwunrnf and </uti/irv in ;rarrft qf row&v an«/
, Amsterdam: Nederlands Instiluul voor Arbeidsomstandigheden NIA. p. 39-46

242



Op grond van de hoofdstukken 4 en 5 kan voorts een aantal theoretische proposi-
ties worden geformuleerd, die in een aantal subvragen worden uitgewerkt:
1. De opvattingen van de bestuurder omtrent medezeggenschap in het algemeen en

de relatie tussen bestuurder en OR zijn zeer bepalend voor de mate waarin de OR
invloed kan hebben op het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn onderneming
(vgl. par. 4.2).
- Wat is de opstelling van de bestuurder met betrekking tot medezeggenschap

en arbeidsomstandigheden?
- Wordt de bijdrage van de OR op het gebied van arbeidsomstandigheden

sericus genomen?
- Hoe valt in het algemeen het arbo-overleg in de branche te karakteriseren?

2. Een al te meegaande opstelling van de OR werkt belemmerend voor effectieve
medezeggenschap (vgl. par. 4.2).
- Gebeurt het wel eens dat ondememingsraden zieh hard opstellen rond het

thema arbeidsomstandigheden?
- Beschikt de OR c.q. beschikken OR-leden wel over de middelen om zieh

sterk op te stellen?
- Welk effect c.q. consequenties heeft die opstelling?

3. Intensief contact met de vakbond/kaderleden leidt tot een effectievere bijdrage
van dc OR op het gebied van veiligheid en gezondheid (vgl. par. 4.2)
- Wat is de arbobijdrage van de vakbeweging in de branche?
- Hoe verloopt het contact tussen ondernemingsraden en kaderleden respectie-

velijk bondbestuurders?
4. Medezeggenschap omtrent het arbobeleid draagt bij aan betere arbeidsomstan-

digheden (vgl. par. 5.1 en 5.2)
- Wat is de belangrijkste bijdrage van medezeggenschap aan het arbobeleid?
- Heeft de OR vooral een initierende, signalerende of juist een toetsende rol?

Als "unit of analysis' is uiteraard gekozen voor de eenheid 'bedrijven'; dat is
immers het niveau waar het arbo-overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder
plaalsvindt. Het is echter evident dat de unit 'bedrijf is ingebed in een relevante
omgeving, en bij bedrijfsanalyses uiteraard ook het effect van de economische- of
concurrentiepositie. de stand der techniek. de politieke context en maatschappelij-
ke oniwikkelingen in ogenschouw genomen moet worden."* Hiervoor kan een ver-
eenvoudigde versie van het analysemodel uit hoofdstuk 2 dienstig zijn.

De kern is het overleg tussen OR en bestuurder. In dit overleg zijn zowel aspecten
als de intrinsieke molivalie van de bestuurder of de deskundigheid van de OR-leden

4 J.J. Boonstra (1992). /nr?x/u/r <>rxomj<iftV-<>ftfM'jJMv/utg: vwnngrvifi; van/usufti/nf nrW? vrr-
<wui<rin^jpn)«rj.vfn, Utrecht: Lemma, p. 9ff. Vgl. ook G.1J.M. Zwetsloot (1994). ./OHM mand^-
mrnl <>/'tvohtinj; iom/ifi<wis. rnvi'mnmrar a/u/ fuci/iry: in .trawh <>f.nwrjf.v <"•<'

g. AmslenJam: Ncderlands Instituui voor Arbeidsomstandigheden NIA. p. 39-46
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van cases^, maar het verwerven van analytisch inzicht binnen een zo homogeen
mogelijke context waarbij het zieht op het functioneren van de OR zo min moge-
lijk zou worden vertroebeld door de wisselende invloed van externe factoren (die
immers per branche sterk kunnen verschillen). Bij de selectie van cases is daarom
gekozen voor een beperkt aantal branches, waarbinnen idealiter de diverse factoren
zoals organisatiedoel en Strategie, organisatiestruetuur, overlegcultuur, technologie
en type arboproblemen in de onderzochte bedrijven dezelfde zijn.
Aanvankelijk werd veldwerk voorzien in vier branches: twee met zeer belastende
arbeidsomstandigheden en twee met relatief gunstige arbeidsomstandigheden: ver-
pleeg- en verzorgingshuizen en bouw respectievelijk commerciele dienstverlening
en overheid (voor de selectie van branches zie bijlage 6.1). Aangezien voor een
robuuste analyse binnen een branche toch minstens vier cases ingebracht zouden
moeten worden, impliceerde dat een totaal van minstens 16 bedrijven. Bij de bepa-
ling van dit aantal is in eerste aanleg voorbijgegaan aan inhoudelijk triviale over-
wegingen zoals met name tijdsbeslag. In de praktijk is dit natuurlijk wel een van de
meest dwingende randvoorwaarden voor het doen van veldwerk.^ Hoewel het
alleen al met het oog op 'investigator triangulation'^ e"n spreiding van werkzaam-
heden een groot voordeel is met meerdere onderzoekers aan e'e'n project te werken,
was de onderhavige Studie een soloprojeet. Binnen de beschikbare tijd was het
ondoenlijk om 16 casestudies uit te voeren. Reductie van het aantal cases was ver-
eist. Vanuit het streven naar een zo homogeen mogelijke onderzoekspopulatie is
daurom do branche 'overheid' geschrapt: niet alleen omvat de noemer overheid een
veel heterogener scala aan werkorganisaties dan de andere branches, ook de (poli-
tieke) context waarbinnen die organisaties opereren is verondersteld minder homo-
geen dan in de ge/ondheidszorg, de bouw en de zakelijke dienstverlening.
Uiteindelijk resteerden dus twaalf cases: minder dan het oorspronkelijke ambitieu-
ze plan, maar wel voldoende." Dit aantal werd later echter nog verder ingeperkt.

»Y/VI

Aanvankelijk lag het in de bedoeling per branche vier bedrijven te bezoeken, waar-
bij diverse onder/.oeksinstrumenten ('multiple sources of evidence") zouden wor-
den ingezet. De eerste bron is literatuur en cijfermateriaal omtrent de geselecteer-
de branches:
- branchegegevens (specifieke arborisico's, ervaren arbeidsomstandigheden, ver-

zuim- en WAO-percentage, functioneren van ondernemingsraden)

5 Vgl. J.C. Lwise en F.G.M. de Lange (1987), 0nA'rn<'mi>i£.Tra</<'rt. /xwtounfrrs <»n
min.i;, Nijmegen: ITS, p. 12. J.W.M. Mcvissen el al. (2001). ArfertV/.tri/t/rn in (»rr/e#.'' £»-a/ufl«>
»•«in i/f ArfrrMtoi/c/rnitrf, Den Haag: Elsevier/Minislerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
p. 35ft"
6 In nice r\ mid ige gevulsstudies in de nicest /.uivere vomi is. afhankelijk van de diepgang van het
ondcr/oek, meesfal slechts een beperkt aantal haalhaar (10 ä 15). Hutjes/Van Buuren 1992, p. 28
7 M.Q. Pailon (1987). Wo»' r<> u.v<- «/uti/irariir mrr/iot/i in rvn/ua/ion. Newhury Park: Sage
8 Volgens Fiscnhanlt (1989. 1991) is een aantal van tien cases in de regel voldoende om alge-
niene putmncn te herkennen. F. den Hertog en E. van Sluijs (1995), Orufcrr<*i i/i
c<-fi m<fÄ(x/o/<),ei.'n'n«' nri'.t;i«is. Assen: Van Gorcum. p. 137
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- algemene bedrijfsgegevens (organisatieschema. functie-indding. personele
bezetting, marktontwikkeling) en beleidsdocumcntcn omtrent dc organisatic van
de arbozorg (beleidsverklaringen. arbo-overlegMructuur, oplcidingsplanncn
enzovoori);

- een of. bij voorkeur nieenJere (opeenvolgende) risieo-inventarisaties en plannen
van aanpak (tcneindc dc kwalilcit van en de ontwikkcling in die belcidsinsim-
menten sinds 1994 te beoordelen);

- specifieke bedrijfsgegevens, zoals arbojaarverslagcn. vermimcijfers en WAO-
instruom (sinds 1994);

- jaarverslagen (sinds 1994) en relevante notulcn van de OR/VGW(M)-commis-
sie:

- contract(en) met de arbodienst.

lien tweede bron van informatie was hel bcdrijfsbe/oek. waarbij eon aantal inter-
views zou worden afgenoinen met ccntrale Informanten hinnen de orgunisatic: de
bestuurder. de voorzitler van de OR of VGW(M)-commissie. en indien aanwe/ig
ook de arbocoördinator. Door interviews met meerdere partijen ontstond een inlcr-
subjectief geklcurd beeld van het arbo-overleg binnen de organisalic en de bijdra-
ge van medezeggenschap aan hel arbeidsomstandighedenbeleid. Het risico van
infonnanteninlerviews is wel dat de respondenten een onjuisl beeld hebben (»f
schetsen van de feitelijke gang van zaken in hun organisatie, bijvoorbeeld omdat zij
siecht in Staat zijn hun eigen funetioneren juist te beoordelen. Deze valkuil van
zelfevaluatief onderzoek bedreigt ook de meeste OR-enquetes, waarbij de vragen-
lijsten veelal door de voorzitter of secretaris van de OR worden ingevuld. Uit een
van de weinige onderzoeken waarbij ook de opvattingen van de achterban in kaart
zijn gebracht, blijkt dat de mening van de achterban soms sterk afwijkt van die van
de geinterviewde opinieleiders.^ Om deze tekortkomingen zo goed mogelijk te
ondervangen, zijn twee aanvullende elementen aan het onderzoek toegevoegd:
informatiebron drie en vier. Bovendien doet een beperking van de informatiever-
werving tot discursief expliciete zelfkennis tekort aan het impliciete, praktische
bewustzijn van de betrokkenen.'" Met het oog op dit laatste punt zou in de bezoch-
te bedrijven ten minste een maal een overlegvergadering tussen OR en bestuurder
bijgewoond moeten worden. Uiteraard is een eenmalige observatie onvoldoende
om onomstotelijk te kunnen vaststellen hoe de verhoudingen feitelijk liggen, maar
deze methode biedt toch een eerste impressie en is als zodanig een aanvulling op

9 J.W.M. Mevissen et al. (2001). Ar£?u/.f/i/</en in ovtr/ej?/' £Va/i«i«e van
Den Haag: Elsevier/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 146
10 "Where what agents know about what they do is restricted to what they can say about it, in
whatever discursive style, a very wide area of knowledgeability is simply occluded from view. The
study of practical consciousness must be incorporated." A. Giddens (1984), 77w conj/i/u/io/i o /
•society Cambridge: Polity Press, p. xxx
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het zelfbeeld van de respondenten." Om het zelfbeeld van de OR te corrigeren is
onder het personeel van de bezochte bedrijven en instellingen een korte vragenlijst
uitgezet waarin de achterban zijn mening over het functioneren van de OR kon ven-
tileren. Daarnaast is in de enquete onder de werknemers een tiental vragen opge-
nomen over de (ervaren) arbeidsomstandigheden en werkbelasting (voor de volle-
dige vragenlijst, zie bijlage 6.2). Deze vragen waren letterlijk overgenomen uit het
periodiek onderzoek leefsituatie (Pols) van het CBS, dat ook ten grondslag ligt aan
de jaarlijkse Afon/for arfcu/so/nsram/fg/iafen van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.'^ De gezondheidsvragen uit de werknemersenquete dienden
een tweeledig doel. Ten eerste is op basis van de antwoorden een totaalscore 'erva-
ren arbeidsomstandigheden' gemaakt, die gekruist kan worden met de meningen
omtrent het functioneren van de OR in het bedrijf. Zo ontstaat een globaal zieht op
de samenhang tussen het functioneren van de ondememingsraad en de kwaliteit van
de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ten tweede is de uitkomst van de
werknemersenquete gebruikt ter vergelijking met de cijfers voor de hele branche en
de andere cases binnen dezelfde branche en als materiaal voor de cross case analy-
se - een zeer eenvoudig soort benchmarking.'•*

Met name het laatste onderdeel van het onderzoek, de werknemersenquete, bleek
echter een belangrijke hinderpaal bij het werven van bedrijven voor het veldwerk.
Van de 16 benaderde verpleeg- en verzorgingshuizen bleek er niet den bereid mee
te werken aan het onderzoek, met name omdat in het kader van een CAO-afspraak
eerder dat jaar al een werkbelevingsonderzoek was uitgevoerd. Ook van de elf ver-
zekeringsbedrijven bleek er slechts ddn bereid mee te werken aan het onderzoek in
zijn oorspronkelijke vorm. Alleen in de bouwnijverheid lukte het redelijk snel een
aantal coöperatieve bedrijven te vinden. Nadat bovendien bij de bouwbedrijven kon
worden vastgesteld dat het werknemersonderzoek niet al te veel zinvolle informa-
tie opleverde, is besloten voor de andere branches een minder bewerkelijke metho-
de te ruinieren, in de vorm van expertinterviews. Uiteindelijk is onder druk van de

11 Giddens' bewering dat "it would be an error to suppose that non-discursive components of
consciousness are necessarily more difficult to study empirically than the discursive" (A. Giddens
1984. p. xxx) is wellicht principieel juist (bijvoorbeeld uitgebreide participerende observatie kan
een hij/onder waardevolle onder/oekstechniek zijn). maar in de praktijk stuit dit principe toch
vaak op het prohleem van schaarse tijd - zo ook in het onderhavige onder/.oek
12 CBS/Minislerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2001), j4rt>Wd.$<>m5fa/u/i/?n?d'fn
2M/: Wiiniroririj; W<i /»«rvonf/i. Den Haag: Elsevier
13 Benchmarking is "een mclhode om een activiteit. functie of proces van een onderneming te
vergelijken met "best practices" van andere bedrijven en/of organisaties. zodat op basis hiervan de
eigen activiteit in belangrijke mate kan worden verbeterd" (J-M de Vries en J. van der Togt (1995).
AcNt'Amdrtm.v in V .vr<i/>/vn. IX'venter: Kluwer). Benchmarks /ijn referentiepunten waarmee de
prestuiies van een organisatie kunnen worden afgemeten legen die van vergelijkbare organisaties.
De hier gevolgde aanpak is ovcrigens niel benchmarking in strikte /.in: dat is vooral leren van
exemplarische bedrijven en bedrijven van Wtmir: "bilaterale verhoudingen die beide partijen refe-
rentiepunten moet opleveren om de kwaliteit van het proces te verbeieren" (R. van der Wal (1994).
ß«-mnm<irtmtr. Rotterdam: Erasmus L'niversiteit). Voor een omvangrijke arbo-7fv>/iif zie het pro-
gramma W>rt.wifr Au.vmi/iu van de National Occupational Health and Safety Commission
(hHp://www.nohsc.gov.au/OHSInformation/NOHSCPublications/fullte!itAocA)2697-Ol.hün)
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tijd bovendien nog besloten het onderzoek in de V&V-huizen te schrappen. Van de
oorspronkelijke ambities waarmee de casestudies zijn opgezet is derhalve weinig
overgebleven. Anderzijds is het werken met expertinterviews een zeer gebruikelij-
ke methcxle bij casestudies. e"n is uit de interviews toch een redelijk consistent beeld
opgeborreld dat op diverse punten wel degclijk een welkome aanvulling op het sta-
tistische deel van deze Studie betekent.

AV opftouw van
In de paragrafen 6.2 en 6.3 volgt een overzicht van de bevindingen in do bouw
respectievelijk het bank- en verzekeringswezen. De paragrafen openen met een kor-
te karakterisering van de branche: aard van de werkzaamheden en specillekc arbo-
risico's. aanwe/igheid van ondememingsraden. maar (X)k struclurele conditics
zoals relevante regelgeving (CAO's, convenanten) en machtsbmnncn (samenwer-
king met vakbonden. acties). Daarnu worden de bevindingen nil het veldwerk op
een rijtje gezet, waarna in paragraaf 6.4 dc bevindingen uit beide branches nuast
elkaar worden gezet. Een serieuze cross-case analyse verdraagt zieh uiteraard siecht
met het eerder genoemde methodologische sireven naar optimale invariantie en
<•«•/«• m / w r f a , maar levert tentatief toch een aantal a Ige me ne in/ichten op.

6. 2. Bouw

De bouw is een sector waarin al sinds jaar en dag veel aandacht bestaat voor veili-
ge arbeidsomstandigheden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de risico's voor
veiligheid en gezondheid evident zijn. Met name wat ongevallen en fysieke belas-
ting betreft springt de bedrijfstak emit als hoog-risicobranche.''' Hierbij moet
opgemerkt worden dat 'de bouw' een zeer heterogene branche is, die zieh boven-
dien kenmerkt door een zeer ongelijke spreiding van risico's over de bouwvakkers
en het zogeheten 'Uta' personeel (uitvoerend, technisch en administratief). Zo is de
kans op een arbeidsongeval voor bouwplaatspersoneel (I I procent) bijna drie keer
zo hoog als voor Uta-personeel (4 procent)''', en is het verzuimpercentage onder
bouwplaatspersoneel structured twee keer zo hoog als onder uitvoerders (terwijl
bijvoorbeeld ziekte als gevolg van psychische overbelasting onder uitvoerders iets
boven het gemiddelde ligt)."" Ee"n op de drie bouwvakkers heeft werkgerelateerde
gezondheidsklachten, tegen £dn op de vier Uta-medewerkers. Het werkgebonden
aandeel in het verzuim is onder bouwvakkers aanmerkelijk hoger dan landelijk'^.

14 Voor een overzicht van de belangrijkste beroepsziekten vgl. Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten (2002), S/gna/ernig.v/-flpporr ßerae/nz/Vi/ert '02, Amsterdam: Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten, p. 66. In verband met de veiligheid vgl. SZW (2002), Ar/w/Ki/cin.f
2002, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 46. Hieruit blijkt dat het
aantal ongevallen met letsel in de bouw bijna 50% hoger is dan het landelijk gemiddelde.
15 E. Lourens (2002), /4rfeW^o«^evo//cn in <te /wutv in 200/, Amsterdam: Economisch Instituut
voor de Bouwnijverheid, p. 10
16 EIB (2002), /iW ziXr/everzui/n in <te bomv/ii/verAeid in 2007, Amsterdam: Economisch
Instituut voor de Bouw, tabel 2.3 resp. 2.9
17 E.A.P Koningsveld en K. Thd (1999), Sfcrora/e faw/en van ari>eid.K>m.s/a/H/iffnea>n in cfe

/, Den Haag: Elsevier/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 16
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en de instroomkans in de WAO daalt de laatste jaren weliswaar richting het lande-
lijk gemiddelde, maar is met 1,64 tegen 1,53 procent nog altijd hoog."* Een erfenis
uit het verleden is dat het aantal lopende WAO-uitkeringen (31,2 per 100 verzeker-
den) duidelijk hoger is dan het landelijke percentage (11,5 procent).'^

.2./.

Spoedeisende eerste hulp na arbeidsongevallen*
Kracht gebruiken
Langdurig zelfde houding
Repeterende bewegingen
Beeldschermwerk

Hoge tijdsdruk
In hoog tempo werken
Onder tijdsdruk en in hoog tempo
Instroompercentage WAO"

Bouwnijverheid

3,7
50
48
58
21

26
38
28

1,64

Landelijk

1,75
24
45
44
44

30
41
27

1,53

Bron: CBS (* op basis van gegevens St. Consument en Veiligheid, ** Konings/Van der
Zouw 2002)

De omvang en ernst van de arboproblematiek was begin jaren '70 aanleiding tot het
oprichten van ecn aparte voorziening voor bedrijfsgezondheidszorg in de bouw
(BGBouw), die in 1986 opging in de Stichting Arbouw. Dit is een vorm van
branchespecifieke arbozorg die ook mcxlel staat voor arbodienstverlening in bij-
voorbeeld hot Vercnigd Koninkrijk.-" Er zijn en worden legio activiteiten onderno-
men oni in/.icht te krijgen in de omvang en oorzaken van de problematiek, en in
diverse CAO's in de bouw- en houlnijverheid zijn en worden afspraken getnaakt
over verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Begin jaren '90 werd voorts een vorm van veiligheidscertificatie ingevoerd middels
de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA). Dit veiligheidscertificaat werd aanvan-
kelijk verplicht gesteld voor aannemers die onderhoudswerkzaamheden verrichtten
in de pelrochemische industrie. In de tweede helft van de jaren negentig heeft VCA-
certitlcering echter ook buiten de aanneembedrijven in de petrochemie een enorme
vlucht genomen. Inmiddels beschikt 44 procent van de bouwbedrijven over een
VCA-certitlcaat. een percentage dat voor de 50+ bedrijven zelfs op 91 procent

18 M. Konings en M. van der Zouw (2002), Swforana/vw W40 2000: Ana/vjr van 69 j f r t o w
<>;> /w.si.v »WI mr«>wv<»n.(. Den Haag: Ministerie van Sociale Taken en Werkgelegenheid. p. 14
I*J l.isv (2(X)I). frrmym/>/x>rrii.i>r .4rfcei<fcf«n)tf<\«-ni'Jl7n«<y 200/, Amsterdam: Lisv. p. 76. Daar
koml nog hij dal in de bouw vrijwel uitsluitend mannen werkzaam zijn. en het aantal WAO-aan-
vragen onder mannen met 10.2 per dui/end nog weer lager is dan gemiddeld.
20 L. Waterman (2001). Pnyxway /or a F«i5iy>i7»7y SfmA into rt^ £5/aWi5nnM'm <>/ O»m-

rni/ Hr<»/f/r Supp""/'""'"' Onw/mr/iofi /n«yi«rrv. London: HSE. p. 9
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ligt.-' VCA-certificering is van belang omdat het bijdmgt «an ecn systematisch
arbobeleid. het is ook interessant omdat een van de verificatieptinten (i.e. punt S.I)
de aanwezigheid van een werknemersveriegenwoordiging voorschrijft. VCA ver-
eist dat de bedrijfsleiding minstens viennaal per jaar vergadert met de werk-
nemersvertegenwoordiging en dat de afspraken met de werknemersvertegenwoor-
diging bekend worden gemaakt aan het personeel. Overigens is vertlcaliepunt 5.1
ge'e'n zogehetcn 'must-vraag": ook zonder formelc mede/eggenschap kan ecn
bedrijf een VCA-certificaat vcrwerven (30 procent van de gecertificeerde S()+
bedrijven heeft ge*n O R ) . -

Al deze activiteiten lijken duidelijk hun vnichten al le werpcn; zo is nict minder dan
96% van de bedrijven met een VCA-certificaat van mening dat hienloor dc arbcids-
omstandigheden positief zijn beinvloed.--' De werknemers schalten de vciligheids-
situatie positiever in dan 10 jaar geleden*"*, en hct aantal wcrkgcrclatccrde ge/ond-
heidsklachten is eveneens gcdaald (/ic label 6.2.2). (X>k is in dc loop van dc jarcn
'90 dc arbeidsongeschiktheid in dc richting van hcl landclijk gcmiddcldc gcdaald.
en ligt hel verzuim de laatste jaren rond of /ells iets ondcr hct gcmiddclilc (anno
2000 5.1 procent cxcl. zwangcrschap legen S.S proccnl landclijk) Hct uaninl hoc-
tes door de Arbeidsinspectie daaldc in 2(X)2 ten op/ichte van dc jaren daai voor -
van 973 in 2001 naar 782 in 2002 ."

.2.2. in <fe 6o«w (% tver/t/iemerr)

Veiligheid niet in orde
Psychische klachten
Bovenste ledematen
Onderste ledematen
Nek- en rugklachten
Klachten in relatie tot werk

Bouw 1990

22
14
32
35
28
40

Bouw2000

14

30
29
24
32

UTA 1990

15

12

24

24

21
27

UTA 2000

9

23
22

19

24

Bron: Arbouw monitor

De vraag die in het kader van deze Studie van belang is, is of die verbetenng van de
veiligheid en gezondheid mede te danken is aan de bijdrage van ondernemingsra-
den en, zo ja, wat dan precies die bijdrage behelst. Om deze vragen te beantwoor-

21 Bron: Databestand arftomonifoi- 200/
22 Ibid.
23 A. Peters en E.C. van Hoorn (2002). Arfcomom'for 200/, Den Haag: Arbeidsinspectie, p. 28
24 De ongevallenincidentie lijkt ook te zijn gedaald. al zijn de cijfcrs uit 1988 en 2001 moeilijk
met elkaarte vergelijken. Statistiek der bedrijfsongevallen 1988, in: D.J. Klein Hesselink (1995),
Ortgeva//enre#'.s"'a';e /n /?e</ry// over <fe meWmg, re^/j/ra/ie e/i a n a / w van arfre/</ro/igeva//en,
Amsterdam: NIA, p. 45 resp. SZW (2002), /4ri>o/7a/a/i.s 2002. Den Haag: Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, p. 46
25 Cobouw (2003), BOMH' /yVtr fcefer op a r to te feKen (5 maart 2003)
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den zijn drie bedrijven doorgelicht e"n aanvullend zes expertinterviews afgenomen.
Voordat de bevindingen worden gepresenteerd, volgt eerst een körte schets van de
relevante omgevingsfactoren. Daarbij dient opgemerkt dat de casestudie zieh
beperkt tot de burgerlijke - en utiliteitsbouw (B&U).

//jv/oet/ econom/st7re, fec/t/io/ogüc/ie en
De jaren '90 waren voor de bouw in het algemeen, en ook de B&U-sector, een
periode van economische voorspoed. In de periode 1988-1999 steeg de omzet in de
B&U-sector met 63 procent^ De werkgelegenheid groeide eveneens, zij het dui-
delijk minder sterk (18 procent).^ Ondanks de minder sterke stijging van de werk-
gelegenheid steeg het aantal vacatures in de bouw we"! bijzonder scherp: voor de
B&U-sector was het percentage vacatures 6 procent op een totaal aantal arbeids-
jaren van 189.000 (anno 2002).^ De chronische onderbezetting is een risieofactor
wat betreft de werktijden. Uit monitoronderzoek in het kader van de evaluatie van
de Arbeidstijdenwet bleek in 2000 dat in e"e"n op de vijf bouwbedrijven de stan-
daardnormen met betrekking tot de werk- en rusttijden waren overtreden, en in een
zelfde aantal bedrijven te lang werd overgewerkt."^ De wervingsproblemen en het
bijzonder hoge verloop in de bedrijfstak zouden redenen kunnen zijn de arbeids-
belasting te verminderen: binnen twee jaar is de helft van de bouwvakkers onder de
25 jaar alweer uit de bedrijfstak uitgestroomd, waarbij de belastende arbeidsom-
slandighcden (18 procent) en werkinhoud (26 procent) bijna de helft van het ver-
trek uit de bouw verklären. Voor de werknemers die eventueel wel hadden willen
blijvcn. zijn de arbeidsomstandigheden zelfs de belangrijkste reden voor vertrek.^'
De krapte op de arbeidsmarkt (en de vergrijzing in het personeelsbestand) biedt de
werknemers een kans om een krachtdadig arbobeleid te eisen en is een argument
dat door de vakbonden ook wel wordt gebruikt.

De technologische en bedrijfskundige ontwikkelingen hebben een tweeledig effect
op de arbosituatie in de branche. Zo is sprake van een verschuiving naar groot-
schaliger pixxluctieproccssen, waarbij het accent zeker voor de grote bedrijven
steeds nicer op projectontwikkeling komt te liggen. Dit blijkt onder meer door het
toegenomen percentage Uta-personeel in de branche, terwijl met name het lager
geschoolde werk wordt verdrongen door allerhande nieuwe technologieen en wij-
zigingen in de produetieketen (zoals een verschuiving naar prefab, fabrieksmatig
geproduccerde halffabrikaten en bekistingen). Ook ontwikkelt de branche specifie-
ke technologieen om met name de fysieke belasting te verminderen. Deze ontwik-
kelingen /.ijn wellicht ten dele een verklaring voor de dalende fysieke belasting in
de bouw. Aan de andere kant leidt de projeetmatige manier van werken mogelij-

26 CBS Stallin«. tfi.vr»n> Soun-Fii/irrfoü/ Anno 2001 beliep de omzet in de B&U-sector mim
27 miljard Euro (EIB)
27 CBS (2(X)2). ÄHiou/ftofiomucVir Mua/uivM»«fi>*. September 2002. p. 14
28 Bronnen: CBS Statline; CWI (2003), Af*ri<i$m<irtrm<viilor fcouHni/vrrivid. www.werkza-
Wen.nl/artx:idsmarktmonitor/bou\vnijverheid/main.hlm
2<> Mevissen 2001. pp. 130 en 272
30 I.W. Conen. Bouw verliest groot deel van jonge arbeidskrachten aan andere bedrijfstakken.
in Awu-AK-r*. 2002«. p. 24-25
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kerwijs tot een toename van de psychische belasting en veiligheidsrisico's door de
steeds complexere verantwoordelijkheidsverdeling." Bovendien word! steeds meer
werk uitbesteed aan gespecialiseerde onderaannemers en een toenemend aantal
ZZP'ers. waarmee ook een deel van de arhorisico's word! verschoven. Uit de moni-
torstudie van het CBS blijkt dat de arbcidsomstandighcdcn van /.clfstundigcn in dc
bouw aanmerkelijk zwaarder zijn dan die van werknemers.'*

De bouw is een sterk gereguleerde bedrijfstak. Naast de algemcne wettelijkc ncpa-
lingen in het Arbobesluit over bijvoorbeeld fysieke helasting en het werken met
gevaarlijke Stoffen, is voor de bouw een aparte atdcling gercservecrd in het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De naleving hicrvan is echter hij/.ondcr mutig."
De invoering van de wet TZ in IW4 heef't wel vruchten afgeworpen. in de /in van
een toenemende aandacht voor de problematick en een daadwcrkclijk dulcnd ver-
zuim.** Het bewustzijn van de kosten van verzuim is hoog.
De beide CAO's Bouw (± 150000 werknemers) en Uta (± 48(XK) werknemers)
kennen sinds 1987 een apart hoofdstuk arbeidsomstandigheden in de C'AO. dal
onder meer afspraken bevat over periodieke gezondheidskeuringen en aansluiting
bij een reintegratiebedrijf. <5n een aantal concrete normen omtrent met name dc
fysieke belasting en een verbod op het werken met teer of asbesthoudende produc-
ten (art. 48 Bouw-CAO). Uitvoerders dienen op grond van art. 8a Uta-CAO over
een lijst van veiligheids- en gezondheidsbedreigende Stoffen te beschikken. Voorts
is in Oktober 2001 een arboconvenant bouw afgesloten, met name gericht op de
beperking van de fysieke belasting en de werkdruk £n van de blootstelling aan
kwarts en oplosmiddelen (OPS).-" Het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid en de sociale partners hebben hiervoor in eerste instantie beide 3,6 mil-

31 Om deze complexiteit te regelen, is in 1994 het Bouwprocesbesluit Arbowet uitgevaardigd.
Dit verplichtte de hoofdaannemer duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheids-
verdeling gedurende het bouwproces, een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen, e"n zorg
te dragen voor medezeggenschap op de bouwplaats
32 CBS/SZW (2001), /trfcei</som.sfa/u##n«fe;i 200/: momfon'ng v/o personen. Den Haag/Voor-
burg: Elsevier/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 46-59
33 In de praktijk blijkt de naleving van het besluit (thans hoofdstuk 2, afd. 5, Arbobesluit) bij-
zonder matig: zeventig procent van de opdrachtgevers, vijfenzeventig procent van de aannemers
en negentig procent van de architecten kon drie jaar na invoering geen enkele verplichting uit het
besluit noemen. N.E.T. Nieboer (1997), £#<?cr va/i Ac/ äuutvp/we.T/rc.v/H//: fiefcn<//ieü/, we/ww-
img en /ui/eving van Ae/ ßoMW/7rocp.sfee.v/Mi7 Arteirf.som.vtomyi^/ie^nH'er, Den Haag: VUGA/Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Anno 2003 is voorgesteld om een deel van de
regelgeving zelfs maar helemaal te schrappen omdat deze zo siecht werd nageleefd
34 E1B (1996), //er jiVAr/everzu/m in </e /wuwni/ver/iWd m /95M, Amsterdam: Economisch
Instituut Bouwnijverheid
35 Daarnaast is een convenant 'arbovoorlichters' afgesloten. Doel van het convenant arbovoor-
lichters is om twintig WAO-ers uit de bouw om te scholen en in te zetten als arbovoorlichter. De
arbovoorlichters worden ingezet om op bouwplaatsen voorlichting te geven en de bewustmaking
van arborisico's te stimuleren. Daarbij richten zij zieh vooral op de onderwerpen werkdruk, fysie-
ke belasting, kwarts en OPS
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joen euro ingebracht. Omdat de convenantsafspraken op het moment van onderzoek
nauwelijks bekend waren bij de onderzochte bedrijven, zal hier niet verder op de
inhoud en de doorwerking van het convenant worden ingegaan.

rn <
De vakbonden in de bouwnijverheid hebben, mede door de stabiel hoge organisa-
tiegraad (rond de 40 procent)^, een tamelijk Sterke positie. Zo is de bouwnijver-
heid de bedrijfstak waar de Ionen in de jaren '90 het snelst zijn gestegen" - al is
dit natuurlijk primair toe te schrijven aan de voortdurende krapte op de arbeids-
markt. Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid speien de vakbonden een
actieve rol: niet alleen door arbo-afspraken op te nemen in de CAO's, maar ook
door de herhaalde aandrang van de werkgevers tot verdergaande deregulering of
decentralisatie te weerstaan.™ Naleving van de CAO is een van de centrale aan-
dachtspunten, en wordt soms onder dreiging van kort geding afgedwongen.
Daarnaast ondernemen de bonden regelmatig gerichte acties tegen bijvoorbeeld
fysieke overbelasting™. OPS'*", ongevallen"*' en werkdruk"*', ontwikkelen zij aller-
lei voorlichtingsmateriaal, en heeft de Hout- & Bouwbond CNV in samenspraak
met de Arbeidsinspectie een keurmerk voor veilige bouwbedrijven ontwikkeld in de
vorm van de zogeheten Arboster.
Het vakbondswerk in bedrijven van de bouwbonden haakt ook sterk aan bij arbo-
thcmu's. Zo hielden begin jaren '90 kaderleden vier keer per jaar veiligheidsin-
specties op de werkpiek en werd wekelijks de "Arboman van de week' aangewezen.
die een arbo-aanspreekpunt vcx>r de bouwvakkers was en de Signalen van de werk-
vloer aan de ondernemingsraad door moest geven. In de CAO is een voorziening
opgenomen voor werkplekbezoekers ("busploegen"). kaderleden die met een check-
list door het bedrijf gaan. Deze taken zijn de laatste jaren echter overgenomen door
de VCA-coördinatoren, waardoor de signalerende rol van de vakbond wat is afge-
brokkeld.
De schattingen omtrent het aantal ondememingsraden in de bouw lopen licht uit-
cen. Het nalevingsonderzoek en de Ar/wmom'tor 200/ komen tot een nalevingsper-
ccntage voor de 50+ bedrijven van 71 respectievelijk 73 procent - waarmee de
bouw- en houtnijverheid de bedrijfstak is waarin artikel 2 WOR het slechtst wordt

36 CBS (2002). Soc-iaar'-Ec-wnomut-nr Maamfrm/miV*. September 2002. p. 22 vgl. F. Tros
(2(XX)), /Vcrnfni/i.fcnnx von arrViu'.JirrnoiidVnfl«!: £>n <>m/rr;<vJt naar <&• arrVidsvoorHaanfr/1-
ninninx in <'«* iVn/VWu/uis«"pnYurr wc»«r in Je/*•nVxfe /VS2-2OÜÜ. Universiteit van Utrecht: diss.,
p. 10h
37 CBS (2003). 5rari.Tri.trn /w/r>rin 200J//2. p. 6
38 Tros 2(XX>. p. 140
3") Campagnc "Ken boiiwvakker is niet van stecn" (19%)
40 J. Bus (19%). 7r ncr.v«-n.v «>f> ^ n nac-nrfcur/'e. Woerden: Bouw- & Houtbond FNV
41 Onder/ocksrapport "Nul is genoeg" (1998)
42 ZH deed de Rijksumveniiteit Groningen in 1998 ondereoek naar de weridnik in de bouw. vgl.
Bouw- en houtbond FNV (1999). AM« onaVr »•onrm/«': Utrirn ;o»ufcr fmr«. Woerden: FNV
Bouw. Arbowij/or 14
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nageleefd.^ Ongcvecr twee derde van de .*>()+ ondernemingsradon hecfl ecn
VGW(M)-commissie ingesteld."" Na een aanvankelijk aurzclciidc opsielling tegen-
over de OR als werknemersvertegenwoordiging op de bouwplaats. is op hoi gehied
van veiligheid en gezundheid de rol van de OK nu toch (amclijk onoiiisia-clon In
artikel 40 van de CAO bouwbedrijf is vastgclcgd dat de bonden contuctporsonen
kunncn aanwijzen am de ondememingsradcn tc ondersleunen. Ook /ijn or plat-
forms van kadergroepen. waarbij de vakhonden een belangnjke onderMeunendc
taak hebben. Omgekeerd kunnen kaderleden uit de OR de urheidsontstandigheden
in hun bediijf aankaarten bij hun vakhoiulsbcstuurder. IVsondanks blijkt uil hol
nalevingsonderzoek 21XK) dat het contact met de vakbond in de houw niet als bij-
zonder intensief gekaraktcriseerd kan worden, cvcnnün als hol contact met andere
ondememingsraden.'"

Drie bouwbtdrijven

In het kader van het onderzoek zijn drie bouwbedrijven be/ochi. Do hevindingen
uit het onderzoek (interviews, analyse arbodocumenten en wcrkncnierscnqudle)
zullen worden geintegreerd in de bredcre bedrijfstakanaly.se die hicronder volgl.
Ter lnlnxluctic wordt echter eerst een bee Id geschctst van de drie bedrijven.
Bouwbedrijf BB is een middelgrotc bouwondememing met zo'n 65 werknemers.
waarvan 40 bouw-CAO'ers en 23 UTA. Het bedrijf rieht zieh op de ontwikkeling
en uitvoering van met name utiliteits- en industriele bouwprojecten. Het bedrijf is
sinds 1996 ISO- en VCA gecertificeerd (inmiddels VCA**). Het bedrijf heeft een
arbocoördinator, die tevens voorzitter is van de OR. Deze ondernemingsraad is
opgericht met het oog op de ISO-certificering, en in die zin instrumented. Vier van
de vijf leden worden gekozen, de voorzitter (arbocoördinator) is in functie benoemd
door de bestuurder. De OR-leden waren zieh niet bewust dat dit een merkwaardige
gang van zaken genoemd kan worden en in strijd met de W0R.
Bouwbedrijf BH is onderdeel van een holding met zo'n 800 werknemers, met een
omzet van ruim 160 miljoen euro. H zelf rieht zieh op utiliteits- en woningbouw,
projectontwikkeling en binnenstedelijke herontwikkeling Bij BH werken een klei-
ne 200 werknemers en een omzet van 77 miljoen euro. Het bedrijf maakt de laatste
jaren een vrij forse groei door, waardoor ongeveer de helft van het personeel min-
der dan 5 jaar in dienst is. 42 procent van de werknemers is jonger dan 35 jaar. Ook
is het Uta-personeel, gegeven het toenemend belang van de projectontwikkeling,
duidelijk oververtegenwoordigd: van de medewerkers valt 47% onder de CAO Uta.
BH is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd sinds 1999. Het bedrijf heeft al sinds 25

43 Bruin, E. en F. Huijgen (2000), Afa/evi'n; van rfe W?/ op d? Ora/ememmssrcwfen.- Stand van
za/ten fogin 2000, Den Haag: Elsevier/SZW, p. 8. Overigens wreekt zieh hier dat de bouw- en
houtnijverheid een zeer heterogene bedrijfstak is, met ze"e"r uiteenlopende nalevingspecentages per
sub-branche: zo ligt voor de woningeorporaties de naleving boven de 100% (diverse 50- perso-
neelsvertegenwoordigingen zijn omgezet in OR'en), terwijl dat voor de schildersbranche rond de
20% ligt. Bron: FNV Bouw (niet gepubiiceerd)
44 Databestand /4rfcomo«//or
45 Bruin/Huijgen 2000, p. 62

253



jaar een ondernemingsraad, en is daarmee een voorloper in de bouw. Volgens de
directie is het Uta-personeel ondervertegenwoordigd in de OR.
Bouwbedrijf BR is onderdeel van een holding met zo'n 300 werknemers. Hei
bedrijf ontwikkelt met name utiliteits- en woningbouwprojecten. BR is de grootste
werkmaatschappij van de holding, en heeft ruim 150 werknemers in dienst. Hei
gemiddeld aantal dienstjaren van het bouwpersoneel ligt rond de negen, van hei
kantoorpersoneel iets onder de zes. De gemiddelde leeftijd van het bouwpersoneel
ligt boven de 40 jaar, hetgeen door de directie in sommige opzichten (met name met
het oog op het ziekteverzuim) als problematisch wordt gezien. Van de medewerkers
van de bouwmaatschappij valt 72 procent onder de CAO Bouw, de overige werk-
nemers zijn Uta-personeel. BR is, net als de andere onderdelen van de groep, zowel
ISO- als VCA** gecertificeerd. Het bedrijf heeft een ondernemingsraad e"n een
VGM-commissie, die overigens geen OR-commissie is maar een functionele com-
missie van het bedrijf waarin e"e"n OR-lid participeert.

Hoewel veiligheid en gezondheid voor de meeste werkgevers lange tijd geen
bclangrijk thema was. zijn zij zieh sinds het eind van de jaren '80 over het algemeen
zeer bewust van de problematiek. Dit geldt zeker voor de grote concerns, maar ook
voor het middenbedrijf. De toegenomen aandacht voor 'arbo' is onder meer inge-
geven door het hoge verzuim eind jaren' 80. maar vooral door de introduetie van
VCA. Deze beide stimulansen hebben ook hun uitwerking niet gemist op de onder-
zochte bedrijven, ul verschillen de accenten per bedrijf. BB rieht zieh sterk op ver-
zuimbestrijding en kostenbeheersing. terwijl BH het arbobeleid ook strategisch ziet
als instrument van sociaal beleid om personeel aan zieh te binden. BR geeft aan bei-
de elementen nice te taten wegen, maar uit het bedrijfsbezoek en de documenten
blijkt toch dai het accent zwaar op verzuimbestrijding ligt (waarbij leeftijd als bepa-
Icnde factor wordt gezien en arbeidsvoorwaardelijke prikkels niet worden
geschuwd). De directe invloed van wetgeving of Arbeidsinspectie is volgens de
geinterviewde bestuurders beperkt. De wetgeving is redelijk eenvoudig te incorpo-
reren in de VCA-activiteiten.

Het arbobeleid in de onderzochte bedrijven ziet er op papier prima uit. Er zijn uit-
gewerkte plannen van aanpak die de toets der kritiek redelijk kunnen doorstaan'**.
en belangrijker nog is de (verplichte) aanwezigheid van een VCA-coördinator. Op
grond van verificatiepunt 7.1 VCA zouden maandelijks veiligheidsinspecties op de
diverse locaties moeten worden gehouden. hetgeen in ruwweg 80 procent van de
gevullcn ook gebcurt. De uitvoering is in handen van de direct leidinggevenden,
soms met ondersteuning van de VCA-coördinator. In twee van de bedrijven gaf de
VCA-coördinator aan dat hij soms een aanjagende rol had om de uitvoerders te
motiveren. De scholing van de werknemers is conform hoofdstuk 4 VCA.

46 Uit hei gegcvensbesland van de /Arfewnom'for blijkt dai hei bczil van een VCA-ccrtificaal
steri samenhangt met de kwalitcil van de risico-inventarisatie (V.SS***) en het plan van aanpak
(V.26***).
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Het overleg met de OR is. zeker in VCA-gecertificeerde bedrijven, op papier goed
geregeld en in de praktijk wordt aan de verplichtingon goed gehtxir gegeven. Dit
geldt zeker voor de grotc bedrijven. In de middenbedrijven stuit medc/eggcnschap
nogal eens op bezwaren bij de ondernemer. hetgeen ook blijki uii de luge instel-
lingsgraad.^ De bedrijfscultuur wordl getypeerd als "vrije jongens". /ekcr in de
kleinere familiebedrijven. Kritische ()R-leden worden volgens meordere geVnter-
viewden niet allijd gewaardeerd, en de OR-Iedcn durven /ich niet altijd uit te spre-
ken om de verhoudingcn niet te verstoren. 'Arbo' is in de houw eon frequent lerug-
kerend agendapunt; opvallend genoeg is dit in VCA-gecertificeerxle bedrijven niet
vaker dan in niet-gecertificeerde bedrijven.'"' De betrokkenheid van de werknemcrs
bij de risico-inventarisatie en het plan van aanpak wijkl in do bouw ids negatief at
ten opzichte van het landclijk gemiddelde. In de gecertificeerde bedrijven /.ijn het
vaker de leidinggevenden en de arbodeskundigc die, veelul in samenwerking. dc
risico-invenlarisatie dragon.

7aAW 6.2.J. /iap fcy arfro-ovrr/rj? f %

Arbo vast agendapunt

OR/werknemers betrokken bij RIE

OR/werknemers betrokken bij PvA

Bouw

64
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72

MM DOQrf

Gemlddeld

46

40

65

Cramer's V

.26*"

.29***

.24***

Bouw

67

66

78

SfebMM

Gemlddeld

48

65

85

W l

Cramer'« V

.27""

.26***

.14***

Bron: Arbeidsinspectie. dalabestand Arbomonitor 2001

In de drie onderzochte bedrijven is het beeld positiever. Het overleg wordt als
'open' gekarakteriseerd en de onderlinge verhoudingen als 'goed'. De vergaderfre-
quentie is bij BB 4 keer per jaar, bij BH en BR 6 keen Arbo is een vast agendapunt.
De informatievoorziening is naar behoren, de ondernemingsraden worden betrok-
ken in de besluitvorming en bij het plan van aanpak, maar de formele procedures
worden zelden gevolgd (met name het instemmingsrecht is een onbekend feno-
meen). De betrokkenheid van de OR'en beperkt zieh in alle drie bedrijven tot het
aanhoren van de voortgang van het plan van aanpak, en incidenteel het aandragen
van een gesignaleerd knelpunt. De ondernemingsraden stellen zieh weinig initia-
tiefrijk op, hetgeen door alle drie de bestuurders werd betreurd - zij zouden wel
meer uitgedaagd willen worden door de OR.

van flV

De motivatie voor arbo onder ondernemingsraden is over het algemeen hoog, mede
doordat de risico's vaak duidelijk zichtbaar zijn en ook in de praktijk tot ernstige

47
48

Bruin/Huijgen 2000, p. 54
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ongevallen leiden. De ondememingsraden zijn over het algemeen echter weinig ini-
tiatiefrijk. Het functioneren van de ondememingsraden stuit op diverse hinderpa-
len. K n daarvan is de läge vergaderfrequentie"^, waardoor de continuiteit ver te
zoeken is en de werkgever nogal eens geneigd is besluiten te nemen zonder op de
volgende vergadering te wachten. Als belangrijkste probleem geldt dat het kennis-
niveau laag is en de scholingsdagen lang niet worden opgemaakt. Dit heeft onder
meer te maken met de instelling, zeker öök bij de OR-leden zelf. dat het werk voor-
gaat. Vooral bij machinegebonden werk wordt het ondoenlijk geacht zieh vrij te
maken, omdat dan het werk stil komt te liggen. De opbrengst van de cursussen lijkt
ook tamelijk mager, en beklijft siecht. Deskundigheid wordt eveneens zelden extern
ingehuurd, ook niet bij de arbodienst. Dit komt niet zozeer doordat de directeuren
moeilijk doen, maar vooral doordat de meeste bouw-OR'en geen traditie kennen
wat betreft het inhuren van externe ondersteuning. De eventueel wel aanwezige
kennis is vaak gebonden aan den of twee OR-leden. De meeste VGW'ers in de
bouw blijven steken op operationeel niveau, en willen concrete oplossingen voor
concrete problemen. Arbo is vooral het terrein van de praktische jongens. met een
fixatie op veiligheid en technische oplossingen. Een meer beleidsmatige aanpak
blijkt vaak lastig. Zo krijgen ondememingsraden over het algemeen wel alle infor-
matie die ze wensen. maar is het weinigen gegeven om bijvoorbeeld achter de ver-
zuimcijfers te kijken en de eventuele structurele oorzaken van het verzuim te door-
gronden en op een zinvolle wijze te bespreken.

De enquete onder inspeetcurs van de Arbeidsinspectie bevestigt dit beeld. In para-
graaf 4.1.5 was al aangegeven dat de kennis van medezeggenschappers in het alge-
meen te wensen overlaat, en nadere beschouwing van de data leert dat OR-leden in
de bouw hier nog eens negatief van afwijken: de arbokennis scoort een mager vijf-
je en ook zijn de ondememingsraden matig op de hoogte van het arbobeleid in hun
organisatie (5,4). Het vermögen om concrete knelpunten op een hoger, beleidsma-
tig niveau te tackelcn is eveneens onvoldoende (4,8).
De ervuringen in de drie onderzochte bedrijven zijn in lijn met de expertinterviews
en de AI-enquete. De bestuurder van BH meldt dat 'zijn' OR een aantal sterke voor-
zitters heeft gehad. maar dat verder het niveau matig is en ondanks jaarlijkse cur-
sussen ook niet werkelijk lijkt te stijgen. Bij BB is de arbokennis sterk gekoppeld
aan de positie van de voorzitter. die tevens VCA-coördinator is. De bestuurder van
BR wijst er aan de andere kant op dat de kennis van wet- en regelgeving wellicht
matig is. maar dat de bijdragc van de OR juist bestaat uit kennis van de werkvloer
- en die is goed.

De primairc verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het arbobeleid ligt over
het algemeen bij de VCA-coordinator. Deze stelt vaak de risico-inventarisatie en het
plan van aanpak op. en heeft door regelmatige werkplekinspecties een goed beeld
van de arboproblematiek op de locaties. In het overleg over de risico-inventarisaiie
en met name de voortgang van het plan van aanpak is de inhoudelijke bijdrage van

4«J Bruin/Huijgen 2000. p. 60
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de OR over het algemeen beperkt. De ondernemingsraden stellen /ich ook nict bij-
zondcr kritisch op. Incidenteel wordt wel een punt onder dc aundacht van de coot-
dinator gebracht, maar het blijkt voor de OR lastig om dcrgelijkc knclpunten op een
beleidsmatige manicr op te pakken. Bij de uitwerking van concrete punten. bij-
voorbeeld de aanschaf van nieuwe werkkleding. is dc samenwerking tussen VCA-
coördinator en OR vaak wel positief. omdat de OR-leden weten of bepaalde oplos-
singen werken in de praktijk. De situatie in de drie onder/.ix'hte bedrijven bevestigt
het hierboven geschetste beeld dat is ontlccnd aan de expertinterviews (of beter, de
expertinterviews bevestigden het beeld uit de eerdere bedrijfsstudies).
Voor externe arbodiensten zijn OR-leden mocilijk aanspreekbaar, onidal /e vaak
niet op de locaties zijn. Bovendien zijn dc meeste ondemennngsraden met cig
gemotiveerd om met de arbodienst te spreken. De contactcn met de arbodienst ver-
lopen vrijwel altijd via de VCA-coordinator. Heel incidenteel maakl de geinter-
viewde adviseur van de arbodienst wel nice dat een OR-liil mccloopt hij een
bedrijfsbezoek. In die gevallen zijn de ervaringen gocd. omdat de OR-leden loch
behoorlijk goed wcten wat cr speclt op dc werkplck. Bovendien lijkcn de werkne-
mers mecr be re id om hun vcrhaal te doen als er ook iemand van dc OR mecloopt.

Systematisch contact met de achterban, bijvoorbeeld door een eigen rondgang of
alleen al door mee te lopen met de VCA-coördinator of de arbodienst, zou belang-
rijke input kunnen leveren voor een effectief arbobeleid. In de praktijk is de rol van
de ondernemingsraad echter beperkt. Het contact met de achterban is weinig inten-
sief, ook in vergelijking met andere branches.-'" Als belangrijkste verklaring wordt
door ondernemingsraden aangedragen dat de achterban niet geVnteresseerd is.
Daarnaast wordt contact met de achterban bemoeilijkt door de verspreide locaties.
Een mogelijke insteek zou kunnen zijn de achterban te benaderen via de zogeheten
toolbox-meetings, waarbij maandelijks een arbothema wordt besproken met het
personeel. Van die mogelijkheid maken ondernemingsraden echter zelden gebruik.
Sterker nog, juist de verplichte toolbox-meetings (verificatiepunt 5.3 VCA) lijken
een actieve inventariserende rol van de ondernemingsraad zdlf in de weg te staan.
Als er al Signalen van werknemers via de OR lopen, dan is dat toch veelal op ad hot-
basis en gekoppeld aan persoonlijke contacten van de individuele OR-leden.
Ook in de drie onderzochte bedrijven is het contact tussen OR en achterban matig,
en zeker niet systematisch georganiseerd. Raadpleging van de werknemers verloopt
in principe via de toolbox-meetings, al lijkt daarbij vooral sprake van voorlichting
naar de werknemers en nauwelijks van informatieverkeer in omgekeerde richting.
De toolboxes werken bovendien niet altijd optimaal, deels omdat de werknemers of
de uitvoerder niet gemotiveerd zijn. Te vrezen valt daarnaast dat de uitvoerder niet
alles te hören krijgt vanwege een ervaren afstand tussen de werknemers en hun lei-
dinggevende.

50 Bruin/Huijgen 2000, p. 62
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Bouwlocaties behoren tot de werkplekken die het meest intensief worden gein-
specteerd door de Arbeidsinspectie.^' Uit de enquete onder de inspecteurs van de
Arbeidsinspectie en een interview blijkt echter dat zij hierbij weinig steun onder-
vinden van OR-leden. Het gebruik van de formele bevoegdheden wijkt, in negatie-
ve zin, sterk af van de andere branches. Meer dan de helft van de inspecteurs meld-
de dat de OR-leden zelden of nooit gebruik maken van hun vergezelrecht, en meer
dan 90 procent dat de OR-leden zelden gebruik maken van het recht om de inspec-
teur onder vier ogen te spreken. Dit kan in belangrijke mate worden toegeschreven
aan het feit dat de bouwlocaties veelal verspreid zijn, en dat lang niet altijd een OR-
lid op de locatie aanwezig is. Als zij er wel zijn. gebeurt het desondanks zelden dat
aanwezige OR-leden gebruik maken van hun rechten: 'de koffie gaat voor'. Boven-
dien zien OR-leden de inspecteur als een bedreiging voor het eigen bedrijf.
De inspecteurs in de bouw zijn ook aanmerkelijk negatiever over de motivatie van
de OR-leden dan in de andere bedrijfstakken: slechts ee'n inspecteur schatte de
motivatie hoog in. Daarnaast wordt de inhoudelijke inbreng van de medezeggen-
schappers matig gewaardeerd: de inhoudelijke kennis van arbozaken is onvoldoen-
de tot siecht (91 procent), de OR is maar zelden geinformeerd over het arbobeleid
van de eigen onderneming, en de OR voedt de inspecteur zelden of nooit (70 pro-
cent) met kennis van de werkvloer. Bovendien is twee derde van de inspecteurs van
mening dat ondememingsraden siecht in staat zijn knelpunten op de werkplek te
vertalen naar het arbeidsomstandighedenbeleid.

Hoewel e"e"n op de drie inspecteurs helemaal niets ziet in de bijdrage van medezeg-
genschap aan het arbobeleid, zien de meeste inspecteurs desondanks toch dat mede-
zeggenschap soms (42 procent) of meestal (27 procent) van nut kan zijn voor de
aandachl voor het arbobeleid. Het is echter duidelijk dat de OR de Arbeidsinspectie
nauwelijks ziet als een strategische partner om de arbeidsomstandigheden op de
werkplek te verbeteren. Dil geldt ook voor de onderzochte bedrijven.

».' dV j'm'/fW van om/erafm/njj.vrad«! w/> ZIP/ «r/w/wteW
Het totaalbeeld dat uit de branchebeschrijving kan worden gedestilleerd, is weinig
sprankelend: bcstuurders staan weliswaar open voor medezeggenschap (mits de OR
niet te kritisch is), maar de bijdrage van ondernemingsraden is tamelijk beperkt.
Het arbobeleid in bouwbedrijven wordt vooral aangestuurd door de eisen vanuit
VCA. Waar een goede arbo-infrastructuur is opgezet en de VCA-coördinator zijn
werk goed doet. lijkt de bijdrage van medezeggenschap tamelijk marginaal. Als
belangrijkste oorzaken worden gesignaleerd: gebrekkige kennis, weinig initiatief.
en een onvennogen om op beleidsmatig niveau tegenspel te bieden legen de
bestuurder of de VCA-coördinator.
Desondanks is, blijkens het databestand van de i4r/>r>moni>or (zie tabel 6.2.5).
slechts 10 procent van de bestuurders van mening dat de OR geen enkele invloed
heeft op het arbobeleid. en 40 procenl gewaagt van grote invloed. Opvallend is dat
in de 50+ bedrijven de invloed juist lager is - hetgeen voor een deel wordt verklaard

51 Artieidsinspectie (2002). .faanrrjtotf 200/. p. 24
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doordat in de VCA-gecertificeerde bedrijven de invloed iets lager is dan in de niet-
gecertificeerde. De invloed van de OR beperkt zieh echter vooral tot het signaleren
van incidentele knelpunten en, in een enkel geval, invloed bij de uitwerking van
concrete maatregelen. Maar zeker als de VCA-coördinator zijn werk goed doet,
komen vanuit de OR betrekkelijk weinig Signalen bovendrijven die de coordinator
niet zelf al heeft opgepikt bij bedrijfsbezoeken. Een belangrijke toegevoegde waar-
de zou de OR wel kunnen hebben bij het signaleren van 'onzichtbare' risico's zoals
werkdruk. Dit vereist een ander contact met de werknemers dan de VCA-coördina-
tor wellicht heeft: het is voorstelbaar dat de werknemers tegen OR-leden iets meer
open durven te zijn dan tegen een gedelegeerde van de werkgever. In de praktijk
lijken de VGW'ers echter vooral gefocust op veiligheidsrisico's en minder op de
organisatorische aspecten van het werk. Wat echter boven twijfel is verheven is de
ervaringsdeskundigheid: de OR heeft zieht op de praktijk en kan mee bevorderen
dat eventuele oplossingen voor gesignaleerde risico's werkbaar blijven. Dit was
voor den van de geinterviewden aanleiding om, in weerwil van de roep om een ster-
kere vertegenwoordiging van de hogere functies in de OR, juist een lans te breken
voor de man van de werkvloer.

De ervaringen uit de drie bedrijfsbezoeken bevestigen het beeld dat hierboven is
geschetst. Gevreesd mag echter worden dat de bezochte bedrijven meer dan gemid-
deld coöperatief zijn en al licht een iets positieve vertekening geven (zoals hieron-
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.2.5. /nv/o«/ va/i de OK oj?

Grote invloed op arbobeleid

Geen invloed op arbobeleid

Alle bedrljven

Bouw

40

11

Gemiddeld

31

8

Cramer's V

32—

.32"*

50+ bedrijven

Bouw

26

17

Gemiddeld

37

9

Cramer's V

.28""

.28*"

Bron: Arbeidsinspeclie, databestand Arbomonitor 2001

der zal blijken): zij zijn waarschijnlijk vooral exemplarisch voor de redelijk goed
georganiseerde, VCA-gecertificeerde bouwondernemingen. Het loont voorts de
moeite om te bekijken of uit de werknemersenquete nog interessante informatie te
halen valt die een nieuw licht zou kunnen bieden op de bijdrage van medezeggen-
schap aan de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.
De achterliggende gedachte bij de werknemersenquete was om de kwaliteit van de
arbeidsomstandigheden te kwantificeren aan de hand van de prevalentie van een
aantal arborisico's. Zo zou ten eerste gekeken kunnen worden of de situatie in de
onderzochte bedrijven sterk afweek van de gemiddelde situatie in de branche, en
ten tweede zouden de bedrijven onderling vergeleken kunnen worden om vervol-
gens le analyseren of hier een verband met de opstelling van de OR gelegd zou kun-
nen worden. Omdat de samenstelling van het personeel, zeker voor BH, nogal
afweek van het landelijk gemiddelde, en bovendien het Uta-personcel vaker respon-
deerde dan do bouw-CAO'ers, is gewogen naarde landelijke verdeling bouw/Uta/*

Arbeidsomstandigheden
(gewogen naar landelijke
verdeling bouw/Uta)

Zwaar werk

Fysieke klachten

Repeterende arbeid

RSI-klachten

Lawaai

Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijk werk

Hoog werktempo/tiidsdruk

Psychische klachten

Ervaren gezondheid matig/slecht

Bouw landelijk
(CBS)

50

58

15

11

28

23

13

BB
n=37

46

41

32

19

39

8

20

16

22

22

BH
n=74

32

34

44

19

15

1

5

18

17

18

BR
n=101

39

28

57

30

12

4

3

25

32

15

Cramer's V

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.21 *"

.16"

.19"

n.s.

n.s.

n.s.

Bron: vragenlijstonderzoek case-studies

52 De respons hedroeg rcspcctievelijk 5 9 * (BB). 74% (BH) en 6 6 * (BR) Dal maakt de gege-
vens voor BH en BR reptrsentatief voor het gehele hedrijf. in die rin dal de betrouwbaarheid
< 0.05 (bij 9 5 * waarschijnlijkheid). Voor BB is de betrouwbaarheid 0.068.
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Wat opvaJt. is dat de arbeidsomstandigheden in de dric bedrijven over de hele linie
beter /.ijn dan net landelijk gemiddelde. hehalve vtx>r lawaai en gevaarlijk work in
BB. Onderlinge vergelijking leert dat, ondanks dat de personeelsbestanden /ijn
gewogen en de functiegebonden arborisico's dus in principc "rechtjietrokken" /ijn.
de fysieke arbeidsomstandigheden in BB /waanler /ijn dan in BH en BR, lerwijl in
BR de risico's RSI en werkdruk vaker vtx>rkomen. De verschillen /ijn echter nict
significant, waardoor het zinloos wordt dc bedrijven ondcrling te vergelijken. Dat
zou, gezien de grote gelijkenis tussen de drie bedrijven wat betrcfl het t'unctioneren
van de OR, ook bijzonder lastig geweest /ijn. Op dit puni kan opgeinerkt worden
dat daannee ee"n van de nevendoelen van de gevolgde werkwij/e, te weten: toetsing
van het nut van het werken met de werknemersenquetc. nict verwc/cnlijkl kon wor-
den.

Ook analyse binnen de af/onderlijke bedrijven levert in eerslc instantie niet bij/.on-
der veel op. Er zijn weliswaar sterke correlaties tussen fysieke cn psychische klach-
ten enerzijds en de ervaren ge/ondhcid anderzijds. maar dal ligl wcl erg voor de
hand. Wat we"l opvalt, is dat voor de hand liggende correlaties tussen rcpclerende
arbeid/RSI en werkdruk/psychische klachten in de drie bedrijven niet of nuuwelijks
worden gevonden. Ook multipele-analyse waarbij de /es af/ondcrlijkc arborisico's
als onafhankelijke variabelen worden ingevocrd. levert afge/icn van 'fysieke be Ias-
ting" geen significante invlocd op van de alzonderhjkc risico's op dc ervaren gc/ond-
heid. Kennelijk is pas een stapeling van risico's van significante invloed. Indien de
zes belastende factoren bij elkaar worden opgeteld tot e"e"n arboscore, is er namelijk
wel een lichte correlatie met de ervaren gezondheid (r = .318**). De verklaarde
variantie is dan echter nog steeds maar 10 procent ( r = 0,10).

Een volgende stap is te kijken in hoeverre de arboscore en de ervaren gezondheid
binnen e'en bedrijf samenhangen met de waardering van de werknemers voor de bij-
drage van de OR. Hiervoor zijn twee Stellingen voorgclegd aan de werknemers:
1. De ondernemingsraad heeft voldoende oog voor arbeidsomstandigheden
2. Zonder OR zouden de arbeidsomstandigheden in dit bedrijf slechter zijn geweest
Daarnaast is de volgende Stelling voorgelegd om de opstelling van de bestuurder te
waarderen:
3. De bedrijfsleiding heeft voldoende oog voor arbeidsomstandigheden.

De werknemers konden op deze Stelling scoren längs een vijfpunts-schaal: geheel
eens tot geheel oneens. De uitkomst voor de drie bedrijven is opgenomen in tabel
6.2.7, waarin een aantal dingen opvalt. Ten eerste dat de gemiddelde waardering
van de werknemers voor de bedrijfsleiding niet onderdoet voor de waardering die
de OR te beurt valt; integendeel. Ten tweede dat de waardering van het Uta-perso-
neel voor de prestatie van zowel de bestuurder als de OR significant posiliever is
(t-toets: tweezijdige overschrijding <.013): het Uta-personeel is overwegend van
mening dat er voldoende oog is voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf, het
bouwpersoneel komt op een gemiddelde score. Ten derde dat de Stelling 'zonder
OR zouden de arbeidsomstandigheden slechter zijn' juist door de bouwvakkers
vaker wordt onderschreven, al is de waardering over het algemeen nauwelijks beter
dan neutraal. Samengevat komen deze twee laatste constateringen erop neer dat de
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bouwvakkers minder vaak vinden dat er voldoende aandacht is voor veiligheid e»
gezondheid, en dat zij meer gewicht toekennen aan medezeggenschap.

.2.7.

Viffpuntscore (landelljk gewogen)

de leiding heeft voldoende oog voor arbo

de OR heeft voldoende oog voor arbo

zonder OR zouden de arbeidsomstandig-

heden slechter zijn

1 = geheel eens, 5 = geheel oneens

BB

Bouw

2.84

2,80

3,05

Uta

1,65

1,88

3,65

BH

Bouw

2,16

2,16

2,35

Uta

1,89

2,14

2,58

BR

Bouw

2,33

2,50

2,52

Uta

1,92

2,08

2,90

Bron: vragenlijstonderzoek case-studies

Een ander opvallend punt is dat de genoemde items op het oog duidelijk samen
hangen: de scores in BB zijn over de hele linie slechter dan in de andere bedrijven.
behalve in de waardering van het Uta-personeel voor de aandacht van bestuurder ei
OR. Aangezien ook de arboscore in BB slechter is dan in de andere bedrijven (6.0
legen 5,0 resp. 5.1 op een schaal van 0-12 knelpunten). lijkt het zinvol de samen-
hang lussen de verschillende variabelen te toetsen (tabel 6.2.8).

Opvallend is dat de arbo-aandacht van de bestuurder in alle drie bedrijven duidelijk
correleert met de aandacht van de OR. Dit zou kunnen betekenen dat de bestuurder
veel aandacht besteedt aan arbeidsomstandigheden omdat hij een arbo-actieve
ondernemingsraad heeft. Een omgekeerde verklaring is echter ook zeer wel denk-
baar: de OR heeft relatief veel aandacht voor arbeidsomstandigheden omdat de
bestuurder het thema op zijn prioriteitenlijst heeft staan. Dit laatste lijkt bij nader
inzien de meest voor de hand liggende verklaring: indien middels partiele correla-
tie gecontroleerd wordt voor de arbo-aandacht bij de OR, blijft de duidelijke corre-
latie tussen de aandacht van de bedrijfsleiding en de arboscore (BB en BR) over-
eind. Indien gecontroleerd wordt voor de arbo-aandacht bij de bedrijfsleiding, blijkt
er echter geen directe samenhang meer te bestaan tussen de aandacht bij de OR en
de arboscore.
Multipele regressie-analyse leert eveneens dat de invloed van de OR niet significant
is (zie tabel 6.2.8b), terwijl het arbobewustzijn van de bedrijfsleiding wel signifi-
cante invloed uitoefent op de arboscore: voor BB tamelijk sterk (R- adj = .413,
ß=.756**). voor BR in beperkte mate (R- adj = .114, ß=.413**). in BH niet signi-
ficant. Het lijkt dus dat de arboscore vooral correleert met de aandacht die de
bedrijfsleiding aan arbobeleid besteedt. en minder met de aandacht van de OR. Dit
bevestigt ook de conclusie uit paragraaf 4.3. dat toch vooral de opstelling van de
bestuurder de cruciale factor is. Uiteraard is het al te lichtzinnig om op grand van
drie cases hier een algemene conclusie aan te verbinden. Het zou echter aardig zijn
vergelijkbaar onderzoek in meerdere bedrijven te herhalen.
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7ÖAW6.2.&I. Corrrtori« ii ifiWoft/ fa//<rn romr/artM)

FuncfWlk gwogan

BB

bedrijfsleiding heeft oog voor arbo

OR heeft oog voor arbo

posrtieve invtoed OR

arboscore

ervaren gezondheid

BH

bedrijfsleiding heeft oog voor arbo

OR heeft oog voor arbo

posrtieve mvloed OR

arboscore

ervaren gezondheid

BR

bedrijfsleiding heeft oog voor arbo

OR heeft oog voor arbo

positieve invloed OR

arboscore

ervaren gezondheid

B«drt|t*-
tekflng

woo? awfeo

1 0 0 0

7 6 3 "

4 8 4 "

6 8 8 "

. 5 1 1 "

1.000

3 3 3 "

1.000

. 3 4 4 "

ORhMfl
oog voor

arbo

1000

462"

489"

.497"

1000

1.000

.263"

OR

1.000

.586"

.354"

1 000

1.000

.356"

Arbo-
•eor»

1000

526"

1 000

264"

1.000

.300"

crvBron
guond-

1000

1000

1.000

" p<.0/, * p<05

Bron: vragenlijstonderzoek case-studies

7hfce/ 6.2.8fe O/? 0/7 Je

Bestuurder heeft oog voor arbo

OR heeft oog voor arbo

Constante

R*adj

BB

.756"

-.041

-1.217

.495

BH

.244

.070

3.990

.059

BR

.413"

-.085

3.809

.114

*= p<05, "=p <07
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6.3. Bank- en verzekeringswezen

Het bank- en verzekeringswezen is een branche waarin tot medio jaren '90 betrel
kelijk weinig aandacht was voor het thema arbeidsomstandigheden, een enke
grootbank uitgezonderd. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was dat c
meest zichtbare veiligheidsrisico's in een kantooromgeving nagenoeg afwezig zij.
Ook gezondheidsrisico's sprangen nauwelijks in het oog, en het verzuim in c
zakelijke dienstverlening was benedengemiddeld." Mede naar aanleiding van c
wet TZ (1994) en met name de opmars van 'nieuwe' risico's als RSI en werkda
is 'arbo' echter allengs hoger op de agenda komen te staan. In 1999 werd voor hi
eerst aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden (i.e. werkdruk) in de ban!
CAO**, en in april 2000 werd een intentieverklaring arboconvenant getekend."

/nv/o«/ fconom/sc/ie, /? r/ino/ox/sc/ii en
Als oorzaak voor de toenemende arboproblematiek kan worden gewezen op c
scherpe (internationale) concurrentie, een aanhoudende golf van fusies en reorgi
nisaties, de steeds hoger wordende eisen aan het personeel, en de voortschrijdenc
automatisering.™ Al deze ontwikkelingen hebben direct of indirect effect op c
arbeidsomstandigheden: (ervaren) werkdruk, werkonzekerheid, intensievere taal
hdiistinc en Inakverwnrrinp. en bee.ldschftnppehnnden we.rk. / .R S.H Hit ondp.ryoe

naar de naleving van de Arbeidstijdenwet blijkt voorts dat de zakelijke dienstverle-
ning na de sector transport de bedrijfstak is waar de normen rond de arbeidstijden
het meest frequent worden overschreden (met name de standaardnorm voor de
dagelijkse/wckelijkse arbeidstijden).'''' Daarnaast hebben de scherpe concurrentie
en het tegenzittend economisch tij sinds 2001 tot gevolg dat de aandacht voor
'arbo' weer ondergesneeuwd raakt door thema's van meer strategische aard. De
groei van de werkgelegenheid heeft in de jaren '90 ongeveer gelijke tred gehouden
met het landcli jk gemiddelde. en blijft daar zelfs iets bij achter.'" In 2002 werd voor
het verzekeringswezen een negatieve groei verwacht (-3,8 procent), en voor 2003
een zeer bescheiden groei van 0,2 procent%.™ Het aantal vacatures in het verzeke-
ringswezen is reeentelijk flink gedaald. en de prognose voor de werkgelegenheid is

53 T.J. Vcerman en A.G. ler Huurne (19%), Z4/M-««Tt^v*«/xwif/ rapporta^ /995-7W6,
Den Haag: Ministerie van Sociale Zakcn en Werkgelegenheid/VUGA. p. 32-34
54 Tros 2(XX). p. 269. Vanaf 2000 sluiten de grootbanken eigen ondememings-CAOs af.
55 M. Spinhoven (2000). Arhoconvenam bank- en verzekeringswezen, in: ^rbo ?n A/i//>u jg. 8,
nr. 5. p. 14-16
56 Tros 2000, p. 243-247. Vgl. ook de branchebeschrijvingen j4rfa>ri5iro'.f in rfr fcranrn^/inan-
«V/* i>ufW/injjfn (www.artHvnl/eontent/iwtworiJszw/docs/branche/financieleJnsiellingen.pdf)
en ,4r/x»ri.vi<<>'.? in </«• />/timn<' WrcrA'frinfljHi'crfi fn /Vii5i(irn/«>n<it<'n (hltp://www.arbo.nl/con-
tent/nelwork/s/w7diK-s/branche/ver7.ekeringswezen_en_pensioenfondsen.pdf)
57 Mevissen200l.p. 130. 272
58 In 1990 werkte 3,2% van de bemepsbevolking in hei bank- en ver/ekeringswezen. in 2001
was dal 3 .1* . CBS. Statline
59 Centrum voor verrekeringsstatistiek (2002). Wrrtt̂ W«".?«/!̂ !«

in 2(K>/. Den Haag: Verbood van Verzekeraars. p. 2
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negatief.'* In het bankwezen is het aantal werknemers in 2(X)2 ruim 3.5 procent
gedaald in vergelijking met 2001."'

Zoals aangegeven zijn de belangrijkste risico's RSI en werkdruk. Met percentage
werknemers met RSI-klachten (28 procent) ligt boven de benchmark (24 procent),
en 6.6 procent van de werknemers heeft /ich wel eens /iek nuteten melden in ver-
band met RSI-klachten."- In de penode 1W8-2OO2 is de werkdruk. ondanks de toc-
genomen aandacht voor het thema. tamelijk tors toegenomen (sneller dan het Ian-
delijk gemiddelde): anno 2(X)I ervaart 12.5 procent van de werknemers in de ban-
ken hoge werkdruk.''' De autonomic van de werknemers in hel ver/ekeringswe/cn
is relatief hoog. Desondanks signaleert etfn op de tien werknemers bum-oulklach-
ten/** Banken en ver/ekeraars worden beide genoemd als seciorcn waarin de
instroomkans in de WAO als gevolg van psychische /iekte hoog is (0.67 resp. 0,76
procent tegen 0.55% gemiddeld).^ Alle indicatoren van ongunstige arbeidsom-

in

Kracht gebruiken
Langdurig zelfde houding
Repeterende bewegingen
Beeldschermwerk
RSI-klachten*
Hoge tijdsdruk
In hoog tempo werken
Onder tijdsdruk en in hoog tempo
Hoge werkdruk*
Ziekteverzuimpercentage
(excl. zwangerschap), 2000
WAO-instroom**

Bron: CBS ('Projectbureau arboconvenant

FlnanclÄle
dienstverlening

2
64
56
78
28
32
39
21
12,5

5,0
1,29 (banken)
1,46 (verzekeraars)

Landelljk

24
45
44
44
24
30
41
27
14,9

5,5

1,53

Bankwezen, " Sectoranalyse WAO 2000)

60
61
62

63
64

/in//nefm£«i ibanA-

Centrum voor verzekeringsstatistiek 2002, p. 16 resp. 7
NIBE-SVV Bankenboekje (website NVB.nl. kerncijfers)
Projectbureau arboconvenant Bankwezen (2003),
/i, Hoofddorp, p. 3
Ibid., p. 5
C.G.L. van Deursen en S. van Binnendijk (2001), j4r£ei<famJC0'j,

Wnnen iranc/iei. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Arboconvenant reeks)
65 Konings/Van der Zouw 2002, p. 16
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standigheden blijven, afgezien van de RSI-problematiek, weliswaar beneden het
landelijke gemiddelde, maar er is voldoende aanleiding voor een krachtdadig
arbeidsomstandighedenbeleid - zeker voor de verzekeraars, een sector die e"e"n van
de snelst stijgende instroompercentages voor de WAO kent en het percentage der-
tiende-weeks zieken het hoogst van alle sectoren is .^

Uit de meest recente /4rfcomoniror van de Arbeidsinspectie blijkt dat de financiele
instellingen zieh relatief veel inspanning getroosten op het gebied van arbo- en ver-
zuimbeleid. Afgezien van het openbaar bestuur is de financiele dienstverlening de
branche waarin risico-inventarisatie (75 procent), plan van aanpak (78 procent) en
verzuimbeleid (67 procent) het best ingang hebben gevonden.^ Ook de kwaliteil
van de RI&E en het plan van aanpak wordt door de Arbeidsinspectie hoger aange-
slagen dan gemiddcld.

RIE aanwezig
RIE adequaat
PvA aanwezig
PvA adequaat

Alle bedrljven

FlnJrwL

75
72
78
57

GwnkfcMd

62
50
67
49

Crwmr'aV

.16"*

.17***

.17"*

.16*"

50* bedrijven

Rn.lnst.

89
65
93
71

GwnldcMd

87
67
77
63

Cramw'sV

.26"*

.27"*

.16*"

.18*"

Bran: Arbeidsinspectie, databestand Arbomonitor 2001

In het bank- en verzekeringswezen zijn 150.000 respectievelijk 50.000 werknemers
werkzaam.** Veniit het merendeel van het bankpersoneel valt onder het regime van
e"e"n van dc vijf ondernemings-CAO's voor de grootbanken (Rabobank, ABN-
AMRO. ING, Fortis en SNS). De rest van de werknemers valt onder de"n algemene
nank-CAO voor 44 kleinere banken. De twee CAO's voor het verzekeringsbedrijf
bevatten een hoofdstuk arbeidsomstandigheden. dat echter voor het grootste deel
aan verzuimvoorschriften en arbeidsongeschiktheid is gewijd. Alleen artikel 7.2
van de veniit grootste CAO (Binnendienst: 45.000 werknemers) bepaalt dat de
werkgever aanducht zal besteden "aan de ergonomische aspecten die verbonden
kunnen zijn aan het werken met beeldschermen, alsmede aan het onderbreken van
de effectieve werktijd." Het aspect mede/eggenschap is opgenomen in de bepaling
dat dc werkgever, in overleg met de ondernemingsraad. zijn medewerkers en lei-
dinggevenden zal voorlichten over het verzuim- en reintegratiebeleid, en dat de

Konings/Van der ZIHIW 2002. p 36 resp. 79
PctersA'an Hoom 2(X)2. p. 5>>-6.'>
Centrum voor verrekeringsstatistiek (2002).

in 2<X)/. Den Haag: Verboml \^n Verzekeraars. p. 5; NIBE-SVV Bankenboekje
(website NVB.nl. kemcijfers)

66
67
68
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werkgeversorganisatie ten minste tweemaal per jaar overleg voert met de vakorga-
nisaties om de ervanngen met het /iekte- en aMntegratiebeleid te bespicken. De
arbo-afspraken in de algemene bank-CAO beperken zieh tot verzuimvoorschriften.
bepalingen omtrent het PAGO, en een beleidsverplichting tot het voorkomen van
seksuele intimidalie. De vijf grootbanken hebben sinds juni 2000 ondememmgs-
CAO's. Die CAO's zijn weinig ambitieus wat betreft het thema "arbo". Zij beper-
ken zieh, naast de bepaling dat een risico-inventarisatic /al worden uitgevoerd con-
form dc model-RI&b Banken, tot een verwij/ing noar het arboconvenant banken
dat eind 2001 is afgesloten.
Dit arboconvenant. dat is afgesloten in 2001. is «ker we! ambitieus te noemen.**
De belangrijkste ihema's zijn RSI. werkdruk en /icktever/uim/WAO. Hierover /.ijn,
voor uiterlijk 2004, de volgende reductiedoclstellingen overeengekomen: RSI -10
procent. werkdruk - 40 procent. ziektever/uim -10 pnvent. en WAO-instroom -20
procent. De totale begroting v(H>r het arboconvenani beloopt 30 miljocn euro (dat
wil zeggen zo'n 200 euro per werknemer). In het plan van aanpak /.ijn elf specifie-
ke maatrcgelen opgenomen. die in de praktijk nader moelcn worden uitgewcrkt in
ondememingsgewijze actieplannen (voor bedrijven met meer dan 350 werknc-
mers). De maatregelen hebben betrekking op globale zaken als voorlichting (wuar-
bij zowel werkgevers als vakbonden een rol spelcn) en het "bespreckbiiiir maken
van RSI en werkdruk', maar ook concrete zaken zoals advies over arbocrneria bij
inkoop van meubilair en het ontwerp van werkplekken™ e"n de algemene invoering
van pauzesoftware (kosten: 6,9 miljoen euro). Opvallend is de afspraak om te
komen tot een beperking van het aantal uren beeldschermwerk. De beoogde norm
van vijf uur is stringenter dan in de toelichting bij artikel 5.10 Arbobesluit als indi-
catie is aangegeven. De werkgevers verzetten zieh overigens tegen de daadwerke-
lijk implementatie van de vijf-urennorm, vooral omdat deze norm veel problemen
oplevert in de operationele sfeer (herschikking van taken).

Een van de meest vernieuwende onderdelen in het plan van aanpak is een opleiding
tot RSI/werkdruk-consulent voor kaderleden. Deze kaderleden krijgen een scholing
van in principe twaalf dagdelen, en zullen daarna op de eigen werkpiek een vraag-
baakfunctie vervullen. Daarnaast coördineert FNV Bondgenoten (GBIO-(scholing
voor medezeggenschappers en beheert zij een website over de voortgang van het
convenant.^' Voorts hebben ondememingsraden tegen gereduceerd tarief (50 pro-
cent) recht op jaarlijks tien uur advies vanuit een deskundigenpool en kunnen zij
zieh tijdens het intern overleg over het arboconvenant laten bijstaan door vak-
bondsvertegenwoordigers. De ervanngen op het moment van afsluiten van deze
Studie waren niet bijzonder bemoedigend. De scholing en het advieswerk stonden
voorjaar 2003 nog in de Steigers, en zeker het advieswerk is nog nagenoeg onbe-

69 5/aaMc0uram 30 november 2001. nr.233. p. 16. Voor het verzekeringswezen is nog geen con-
venant afgesloten. terwijl de zorgverzekeraars eind 2001 een intentieverklaring hebben getekend
die begin 2003 nog immer niet was geeffectueerd.
70 In artikel 1. lid 10. van het convenant is overigens wel opgenomen dat rekening dient te wor-
den gehouden "met hetgeen gezondheidskundig wenselijk. bedrijfseconomisch haalbaar en prak-
tisch uitvoerbaar is".
71 http://www.arbobondgenoten.nl/arboconvenanten/banken/bankconvenantindex.htm
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kend bij de doelgroep. Ook het aanstellen van R&W-consulenten verloopt moei-
zaam, omdat de meeste werkgevers een dubbeling met hun eigen arbodienst vrezen
Alleen bij ABN-AMRO zijn inmiddels consulenten actief.

Door de laatstgenoemde elementen uit het convenant is 'arbo' een thema dat van
grote invloed kan zijn op de arbeidsverhoudingen in de branche. RSI-consulenten.
OR-advies en ondersteuning bij het arbo-overleg vormen in potentie een belang-
rijke ingang voor vakbondsvertegenwoordiging op de werkpiek. De vakbeweging
krijgt, ook voor niet-leden, meer 'smoel' rond een duidelijk herkenbare problema-
tiek. Op dit moment zijn de bonden toch tamelijk siecht vertegenwoordigd op de
werkvloer." Bovendien zullen de RSI-consulenten en OR-adviseurs beter in staat
zijn om signalen van de werknemers en ondememingsraden door te geven aan de
vakbondsbestuurders. Het aantal RSI-consulenten is op dit moment overigens nog
beperkt, en beperkt zieh dan ook nog tot de grootbanken waar de organisatiegraad
toch al bovengemiddeld is.

Ook längs andere weg is arbo verstrengeld met de arbeidsverhoudingen in de
branche. De sterk toegenomen aandacht voor arbeidsomstandigheden sinds medio
jaren '90 is hierboven namelijk wel verklaard door het toegenomen besef bij werk-
gevers van de werkdruk- en RSI-problematiek, maar daarbij hebben de toenmalige
Dienstenbonden een belangrijke rol gespeeld. Zo ondernam de Dienstenbond FNV
diverse initiatieven om het thema werkdruk onder de aandacht te brengen, onder
meer in de bankensector/" Voorts ontwikkelde de Dienstenbond FNV onder meer
puuzcsol'tware (de beeldschermtachograaf) en introduceerde hij het Zweedse TCO-
kcurmcrk vcx>r bceldschermen in Nederland.™ Hiermee hebben de bonden een dui-
delijke impuls aan het arbobelcid in de zakelijke dienstverlening gegeven.

In het algemeen was de positie van de vakbeweging in de financiele dienstverlening
längere tijd overigens niet bijzonder sterk. De arbeidsverhoudingen zijn zeker in de
jaren "90. mede door de vele reorganisaties, echter meer uitgekristalliseerd. De
positie van de vakbeweging is. zeker bij de grotere werkgevers in het bankbedrijf,
inmiddels tamelijk onomstreden.^ De organisatiegraad in de financiele instellingen
is. na een sterke opleving begin jaren '90, weer dalende. Die daling is scherper dan
het landelijk gemiddelde.^ De contacten tussen vakbond en ondememingsraden

72 J.J.M. van den Dungcn en R.K.J.M. Latten (2001).
Nrmin.it.tniaVri Wnwn v«r:rit«'nn#.vni««/.«"fl<i/>/>y>n <>m/«T;<><7ir, Nijmegen: KUN. p. 60
73 Vgl. onder meer J. Warning (2000). WrrioViiJt mVmv raJt/xwu/.M/wma: voor/w/a>n van vai-
/x«i</.vim7i<j/i>\rn m </«• (/jrn.tri'n.wfor. Zeist: Kerckebosch. p. 172-186
74 G. Huppes. K.J. Peereboom en K.B.J. Schreibers (19%). KS/ />y S^W.vrnrrmHrrt. Woerden:
FNV Dienstenbond
75 Tms 2(XX). p. 27Off
76 J. van Cruchten en R. Kuijpers (2(X)2). Organisatiegraad van werinemers daall in de periode
I"W5-2(XK). in: .\<xi<i<i/-/:<c>m>m«<-/w Atomrf.sfufivfiVI 2002/9.p. 22. Blijkensdcmeeslrecentepei-
ling is de orgunisutiegruad anno 2001 weer iets gestegen. J. van Cruchten en R. Kuijpers (2003).
Orgamsatiegraad van werknemers 2001. in: Soriaa/-£cc>mwni.«rtf A/oambrari.fnVt 2003/3. p. 21
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zijn. behalve bij de ING en ABN-AMRO. weinig inlensief.'" Het lijkt er sterk op
dai adequate medezeggenschap vooral is gekoppeld aan de grote bednjven. Op hel
gebied van arbeidsomstandigheden. zeker vanuit hel arboconvenant. is dc invloed
van de vakbond echter wel tamelijk groot.

701*/ 6.J.J. Orx<ifliMtt>xr(j<u/

Commerciele verzekeringen
Zorgverzekenngen
ABNAMRO
ING
RABO
FORTIS
SNS Reaal
Rest Bankensector
Totaal bank- en verzekermgswezen
Totaal Nederland

35.000
9000

30.000
35 000
45.000
15.000
6000

15000
190.000

Total«
organiMtlegrMd

18%
28%
25%
25%
15%
12%
20%
12%
19%
26%

FNV

7%
14%
10%
10%
3%

4,5%
8%
5%
7%

18%

Bron: FNV Bondgenoten

Het aantal ondernemingsraden in de branche ligt, wat betreft de 50+ bedrijven.
boven het landelijk gemiddelde: 89 procent tegen 79 procent gemiddeld.™ Ruwvveg
de helft van de 50+ OR'en heeft een VGW(M)-commissie ingesteld.™ De waarde-
ring van de bestuurder voor medezeggenschap is, blijkens het gegevensbestand van
De vo/wass?AI O/?, iets positiever dan gemiddeld en ook iets meer bereid tot con-
cessies - al mögen deze gegevens door de läge respons niet significant hetcn. Uit
de interviews komt evenwel een zelfde welwillendheid bij bestuurders naar voren,
al willen zij zeker de laatste jaren meer toegevoegde waarde van medezeggenschap
zien.

De aandacht voor arbeidsomstandigheden in het bank- en verzekeringswezen is de
laatste jaren sterk gegroeid, zeker bij de grote ondernemingen. Deze aandacht is

77 Uit het gegevensbestand van De vo/iva.s.sf7i O/f blijkt dat 70% van de ondervraagde onderne-
mingsraden nooit contact heeft met de vakbond. Dit gegeven is echter gebaseerd op een zeer klei-
ne responsgroep en dus niet representatief. Het strookt echter wel met de bevindingen uit de inter-
views en andere bronnen. Van den Dungen/Latten 2001. p. 60
78 Databestand /tr/w/m»m/<>r 200/. Bij het meesl recente nalevingsonderzoek had in de 'zake-
lijke dienstverlening' drie kwart van de 50+ bedrijven een OR ingesteld. I % onder het landelijk
gemiddelde. J. van der Veen. M. Engelen en M. van der Aalst (2002), yVü/ev//i# van aV WW «/? Jf
ondeA7iem/n£.sraaV/j: i'/ana" van cate/i 2002. Den Haag: Elsevier/Ministerie van Sociale Taken en
Werkgelegenheid Als in het bestand van de Arbomonitor de financiele en de zakelijke diensten
worden samengevoegd, is het nalevingspercentage ook 73%.
79 Databestand /\/*omo/i/tor 200/
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mede geworteld in het besef bij het bestuur van de ondememingen van het belang
van arbozorg: zowel wat betreft de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid onder het eigen personeel als strategisch. Zo verlenen meerdere organisaties
allcrlei vormen van arbcxlienstverlening aan derde bedrijven, vooral gericht op ver-
zuimbeheersing en re'integratie maar ook op schadelastbeheersing (aansprakelijk-
heidsclaims). Daarnaast participeren met name de verzekeraars in diverse arbo-
diensten en reintegratiebedrijven. De markt voor reintegratie is snel groeiend en
profijtelijk.*" ABN-AMRO, ING, Rabobank en Fortis hebben elk een eigen, inter-
ne arbodienst die als zeer renderende business-units kunnen worden gekarakteri-
seerd.*' Met name de arbodiensten van ABN-AMRO en Fortis worden geregeld
genoemd als voortrekkers, zeker op het gebied van RSI-preventie (zo heeft ABN-
AMRO een eigen RSI-centrum).^

De houding van bestuurders tegenover medezeggenschap is over het algemeen pro-
fessionecl te noemen. Er wordt regelmatig overlegd, waarbij de diverse arbothema'i.
frequent op de agenda van de overlegvergadering staan. De ondertekening van hel
arboconvenant heeft aan het formele overleg duidelijk een Stimulans gegeven
Naast het overleg tussen bestuurder en OR is zeker in de grote bedrijven een sterk
onfu'ikkt<J<Jf arho-overJo£.vtrucliJur opßeruifjd, «aarbij dc arbodicn.s» of dc arbo-
coördinator samen met de OR/ VGW-commissie overleg voert in een vaste arbo-

RMS''

Artx) vast agendapunt

VGW-commissie ingesteld

OR/werknemers betrokken

bi) risico-inventansatie

OR/werknemers betrokken

bij plan van aanpak

% all« b*dri|v«n

PkkbMt

47

31

59

64

46

40

40

65

Cnmw-tV

.26—

.36—

.29'"

.24"*

% 50+ bedrijven

Rn.liwt

47

49

77

87

OwnWctoW

48

50

65

85

CnnWiV

.27—
23...

.26—

.14"*

Bron: Arbeidsinspectie. databestand Arbomonitor 2001

80 ReVntegratie leverde verAckeraars (die rcTntegratiebedrijven als Kccrpunl. Compaan en
Argonaut hebben opgcrichi) in 2(X)I ongevecr € 14 miljoen op. Dit bedrag wordt vooral bepaald
door be|x*rking van de schadelasl van rK)lissen tegen ver/uim. ziektekosten. arbeidsongeschiktheid
en inkomensverlies (Fi>irt/i<i>t'/ />ci,?W«</. 11 februari 2002).
SI Ver/ekeraars als Achmea en IX-lta l.loyd hebben hun interne arbodienst afgestoten. vtx>ral
met het ooj: op de hoge overhead en de hoge certiticatie-eisen.
82 Dc arbodienst van ABN-AMRO was begin 2003 zelfs e^n van de vijf genomtneerden voor
"De Kroon i>p het Werk". De Kroon op het Werk is een werkgeversprijs voor bedrijven die opmer-
kclijke prestalies verrichten op het gebied van prevenlie van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid. arbeidsreintegratie en arbobeleid.
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commissie. Ook is veelal vastgelcgd welke taken en verantwoordclijkheden de staf-
respectievelijk lijnfunctionarissen hehben. De infoniiaticvoor/icning aan de OR is
overwegend goed. de betrokkenheid van dc OR hij de hsico-inventarisatic en hot
plan van aanpak is. zeker in de grote bedrijven. zeer redelijk tot goed ic nocmen. In
het algemecn kan gesteld worden dal de basisvoorwaarden voor een goed arbo-
overleg van de kant van de ondememer zeker zijn vervuld - zowcl procedurecl,
organisatorisch als randvoorwaardelijk.

Ook van de kant van de medezeggenschappers zijn er weinig bcletsels voor een
effectief arbo-overleg binnen de organisaties. Hoewel arbo" langen.* tijd is ge/ien
als een onderwerp van ondergeschikt belang Cveel OR-leden vinden het loch inte-
ressanter om over fusies en reorganisaties nice te praten'). waarbij dc vcruntwoor-
delijkheid door de (C)OR veelal werd algeschoven naar dc VCiW-commissie. is hct
thema sinds het arboconvenant duidclijk meer 'in the picture' komen te staun. Met
arboconvenant forceert betrokkenheid van OR-leden. ondcr nicer doordut duidclij-
ker is op welke punten de OR instcmmingsrecht heel I. Ook de voorlidiling in het
kader van het convenant leidt tot groterc aandacht bij mcdczeggcnschiippers. De
motivatie is nict allcen bij bestuurders grociende.
De faciliteiten zijn overwegend prima. Zckcr bij de grootbanken beschikken dc
(centrale) ondememingsraden over een ambtelijk secretariaat. er zijn vrijgestelden
en geld is zelden een probleem. Ook bij de verzekeraars zijn de faciliteiten goed te
noemen.^ De deskundigheid van de OR-leden is, vooral door het bovengemiddel-
de opleidingsniveau in de branche, redelijk - al zij hierbij opgemerkt dat de speci-
fieke arbokennis minder ontwikkeld is. Deze inschatting uit de interviews corres-
pondeert ook met de gegevens uit een enquete onder de inspecteurs van de
Arbeidsinspectie (vgl. par. 4.1.5): deze waren van mening dat de ondememings-
raden wel ruim voldoende geinformeerd zijn over de situatie in hun bedrijf, maar
dat ook in de zakelijke dienstverlening de inhoudelijke kennis van ondememings-
raden maar net voldoende is (5,8). Deskundigheid wordt bovendien hoogst zelden
extern ingehuurd, ook niet via de arbodienst. Het gebrek aan specifieke arbokennis
wordt ten dele gecompenseerd door het vermögen om nieuw aangedragen informa-
tie redelijk snel te verwerken. Het vermögen om te schakelen naar een meer
beleidsmatige aanpak wordt echter als 'beperkt' getypeerd. De algemene indruk is
toch dat de medezeggenschappers (en dan vooral de 'buitenleden' van de VGW(M)-
commissie) zieh sterk richten op incidentele knelpunten, en daarbij sterk georien-
teerd zijn op technische, concrete oplossingen. Zo wordt voor de problematiek RSI
bijvoorbeeld sterk aangedrongen op hardware of op trainingen, hetgeen een aanpak
die meer op taakinhoud of organisatie van het werk gericht is in de weg Staat.
De medezeggenschappers leunen bovendien sterk op hun formele positie: de OR is
zieh bewust van zijn rechten en bevoegdheden rond arbeidsomstandigheden (met
name instemmingsrecht) en is overwegend zeer gespitst op de formele momenten
zoals het plan van aanpak, maar een pro-actieve opstelling mag niet worden ver-

83 Van den Dungen/Latten 2001. p. 62
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wacht. Medezeggenschap lijkt soms wel omwille van zichzelf te worden nag-
streefd: de OR wil wel allerlei informatie, maar kan daar vervolgens weinig me
wegens een gebrek aan visie en haakt snel af in inhoudelijk overleg. De OR-ledo
zijn slechts zelden in Staat achter de cijfers kijken (met name bij de analyse van ve-
zuimcijfers of PAGO-gegevens), en al helemaal niet in Staat om op grond van ea
eigen analyse of visie het arbobeleid werkelijk bij te sturen.

Ondernemingsraad en arbodienst (of arbocoördinator) zijn in theorie strategiscb
partners. De OR kan proberen de arbodienst aan te sturen op zijn eigen doelstelli-
gen, en omgekeerd kan de arbodienst de OR 'gebruiken' om de ondernemer te ove-
tuigen van het belang van goede arbozorg. Ondernemingsraden lijken echter nit
erg doordrongen van het strategisch partnerschap met de arbodienst: zij hebben zc-
den cen visie op de toegevoegde waarde van arbozorg voor de organisatie of vn
samenwerking met de arbodienst. De OR ziet de arbodienst nog te veel als bedrijf-
arts, en te weinig als arbo-adviseur. Doordat beide partners over en weer onduid-
lijke verwachtingen hebben van de mogelijke bijdrage van de andere partij, s
bovendien niet altijd duidelijk wat het doel van het arbo-overleg is.
Het overleg met de arbodienst is procedureel wel goed verankerd. Juist die topp-
ling aan vaste momenten draget er echter, samen met het_j?ebrek aan een, nro-acti-

ve visie bij de OR, toe bij dat de ondernemingsraden een afwachtende houding aan-
nemen. Het overleg is in hogc mate gecentreerd rond het plan van aanpak. Veelal
maakl de deskundige een opzet voor een plan van aanpak, die wordt besproken met
de OR. Incidenteel brengt de OR een aantal inhoudelijke punten in - soms in de
vorm van wij/.igingsvoorstellen of aanvullingen, maar echte inhoudelijke verbete-
ringen komen zelden op initiatief van de OR. Dit zou kunnen komen doordat, zoals
e"e"n van de arbodeskundigen stelde. de arbodienst bij het opstellen van plannen van
aanpak zal anticiperen op de mogelijke reactie van de OR.""* Daarnaast wordt veel
aandacht besteed aan de voortgang van het plan van aanpak. In dat geval wordt de
OR een nuttige rol als bewaker en aanjager toegedicht.

Ondememingsraden in de branche doen zelden aan structurele achterbanraadple-
ging.**'" Dit geldt ook voor de risico-inventarisatie of bij het uitwerken van maatre-
gelen in het kader van het plan van aanpak. De input in het overleg met de deskun-
dige is sterk gerelateerd aan de ervaringen van individuele OR-leden. Zo wordt bij
de beoordcling van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak vooral gekeken
of de eigen aandachtspunien erin zijn verwerkt.*'' In meerdere interviews is de term

84 Mcl de/elldc strckking Van Jen Dungen/Latten 2001. p. 61
85 Zie ook Van den Düngen/Lauen 2001, p. 71
86 Het gcvuur van een eeiuijüigc visie van de locvallig betrokken OR-leden wordt ook genoemd
in recent onder/oek naar de succesfactoren voor risico-inventarisatie. E.L. van der Sleeg et. al
(2(K)2). OnJcrtort wwr </«• .vuavj- cn /ad//«<7<>rrn vu/i tfc op #mm/ ran *fc Äri>«V/.ttwruM/i-
rfi,uAf<y«iMrf uiftfmx'n/*' raiVo-imvmumdfiV «•/! -nia/u<i;(>. Den Haag: Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (werkdocument 276). p. 169
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'stokpaardjes' gevallen. Ook wordt weinig gekeken naar hot belang van dc organi-
satie als geheel.

Ondememingsraden in net bank- en verzekeringswezen hebhen weinig contact met
de Arbeidsinspectie. In de eerste plaats is de Arbeidsinspectie zeit onderbe/el en
liggen de prionteiten bij hoog-risicobranches /oals dc biniw en de Industrie: de
kans dat een dicnstverlenend bednjt een inspecleur op be/oek kri jgt is 1,3 pnvent
(in grote instellingen 16 procent)*\ waarbij de financiclc instcllingcn nog weer
minder geinspecteerd worden dan andere dienstvcrlencnde instellingen /oals in dc
gezondheidszorg of het onderwijs. In de tweedc plaats stappen OR-ledcn /ell vrij-
wel nooit naar de Arbeidsinspectic. Als er gcschilpunten zijn. wordt dat intern
opgelost.

Al met al doemt een wal (lets beeld op van het functionercn van de orulcmcmmgs-
raden in de bank- en verzekeringswe/cn. OR en besiuurdcr/arbodeskundigc lunc-
tionercn. ondanks het redelijkc opleidingsnivcau van do mccstc OK-ledcn. op een
ander abstractieniveau. Terwijl de bestuurder en de arboprolessionah veel mccr
strategisch en bclcidsmatig gcoricnlcerd zijn, opercrcn dc inccstc OR-leden vooral
op uitvoeringsniveau. Daarbij is de specifieke arbodeskundigheid van de meeste
medezeggenschappers matig. en nemen zij slechts zelden initiatief. Waar een ade-
quaat functionerende arbozorgstructuur is opgezet, bemenst met goed opgeleide
professionals, lijkt de invloed van medezeggenschap marginaal.
Desondanks is de invloed van de OR, ondanks alle tekortkomingen, uiteindelijk
toch tamelijk onomstreden (zie label 6.3.5). In de grote financiele instellingen heeft
maar liefst 73 procent van de ondememingsraden grote invloed, waarmee zij veruit
koploper zijn. Weliswaar zijn ook bij de zakelijke dienstverleners de meeste mede-
zeggenschappers (te) sterk gefocust op zichtbare resultaten, maar soms scoren zij
daar wel degelijk mee. Die aanjaagfunctie wordt door de geinterviewden ook dui-
delijk als positief ervaren.

Grote invloed op arbobeleid

Geen invloed op arbobeleid

Alle bedrijven

Rn.lntt

35

2

GemkfcMd

31

8

Cramar'aV

.32*"

.32**'

50+ bedrijven

Fln.hwt.

73

3

OamMcMd

37

9

Cramar'tV

28*"

.28"*

Bron: Databesland Arbomonitor 200

87 Arbeidsinspectie (2002), ,/aarv<>rs/a# 200/. p. 24. Gemelen naar het aantal werknemers is de
kans dat een werknemer ooit een inspecteur door zijn bedrijf ziel lopen 11%.
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De toegevoegde waarde van medezeggenschap ligt dus primair bij het signaleren vai
knelpunten op de werkpiek (in het bijzonder werkdruk), en vooral de bewaking vai
de voortgang van het plan van aanpak. Alleen al de aanwezigheid van een OR ver-
plicht de bestuurder of de arbodeskundige te anticiperen op de mogelijke reactie vai
de werknemersvertegenwoordiging. Ook bij de uitwerking van concrete projectei
(bijvoorbeeld de invoering van een rookbeleid) speelt de OR een rol, als klankkast e"i
als bewaker van de voortgang. Ten slotte heeft de OR middels zijn instemmingsrech
een zware stem in de keuze van de arbodienst, een recht dat incidenteel ook word
gehanteerd om invloed uit te oefenen op de werkzaamheden van de arbodienst.
Hoewel diverse geinterviewden aangaven dat het prettig zou zijn als de OR ook zoi
kunnen opschalen naar een meer beleidsmatig en/of strategisch niveau, ligt de toege
voegde waarde misschien toch juist op het microniveau: contact met de achterban ei
Signalen van de werkvloer. Het zou wel wenselijk zijn als dit op een meer gestructu
reerde wijze vorm zou krijgen, opdat het berijden van stokpaardjes wordt voorkomen

6.4. Samenvatting en conclusies

Op grond van het beperkte aantal cases is het uiteraard niet mogelijk om een defini
tief oordeel te geven over de procesmatige kant van het arbo-overleg binnen onder-
ncmingen. Desalniettemin kan een aantal analytische elementen en methodologi-
sche inzichten worden gedestilleerd, die wellicht interessant zouden zijn voor een
aanvullend. meer grootschalig onderzoek.

Een eerste analytisch element heeft betrekking op de tweede hoofdvraag van dit
onderzoek: /«•«// mttfczfgxfftjr/ui/? /«/ /»«'ff«' ar/?e«/.so»«/a/w/i#/j«/e/i ew, ro 7'a,

In hoofdstuk S is een tamelijk eenduidige positieve samenhang aangetoond tussen
de aanwe/igheid van een OR en de intensiteit van het overleg enerzijds en een aan-
lal indicatoren voor de kwaliteit van het arbofa'/fü/ anderzijds. Uit de cases blijkt
dat hei voor alle geinterviewden. ondanks alle mitsen en maren omtrent het feite-
lijk funetioneren van ondememingsraden, zonneklaar was dat medezeggenschap
inderdaad een positiel effect heeft op de arbeidsomstandigheden. Ook de werkne-
mersenquete in de bouwbedrijven gaf een positieve score te zien op de Stelling
'zonder OR zouden de arbeidsomstandigheden beter zijn'. Dat die score slechts
licht positief was, is overigens een nieuwe indicatie dat de invloed van de OR ook
niet overschat moet worden.
De cases leverden voorts inzicht op in de manier waarop medezeggenschap van
invloed is op het arbobeleid. Hoewel het aantal cases uiteraard beperkt is, is het
beeld toch tamelijk eenduidig: de manier waarop de OR zijn invloed doet gevoelen
is overwegend rcactief. Ondememingsraden. of dat nu in de bouw of in het bank-
en verzekeringswezen is. zijn weinig initiatiefrijk. Zij hebben we"l een signalerende
funetie. zij het dat de Signalen niet echt gegrond zijn in een systematisch contact
met de achterban. Daamaast is louter de aanwezigheid van een OR voor de des-
kundigen of bestuurders al aanleiding om te anticiperen op mogelijke readies van
de werknemers. Die invloed is moeilijk te meten. maar zonder twijfel toch van
belang. Een derde manier waarlangs de invloed van de OR zieh doet gelden. is dal
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op afzonderlijke punten (plan van aanpak. concrete arbomaatregelen) de onderne-
mingsraad soms kan hijsturen.
Een methcxlologisch inzicht waartoe het onderzoek heeft geleid. is dal de poging
om hel heeld uit de interviews aan te vullen met een uantul kwantilalieve indicato-
ren (met name de /es risieofactorcn. dne typen gezondheidsklachien en de ervaren
gezondheid) niet veel heeft opgeleverd. De verschillen (ussen de drie houwhednj-
ven waren niel significant, en ook het functioneren van de OR in de ho/ochte
bednjven was niet zodanig verschillend dat daarmce in het tx>g springende lactortn
opdoken die een verklaring zouden kunnen vormen voor de verschillen in de arbo-
score. Daar komt hij dat, bij nader inzien. het functioneren van de OR modelmatig
te mager was geoperalionaliseerd. Alleen het element aandacht' behelst als vanu-
bele een wel zeer beperkt aantal factoren. Hel proMecm is echter dal de werkne-
mers naar verwachting niet voldoende «rieht hebben op het tunetioneren van de OR
om via een werknemersenquele een meer geschakeerd beeld le vcrkrijgen. Hel is
zeker niet uitgcsloten dat een meer grootschalig onderzoek (bijvoorbecld in het
kader van de pols-monitor) wel interessante gegevens over de samenhang tussen
mede/eggenschap en arborisico's zou kunnen opleveren.

De eerste htxifdvraag uit het onderzoek. .-«/'« n
eyui/>eerii?\ is in paragraat 4.1 al beantwoord mel de constatering 'tormcel wel, in
de praktijk minder'. Dit beeld werd ook in de beide cases bevestigd. Vooral de arbo-
deskundigheid schiet tekort. De oplossing 'meer scholing' biedt echter maar zeer
beperkt soelaas, omdat ten eerste de bestaande mogelijkheden al niet worden benut
en ten tweede OR-leden maar tot op zekere hoogte schoolbaar zijn. Vooral in de
bouw bleek het vermögen te berperkt om de vertaling te maken van concrete knel-
punten naar een systematisch beleid. Dat is een struikelblok dat niet met vijl GB1O-
dagen per jaar is weg te nemen. In het bank- en verzekeringswezen lijkt het ver-
mögen tot beleidsmatig denken beter ontwikkeld, maar ook daar is de speeifieke
arbokennis matig. Hieruit kan worden geconcludeerd dat niet veel m£e> verwacht
mag worden van de ondernemingsraad en dat wellicht een andere vorm van werk-
nemersvertegenwoordiging wenselijk is. Deze gedachte zal in het slothoofdstuk
nader worden uitgewerkt. De conclusie kan ook zijn, dat wellicht de verwachtingen
omtrent de bijdrage van de OR te hoog gespannen zijn. Diverse ge'interviewden,
onder meer de drie bouwwerkgevers en de arbocoördinator in het verzekeringsbe-
drijf, gaven aan dat zij meer tegenspel op beleidsmatig niveau zouden willen krij-
gen. Wellicht echter is dat een misvatting. De toegevoegde waarde van medezeg-
genschap is nu juist niet op beleidsniveau te verwachten, maar we"l op het niveau
van de risico-inventarisatie (die dan wel een stuk systematischer ontwikkeld zou
moeten worden) en bij de praktische uitwerking van concrete maatregelen. Zoals
twee geinterviewden aangaven: misschien moet de VGW(M)-commissie juist zo
dicht mogelijk bij de werkvloer blijven. Een en ander implieeert overigens wel dat
werkgever, arbodeskundige en OR over en weer hun verwachtingen omtrent de bij-
drage van alle partijen meer expliciet zouden moeten maken.""

88 Vgl. Van den Dungen/Latten 2001. p. 64
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Als kort gekeken wordt naar de theoretische proposities uit paragraaf 6.1, dan vali
op te merken dat, ten eerste, de cases de aanname bevestigen dat de o/Mfe//i>ig var
de be.rfMwrder cruciaal is. Die opstelling is längs twee manieren geconditioneerd. Ir
de onderzochte branches werd het belang dat de bestuurder hecht aan arbeidsom-
standigheden sterk bepaald door externe invloeden: in de bouw met name de certi-
ficeringsvoorschriften, en in beide branches financiele prikkels (kosten van verzuirr
en arbeidsongeschiktheid). Aan de versterking van de financiele prikkels lijkt eer
limiet te zijn bereikt. Bovendien vvijzen diverse onderzoeken naar de gedragsreac-
ties van werkgevers naar aanleiding van de operaties TZ/Wulbz en de arbeidsonge-
schiktheidsregeling uit dat financiele prikkels niet de aandacht voor preventie ver-
sterken, maar wei het verzuimbeleid in repressieve zin hebben aangescherpt. Hei
succes van de certificering in de bouw daarentegen kan wel een aantal vingerwij-
zingen geven voor het stimuleren van de werkgever. Met name de verplichting om
een VCA-coördinator aan te stellen heeft in mijn ogen een belangrijk positief effect
op het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Ook dit punt zal in het slot-
hoofdstuk nader worden uitgewerkt.

De tweede Stelling, dat een al te meegaande o/m«7/jnj? van aV 0/? belemmerend
werkt voor effectieve medezeggenschap, kan op grond van de casestudies niet zin-
vol worden onderbouwd. Er zijn simpelweg nauwelijks ervaringen met pittige con-
frontaties rond arbokwesties. Het effect van barde actie of een krachfdadige ops/eJ-
ling is dan ook niet gemeten. Wel is uit meerdere interviews naar voren gekomen
dat OR-Ieden soms juist bang zijn om zieh hard op te stellen, mede uit angst voor
verstoring van de arbeidsverhoudingen.
Ook propositie 3. dat intensief contact met de vakbond tot een effectievere arbobij-
drage van de OR leidt, is op grond van de cases moeilijk nader te onderbouwen.
Weliswaar hebben de vakbonden in beide branches een voortrekkersrol gespeeld en
lijkt met name het arboconvenant banken faciliterend voor het funetioneren van de
ondememingsraden in de branche. De ervaringen met het convenant zijn echter nog
te pril om nu al de effecten in te kunnen schatten. De invloed van de vakbeweging
doet zieh vooral gevoelen in de grotere concerns (bijvoorbeeld platforms van con-
cern-kadergroepen in de bouw) e"n naar individuele leden (voorlichting. busploe-
gen). Het is wellicht verdedigbaar dat juist in het middenbedrijf ondersteuning door
de vakbeweging veel belangrijker is, maar daarover is te weinig informatie boven
tafel gekomen.

Dat medezeggenschap bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden (propositie 4).
is positief te onderbouwen op grond van de cases - zij het, zoals gezegd, dat de
invloed van medezeggenschap toch vooral gelegen is in de toetsende rol e"n het aan-
dragen van incidentele knelpunten. Daamaast kan het contact met de praktijk wor-
den gewaardeerd. ook al ligt daar geen systematische werkwijze (contact met ach-
terban, eigen rondgang door het bedrijf) aan ten grondslag. Mijns inziens zou juist
door versterking van de/e twee positieve punten de bijdrage van ondememings-
raden aan het arbobeleid kunnen worden geoptimaliseerd. Hiertoe zal in het afslui-
tende hoofdstuk een tweetal suggesties worden gedaan.
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7. Samenvatting, bedenkingen en enige
ideeen

Deze studie had tol onderwerp net arbo-eflect Nan mcdc/cggcnM'hup'. Aanlciding
voor de studie was de nota Wfrr»n<'>i/örif «r/x>/v/fi</ <-/i drfamrf uil I Wft. wuurin
toenmalig staatssecretahs Linschoten van Socialc /aken en Werkgelcgenheid /ijn
plannen voor een nieuwe Arbowct voorlegdc aan de Sociaul-hconomischc Raad. In
de nola werd hoog opgegeven van het posilievc effect van /ellrcgulcrinj! op hcl
gebied van arheidsomstundigheden. en in het bij/onder van inede/eggenschup rond
net arbobeleid: "Het mohiliseren van de inbrcng en deskundigheid van werknemers
is een belangrijke voorwaarde voor cen gocd arbeidsomslnndighedenbeleid.
Actieve wcrknemershctrokkenheid is ecu kwalitatieve prikkcl en Icidl (evens lot
een meer evenwichtige atweging van belangen van werkgever en werknemers."' De
hoofdvraag van deze studie was: 'is dat zo?\ Formeler gesteld:

Gekoppeid aan deze centrale vraag was de tweede hoofdvraag:

2. Zyn <>mfer77em/n#.vradfH voWo<'nrfe' ^e^u/pff«/ «w </f /JMH /» /̂>f Jar/if^ ro/ op

Deze vragen zijn bepaald niet zonder belang. Zieh verschuilend achterde duale ver-
onderstelling dat medezeggenschap bijdraagt tot betere arbeidsomstandigheden dn
dat medezeggenschappers voldoende geequipeerd zijn om op dit punt daadwerkelijk
een positieve bijdrage te leveren, maakte de overheid een terugtrekkende beweging
als hoeder van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.
Aangezien de bescherming van de werknemereen fundamenteel grondrecht is (art. 3
ESH, art. 7IVESCR, art. II-31 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie^)

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1996),
/4rfco/>e/fiV/ p/i Arfcfm«"/. p. 20
2 Europese Conventie, CONV 797/1/03. Op het moment van schrijven van deze slotbeschou-
wing was de precieze status van het Handvest nog onderwerp van discussie in de Europese
Conventie. Wei heeft de werkgroep die het onderwerp onder de loep heeft genomen zieh unaniem
uitgesproken voor "de opneming van het Handvest /n fen ;y«/um#e vvirm Ja/ /iffy«nV/(vc/i /iiWeTu/
H-ord/ f/i t « i consr/ru/fonWe sta/us Jtri/gf". Europese Conventie, 22-20-2002, ontwerp-
Eindverslag van de Werkgroep "Opneming van het Handvest/toetreding tol het EVRM", CONV
354/02, p. 3
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en de bescherming van de burger een grondwettelijke taak (art. 19, lid 2, Gw), is een
dergelijke terugtred niet zonder meer acceptabel. Het risico bestaat immers dat zelf-
regulering niet tot een effectief en evenwichtig arbobeleid leidt maar veeleer tot een
tanende arbo-inspanning bij werkgevers. Zo zouden de veiligheid en de gezondheid
van werknemers opgeofferd worden aan een ideologisch ingefluisterde operatie,
waarbij de mantra 'deregulering, zelfregulering' omwille van zichzelf wordt gereci-
teerd zonder acht te slaan op de eventuele neveneffecten. De meer principiele vraag
die op de achtergrond van deze studie meespeelde, was dan ook:

3.

In dit afsluitende hoofdstuk wordt een poging gedaan om, aan de hand van de
bevindingen uit het onderzoek, een samenvattend antwoord te geven op deze vra-
gen (paragraaf 7.1). De antwoorden geven aanleiding tot enige bedenkingen (para-
graaf 7.2), die op hun beurt zijn uitgemond in enige, op buitenlandse ervaringen
gestoelde ideeen voor institutionele aanpassing (paragraaf 7.3).

7.1. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

De vraag 'leidt medezeggensehap tot hetere arbeidsomstandigheden?' is een vraag
die nogal wat methodologische problemen oproept. met name wat betreft de ope-
rationalisatie van de afhankelijke variabele 'betere arbeidsomstandigheden'. In
hoofdstuk 5 is de kwalitcit van de arbeidsomstandigheden geoperationaliseerd aan
de hand van een aantal indicatoren, zoals kwaliteit van het arbeidsomstandighe-
denbeleid, de aanwezigheid van risicofactoren, en negatieve effecten in de zin van
ziektever/uimperccntage. Met betrekking tot indicatoren zoals bedrijfsziekten.
WAO-uitslroom en ongevallencijfers waren helaas geen betrouwbare cijfers voor-
handen. Uit de diverse databronnen, met name de j4r/w/m>m7or 200/ en de FNV-
enquOte in het kader van de i4rfr».v/errrHijiV/v 2000. is een tamelijk eenduidig ant-
woord gedestilleerd: medezeggensehap hangt in ieder geval statistisch samen met
een aantal arbo-indicatoren.

1. Bedrijven met ondernemingsraad hebben vaker een risico-inventarisatie en -eva-
luatie, en in de kleinere bedrijven ook vaker een plan van aanpak.

2. De kwaliteit van de RI&E en het plan van aanpak, zoals beoordeeld door de
Arbeidsinspectie, hangt niet significant samen met de loutere aanwezigheid van
een OR. Zeker voor de kleinere bedrijven geldt echter wel dat plannen van aan-
pak die besproken zijn met de OR/pvt beter de toets der kritiek kunnen door-
staan. Ook hangt de kwaliteit van het plan van aanpak samen met een intensie-
ver overleg met de OR/pvt, al is die samenhang statistisch niet sterk.

Desondanks zijn er in bedrijven met OR niet minder vaak arborisico's te signaleren
dan in OR-lo/e bedrijven. De verklaring hiervoor is dat de aanwezigheid van risi-
co's toch primair afhangt van de aard van de werkzaamheden.
3. Bedrijven met OR nemen echter we"l significant vaker maatregelen om de risi-

co's onder controle te brengen - zeker bedrijven waar frequent overleg wordt
gevoerd.

278



Deze samenhang is echter niet heel sterk. en beperkt zieh met name tot de 'onzicht-
bare' risico's RS1 en werkdruk.

De invloed van medezeggenschap op de arbodienstverlening lijkt sterker:
4. Zowel de drfwmoniMr als het FNV-onderzoek laat een duidelijke samenhang

zien tussen de wijze waarop de OR betrokken is bij de keu/e van de arbodienst
en de inhoud van het pakket ener/ijds en de omvang van het pukket ander/ijds.

5. Ook de door OR'en gesignaleerde im/wer van de abodienstverlcning hangt
samen met de mate w aarin en de wijze waarop de OR invloed hoe ft mtgeoclend
op het contract e"n met de 'werknemersvriendelijkheid' van de arbodienst /elf.

6. Bovendien hangt medezeggenschap samen met cen laug ziektever/uim: /o is er
een directe correlatie vastgesteld tussen het ver/uimpeaentage en de mate waar-
in het informatie- overleg- en instemmingsrcchi wordt gerespecteerd, en indirect
via de invloed op het verz.uimbeleid.

AI met al kan dus worden geconcludeerd dat de aanwe/igheid van een OR. en inet
name de wijze waarop deze betrokken is bij het arbcidsomstandighedenbelcid.
samenhangt met betere arbeidsomstandigheden - /ij het. nogmaals. niet hij/onder
sterk. Samenhang kan bovendien terug te voeren zijn op een gemeenschnppelijkc
achtergrondverklaring, bijvoorbeeld in het algemeen een sociaal werkgeverschap.
Uit een aantal andere gegevens blijkt echter wel degelijk een a-symmetrische rela-
tie tussen medezeggenschap en arbobeleid. waarbij de bijdrage van de OR de ver-
klärende en de kwaliteit van het arbobeleid de afhankelijke variabele is.
7. Uit de i4rfrrwww/7ur blijkt dat 31 procent van de werkgevers de OR een 'grote'

invloed op het arbeidsomstandighedenbeleid toedicht, en slechts 8 procent van
de ondememingsraden heeft nauwelijks of geen invloed. Deze bevinding wordt
geschraagd door de enquete onder de inspecteurs van de Arbeidsinspectie.
Hoewel de inspecteurs in hoofdlijnen tamelijk kritisch waren over de bijdrage
van de OR, werd de Stelling dat medezeggenschap bijdraagt aan betere arbeids-
omstandigheden toch nauwelijks bestreden. Integendeel: mim ddn derde van de
inspecteurs was van mening dat medezeggenschap 'vaak' bijdraagt aan betere
arbeidsomstandigheden e*n draagvlak creeert.

Een meer inhoudelijke analyse van het functioneren van ondememingsraden leert,
geheel in lijn met het beeld dat opwelt uit de cijfers, dat het arbo-effect van mede-
zeggenschap wel degelijk aanwezig is maar dat de invloed van de OR toch tamelijk
marginaal is. De OR steh zieh overwegend reactief op \ en de taak van de OR ligt
voornamelijk in het signaleren van knelpunten, het bespreken van afzonderlijke
arbokwesties en het bewaken van de voortgang van het plan van aanpak. Een

3 Ook volgens het onderzoek naar macht en onmacht van de OR ligt bij veel ondememingsra-
den het accent sterk op een toetsende rol. H. van den Tillaart (2002), /nW<W e/i terteniaar/iW*/
van O/f-urrit: A/ar/i/ en onraaefe /MT:I>I. Den Haag: Elsevier/GBIO. p. 49. Blijkens CNV-onder-
zoek uit 1998 verdient 61** van de ondememingsraden het predikaat 'volgende medezeggen-
schap'. Y. van Brummelen en J.P. van den Toren (1998), A/«tezegge/wc>ujp: ee/i /iWe on</fnK-
mi/ig, Utrecht: CNV

279



irritierende opstelling valt van ondememingsraden kennelijk niet te venvachten. en
een meer systematische aanpak lijkt voor de meeste medezeggenschappers te hoog
gegrepen.

De belangrijkste reden voor de beperkte betekenis van medezeggenschap lijkt in
ieder geval niet een gebrek aan bevoegdheden. Formeel rüsten de Arbowet en met
name de WOR de ondernemingsraad uit met een waaier van bevoegdheden. In de
praktijk blijken de meeste werkgevers ook bereid regelmatig overleg te voeren over
het arbobeleid, de informatievoorziening is redelijk tot goed (zeker rond de centrale
beleidsdocumenten zoals de RI&E, het plan van aanpak en de verzuimcijfers), al laat
wel de nalcving van artikel 27 WOR (instemmingsrecht) nogal eens te wensen over.
Het belangrijkste manco is met name het gebrek aan deskundigheid en het onver-
mogen tot beleidsmatig werken. Zowel uit de Arbeidsinspectie-enquete als uit de
interviews in de bouw en het bank- en verzekeringswezen komt een weinig positief
beeld naar voren. De arbokennis is overwegend matig, de kennis van het arbobeleid
in de eigen onderneming beperkt, evenals het vermögen om concrete knelpunten te
vertalen in beleid. Uit eerder onderzoek van het GBIO bleek edn kwart van de
ondememingsraden ze"lf ook het gebrek aan deskundigheid als een serieuze hande-
lingsbelemmering te ervaren.'' Tijdgebrek is eveneens een belangrijk struikelblok:
zowel de tijd die beschikbaar is voor het arbowerk in de eigen onderneming als voor
urhoscholing.

Undanks dit gesignaleerde gebrek aan deskundigheid blijkt met name uit de inter-
views, maar ook uit de bedrijfsbezoeken. dat OR-leden de arbodeskundige of de
bestuurder van hun onderneming wel degelijk met enige regelmaat voeden met sig-
nalen vanuit de werkvloer. Zeker voor de minder zichtbare risico's (zoals werk-
druk) kan die infonnatie van grote waarde zijn - zowel voor het arbomanagement
als voor de werknemers die aan de risico's zijn blootgesteld. Het is mijns inziens
veelbetekenend dat werkdruk en RSI als enige twee risico's naar voren kwamen
waar contact met de OR significant vaker tot maatregelen leidt. Twee van de ge'ih-
terviewde experts gaven aan dat de toegevoegde waarde van medezeggenschap.
zeker in bedrijven waar al een redelijke arbo-infrastruetuur is opgezet. juist gelegen
is in de kennis van de werkvloer; zelfs al is die kennis maar zelden ontleend aan
systematisch contact met de achterban. Daarnaast bestaat de indruk dat bestuurders
en/of arbodeskundigen bij de beleidsvoorbereiding al antieiperen op de te ver-
wachten reactie van de ondernemingsraad.

Het antwoord op de tweede hoofdvraag is, al met al: formeel zijn ondememingsra-
den goed toegerust voor hun taak. in de praktijk maken zij zeMf onvoldoende
gebruik van hun inogelijkheden. Zo wordt het initiatiefrecht maar mondjesmaat
gehanteerd. zijn veel ondememingsraden onvoldoende op de hotigte van hun rech-
ten (met name het instemmingsrecht. vgl. par. 4.1.3.1). worden de scholingsdagen
bij lange na niet opgesoupeerd en maken ondememingsraden hoogst zelden gebruik
van hun recht om deskundigen in te schakelen. In het algemeen gaan zij slechts zel-
den strategische allianties aan met mogelijke bondgenoten buiten de sfeer van de

4 T. Feijen e.a. (1994), Arfxidsoms/o/ufyrArtfrn. arfco-^ofg rn VGW-jc/io/mg: *CTI mv«tton'»i-
n> »«« .n-Ao/m^.v/x'Mx'^n, Utrecht: GBIO, p. 73
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eigen ondememing. zoals de arbodienst. maar ook de vakhondcn en de Arbeids-
inspectie. Juist intensief contact met deze drie partijen lijkt echter een belangrijke
factor voor een effectieve bijdrage van de OR aan het arbobeleid.
Blijkens de gegevens uit de ArrJov/frnpflvK/.v hangt immers het contact tussen urbo-
dienst en OR (of werknemers in het algemeen) duidclijk samen met de im;*«-/ van
de arbodienstverlening. Uit paragraaf 4.2 bleek duidelijk dal ondernemmgsradcn
die regclmatig contact onderhouden met de vakbond minder te klagen hebben over
de informatievoorziening en minder vaak gepasseerd worden door de werkgever.
Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de vakbeweging /elf de onderne-
mingsraden ondersteunt met informatie over de bevoegdheden van de OR of afspra-
ken maakt in arboconvenanten over de positie van mede/eggenschap. Vakbonden
houden ondernemingsraden alert <5n equiperen de mede/eggenschap.^ lin een een-
voudig gegeven uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie. ten slollc. leert dat bij
vervolginterventies (een tweede be/oek na eerder geconstateerde umstanden) vt*tfl
van de eerder gesignaleerde misstanden zijn opgelost.'' Met Uxmi dus de moeile uf
en toe eens de Arbeidsinspectie uit te nodigen voor een gesprek ook op längere
termijn. Uit wetenschappelijke analyse van de effectiviteit van inspeclics blijkl dat
een bedrijfsinspectie gevolgd door een straf tot 22 procent minder ongcvallen leidt
gedurende de volgende jaren.^

7.2. Enige bedenkingen

Als slotsom geldt dat medezeggenschap inderdaad effect heeft op de arbeidsom-
standigheden en zeker op het arbobeleid, maar dat dat effect toch tamelijk beperkt
is. Deze conclusie strookt met eerdere bevindingen in het Verenigd Koninkrijk
waar, 10 jaar na invoering van de Sa/<?rv /te/w.N'H/am'e.v a«</ .S'a/ery CYwi/m'ttt'cv
/?^M/«//OW5 in 1977, het effect van vakbondsvertegenwoordiging op de werkvloer
beperkt bleek. Wellicht had de aanwezigheid van safety representatives in bedrijvcn
tot een hoger veiligheidbewustzijn geleid en waren sommige arbothema's op de
agenda gekomen, maar "generally they had not had a profound effect on standards
of health and safety."" Bij wijze van verklaring concluderen Dawson c.s. dat "the
push to maintain a strong emphasis on health and safety at both the procedural and
substantive levels has to come from within the management hierarchy. |..| Without

5 Walters en Frick komen op basis van diverse casestudies tot een zelfde consiatering: "Union
supporting structures outside of the workplace makes for a more independent, competent and acti-
ve local workers participation in OHS matters". D. Walters en K. Frick (2000), Worker participa-
tion and the Management of Occupational health and Safety: Reinforcing or Conflicting
Strategies, in: K. Frick et al. (eds.), 5>\wemö«'c Occ«pa»/ona/ WfaWi ant/ 5'a/<?r>' Maraatfemen/,
Amsterdam/Oxford: Pergamon. p. 45
6 Arbeidsinspectie (2003), ./aa/rers/a;? 2002, p. 24
7 W.B. Gray en J.T. Scholz, Does Regulatory Enforcement Work? A Panel Analysis of OSHA
Enforcement, in: Ẑ vv <£ Society Ä w « , 1 (1993), p. 177-213. Overigens merkt Havinga terecht
op dat die resultaten niet alleen door sancties. maar ook door meer aandacht kunnen /ijn veroor-
zaakt. T. Havinga (1995). Grenzen aan de regulering van ondernemingen, in: P. de Jong et al.
(red)., Arfreirf, recAf en ris/co, Amsterdam: Siswo, p. 49
8 Dawson. S.. P. Willman. A. Clinton en M. Bamford (1988), 5fl/ery a/ wort: 77wr /i/m'M o/*W/-
regu/arion, Cambridge: Cambridge Univ. Press, p. 85
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[the] bond of senior management and line responsibility and accountability, [..] it is
very difficult to maintain commitment to safety".^
Zonder arbo-commitment bij de werkgever is de rol van de OR beperkt: een con-
clusic die ook kan worden getrokken op grond van paragraaf 4.2, waar de opstel-
ling van de bestuurder als veruit de belangrijkste achtergrondvariabele werd ge-
identificeerd voor zowel de aandacht voor arbeidsomstandigheden als de betrok-
kenheid van de OR. Dit inzicht is op zichzelf niet zo opzienbarend: in tegendeel.
Het plaatst echter we"l de derde vraag, 'leidt zelfregulering tot betere arbeidsom-
standigheden?' in een meer principiele context. Het antwoord op deze vraag zou,
op basis van het antwoord op de eerste hoofdvraag van deze Studie, allicht bevesti-
gend kunncn luiden. De vraag of zelfregulering ta7er werkt dan de oude 'command
and control'-aanpak is echter niet zonder meer positief te beantwoorden. In de inlei-
ding van deze studie (paragraaf 1.2) is immers al aangegeven dat op macroniveau
bijvoorbeeld het aantal werknemers dat blootgesteld is aan arborisico's nauwelijks
is afgenomen en dat een aantal positieve trends (daling ziekteverzuim en WAO-
instroom) veeleer aan financiele prikkels zijn toe te schrijven dan aan serieuze pre-
ventie. Als echter op macroniveau de som van de hele zelfreguleringsoperatie neu-
traal is en in bedrijven met effectieve medezeggenschap de balans (licht) positief
uitslaat, dan zijn cr kennelijk ook bedrijven waarin de arbeidsomstandigheden de
afjidopcn jaren /ijn verslechterd Wellicht is (fit le wijien ;i:in een gehrek ;i:in <Y>«/J-

/«T»Y«7/H^ /Wurf aan de kant van de werknemers (geen of siecht functionerende
OR). De/e veronderstelling kan, op basis van de gegevens in hoofdstuk 5. overigens
niaar ten dele hard gemaakt worden. In paragraaf 5.2 is immers gesteld dat de aan-
wezigheid van arborisico's niet zozeer bepaald wordt door de aan-/afwezigheid van
een OR inaar primair door de aard van de werkzaamheden. Wc"l lijkt er een samen-
hang lussen OR-bctmkkenheid en de ontwikkeling van het verzuim (paragraaf 5.3).
Op een meer principieel niveau valt er echter nog wel een kanttekening te maken
bij de bevinding dat de effectiviteit van medezeggenschap sterk afhangt van de
opstelling van de werkgever. Aannemende dat medezeggenschap inderdaad tot een
beter arbobeleid leidt, en constaterende dat medezeggenschap in lang niet alle
bedrijven optimaal van de grond komt doordat de bestuurder de OR niet welgezind
is, is de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers dus tot op zeke-
re hoogle afhankelijk van de goedertierenheid van de werkgever. De vraag of zelf-
regulering tot betere arbeidsomstandigheden leidt is ook längs deze weg niet een-
duidig positief te beantwoorden: in sommige bedrijven wel en in sommige bedrij-
ven niet. Zelfregulering leidt dus tot differentiate in de bescherming van sociale
grondrechten. hetgeen vanuit juridische optiek problematisch en normatief twijfel-
achtig genix-'md kan worden.'^"

«» Dawson 1988. p. 89
10 PH.A i rissen (l<W0). Besturingsconcepties. recht en wetgeving. in: H.A.M. Backx « al..
RivJif </<>«•" <Ax>r »rfyfWn.i;. 7.wolle: W.K.J. Tjeenk WillinW. p. 23. Jaspers merkt terecht op dat de
erkenning van het fundumentele karakter van grondrechten impliceert dat zij slechts (heel) res-
trictiet' mögen worden beperkt. en dan tx>k nog uitsluitend op gczag van de regelgever die de/e
rechten als fundamemeel heeft erkend. A.Ph.C.M Jasper« (2000). Meer respect voor grondrechten
van werknemers: intemationaal erkenning van dat respect'.' in: A.Ph.C.M Jaspers et al (2000),
Mtrr rr.v/vcf >'<><>r ^nwui/wA/rn \<in Hrrtnrm^rj, Amsterdam: FNV
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De juridische zowel als de morele vraag of de bescherming van sociale grondrech-
cen wel mag worden gedelegeerd aan intennediairc structuren (bedrijven, ondeme-
mingsraden. vakbonden), en zo ja welke randvoorwaarden daaraan moclen worden
gesield. is uitermate lastig (e beantwoorden en /ou per gmndavht moeien worden
gespecificeerd." In hoofdlijnen lijkl de commums opinio echter dal /elfregulenng
op het gebied van sociale grondrechten zeer wel verdedigbaar is. Sterker nog, de
Staat zou zelfregulering moeten bevorderen "indien /elfregulenng door maatschup-
pelijke organisaties een hoger niveau van welzijn op een bcpaald terrein dichlcrbij
brengt."'- De overheid houdt wel een eindverantwoordelijkheid. muar "voor /over
zij niet zelf passende middelen in handen hecft. volgt uit de systematiek van on/e
Grondwet dat de overheid moet bevorderen dat anderen |.. | hun aanwe/ige regule-
ringspotentieel benutten."" Dat de overheid op hei gebied van arheidsomstandig-
heden onvoldoende 'passende middelen" heett. in leder geval dal die middelen
onvoldoende effectief zijn gebleken. valt wel le concluderen uit de periode van
'command and control' - al zou natuurlijk allijd nog gepleil kunnen wonlen voor
een strengere handhaving (bijvoorbeeld hel verdubbelen van hcl aanial inspeetcurs
van de Arbeidsinspectie en vervijfvoudiging van de bestuurlijkc-btK'lervdragen).'"'
Dat de overheid de eindverantwoordelijkheid houdt. is voor de overheid /.elf onom-
sireden. Zo hebben opeenvolgende kabinetten bij herhaling aangegeven verunl-
woordelijk te blijven voor het uitvaardigen van basiMionnen.'* Blijft de vraag of is
voldaan aan alle randvoorwaarden voor optimale zelfregulering. Slout en Hüls
schetsen. vanuit reflexief-rechtelijke optiek, vier criteria waaraan een 'adequaat
zelfreguleringsproject' zou moeten voldoen "wil het verenigbaar zijn inet de
idealen van de demoeratische en sociale rechtsstaat".'^ In een wat aangepaste volg-
orde betreft het:

- rechtsstatelijke kwaliteitseisen;
- een heldere taakomschrijving;
- een evenwichtige belangenafweging:
- effectieve (erugkoppelingsmechanismen;

11 H.R.B.M. Kummeling en S.C. van Bijsterveld (1997).
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 219
12 H.R.B.M. Kummeling (1997). Grondrechten en de taak van de overheid in hel licht van zelf-
regulering, in: H.R.B.M. Kummeling en S.C. van Bijsterveld, G/w/u/w/tf«) c/i zW/rp^u/rrinj;,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. p. 50
13 R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren (1997). Artikel 21 Grondwet en zelfregulering in het
milieurecht. In: H.R.B.M. Kummeling en S.C. van Bijsterveld. Gmm/rec/i/fn F/I zWf«"ffi//fr/nj?,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 152
14 J. Warning (2002). VWO-pz-eve/ir/tp/an.- /Vräftmj v o o r ^ n aan/raA: fc//df fcron, Utrecht: FNV
Bondgenoten. p. 18-19
15 Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden. ICamfr.v/ufcte« // 1992/93. 22 959. nr. 1;
Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het MDW-project arbeidsomstandighedenwet (/fam^r-
rfuWffi //. 1994-1995, 24036. nr. 8. p. 1)
16 H D . Stout en N.J.H. Hüls (1992). Reflexiviteit, autopoiese en rechtsstatelijkheid, in: NJ.H.
Hüls en H.D. Stout (red.), Jte/fccn>5 op /r/Z«if/rfc/i/, Zwolle: W.E.J.Tjeenk Willink, p. 229-230

283



Hieraan zou ik nog willen toevoegen criteria van:
- effectiviteit en doelmaligheid'^

Ik wil mij hier tot een paar opmerkingen beperken. Onder de rechtsstatelijke kwa-
liteitseisen valt onder meer het principe van de rechtsgelijkheid.'" Hierboven is al
aangegeven dat formeel gezien wellicht sprake is van gelijke bescherming van de
sociale grondrechten 'veiligheid en gezondheid', maar dat materieel wel degelijk
verschillen kunnen ontstaan.'^ Daarbij moet overigens niet alleen worden gedacht
aan de al geconstateerde afhankelijkheid van de luimen der werkgever, maar in het
algemeen aan het verschijnsel dat de effectiviteit van medezeggenschap e"n de kwa-
liteit van het arbeidsomstandighedenbeleid sterk gerelateerd is aan de bedrijfs-
grootte (zie paragraaf 4.2).^" Het concept van arbozelfregulering, en zeker de sys-
tematiek van risico-inventarisatie en plan van aanpak. lijkt vooral een grote-bedrij-
venmodel te zijn.-' Wilthagen merkt op dat kleine bedrijven "are not likely to be
regulated succesfully by internal management systems."^ Op grond van deze
inzichten, gekoppeld aan de aanname dat zelfregulering en medezeggenschap daad-
werkelijk tot betere arbeidsomstandigheden leiden, kan worden gesteld dat de
rechtsbescherming van zo'n 2.5 miljoen werknemers in het midden- en kleinbedrijf
(50-) minder gewaarborgd is dan in het grootbedrijf." Daarmee lijkt het principe

17 ()<)k de nola ZiV/if r>/> Hr/j?rvi'nj? noemt doelrreffendheid en doelmaligheid als kwaliteitseis
voor regelgeving. Vgl. C. Stuurman (1995), 7>i7i/i/.Y<7if nornifH pn /iff np</i/. itorflr'uu'jngrFi o w
«V imerwr/iV /M.v.fcn /if/ «r/i/ <TI /er/umc/ip mirma/i5<i/i> «p flrt /«rw'n van aV m/ormart>f«-/i/io-
/«gi> <"/i fW<vwM/ww/iii<j/iV. Deventer: Kluwer, p. 162
18 Cf. I.C. van der Vlies (1991). «umZ/xvi HrrjpTMj?, Zwolle: H.D. Tjeenk Willink, (2e druk)
p. 150-180. Ook Slmirman. 1995. p. 163
19 Zie in vergclijkhare /in C.J.M. Schuyt (1973), /?f</irvaa/r/i'#/ifja' <>n
/injH i'(/»i </<" /firn.vtdn.vcn. Rotterdam: Universitaire Pers
20 Vgl ook 1..H.M. Bosch en J.M.P. de Kok (1997), ArfcFK/.wmjram/iff
fp.- /•>« i'«-r*«7i/ii>i,i; we/ </<• /./.S7?/-.7.-mff/i<></<\ Zoetenneer: EIM, p. 10/11. Dil in/icht was overi-
gens al doorgedrongen in de jaren '50, loen Van der Ven veertig jaar na de Arbeidswet 1919
opmerkte dat grote bedrijven "m<Wr begrip voor de wet en haar sirekking hebben" en ook vaker
builen de wet om initiatieven ontplooien. J.J.M. van der Ven. /f«/i»i«M-ir)/(ij?i.tr/i«' afln/fifnmj?»'/!
fcy (/<• Arfcj-iV/.vMrf /V/V. Vereniging van Arbeidsrecht, 1958. p. 8
21 G.I.J.M. /.weiskxK (2(KK)). Developments and Debates on OHSM System Standardisation
and Certification, in: Frick. K. et al. (eds.). 5v.tfrmct(iV Occu/wriona/ Hpa//A â </ Xa/ffv Manaj;?-
mi"/i/: /Vr.v/x«7nr.5 o/i u/i in/frmi/iumi/ /V»'<*/<>/wfi«'n/. Oxford: Pergamon. p. 394
22 A.C.J.M. Wilthagen (1994). Reflexive rationality in the Regulation of Occupational Safety
and Health. In: Rogowski. R. en Wilthagen. T. (eds). /tyfcn'iv tafcour taw, Deventer/Boston:
Kluwer. p. 370
23 Het CBS en het EIM houden een wat andere indeling aan. waarbij het middenbednjf wordt
gedefiniecrd als 10-99 werknemers. In het kleinbedrijf (volgens net EIM goed voor 1.5 miljoen
werkenden: 1-1M (2(X)2). Mfifurncj/ig Onc/rm^mfn 2(W2: S/rurmur en «nfHiiUt̂ /inj? van Af'
Nr</«'r/(in<yA«' A/Aft. Zoeiernwer: EIM. p. 139) is in minder dan de helft van de ondememingen eni-
gerlei von« van mede/eggenschap (E. Bruin en F. Huijgen (2000). Na/ninje i'an a"c WW <>/> aV
(>n</«Tri<-mm,i{.tnrk/rn.- .SVam/ »'im cuifn /vjr/n 2000. Den Haag: Elsevier/SZW. p. 13). De verplich-
tingen rond risiavinventarisatie en plan van aanpak worden in slechts 6 0 * van de kleine bedrij-
ven nageleefd. A. Peters en E.C. van Hoom (2002). ArrvwnoniYor 200/. Den Haag: Arbeids-
inspectie, p. 59-60
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van de rechtsgelijkheid niel optimaal gewaarborgd. Fldcrs heb ik al aangegeven dtt
ook pnncipes als openbaarhcid. kenbaarheid en rechtszekerheid op een uanlal pun-
ten wankelen under het idee van zelfregulering.**
De vraag of onder het huidige systeem sprake is van een evenwichtigc bdangen-
afweging. net derde cntenum van Stout en Hüls, is natuurlijk een centraal punt in
deze studie. Ook hierbij geldt dal in kleinen.* bednjven de kans op naleving van
wettelijke voorschriften klein is. wanneer de naleving op gespannen voet siaat met
het winststreven van de onderneming.-* Daarbij kan gekeken worden naar de for-
mele kant van de zaak (ondememingsraden zijn formeel voldoende geequipeerd).
maar ook naar de pniktijk (beperkte deskundigheid inede/eggenschappers) <fn naar
dc inhoud. Zo heeft lang niet elke ondemcmingsraad oog v»xv arbcidsomstandig-
heden bij het beoordelen van een adviesaanvraag. Het zou interessant zijn om
meer <>« rfrta// te onderzoeken hoe de arbogevolgen van helangrijke besluiten rond
bijvoorbeeld prxxluctie-innovaties of nieuwe technological worden meegewogen;
een taak die expliciet is opgenomen in de bevoegdheden van met name de
Zweedse en Noorse paritaire veilighcidscommissies (.S()+). het Belgische paritaire
Comite" Preventie en Bescherming op het werk (5()+). en net Franse CHSCT
(50+).** Een thema zou kunnen /ijn of en in welke situaties arbo' als wisselgeld
wordt gebruikl v<x>r het berciken van andere doeleinden.-^ Ken dellnilicf oordcel
of de belangenafweging evenwichiig is, is op grond van de gegevens nict /.under
meer te geven. Maar in hoofdlijnen kan vermoed worden dat indien de werkge-
ver andere belangen zwaarder wil (of moet) laten wegen dan de veiligheid en

24 J.R. Popma (1999-a). Verprivaairechlelijking van arbeidsomslandigheden? In: P.F. van der
Heijden, R.H. van het Kaar en A.C.J.M. Wilthagen (red.). A/tiar ff/i mfuvvf rtc/i/.vora'f WOT a>
a r W , Den Haag: SDU/HSI. p. I71ff
25 Wilthagen 1994. p. 370. De kosten van naleving worden door kleinere bedrijven ook vaak
genoemd als een hinderpaal voor de naleving. S. van der Kemp en M. Engelen (2002), //rr m-
jfrumMtf />f sf MM/7//itf /?o<7f j'n of /Ar/wwf/: ;4ün/t/i«pmj?.?/?Mnffn vo«r q5tc//vi76i7.vb«'w;n/friVi^,

Den Haag: Elsevier/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. p. 43
26 Voor Zweden en Noorwegen zie L. Vogel (1998), /Vewn/wn a/ //if Hbr^/ucr : //if /m/wic/«/
Comm«/ii(y Direc/iv« on /wvf/i/hf i>i/fm.v w 5»<'</fn, /•7/i/a/u/. A/orHüv. /^u.v/r/a Ü/IJ

/. Brüssel: TUTB. p. 71 resp. 118. Voor Belgie: ACV (2000). OpJra<7i/<7i ?n /»fvoe^rf-
va/i /if/ Comi/f voor /Vevfn/if f/i flf^c/ifrm/n^ op /if/ M'frt, aV On</frnfm/n^.?raa</ f/i a"f

i'aJtfo>n<fai/v<]<]R/igifig. Brüssel: ACV, p. 23. Voor Frankrijk C. Soudry (2(X)2). Lf r»/ni'/^ </'/iv*/f-
«f. 6/f 5fVun7f' f/ rffi com/moni a*f /ravai/, Paris : INRS, p. 14. Het CHSCT bestaat in meerder-
heid uit gekozen werknemersvertegenwoordigers.
27 Dawson m^rkt op dat juist het feit dat de safety representatives oök andere vakbondstaken op
de werkvloer hebben (als shop steward), de behartiging van de economische belangen van de
werknemers niet zelden een krachtdadig optreden op het gebied van veiligheid en ge/ondheid in
de weg Staat (Dawson 1988. p. 85). Ook het bestaan van inconvenienten- en overwerk- of onre-
gelmatigheidstoeslagen in diverse Nederlandse CAO"s is een indicatie dat een preventief arbo-
beleid in sommige gevallen ten dele wordt afgekocht.
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gezondheid de ondernemingsraad nauwelijks in Staat zal zijn serieuze obstakels
op te werpen - zo de OR dit al zou willen.*"
Het vierde criterium, de vraag of effectieve terugkoppelingsmechanismen zijn inge-
bouwd in het systeem van de Arbowet, scoort positief: althans. formeel. Artikel 5,
lid 2, verplicht de werkgever immers jaarlijks te overleggen over de voortgang van
het plan van aanpak en de vraag of de risico-inventarisatie nog wel actueel is. In de
praktijk bleek echter dat het oude arbojaarverslag slechts vier vijfde van de onder-
nemingsraden bereikte (paragraaf 4.1.2.2), en de voortgangsrapportage omtrent het
plan van aanpak nog minder vaak wordt verstrekt - gegeven het feit dat een flink
percentage van de bedrijven in het geheel geen plan van aanpak maakt.
De vraag of zelfregulering op het gebied van arbeidsomstandigheden effectief en
doclmaiig is - het vijfde criterium -, is hierboven al met veel twijfels beantwoord.
Het vergelijken van de effectiviteit van zelfregulering met de 'command and con-
trol '-benadering stuit op een groot aantal methodologische problemen. Zo zijn bij-
voorbeeld de ongevals- en verzuimstatistieken vöören na 1980onvergelijkbaar. Het
aantal beroepsziekten is al helemaal niet te vergelijken. omdat registratie van
beroepsziekten lange tijd nagenoeg niet plaatsvond. Ook over de doelmatigheid valt
in vergelijkende zin moeilijk een gefundeerd oordeel te vellen omdat doelmatigheid
een weging van investeringen en opbrengsten vergt. Daarbij ontbreken in historisch
{V»ixfwtt»?f na^oivwg, vnlLaxiig£ «d« g«g«wanc en xi^n ooK K«<ict\ tfin dagc tic opferen^

sten moeilijk te schatten.
Toch kan wel een kritische noot worden gekraakt. K n van de doelstellingen van de
herorientatie was het bereiken van meer maatwerk. De vraag kan opgeworpen wor-
den welke bedrijven werkelijk op maatwerk zitten te wachten en in hoeverre
bestaande regelgeving maatwerk-oplossingen in de weg Staat. Van artikel 17 Arbo-
wet (het maatwerkartikel) is tot op heden nog nimmer gebruik gemaakt. Het wer-
ken met globale doelvoorschriften in het Arbobesluit en de andere regelgeving heeft
geleid (ot onduidelijkheden over de interpretatie. een verlangen naar meer eendui-
dige voorschriften (met name in het midden- en kleinbedrijf) e"n een toenemend
aantal normalisatietrajecten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Op het
niveau van /wM/VAr regelgeving is weliswaar sprake van een verminderde regel-
dichtheid, maar eiders heb ik al aangegeven dat die deregulering toch vooral een
cosmetische operalie is waarachter zieh een tegenbeweging van pr/vaie reregule-
ring voltrekt; een beweging die bovendien de toets van de rechtsstatelijke kwaliteit
niet altijd doorslaat.-'* De convenantenaanpak. om nog een vorm van maatwerk
onder de loep te nemen. heeft weliswaar geleid tot een toegenomen aandacht voor

28 Kind jaren '"JO schetste Jacobs een somber becld van de machtspositie van ondememingsra-
den. "I)c afgelopen deconnia is |..| komen vast te slaan. dat |ongelijkheids (compensate |door
mede/eggenschapl. /eker waar het de consultatievcrplichtingen betrcft. niet veel meer inhoudt dan
een spelregeltueising. Wanneer de ondememer zieh aan de procedureregels houdt. heeft hij eigen-
lijk nog steeds vrij spei." A.T.J.M. Jacobs (1W7). Kleine Mythologie van de ongelijkheidscom-
pensatie. in: L. Betten et al. (red). Oni>Wi/WiW<i5«-<w>vvm<iri> air rorafc </nuu/ I/I fert nrcTi/: L i / v
iimuortim i<*>r M.G. Ä(HK/. Devemer, Kluwer. p. 68
29 J.R Popma I«W9. p. 172
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arbeidsomstandigheden (en naar te hopen valt met positief gevolg). mur (tit gut
ten koste van een muluplicaiie van overlegcicvuits en daarmee gepaurd paande kos-
ten.«

Maar ondanks deze bedenkingen /ou een puur /wartgallige slolsom toch mispluulsl
zijn. Uit deze sludie is immers gebleken dat mede/eggenschap wel dcgclijk posi-
tief effect heeft op het arbeidsomstandighedenbeleid. De bijdrage IN echter op twee
manieren beperkt. Ten eerste /al in bednjven waann de werkgever do medc/eg-
genschap geen wann hart toedraagt de OR nauwelijks voet aan dc grond krijgen.
Ten tweede bleek met name uit de casestudies dat in bednjven waar een adequate
arbo-infrastrucluur is opge/.et of een krachtdadige arbocoordinalor is aangesteld
6ok niet bijzonder veel eer vail te behalen. In IM78 al vatte Petersen dil dilemma als
volgt samen: "If management takes care of the basic management functions of pre-
paring policy, fixing accountability, training supervisor« and employees, selecting
and motivating employees well. etc.. then safety committees probably are not
necessary. On the other hand, if management does not effectively carry out these
functions, then using safety committees certainly will not ensure results." IVlcrscn
komt tot de wat schampere slotsom: "to say that safety committees are essential to
safety results is ludicrous"."

Dit klinkv welhcht schamper wellicht, maar ook ontnuchterend. Als de bijdrage van
de OR niet direct tot groot enthousiasme stemt, kan dat ook te wijten zijn aan over-
spannen verwachtingen. Uit de interviews bleek dat een aantal arbodeskundigen en
werkgevers graag zou zien dat de OR meer tegenspel zou bieden op beleidsmatig
niveau: maar wellicht is dat gewoon te hoog gegrepen, zoals ook het idee van de
strategisch opererende OR meer een schrijftafelconcept is dan een reele mogelijk-
heid.^- Het idee dat 'safety committees', of in Nederland ondernemingsraden of
VGW-commissies, "essential to safety results" zouden zijn, valt evenzo onder het
kopje overspannen verwachtingen - maar al zijn ze wellicht niet 'essential' of
'necessary', ze zijn in sommige bednjven en tot op zekere hoogte wei effectief.
Waar het op aankomt. is dat gebruik wordt gemaakt van de Sterke punten van arbo-
medezeggenschappers door de tekortkomingen in het huidige systeem te compen-
seren. Hiertoe zal in de volgende paragraaf een aantal ideeen worden ontvouwd.

7.3. Enige ideeen

Het Nederlandse systeem van arbozorg bestaat, zoals meermalen aangegeven, in
hoofdlijnen uit een beperkt aantal elementen:

30 Vgl. J.R. Popma(1998-a), Dialektiek der deregulering. in: Df i'taa/srowranf, I2januari 1998
31 D. Petersen (1978). 7i-c/inioue.s o/5a/?rv Mana«em*/j/, 2nd Ed., Tokyo: McGraw-Hill, p. 41-
42. geciteerd in K.T. Nielsen (2000). Organizational theories implicit in various approaches to
OHS Management, in: K. Frick et al. (eds.). Sy.sfrma/iV Offi/paf/ona/ WfaWi ond .Va/e/y
Afa/ui£?mfm. Amsterdam/Oxford: Pergamon. p. 107
32 R. Goodijk (1995). O/Kfernpmmtf.sruad' CTI .5/ra/p#/.sc7i<? /wfeiV/fvormini?; <fe /wenvaanfe van

, Assen: Van Gorcum
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1. een zr;r#/?//c/i/ van de werkgever ten aanzien van zijn werknemers (e"n ten aan-
zien van derden) en de v /̂jp/zcnf/nj? /«/ ne/ voeren van ee

2. op basis van een ri.vico-invenran.sane en -eva/wa//e en een p/an van
3. met /nerfezeg^en.Tcnap van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging

of de belanghebbende werknemers;
4. daarbij ondersteund door een arbodiensf.

Wil zelfregulering op het gebied van arbeidsomstandigheden daadwerkelijk effec-
tief zijn, dan zal een aantal tekortkomingen in het huidige stelsel opgeheven moe-
ten worden.

i/ en
Niet alle werkgevers zijn, om het mild te formuleren, intrinsiek gemotiveerd om
aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Ook extrinsieke motieven. zoals
de financiele prikkels rond verzuim en arbeidsongeschiktheid of de dreiging van
boctcn, hebben niet altijd het gewenste effect. Ten slotte zijn werkgevers zieh niet
altijd bewust van de strategische motieven voor arbozorg, zoals het voorkomen van
personeelsverloop en wervingsproblemen. Juist de motivatie van de werkgever en
het vermögen een relatie te leiten tussen arbeidsomstandj^heden en bedn/frsdia-
de zijn echter cruciaal voor het welslagen van arbobeleid."

2. Ä/.wVfM'mvwfrtrwi/i«' en /»/on \*an
Do kwaliteit van risico-inventarisaties en plannen van aanpak schiet vaak tekort. Uit
dc /\Wwwjfwn'/f>r 2M/ blijkt dat. volgens de Arbeidsinspectie, in 68 procent van alle
gcvullcn de inhoud van de RI&E is toegesneden op de situatie in het bedrijf. en
slechts 60 proccnt van de plannen van aanpak kan de toets der kritiek doorstaan.**
Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de ervaringen van de werknemers
op de werkvloer. De meeste instrumenten gaan toch uit van de deskundigen-optiek,
wuarhij de risicoperceptie van werknemers vaak onvoldoende wordt meegewogen:
in 47 procent van de bedrijven worden de werknemers in het geheel niet betrokken
bij de risico-inventarisatie.''' Aangezien ook het overleg met de OR/pvt als betrok-
kenhcid is meegeteld. is het zeer waarschijnlijk dat actieve participatie van werk-
nemers in het proces van risico-inventarisatie zdlf nog aanmerkelijk lager ligt. Juist
de bctrokkenheid van wcrknemers heeft echter directe invloed op de kwaliteit
ervan, en draagt bij tot het bewustwordingsproces en de daadwerkelijke implemen-
tatie van eventuele maatregelen."'

33 Bosch I «N7. p. I (VII
34 Peters 2W2. p. 44 Aange/ien slechts 6 2 * van de bedrijven over een RI&E beschikt. beiekent
e.e.a. dat slechts 4 2 * van de bedrijven een adequate risico-inventarisatie heeft. In de 10O+ bedrij-
ven is dit 70%. Het percentage bedrijven met een adequaat plan van aanpak is slechts 3
35 T. Smid (2003). Deskundigen schatten risico's anders in dan werknemers, in:
Jg. I I . nr. 4. p. 52; Peter; en Van Hoorn 2(K)2. p. 24
36 K.L. van der Steeg et. al (2002). Omfcrrixt miar<fc SIKVM- rn/oa//är/ofrn itwi «if op < n W
vti/i </< ArywMii(im.v/<wuiisA<c/<nHrf ujfjerifx-n/^ n.«'<<>-imrn/an«Mi> rn -rvaVna/«r. Den Haag:
Ministerie van Sociale Zaken en Werigelegenheid (werkdocument 276). p. 184
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i.
Niet alle werkgevers dragen werknemersvenegenwwrdiging een warm hart toe of
zijn doordrongen van de toegevoegde waarde van mede/eggenschap. umlerne-
mingsraden van hun kant hebhen met name onvoldocndc dcskundigheid. tijd en
ervaring om werkelijk als 'countervailing power' op te kunncn (reden. Hei contact
met de achtcrban is onvoldoende systematisch uitgewerkt. en strategische partners
zoals arbodienst. Arbeidsinspectie en vakbond wonlen onvoldoendc ingeschakeld.

Arbodiensten zijn te veel gefixcerd op ver/uimbegeleiding en te wcinig op prcvcn-
tie." Externe arbodiensten hebben bovcndicn vaak te veel afstand tot de werkvloer
en tot de medezeggenschap. Interne arbodiensten lijken cflectiever te onereren.-'*
Interne deskundigen blijken beter dan externe in Maat de samenhang Hissen hclus-
tingsfactoren en ge/ondheidsklachten of verzuim inzichtelijk le maken. Ook hecft
interne deskundigheid een positief effect op de risico-invcniurisatie.•'"'

Het voert te ver om hier voor alle genocmdc tekortkomingen in het systccm van
arbozelfregulering een oplossing aan te dragen. Dit te nicer, daar een goedc Strate-
gie aansluit bij de diverse stadia waarin hcdrijvcn /ich kunnen hevinden*': van ccn
pro-aclief, volledig gcintegreerd arbobeleid (koploperbcdhjvcn), tot een </</ /im
aanpak van incidenten en knelpunten of zelfs een weigerachtige opstelling."" Vanuit
de systeemtheorie valt te beargumenteren dat het arbeidsomstandighedenbeleid van
de overheid moet aansluiten op de systeeminterne axiomata van het te reguleren
systeem: zodra bedrijven door wetgeving worden gereguleerd, zien die bedrijven de
wetten vanuit hun eigen perspectief.^ Als bedrijven gerichl zijn op kosten-mini-
malisatie. zullen zij arbeidsomstandigheden vooral als kostenpost zien en allichl tot
actie overgaan door financiele prikkels. Als zij zwaar hechten aan normatieve over-
wegingen (bijvoorbeeld gezagsgetrouwheid'"), dan is een strategic van strengere
handhaving wellicht de aangewezen methode. "A policy of self-regulation incor-

37 "Erkenning van het belang van preventie vertaalt zieh [..) slechts beperkl in navcnanle
inspanningen. In de huidige Arbowetgeving ligt de nadruk op ver/.uimbegeleiding. Hei gegeven
dat bij 73% van de bedrijven advisering over verzuimbegeleiding vrijwel het enige element van
de advisering vormt en dat Arbo-diensten 80% van hun omzet daaraan ontlenen. onderstreepl dit."
Advieseommissie Arbeidsongeschiktheid (2001), Wert ma/tf« va« ar/H'/V/.VKP.™7ji/l://jf(V/, Den
Haag. p. 124
38 Yl. Hertogh e.a. (2001). £nfo///> W/4O; <fe #WwWi#e frf#<>/«M/;n# van »•erA/K'mfrj; m<>r pj>>-
c/i/.sr/ie /t/ac/i/<"n ///V/ea? /ie/ ffr.?re z/e/tjf/aar. Breukelen, Nyfer; J.R. Popma. C. van Rij cn J.
Hooivcld (2001), /Irfcorficni/ver/enmj? /u.v.sen marit/ cn /nerfeiegge/iic/a/p. Den Haag: Deiwel,
p.73
39 Bosch 1997, p. 35
40 Zwetsloot 2000, p. 392ff
41 Zo is 16% van de werkgevers het simpelweg oneens met de Stelling dat de wettelijke arbo-
bepalingen altijd nagekomen dienen te worden. Van der Kemp 2002, p. 42
42 H. Collins (1998), Review van Ralf Rogowski en Ton Wilthagen (eds.), Reflexive Labour
Law: Studies in Industrial Relations and Employment Regulation, in: 77w Modf/n Law /tev/w
/ jm/W/998 , p. 916
43 Van der Kemp 2002. p. 42
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porates legal pluralism, which says that regulatory policy must take seriously the
differences among institutions in society and their potential for self-regulation."""

Wat betreft de motivatie van de werkgever is vanuit de overheid het potentiele arse-
naal aan instrumenten mijns inziens behoorlijk benut: regelgeving. financiele prik-
kels (vooral in het kader van de Wulbz, maar ook door bijvoorbeeld de Farbo-subsi-
dieregeling'*''), voorlichting, financiering van onderzoek en de arbo-infrastructuur,
ondersteuning van convenanten, een breed palet aan handhavingsinstrumenten.
Zondertwijfel kan het allemaal beterenmeer, of zou de reguleringsmix wellicht wat
aangepast kunnen worden (iets vaker uitdelen van een hogere bestuurlijke boete^),
maar in hoofdlijnen lijkt de inzet van de overheid ze"lf toch boven twijfel verheven -
in weerwil van het idee dat de overheid zieh zou moeten terugtrekken. Versterking
van het arbobeleid in bedrijven zelf zou dan toch vooral moeten komen doordat ook
ondernemingsraden, al naar gelang de specifieke fr/£#*r van hun bestuurder, de
ondernemer sterker trachten te motiveren: door te wijzen op het strategisch belang
van goede arbeidsomstandigheden, door een berekening van arbokosten en baten^,
of door vaker de Arbeidsinspectie in te schakelen. Hier valt tegen in te brengen dat
met name de eerste twee strategieen natuurlijk wel een niveau van beleidsmatig
inzicht of deskundigheid vergen dat de meeste ondernemingsraden niet blijken te
hebben. en dat de Arbeidsinspectie ook nü aj iqgesc.tuike.ld .k.a.0 warden .ijuWila'Alr
drcmpel voor OR-leden toch hoog is. Dit laatste bezwaar zou wellicht opgevangen
kunnen worden door een actievere betrokkenheid van de vakbonden.

Aansluiting bij de systeeminteme axiomata is slechts dön van de twee basisstrate-
gieen om tot effectieve zelfregulering te komen. De andere, wellicht cruciale kwes-
tie is dat decentrale regulering van maatschappelijke Subsystemen (zoals bedrijven)
vereist dat mechanismen worden ingebouwd die het eigen verantwoordelijkheidbe-
sef verslerken - en dan met name het vermögen om op die verantwoordelijkheid te
rellecteren. Het idee van interne reflexiviteit ligt, in de vorm van (Dealing's) ver-
betercyclus, ook ten grondslag aan de diverse modellen van systematische arbo-
zorg, zoals de OHSAS 18001 en de ILO-OSH 2001.'"' Afgezien van de ILO-OSH

44 N. Cunningham en J. Rces (I997). Industry Self-Regulation: an Institutional Perspective, in:
LawtSfti/K-.v. Volume 19. no.4. October 1997. p. 3 %
45 Dc rcgcling 'Willekeurige afschrijving artx>-invesleringen". een fiscale faciliteit die investe-
ringen in ge/onde productiemiddelen wil bevorderen, is ingevoerd per 1 januari 1998 (Stb.
1997,731) en inmiddels 70 succesvol dat eind 2(X)2 de subsidiekraan tijdelijk dichlgedraaid moesl
worden (Xh77. 2002. 220. pag. 43).
46 Vgl. Warning 2(K)2. p. 18
47 H. Dijkman en J. Kok (2001). Geld verdienen met arbo: quickscan brcngt kosten en baten in
beeld. in: (>ff-/n/<>rm<jriV Jg. 27. nr. 4. p. 22-26
48 ll.O (2(K)I). (iMi<yW/nrv «>n ixcMfxiriomi/ .«i/i»rv urn/ to"u///i m<i/i«j?<rnf/i/ vv.v>«'m.'r.' /LO-O5W
2(*'/. Cieneve: ILO Duamaasl is hcl concept van permanente verbetenng natuurlijk ook funda-
inentecl aan kwaliieils- en milieu/orgsystemen (1SO-9000 reeks resp. ISO 14001). Vgl. ook net
Nedcrlandsc (5W-)modcl dal len grondslag ligt aan de risico-invemarisatie en het plan van aan-
puk Ministerie Nan Swiale Taken en Werkgclegenhcid (1997), .4r/x>-/n/<'>miafi>W<n/ /: '/*
vrr;n/m/v/fi<y'. Den Haag: Sdu
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2001 is in de meeste systeembenaderingen uverigens weinig oog voor de fonnele
positie van werknemersvertegenwoordiging.*" In diverse reflexief-rechtelijke
bespiegelingen omtrent (zelf)regulering is het belang van mede/cggenschap cchler
we"l theoretisch op niveau gebracht. Overleg met werknemer* is ee"n van de 'dis-
cursieve stnicturen' die bijdragen aan een versterking van het ivflcxief centrum van
het subsysteem bedrijf. Medezeggenschap is in du licht met /o/ccr een instru-
ment om machtsverhoudingen te neutrjliseren. maar om interne rellectic te
bewerkstelligen.''"
Versterking van mede/eggenschap is dan ook in hei belang van het bedrijf /.elf. on
cruciaal voor optimale arbozelfregulering. Als nu gekeken wordt naar dc knclpun-
ten in het functioneren van werknemersvertegenwoordiging in bredere /in, en «.his
niet alleen van de OR. dan dient een aantal verbcleringen te worden d(x>rgcvocrd:
meer deskundigheid en tijd, en een meer systematische betrokkenheid van werkne-
mers in het algemcen. Hicrtoe zou ik, ter afronding van de/e studic. twee idecfn
willen uitwerken.

De arbocoördinalor
Dc meest voor de hand liggendc mcthodc om dc bijdrage van mcdezcggcnschap te
versterken. is simpelweg meer scholing en meer tijd. IX* iwee knelpunten ti jdgehrek
en beperkte deskundigheid hangen deels natuurlijk met elkaar samen: het gebrek
aan tijd is een van de verklaringen waarom ondernemingsraden hun scholingsdagen
niet opmaken, zij het niet de belangrijkste (vgl. par. 4.1.2.3). Het tijdgebrek zou nog
wel op te lossen zijn door meer vrijstelling van de OR-leden. bijvoorbeeld naar het
Duitse model''' (overigens hebben veel bedrijven nu ook al een vrijstellingsregeling
voor met name voorzitters/secretarissen).^- Het probleem van de deskundigheid is
echter niet oplosbaar met tijd alleen. In paragraaf 6.4 is al aangegeven dat OR-ledcn
slechts tot op zekere hoogte schoolbaar zijn. Met name het vermögen over te scha-
kelen naar een meer beleidsmatig niveau is beperkt 'trainbaar'.
Een alternatief - of beter: aanvulling - kan mijns inziens gevonden worden in dc
verplichte aanstelling van een arbocoördinator. De figuur van de arbocoördinator is
om een aantal redenen een welkome aanvulling op de bestaande driehoek werkge-
ver-OR-arbodienst. Een eerste motief om te pleiten voor een arbocoördinator is dat
//i/erne deskundigheid meerdere voordelen heeft, die bijvoorbeeld blijken uit de
betere prestaties van interne arbodiensten. Deze voordelen werden aangehaald door
de Advocaat-Generaal van het Europees Hof in het geschil tussen de Europese
Commissie en de Nederlandse staat over de onjuiste implementatie van artikcl 7
van Kaderrichtlijn 89/391 (zie par. 2.5): interne deskundigen kennen het bedrijf van

49 Zwetslool 2000. p. 402-403
50 Ton Wilthagen (1992), Recht in een geslolen samenleving: het debat over reflexief recht en
autopoiesis. in: AVt'/if der uw/tWi/JUiW«/. jg. 13, nr. 1, p. 121
51 Betriebsverfassungsgesetz § 38 kent (naast een werktijdregeling in § 37 BetrVG) I fte vrij-
stelling toe in bedrijven met 200-500 werknemers. en 2 fte in bedrijven lussen 500-900 werkne-
mers. Vgl. ook M. Top en J. Cremers (2003), 0/?-Far»7i7«7«i Ay de Au/wi: £>n DniM-A/eaVr/a/u/je
vergWyfa'/iff, Den Haag: Reed Business Information/GBIO. p. 67
52 Bruin/Huijgen 2000, p. 58
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binncnuit, hebben meer kennis van de gevaren die aan concrete bedrijfsactiviteiten
verbunden zijn, zijn op de hoogte van vroegere voorvallen, en zijn permanent in het
bedrijf aanwezig en dus goed aanspreekbaar door de werknemers. De aanwezigheid
van arbodeskundigheid op de vloer vergroot bovendien de mogelijkheden om het
personeel directer aan te spreken op het belang van veilig en gezond werken, waar-
bij de eventuele ongemakken daarvan niet als het gevolg van een van buitenaf opge-
legde maatregel worden ervaren.^ Ook biedt de aanstelling van een arbocoördina-
tor mijns inziens een antwoord op twee andere knelpunten in het functioneren van
ondernemingsraden: gebrek aan continuiteit en ervaring. De gemiddelde ievens-
duur' van een OR-lid is slcchts drie ä vier jaar^. Verwacht mag worden dat een
arbocoördinator langer in functie zal zijn. of bij een eventueel vertrek zijn of haar
ervaring meeneemt naar een nieuwe werkgever.

Een tweede, meer formed motief is dat de aanwezigheid van interne deskundigen
is voorgeschreven krachtens artikel 7 van de Kaderrichtlijn.^ Invoering van een
interne deskundige, bijvoorbeeld in de vorm van een arbocoördinator, zou tegemoet
komen aan deze eis. Een derde motief is dat zo een sterker accent gelegd kan wor-
den op /wmj//<\ waar het huidige systeem van arbodienstverlening tot een scheef-
groci richting verzuimbegeleiding heeft geleid. Een vierde motief, ten slotte, zou
kunnen zijn dat de arbocoördinator ook belast zou kunnen worden met toezicht-
houdende taken en bekleed met de bevoegdheid om het werk stil te leggen in
gevaarlijke situaties-^ en de Arbeidsinspectie in te schakelen - waarmee de druk
niel op de schouders van de belrokken werknemers komt te liggen.
De arbocoördinator is een figuur die in diverse Europese landen voorkomt: in
Belgiö in de figuur van de preventie-adviseur (in alle bedrijven, al mag dat in
bedrijven met minder dan 20 werknemers de werkgever zdlf zijn, mits voldoende
gekwalificeerd). in Duitsland de Sicherheitsbeauftragte (20+), en in Zweden (5+).
Noorwegen (10+), Italie (15+) en Groot-Brittannie in de figuur van de safety repre-
sentative (vakbondsvertegenwoordigers op de werkpiek). De geschatte aantallen
arbo-conlactpersonen op de werkpiek zijn enorm: 225.000 in Zweden, 200.000 in
Grool-Brittannie'. en in Duitsland bijna 400.000 Sicherheitsbeauftragte en ruim
KK).(KH) Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Het is daarmee uiteraard niet gezegd dat
de situatie in de genoemde landen zonder nicer optimaal is. Maar hoewel er, dat
dient eerlijkheidshalve opgemerkt, bij mijn weten nauwelijks serieuze studies zijn
uitgevoerd naar de effectiviteit van arbodeskundigheid op de werkplek". kan naar
mijn mening toch gesteld worden dat de Nederlandse situatie mager afsteekt bij de

53 Conclusic van de Advocaat Generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 16 januari 2003 in zaak
C-44IA11 (Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden).
Ovcrweging IK Vgl. Ook J Popma (2003). Het einde van de arbodienst* In: /»Hx> «t Mi/«-u. Jg.
II. nr. 2
54 M. Brugmans en E. Bruin (19%). VGW-«t.' *«i iti* «purr/. Utrecht: GB1O. p. 2
55 Aldus ook hei huropecs Hof in /.aak C-441/01. arrest van 22 mei 2003
56 l-'en hevoegdheid die in bijvoorbeeld Belgie' is toegekend aan de preventie-adviseur (art. 5.
13*. KB Interne Dienst Prevemie cn Bescherming. 27/03/1998). en in bijvoorbeeld Zweden en
Noorwegen aan de "safety representative" (Vogel 1998. p. 68 rcsp. 116).
57 Behalve uiteraard dc al aangchaalde studies over safety representatives (bijvoorbeeld
Dawson 1988).
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omringende landen. In de bouwnijverheid heeft weliswaar ecn groot aantal bedrij-
ven een VCA-coordinator (70 procent)**, maar in de andere bedrijfslakkcn is de
arbocoördinator vooral een figuur in de I(X>+ bedrijven. Indien nu. in navolging van
Duitsland en Belgie. bijvoorbeeld alle 20+ bedrijven in Nederland (naar schalting
zo'n 50.000)'"'' een arbocoördinator zoudcn aansiellen. zou dat mijns in/iens de
aandacht en zorg voor arbeidsomstandigheden een enorme Stimulans geven - zoals
ook blijkt uit de bouw (par. 6.2). Alleen al de louiere aanwe/.igheid van een nrbo-
coordinator in een bedrijf dwingt werkgevers. zelfs al is het <Y*n/nr arnr, toch aan-
dacht te besteden aan arbozorg. Zo zal de arbocoördinalor in achtcrlopemte bedrij-
ven de dorre grond cultiveren waarop ten rninste iels van arbobcwust/ijn kan
opbloeien - een essentiele voorwaarde voor arbobeleid.
Het idee voor veiligheidsvertegenwoordigers is overigens niet nieuw. AI in 1975
werd het geopperd in de adviesaanvraag aan de SKR over het ontwcrp voor de
Arbowet 1980.** In hel uiteindelijke wetsvoorstel werd, op advies van de SER*',
echter van het idee afgestapt en werd aangcslotcn bij het idee van vertej>enwt»ordi-
gend overleg.*"- Ook in zijn advies over de wij/iging van de Arbowel in 1W4 hield
de toenmalige Arboraad hel idee van interne arhodcskundigcn tcgen, met name
omdat de vakbeweging vreesde voor zogeheten 'arbokaboutcrs'. Die vrecs is wel-
licht ook niet geheel ongegrond. Zcker voor de kleinerc bedrijven zou dc taak van
arbocoördinator waarschijnlijk een combi-functie mnelcn zijn. Het aantal urcn dat
aan arbozorg besteed kan worden is immers beperkt. en de scholingslast relatief
hoog (voor een basiscursus arbocoordinator is bij de diverse opleidingsinslituten
een aantal scholingsdagen van vijf redelijk standaard). Vbor de allerkleinste bedrij-
ven zouden daarom toch externe arbocoördinatoren ingehuurd kunnen worden,
gedetacheerd vanuit bijvoorbeeld de branche-organisatie. Dit laatste heeft als voor-
deel dat de 'roving safety reps', zoals die nu in een aantal landen naar ieders tevre-
denheid bestaan, specifieke kennis hebben van de bedrijfsspecifieke risico's.''' In de
recente adviesaanvraag aan de SER over de herinrichting van de arbodienslverle-
ning in Nederland wordt deze mogelijkheid ook overwogen, zij het dat de staats-
secretaris aangeeft dat de markt hiervoor klein is.** Indien dergelijke branche-insti-
tuten desondanks worden opgericht, zou het met hel oog op de versterking van de

58 Databestand /I r/wmwii'ror 200/
59 Overigens is de grens van 20+ natuurlijk tamelijk arbitrair. Denkbaar is uiteraard (x>k, zeker
vanuit de optiek van medezeggenschap, meer aansluiting te zoeken bij de instellingsgrens voor de
personeelsvertegenwoordiging (art. 35c WOR), te weten 10 werknemers. Voor een /involle invul-
ling van de functie van arbocoördinator denk ik echter dat de minimumomvang van het bedrijf
toch iets groter zou moeten zijn.
60 Brief van de Minister van Sociale Zaken van 19/6/1975, in: SKR (1976), /Wv/>? i Q i f wr-
niiim'ing van <fe Mvrg?i'/n# />6Jre î?/u/f </̂  ^^;on<//i«V/ e« v^(7/^/iciJ fey tte arfee/V/, Den Haag:
Sociaal-Economische Raad, SER 76/18, bijlage I, p. 5-6
61 SER 1976, p. 5
62 tfamers/H**™ //. 1976-1977, 14 497, nr. 3, p. 14
63 Ook bij de werkgevers, die aanvankelijk afwijzend stonden tegenover het initiatief, staan de
regionale 'sq/itfy reps goed aangeschreven door hun kennis en vaardigheden. D.R. Walters (2002),
Worfcinj? sa/Wy in ima// fn/^rpmti in £UTO/J?. Brüssel: TUTB, p. 159
64 Adviesaanvraag "'Arbodienstverlening: aansturen op vraag", 4 april 2003, p. 19-23
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positie van werknemers wenselijk zijn dat zij onder paritair bestuur vallen - zoals
nu bijvoorbeeld de Stichting Arbouw en BGZ Wegvervoer.

Als taken voor de arbocoordinator zouden mijns inziens kunnen gelden:
- risico-inventarisatie en -evaluatie;
- risico-toets op bijvoorbeeld nieuwbouw en bij introductie van nieuwe technolo-

gicen;
- opstellen plan van aanpak en voortgangsrapportage;
- voorbereiden concrete arbomaatregelen;
- verzuimregistratie, analyse en rapportage;
- eventuele taken op het gebied van bedrijfsmilieuzorg;
- coordinate van de bedrijfshulpverlening;
- secretariaat van het arbo-overleg;
- voorlichting aan werknemers (art. 8 Arbowet);
- advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
- toezicht op de werkpiek;
- contact met de arbodienst indien aanvullende dienstverlening gewenst is.

Om het risico van 'arbokabouterisme' te beperken, zou naar mijn mening een aan-
tal minimumeisen gesteld moeten worden wat betreft tijdsbesteding en scholings-
.tn.'i\\\lf»\lnv. iE\\' / .w iiv innr «ertVnSjilc-n^w\iT r̂ ntcrgcibgu' Hunnen woruen tftijvoor-
beeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit). waar eventueel van afgeweken zou kun-
nen worden bij CAO. Sommige branches kennen nu eenmaal meer en zwaardere
risico's dan andere, die daarom een hoger deskundigheidsniveau vergen. Bovendien
zou het mijns inziens wenselijk zijn dat er minimumbedragen worden vastgesteld
die aan werkelijk preventieve arbozorg besteed moeten worden (en niet aan ver-
zuimbegeleiding) - dit zou bij voorkeur at'gestemd kunnen worden in een CAO of
eventueel door een landelijkc hefting gekoppeld aan het WAO-percentage (even-
tueel per bedrijf, maar zeker voor de kleinere bedrijven per bedrijfstak).*'-'' Een deel
van de extra kosten die de introductie van de arbocoordinator met zieh brengt. kan
worden ingewonnen doordat de arbocoordinator een aantal taken van de arbodienst
overneemt (met name op het gebied van risico-inventarisatie. planvorming en ver-
zuimregistratie).

Punt van aandacht is nog de <Mn.T/f//in# van de arbocoordinator: wie stelt de coordi-
nator aan? Artikel 7 van de Kaderrichtlijn stelt dat de (interne) deskundige wordt aan-
gewe/en door de werkgever. Dit zou, als we de stringente en in mijn ogen juiste
opvattingen van Gevers ter zake volgen. echter op gespannen voet staan met het ver-
legen woordigende aspect van de rol van de interne deskundige (ook de Advocaal-
Generaal wijst hierop in zijn conclusie in voomoemde zaak C-441/01): "Gezien de
avhtsgocderen die in het geding zijn. ligt het voorde hand dat werknemers zelf hun
vertcgenwoordigers kiezen en niet dat vertegenwoordigers - al dan niet in overleg

65 J. Popma (IW>). Dc ubovervuiler betaalt. In: TfiV n/djcAn/T wwr fredn^t- en verztfe-
<\ Oktober 1«W9. p. 236-237
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met de werknemers - door de werkgever worden aangewezen."** In Groot-
Brittannie. Italie. Zweden en Noorwegen worden de safety representatives aangewe-
zen door de vakbond. De Belgische preventie-adviseur wordt aangesteld door de
werkgever. zij het slechts met instemming van het (paritaire) Comite' Prcvenlie en
Bescherming. de Sicherheitsbeauftragte na overleg met de Betriebsrat. Binnen de
Nederland.se arbeidsverhoudingen lijkt het me niet denkbaar dat de arbocoordinator
direct door de werknemers wordt gekozen of door de vakbond /ou worden aangewc-
zen. Wei is het evident dat de ondernemingsraad ter zake iiisicmmingsrcchl /ou toe-
komen. In bedrijven zonder OR/pvt zou het wenselijk zijn de kwestie le besprcken in
de personeelsvergadering. waarbij de vergadering adviesreeht of wellicht inslem-
mingsrecht zou moeten hebben op grond van artikel 35b WOR.

Arbocoordinator, arbocommissie en arbeidsverhoudingen
Niet alleen de aanstelling van de arbocoordinator is een kwestie van overlcg en
daarmee van arbeidsverhoudingen. Op een meer principicel niveau, aansluitend bij
de opmerking van Gevers. is de positie van de interne arbodeskundige een arbeids-
verhoudingenvraagstuk. Hoewel ik verwacht dal de iniroductie van de arhocoördi-
nator binnen (meer) bedrijven een bclangrijke impuls bctekcnt voor het arbobcleid.
met name dooreen meer professionelc benadcring, is het absoluut niet mijn bedoe-
ling om de zorg voor veiligheid en gc/.ondhcid volledig in handen te Icggcn van
professionals. Integendeel. Het voorstel voor een arbocoordinator tilt de arboz.org
wellicht op een hoger beleidsmatig niveau, maar zonder solide bindingen met de
werkvloer dreigt het beleid in het luchtledige te zweven. Reden waarom mijns
inziens zowel organisatorisch als procesmatig ook de invloed van de werknemers
versterkt zou moeten worden.

In diverse ons omringende landen is, naast de arbodeskundige op de werkpiek, öök
samenwerking voorgeschreven tussen arbodeskundigen en werkncmersvertegen-
woordiging, in de vorm van een Comite" Preventie en Bescherming (Belgie: 50+),
een Arbeitssicherheitsausschuß (Duitsland. 20+), een Comite" d'hygiene, de securite"
et de conditions de travail (Frankrijk, 50+), en safety committees (Zweden en
Noorwegen: 50+, Groot Brittannie indien twee 'safety reps' daarom vragen). In alle
gevallen betreft het paritaire overlegorganen, veelal met een meerderheid aan werk-
nemersvertegenwoordigers en de eventuele arboprofessionals als adviserend lid.
Mijns inziens zou het wenselijk zijn dat ook in Nederland, althans voor de 20+
bedrijven, aparte arbocommissies in het leven geroepen worden, met als taak onder
meer periodiek overleg over (de voortgang van) het arbobeleid en het beoordclen
van investeringsplannen (in het bijzonder ver-/nieuwbouw) of de introductie van
nieuwe productieprocessen of -technieken. Deze taak is, zoals al is aangegeven,
ook toebedeeld aan de arbocommissies in een aantal andere landen. Op dit moment
wordt een dergelijke systematische preventieve toets op nieuwe ontwikkelingen

66 J.K.M. Gevers (1982), Ze##?n.sc7ia/> ^ " nfinemers /n^afe" ^ezon /̂ne/rf en vW/ixni'V in
fcerfryven. De recnMonm/W^/m^ m a"f /«ivtofen van rff £uroperc GVm«e/j.«cna/7. Deventer:
Kluwer, p. 74
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onvoldoende serieus uitgevoerd door ondernemingsraden.^ Het advies van de
arbocommissie zou vooraf meegewogen moeten worden in de OR-adviezen op
grond van artikel 25 WOR. In kleine bedrijven zonder eigen arbocoördinator (maar
met een gedetacheerde) zou de arbo-commissie tevens een toezichthoudende rol
kunncn uitvoeren.
De arbocommissie lijkt in hoofdlijnen op de VGW(M)-commissies die veel onder-
ncmingsraden al instellen op grond van artikel 15 WOR en die een positief effect
hebben op de betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid (vgl. par. 4.2.6).
Een verschil is dat de OR-commissies facultatief zijn. Bovendien kan de bestuur-
der bezwaar maken legen de instelling van een OR-commissie (art. 15. lid 1,
WOR). al gebeurt dit hoogst zelden. Opname van de arbocommissie in hoofdstuk
3 van de Arbowet maakt het mogelijk dat naleving bestuursrechtelijk wordt afge-
dwongcn door de Arbeidsinspectie. Dit voorkomt dat de werknemers hun nek moe-
ten uitsteken om een onwillige werkgever in het gareel te dwingen. Voor het overi-
ge zouden in ieder geval de werknemersleden van de arbocommissie voldoende
gefacilitecrd moeten zijn en rechtsbescherming moeten genieten analoog aan de
WOR (e"n artikel 7, lid 2 van de Kaderrichtlijn). De 'rekrutering' van de werkne-
mersleden zou kunnen geschieden door periodieke verkiezingen of door aanwijzing
door de OR (afvaardiging door de vakbond zoals in diverse andere landen past,
vrees ik. niet binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen).
Overigens draagt een afzonderlijke arbocommissie het risico in zieh dat de aandacht
voor veiligheid en gezondheid losgetrokken wordt van de rest van het onderne-
mingsbeleid. Deze zorg kan organisatorisch evenwel worden ondervangen door te
bcpulcn dat in de werknemersgeleding van de arbocommissie ten minste een OR-lid
/it, of hijvoorbeeld dat de voorzitter van de commissie vanuit de OR wordt benoemd.
De taak van de arbocommissie om adviesaanvragen te beoordelen op eventuele arbo-
gcvolgen verslerkl /.elfs de schakels tussen arbozorg en medezeggenschap. Door de
instellingsgrens op 20 werknemers te stellen, wordt 'arbo' bovendien een instrument
om de medezeggenschap in kleine bedrijven te versterken.^"
Al met al is het voorstel voor een arbocommissie niet bijzonder ingrijpend. zeker
niet voor de 50+ bedrijven waarin de OR zeif al een VGW(M)-commissies heeft
ingesteld. Het belangrijkste verschil is dat de arbocommissie verplicht wordt voor
alle (20+) bedrijven. Zoals gezegd versterkt dat de arbozeggenschap van werkne-
mers in kleinere bedrijven. Dit is. met het oog op de grondrechtendimensie, al een
waarde op zieh. Daamaast blijkt uit deze Studie dat. ondanks alle tekortkomingen.
de arbozorg toch profitcert van serieuze medezeggenschap. Daarmee wordt het in
paragraaf 7.2 aangestipte probleem van de dreigende rechtsongelijkheid ten dele
gemitigeerd.

67 AI bij de introductie van de arbo-commissie in de Arbowct 1980 werd de verplichting van de
commisMC oni de werkgever le adviseren in plaats van het rrr/il /.oals de OR dat heeft. ge/ien als
een duidelijk pluspum. A.J.C.M. Geers (1988). /Jrcto «i tamofiürriiig van de arfcrid, Deventer:
KUiwer. p. 182-183
68 IX- instellingsgrens van 20 (vergelijkhaar met Duitsland) is tamelijk arbitrair. Analoog aan
art. 3.V WOR /ou de instellingsgrens natuurlijk ook 10+ kunnen zijn. waarmee alle 10+ bednj-
ven dc facto verplichl een personcclsvertegenwoordiging dienen in te stellen.
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Risico-i nventarisatie
Een laatste. meer procesmatig voorstel om de zeggenschap van werknemers over
hun eigen veiligheid en gezondheid te vergroten. betreft de betrokkcnheid van
werknemers bij de uitvoering van de risico-inventarisatie - zuwel direct din>r de
werknemers ztflf als indirect door hun vertegenwoordigers in de urbocommissie.
Dit idee heeft zowel een effectiviteits- als een arbeidsverhoudingendimensie. De
eerste dimensie hangt samen met het organisatiekundig in/.icht dat effectief
(arbo-(management optimaal gebruik maakt van de input van de vlocr". van de
'expert-knowledge of the workshop'.^ Waar lopen werknemers in hun dagelijks
werk legen aan. welke mogelijke oplossingen zien /ij voor gesignaleerde risico's,
en welke door deskundigen uitgedachte preventieve maata'gelen zijn praktisch wdl
of niet uitvoerbaar? Eerder al is aangegeven dat met name de inventarisatie van
'onzichtbare' risico's als werkdruk. culluuraspecten en dergelijke dient aan te slui-
ten op de subjectief ervaren risico's. Het is voor een volledig beeld en voor het
draagvlak voor het beleid cruciaal dat die subjectieve belcving scrieus wordt mee-
gewogen.™ Wat kruidiger uitgedrukt: "unless the workers who are to benefit from
the process influence the local defintions of OHS goals. OHS | management | may
instead become a sham, in which employers unilaterally manage OHS.""
Theoretisch valt te verpachten dat de werknemers minder geneigd /ullen /ijn hun
grieven te spuien tegenovcr een afgevaardigde van de werkgever, /oals de arbo-
coördinator of eventueel een deskundige van de arbodienst. Al in het eerste kwart
van de twintigste eeuw werd dit ingezien - reden waarom de Arbeidsinspectie 'ont-
wikkelde arbeiders' inschakelde als "controleur van den arbeid", "die eerder het ver-
trouwen zouden hebben van hun klassegenooten."" Ook in de casestudies werd
door sommige respondenten gewag gemaakt van de praktische meerwaarde van het
'meelopen' door OR-Ieden tijdens een rondgang door het bedrijf. Deze meerwaar-
de zou gesystematiseerd kunnen worden door een uitvoerende betrokkenheid van
de werknemersvertegenwoordigers uit de arbocommissie bij het proces van risico-
inventarisatie en -evaluatie. In weerwil van het verlangen om medczeggenschap op
een allengs hoger beleidsniveau te tillen, schuilt de toegevoegde waarde van werk-
nemersvertegenwoordiging op het gebied van arbeidsomstandigheden immers juist
in de kennis van de werkvloer (vgl. par. 4.1.5), met in het bcleidsmatig denken. Het
is zaak deze meerwaarde van de arbomedezeggenschap te versterken. Het toewij-
zen van een specifieke taak aan een duidelijk identificeerbare uitvoerder vergroot

69 W. Buitelaar (1989). Parf/cî afiVm m fne ma/uigfmf/i/ o/r»crupa//onfl/ /ira/r/i a/u/ .*a/<?fy
im/jmvemt'nf.' »'orHari' mvesfi^a/iwi at ac/iw risi ana/v.w.5, Apeldoorn: TNO-STB, p. 15
70 Vgl. ook L. Vogel (1993). AVpwn//on a/ ;/)<• lVorit/?/ar<v ,4/1 in/ria/ /irviw O//I«K' //if /9W
Gwimu/i/rv/ramFuori O/rfr/zir « /w>i# im/>/<'m<'n/<'(/. Brüssel: TUTB. p. 26
71 K Frick en J. Wren (2000), Reviewing Occupational Heall and Safety Management, in: K.
Frick et al. (eds.). 5vsr«manc Orc«pariona/ //<>a//A om/Sa/f/v Ma/ia^m^nr, Amsterdam/Oxford:
Pergamon. p. 40
72 J.J. Camminga (1934). lets over de taak van de Controleurs van den Arbeid, in: H.A. van
Usselsteyn (1934). Gp<feniU>of/t mwr aan/f;</m# van /if/ /«7 rfo» 25 yaar j fWen </<>
Arfceirf5i/i5pfrti> #«rW</ n r̂rf ofw/fr /e/</m^ van aWi OiraTrrMr-Cenf/ua/ van c/e/i ^rfcfia*.
Groningen: J.B. Wolters, p. 59
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bovendien de kans dat de risico-inventarisatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd: dit
is immers nog steeds niet in alle bedrijven het geval en zeker niet als jaarlijkse rou-
tine. Belangrijk is daarnaast het al aangehaalde punt dat bij betrokkenheid van de
werknemersvertegenwoordigers meer mimte zal ontstaan voor de non-expert
inschatting van risico's. "If only for epistemological reasons we may not assume
that such a thing as risk exists, and that it is only a matter of discovering and inves-
tigating it."™ De inventarisatie van risico's, maar zeker ook de evaluatie van de risi-
co's die uit de rondgang naar voren komen, wordt daarmee ingebed in de arbeids-
verhoudingen binnen het bedrijf. Een laatste, in mijn ogen bepaald niet onbelang-
rijk motief voor intensieve betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordigers
bij het proces van risico-inventarisatie zou nog zijn dat, juist door duidelijk zicht-
baar te zijn op de werkvloer, het contact met de achterban wordt versterkt.™
Daarmee wordt 'arbo' een thema waarmee de arbeidsverhoudingen op bedrijfsni-
veau nieuw elan krijgen. Wellicht zelfs blaast de aandacht voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden het revolutionaire vuur nieuw leven in; dit vuur wakkerde
eind negentiende eeuw, mede onder invloed van de enquetes van de vakbonden",
aan bij het verlangen naar menswaardige arbeid.

73 N. Luhmann (1993). /twt: M jori'o/oxira/ rt«>rv. Berlin/New York: De Gniytcr. p. 6
74 De crvaringen met bijvoorbeeld dc " Arboman van de week" of de busploegen in de bouw rijn
op dil punt hoopjjevende voorheiMden.
75 W. Buitclaar en R. Vreeman (1985). V<jW*>m/.<wrrl; en IHU/I/W/ van ifc- arft»-«/. Nijmegen:
Sl'N. p. 39tT. De vakbonden joudcn hierin mijns inziens ook vaker het initiatief moeten nemen.
en dan met door grootschalige maar ge/.ichtslo/e telefonische enquetes onder werknemere. nuar
door ciH|udtes op de werkpiek ic inilie'ren.
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The OHS effect of worker participation

Summary

In 1996, the Dutch government launched a 'reorientation' of its occupational health
& safety (OHS) policy and of the Working Conditions Act. This reorientation aimed
to decentralise OHS policy from state regulation to self regulation at a company
level. The main assumption in this strategy was that increased latitude at a compa-
ny level would enhance OHS initiatives on the part of employers. The shift towards
a company level, however, also entailed greater emphasis on worker participation
as a form of countervailing power. According to government: "Mobilisation of the
expertise of employees is an important prerequisite for good OHS policy. Active
involvement of employees is a qualitative stimulus and also secures a balance
between the interests of employers and employees." In the Dutch setting, 'worker
participation' in OHS policy mainly implied the involvement of works councils.
The government contended that the increased importance of worker participation
did not imply that the position of the works council needed to be strengthened in
relation to OHS. "In general, the position of the works council in both the Works
Councils Act and the Working Conditions Act may be deemed adequate."
This PhD thesis examines some of the above assumptions. The two main questions
are:

1. Does worker participation, especially by works councils, lead to better working
conditions?

2. Are works councils indeed sufficiently equipped to successfully fulfil their
assigned role in the field of occupational health & safety (OHS)?

A third, more implicit research question is
3. Does 5?/f regu/aft'on lead to better working conditions?

r 2,)
The regulation of occupational health & safety (OHS) has come a long way since
the end of the 19 th century. Until 1874, no legislation whatsoever existed in this
field. The protection of health & safety was deemed a joint responsibility of the
employer and the workers. In 1874, however, the first piece of legislation was
issued, mainly aimed at protecting women and children - the so-called /vrv/wiae
/m«raW/*.T. Working men. according to the then dominant market-liberal ideology,
did not require protection by the state. They were considered to aptly fend for them-
selves. This ideology, however, contrasted sharply with the harsh reality at a shop-
floor level. Most employers did not assume their responsibility, and the workers did
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not have the power to enforce protection. Mainly due to the weak position of the
Dutch trade unions, it was not until 1919 that male workers were brought under the
protection of state issued regulations (mainly in the field of working hours). The
1919 Labour Act meant a breakthrough in principle, stating for the first time that
a// workers had a statutory right to decent work. After this breakthrough, an
ongoing stream of state regulations were issued in the field of OHS, regulations
enforceable by public authority (Labour Inspectorate).
Since the 1970s though, doubt has been cast as to the effectiveness of state regula-
tion. This resulted in a paradigm shift in OHS policy, away from so-called 'com-
mand and control' interventionism towards self regulation. A landmark in this shift
was a report published by the Robens Committee (1972), stating that "the primary
responsibility lies with those who create the risk[s] and those who work with them
|...| There is a role for government action, but [that] role should be predominantly
concerned with influencing attitudes and creating a framework for better health and
safety organisation and action by industry itself." This theoretical framework was
embodied in the UK 'Health & Safety at Work Act' (1974) and also echoed in the
Dutch Working Conditions Act (WCA, 1980). Both pieces of legislation imposed a
general duty of care upon employers, and also a duty to outline an OHS policy.
Furthermore, the Dutch WCA bestowed a right of co-determination upon the
workers (notably the works council).

Despite some amendments in the WCA since 1980 (such as an obligation to carry
out a risk assessment and the introduction of OHS Services in 1994), this frame-
work of a general duty of care on the employer's side and co-determination on the
other side still holds at the end of the 20 th century. Both parties are believed to
jointly develop a policy to protect health & safety at work. This may appear to be
a return to the pre-1874 period, in which the protection of health & safety was also
considered a matter of free deliberation between employer and employees. There is
a clear distinction between these two periods, however, as the workers (notably the
works councils) are presently much better equipped with legal rights - mainly on
the basis of the Works Councils Act.

.v/fl/wforv po.w'fiVw o/woribs cownr/'As (CTiapter 3)
The first version of the Works Councils Act (1950) hardly addressed the field of
health & safety. The works council only had the task of monitoring company com-
pliance with all legal OHS standards. In 1971, this supervisory task was trans-
formed into the task to 'stimulate' compliance. More importantly, the 1971 Works
Councils Act bestowed a right of approval upon the works council in matters con-
cerning OHS as well as advisory powers concerning various topics of a more stra-
tegic character. The scope of such powers was broadened gradually in subsequent
versions of the Works Councils Act. The 1980 Working Conditions Act and its
amendments in 1994 and 1998 fleshed out the more general framework laid down
in the Works Councils Act.
At the end of the 1990s, the range of statutory powers enjoyed by works councils
in the field of OHS was actually quite broad:
- a consultative right in general and specific consultative rights in the field of OHS:
- a general right to information in all fields and specific rights in the field of OHS:
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a general right to make proposals;
various facilities, such as time off work and a right to specific training;
a right to set up an OHS commission;
legal protection against specific negative consequence (notably dismissal);
a right of approval concerning specific rulings in the field of OHS (such as a con-
tract with an OHS service);
advisory powers pertaining to economic and strategic policy, that may also serve
to mitigate the (negative) OHS side effects of these policies;
a right to consult the Labour Inspectorate.

But. even if works councils are well endowed with statutory powers, they seldom
succeed in applying them effectively in practice. The most basic rights - to be con-
sulted and informed - are observed properly: in 86% of all companies, the works
council is consulted regularly and, in 82%, the flow of information may be labelled
'adequate'. Still, over 10% of all works councils are denied even these most basic
rights (adding here that some 15% of all 50+ companies have not installed a works
council at all). The most noteworthy right in the field of OHS - the right of appro-
val - is violated more often than not. Only in 37% of the companies, is the right of
approval fully respected. In 39% of the companies, the works council is systemati-
cally bypassed. Moreover, analysis shows that most works councils do not even
notice that their rights in this field are being violated and, if they do, they seldom
stand up to the employer.

In general, the performance of works councils lacks vigour. Over a period of two
years, only one in eight exercised the right to submit proposals. One of the main
explanations is that no less than 92% of the respondents in the survey state that the
works council is overburdened and lacks sufficient time (61%). Also, many works
councils lack specific expertise in the field of OHS (and the level of expertise has
not risen in comparison to a 1986 survey among works councils). Finally, some
50% of all works councils hardly ever have contact with the Labour Inspectorate.
The labour inspectors themselves are not positive about the performance of works
councils either: only some 60% of all works councils are deemed to be know-
ledgeable (no more than 10% perform 'well'). Nonetheless, 46% of all responding
inspectors generally see the works council as a useful partner. Only 11% of all
inspectors state that the works council does not contribute to OHS at all.
Analysing the background factors that may be of significant influence on the per-
formance of the works council, three factors come to the fore. First, works councils
that are prepared to take a more active stance appear to be taken more seriously by
their employer - they are less likely to be bypassed and they receive better infor-
mation. The same holds for works councils that maintain relatively close contact
with trade unions. However, these more syndicalist types of works councils only
constitute a small minority. Second, co-determination by works councils is clearly
more effective in larger firms. This does not relate primarily to the qualities of the
larger works councils themselves (they are no less overburdened than smaller ones),
but it is clear that in larger firms consultative policy making is more developed than
in smaller enterprises. The third and most salient conclusion is that the effective-
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ness of worker participation in OHS is very much dependent on management style
and the employers attitude towards co-determination. If the employer is sceptical or
even condescending about co-determination, the works council will achieve little.
This last, not altogether surprising, conclusion raises a question of a more funda-
mental nature: if worker participation is thought to strengthen OHS policy and the-
reby contribute towards the protection of health & safety at work (even though in
some companies worker participation does not get off the ground), this implies that
in the latter case health & safety may be more at risk - resulting in inequality in the
protection of fundamental human rights. Therefore, experiments in the area of self
regulation may be at loggerheads with fundamental principles of the constitutional
order. The answer to this question, however, is to be postponed until it has esta-
blished whether or not worker participation does indeed lead to better working con-
ditions.

O//S tfjott/ »/warier parfjt-ipaf/on (Ouster 5)
Since 1998, the Dutch Labour Inspectorate has carried out an annual OHS Monitor
involving some I.MX) companies in order to assess the current state of OHS and
OHS policy in the Netherlands in general. On the basis of a secondary analysis of
the 2(X) I findings, it has been possible to estimate the effect of worker participation
(by works councils) on matters related to OHS. The qualitv of OHS mav be onera-

tionalised by means of various indicators, such as:
1. The quality of OHS policy (risk assessment, plans of action, contract with an

OHS service);
2. Actual working conditions (physical and mental burden, repetitive strain in-

juries, noise, dangerous substances);
3. The negative effects of poor working conditions (absenteeism, incapacity for

work, occupational accidents).
The findings of the OHS Monitor indicate that there is a clear connection between
the presence of a works council on the one hand and the presence and quality of
both a risk assessment and u plan of action on the other hand. One in five companies
(50+ employees) without a works council, has also failed to carry out a risk asses-
sment. In companies that do have a works council - this is more than 6% - per-
taining to the presence of a plan of action, the difference is not significant. Plans of
action that have not been discussed with the works council, however, are of a
significantly poorer quality (according to the inspectors). Also the quality of both
OHS instruments increases with the frequency of consultation and the influence of
the works council. OHS services also appear to benefit from the influence of the
works council. The scope of the contract with the OHS service is significantly more
encompassing in companies with a works council than in their counterparts without
worker representation. Also, the focus is more on preventive activities than merely
absenteeism. Findings from another survey also indicate that the im/wcf of OHS
services is stronger in companies in which the works council had been involved in
contracting the OHS service.

Regarding the actual working conditions, the presence of a works council seems to
be beneficial. The mere presence of a works council does not, obviously, have a
great impact on the presence of OHS risks. These go hand in hand with the nature
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of production. Companies in which OHS is a recurrent theme of consultation,
however, have significantly more often taken measures to reduce the risks (93'*)
than companies that hardly ever discuss OHS matters with the works council
(78%). Also, the measures are embedded more thoroughly in the former companies
(84%) than in the latter (49%).
A third indicator of the positive effect of worker participation may be that compa-
nies in which the works council has not been involved in the process of contracting
an OHS service, absenteeism is at a higher level. Absenteeism appears to correlate
significantly with the type of OHS policy, and the works council may to some
extent influence the type of policy of both the OHS service and of the employer.

o/in/7u?nr?
It can therefore be concluded that both the presence and involvement of works
councils have a positive effect on OHS in companies. In order to acquire a better
picture of the precise nature of the influence of the works council, case studies were
carried out in two contrasting branches - the construction industry and the financial
services sector (banks and insurance companies). The findings of these case studies
do not provide cause for great enthusiasm. Works councils show little initiative,
they mainly respond to policy proposals of the employer or OHS staff. Their exper-
tise is meagre, with respect to both the field of OHS and the ability to operate at a
policy level. On close examination though, they play a valuable role in pointing out
shop floor risks and communicating daily experiences to OHS staff and manage-
ment. Also, some of the OHS experts stated that in their own policy they anticipate
possible reactions of the works council.

7)
On balance, it is beyond dispute that the involvement of works councils in the field
of OHS does indeed has a positive effect - albeit marginal, especially in companies
that already have established a professional OHS infrastructure (notably in the form
of an OHS coordinator). In many companies, however, doubt may be cast as to the
effectiveness of worker participation. In the concluding chapter, some ideas are put
forward to strengthen the protection of health & safety at work. These ideas seek to
address some of the weaknesses in the current system, mainly the lack of time and
expertise on the part of worker representatives. The main idea is that all companies
of, say, over 20 workers should be obliged to organise some sort of expertise in the
form of internal OHS services or safety experts. Well-trained professionals at a
shop floor level may be expected to boost both attention for OHS matters and effec-
tiveness in terms of OHS policy. On the other hand, OHS should not, in my opi-
nion, be left exclusively to the professionals. Professionalism does present the risk
of one-sidedness, of an OHS policy in which the .v/iry> yfrwr c*/>f nVmr drifts
beyond the horizon. Therefore, an active role must still be allotted to worker repre-
sentatives. This role, it is argued, should not primarily be staged at a policy level
but rather at a shop floor level. 'Invisible' OHS risks such as stress, organisational
culture, and so on may best be brought to the surface by those who arc trusted by
their co-workers. Hence, a more active role should be played in the process of risk
assessment to ensure that non-expert experience is properly included.
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Bij lagen

Bijlage 4.1: Methodologische verantwoording bij hoofdstuk 4.1

Het onderzoek D^ VO/MOIJ^/I OÄ uit 1999 was gebaseerd op een a-seleclc steek-
proef van 3500 bedrijven en instellingen: ongeveer 23 procent van hct totale aantal
van de naar schatting 15.500 ondememingsraden in bedrijven met meer dan 50
werknemers (50+ bedrijven).' De respons bedroeg, waar het voorziiters van ondcr-
nemingsraden betrof. 407 (12 procent) Onder bestuurders lag het percentage op 14
procent (n = 473).^ Na-enquete heeft om budgettaire redenen helaas niet plaatsge-
vonden, evenmin als non-responsonderzoek.
Een respons van 12 procent is zeer mager' Voor een totaalbeeld is hij echter tuen
wel voldoende betrouwbaar. De betrouwbaarheid van de uitkomsten. dat wil zcg-
gen de maximale afwijking van de populatiewaarde ten op/.ichle van dc waargeno-
men waarde in de responsgroep, wordt als volgt vastgesteld.* Eerst wordt de stan-
daardfout (Sp) van een proportie bepaald:

Sp=V(pa7H)*((N-n)/(N-l))

1 Deze schatting is gebaseerd op E. Bruin en F. Huijgen (2000). Afa/rvi/iff van rtV W»r »/> aV
«naVrn<7n//i#.?raaVn.- 5»a/u/ iun caitfn ie#<n 20M0, Den Haag: Elsevier/Minislerie van Socialc
Zaken en Werkgelegenheid. De schattingen zijn tot stand gekomen door vermenigvuldiging van
het aantal bedrijven (label I, p.49) met de nalevingspercentages voor de verschillende gnxilte-
klassen (tabel 2.3.2, p.7). Ander nalevingsonderzoek komi tot een schatting van 13.400 ondcrne-
mingsraden. M. Engelen. M. van der Aalst en E. Hornstra (2001). Afa/ri'/'n# van oV WW «/J dV
0/iaV/7i<'mjnj?.5raafn. ,S/an</ van ;a*<"n /><"̂ i>i 2WX). Elsevier/Minislerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Over de problematische vergelijking tussen beide nalevingsonder/oeken /.ie E.
Bruin en H. van den Tillaart (2002). Meetbaarheid van de nalcving van de WOR. in: J. Cremers
en J. van der Hoek, £>n a"«tunJi^f OAf neri/ bf/fr, Den Haag: Elsevier/GBIO, p.44ff
2 Completion rate, d.w.z. als percentage van de totale uitge/elte steekproef. De response rate,
d.w.z. de respons gecorrigeerd voor fouten in het steekproefkader (zoalx foute adressering of
inmiddels opgeheven OR'en) ligt uiteraard hoger.
3 Bij het onder/.oek van Bruin en Huijgen lag de respons op 47%, maar hier betrof het een tele-
fonische enquete. Bij schriftelijke enquetes. zeker bij aselecte landelijke steckproeven, is de
respons over het algemeen lager. Bij de ZARA-werkgeverspanels, die in dit hoofdstuk enige
malen zullen worden aangehaaid. lag het percentage rond de 27% (90% van de 30% bedrijven die
zieh in eerste aanleg bereid hadden verklaard längere tijd aan het panel deel le nemen).
4 P.R.A. Oeij en FA Stoppelenburg. Afa/evmj? van aV W?f op a«r omieme/nm^jröaVn; .SVam/ van

/997. VUGA/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1998. p. 74
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Bij een maximaal veilige dichotome verdeling is de uitkomst voor de standaardfout
voor de gegeven populatie (N = 15.500) en responsgroep (n = 407): .0242. Bij een
waarschijnlijkheid van 95 %, hetgeen gebruikelijk is bij sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, moet deze uitkomst worden vermenigvuldigd met 1,96. In dat geval is
de maximale afwijking van de proportie in de populatie (P) .047. Dit betekent dat
met 95% zekerheid gezegd kan worden dat de resultaten van het survey minder dan
5% afwijken van de werkelijke situatie onder ondememingsraden. In het vervolg
wordt evenwel gewerkt met een iets kleiner bestand (n=374), omdat de bedrijven
met minder dan 50 werknemers e"n een aantal zeer kleine branches (met name de
landbouw/visserij en delfstoffenwinning) buiten beschouwing worden gelaten.^
Maar ook dan blijft de betrouwbaarheid binnen het gebruikelijke betrouwbaar-
hcidsinterval van P.049 (indien uitgegaan wordt van een aantal OR'en van 13.500,
dan geldt overigens nagenoeg dezelfde P). Deze körte exercitie impliceert dat de
resultaten uit het survey, althans waar het de totale respons betreft, ondanks de läge
respons net voldoende betrouwbaar zijn. Bovendien is het aantal van 407 respon-
dcrende ondememingsraden duidelijk hoger dan het vergelijkbare onderzoek van
L(X)ise medio jaren '80.''

Wannccr echter gekeken wordt naar dc respons per branche, is de situatie duidelijk
minder gunstig. Op basis van het door Bruin en Huijgen becijferde aantal OR'en in
cfc verscniiVcnifc branches kan een gewenste respons per branche worden berekend,

/ ; ; / > < • / » • / / . /

Industrie

Bouw/woningsbouw-corporaties

Transport

Handel/horeca

Bank/verzekering

Gezondheidszorg/
overige dienstverlening

Overheid

Nutsbedrijven

N

3056

1077

1215

2717

2569

2930

1566

154

gewenste n

97

92

92

96

96

97

94

61

feilelijke
ongewogen n in

D« voAnMtfnOR

62

23

10

58

14

102

97

8

betrouw-
baarheid

0,122

0,200

0,308

0,126

0,261

0,094

0.093

0,331

5 CX>k C)eij en Stoppelenhurg achtten dc betrouwbaarheid van hun gegevens voor deze sectored
onwldoende. O/>. «•«. p. 13-14. Idem voor Bniin/Hui jgen 2000. p. 6. Voorts zijn in sommige geval -
len bi| de beweriing van de data de gegevens over de transportsector en de nutsbedrijven buiten
beschouvt ing geliilen. omdul een ongewogen responsaantal van <20 nogal onbetnHiwbaar is.
6 biet aantal ondcmentingsniden in dal onderzoek bedrocg 233. J.C. Looise en F.G.M. de Lange
(1987), (Mrmfminjesroc/di. /ww/uu/rirrs « i ft»/iun«>nitjfix. Nijmegen: ITS, p. 300
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met een bijbehorend betrouwbaarheidsinterval. Zelfs indien het betrouwbaarhcids-
interval op 10* wordt gesteld. blijft de feitelijke respons ver achter bij dc gewens-
te respons, hetgeen impliceert dat de gegevens niet gebruikt kunnen worden voor
een analyse op branche-niveau. Ook moet bij de analyse terughoudend worden
omgesprongen met uitsplitsingen naar of conclusies omtrcnt branches. Zeker voor
de branches met een ongewogen responsaantal van <2() (bank-/ver/.ekeringswezen,
transport, nutsbedrijven) zijn geen betrouwbare uitspraken mogelijk.

Maar nogmaals. op het niveau van alle ondememingsraden tezamen zijn de gege-
vens in principe goed te gebruiken. De responsgroep is in ieder geval voldoende
omvangrijk. De kwaliteit van de netto steekproef is evenwel niet perfect.
Vergeleken met de cijfers van Bruin/Huijgen. die in dit geval als maatgevend wor-
den beschouwd, zijn de sectoren transport/opslag/communicatie en banken/verze-
keringen duidelijk ondervertegenwoordigd. Aan de andere kant is vooral de over-
heid sterk oververtegenwoordigd. evcnals de grote ondernemingen.' Deze scheve
vertegenwoordiging kan worden gecorrigeerd door post-stratificatie. d.w.z. Mr,i;i/iji»
van de respons naar bekende kenmerken, in casu branche en bedrijfsgrootte. Hierbij
wordt per branche gekeken hoe de responsgroep in het bestand zieh verhoudt tot de
landelijke cijfers op grond van Bruin/Huijgen.

BfsnclM

Industrie

Bouw/woningsbouwcorporaties

Transport

Handel/horeca

Bank/verzekering
gezondheidszorg/

Overige dienstverlening

Overheid

Nutsbedrijven

Totaal

50-99 «v«rkn«nwra

Bruin/
HuiJgMi

9,0%

4,0%

3,9%

11,6%

9,4%

9,1%

4,7%

0,3%

51,9%

Votw«*-
NnOfl

3,2%

2,1%

0,8%

1,9%

1,1%

4,5%

3,2%

0,5%

17,4%

w*glng»-
faetor

2,81

1,87

4,81

6,19

8,78

2.01

1,46

0,50

2,99

Bruin/
HUHQMI

11,0%

3,1%

4,1%

6,2%

7,4%

10,0%

5.6%

0,7%

48,1%

1004

Uonvu-
MnOfl

13,4%

4,0%

1,9%

13,6%

2,7%

22,7%

22,7%

1,6%

82,6%

ftttOT

0.82

0,76

2,19

0,45

2,77

0,44

0,25

0,46

0,58

Weging komt de representativiteit van de gewogen steekproef zeer ten goede. De
analyse hecft dan ook plaatsgevonden op basis van de gewogen cijfers. Aanname
hierbij is echter we"! dat de gewogen respons verder niet afwijkt van de niet-respon-

7 Vgl. R.H. van het Kaar, J.C. Looise e.a. (1999), Dtr
p.27-28

OÄ. Alphcn a/d Kijn: Samnom
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derende populatie (m/roi/ig a/ random). Binnen de branches mag dus geen belang-
rijk verschil zijn tussen de responderende en niet-responderende ondernemingsra-
den. Dit vraagt, bij afwezigheid van non-responsonderzoek. een körte theoretische
onderbouwing in hoeverre de doelvariabelen in het onderzoek mede bepalend zijn
voor de kwaliteit van de respons. Van de factoren die in de latere analyse nog van
belang zullen blijken, is aannemelijk dat de responsbereidheid vooral zal samen-
hangen met ten eerste tijdgebrek bij de OR en ten tweede een negatieve attitude bij
de bestuurder jegens medezeggenschap." Deze factoren zijn niet zonder belang,
zoals zal blijken in hoofdstuk 4.2: beide factoren zijn zwaarwegende variabelen die
het functioneren van de OR beinvloeden. Bij de analyse zal ter plekke worden aan-
gegeven welke implicaties een eventuele niet-representatieve respons heeft voor de
resultaten van het onderzoek.

Bijlage 6.1: selectie van branches

De selectie van branches is primair gebaseerd op gegevens uit de opeenvolgende
/*r/w/m>n/7«r-studies: welke branches kenmerken zieh door belastende dan wel

NL

Verpleeg- en bejaardentehuizen

Schoonmaakbedrijven

Ziekenhuizen

Horeca

Bouw

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Groothandel

(Petro-)chemische industrie

Grafische industrie

Openbaar bestuur

Zakelijke dienstverlening/financiele instellingen

KracM

24

47

42

32

30

52

33

23

21

14

7

5

Tljdcdruk

31

35

31

39

36

28

33

33

31

44

31

39

9

22

17

16

15

14

14

8

8

7

2

1

8 Uit onderzoek van hci ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2001 blijkt dat
ondememers die een positievere houding hebben ten aanzien van ondememingsraden een ids
(mutig significant) grotere bereidheid hebben om mee te werken aan onderzoek. SZW (200I). £V
/ini/if«-»«*n «vi N-iofjef/Afiyrn itm <)Ä-«f <•« i/r nr/a/i>.v m«-/ <fc <i<-^rhan. Werkdocument no. 215.
Den Muag: Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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goede arbeidsomstandigheden. Daamaast is middels de ZARA/SZW-werkgever-
spanels gekeken welke branches relatief veel of weinig investeren in arbozorg. De
eerste selectie is vooral gebaseerd op de A/famtoniror /9W, die een eenvoudige
label geeft met een combinatie van de twee meest pregnanie arboproblemen: fysie-
ke belasting en werkdruk.'*

De vraag welke branches veel investeren in arbozorg is beantwoord op groml van
twee parameters: het bedrag dat per werkneiner wordt gespendeerd aan arhodicnst-
verlening e"n wat de omvang is van het takenpakket (twee parameters die uiteraard
zij het niet noodzakelijk sterk met elkaar zullen samenhangen). De gegevens zijn
ontleend aan twee werkgeverspanels. die overigens als manco hebben dat dc over-
heid daarin niet wordt onderzocht. Slechts die bedrijfstakken die ix>k in de boven-
staande label emit sprongen zijn weergegeven (waarbij de schoonmaakbcdrijven
moeilijk te plaalsen waren).

Betaald aan arbodlensten (SZW-panel 1998-1999,
label 9.3 en 9.4), basiscontract + verrlchtingen

NL

Gezondheidszorg

Bouw

Zakelijke dienstverlening

Horeca

Voedings- en genotmiddelenindustrie

50-9«

189

146

173

179

102

266

100+

243

184

241

207

277

306

Totaal alle
btdrljven

182

160

232

172

116

210

Specifleke arbo-inepanningen (ZARA 1997,
tabel TB7.5), maxima*! 10

NL

Gezondheidszorg

Bouw

Zakelijke dienstverlening

Horeca

Voedings- en genotmiddelenindustrie

50-99

5,5

5.1

5,2

5,0

4,6

6,7

1004-

(nerwogen JKJ

7.5

7,5

7.0

6,8

7,7

7,8

Totaalalle
badri|v«n

2,1

2.2

2,3

1,9

1,0

3,0

9 SZW (1998) Mrfcomonifor /99S. Den Haag: Ministcrie van Socialc Zaken en Werkgelegenheid.
p. 29
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Op grond van beide selectiecriteria (belastende arbeidsomstandigheden en mate
van arbozorg) kwamen in eerste instantie vijf branches in aanmerking. De horeca
viel af omdat het ongewogen aantal respondenten in de werkgeverspanels onder het
minimum van 20 (n = 17 resp. 9) lag en in de /trfto/nom/or de horeca niet als meest
typerende boven kwam drijven. De voedings- en genotsmiddelenindustrie valt op
doordat deze branche als enige bovengemiddeld veel investeert in arbozorg maar
desondanks de arbeidsomstandigheden matig zijn.'" In de nadere selectie is deze
bedrijfstak loch als eerste afgevallen omdat ook een aantal andere overwegingen
meespeelde - in het bijzonder de aanwezigheid van branchespecifieke onderzoeks-
gegevens (bouw en gezondheidszorg) ön mogelijk gebruik van de gegevens uit het
eigen survey-onderzoek (gezondheidszorg en overheid).

- gezondheidszorg: slechtste arbeidsomstandigheden (in het bijzonder verpleeg-
en verzorgingshuizen), minder dan gemiddelde arbozorg, goed vertegenwoor-
digd in het survey-onderzoek;

- bouw (zwaar werk, minder dan gemiddelde arbozorg);
- zakelijke dienstverlening/financiele instellingen (beste arbeidsomstandigheden,

minder dan gemiddelde arbozorg);
- openbaar bestuur (gocde arbeidsomstandigheden, goed vertegenwoordigd in het

survey-onderzoek).

10 Overigens wordl wellicht door de bedrijfstak juist veel ge'investeerd omdat de arbeidsom-
slandijjhcden ininnsiek belasiend /ijn. /oals omgekeeni de /akelijke dienstverleners weinig inves-
teren omdat de arbeidsonistandigheden rclatief goed /ijn - al moet een modem risico als RSI
uiteraard uicl worden onderschat.
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Bijlage 6.2: vragenlijst werknemersondanoak

Bedrijf
Functiegroep

Doet u lichamelijk zwaar werk?

Heeft u de afgelopen 12 maanden gezondheids-
klachten gehad als gevolg van fysieke belasting?

Doet u werk waarbij u meer keren per
minuut dezelfde beweging maakt?

Heeft u de afgelopen 12 maanden gezondheids-
klachten gehad als gevolg van repeterende arbeid?

Is er op de werkplek zoveel lawaai dat u hard moet
praten om u verstaanbaar te maken?

Werkt u met gevaarlijke Stoffen?

Moet u gevaarlijk werk doen?

Moet u in een hoog tempo en/of onder hoge tijdsdruk
werken?

Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens het idee gehad
dat het werk u te veel werd?

Hoe was uw gezondheidstoestand de afgelopen
12 maanden

ja, regelmatig
ja, soms
nee

ja
nee

ja, regelmatig
ja, soms
nee

ja
nee

ja, regelmatig
ja, soms
nee

ja, regelmatig
ja, soms
nee/weet niet

ja, regelmatig
ja, soms
nee/weet niet

ja, regelmatig
ja, soms
nee

|a
nee

goed
redelijk
matig
siecht
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Stellingen

De bedrijfsleiding in ons bedrijf heeft voldoende oog
voor de arboproblematiek op de werkvloer

De OR heeft voldoende oog voor de arboproblematiek
op de werkvloer

Zonder OR zouden de arbeidsomstandigheden in ons
bedrijf slechter zijn

Kunt u ten minste 1 arbo-onderwerp noemen waarbij de
OR resultaat heeft behaald of een initiatief heeft genomen?

geheel mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
geheel mee oneens

geheel mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
geheel mee oneens

geheel mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
geheel mee oneens

nee
ja, nl.
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Lijst geinterviewden

Bouw
dhr. N. Manshanden (FNV Formaat)
dhr. H. van Teijlingen (Odyssee Training en advies)
dhr. K. Hulspas (Arbeidsinspectie)
dhr. A. van Oort (regiobestuurder Hout- en Bouwbond CNV)
dhr. P. van Grunningen (regiobestuurder Hout- en Bouwbond CNV)
dhr. N. Swakman (teammanager bouw Arbo-Unie)
BB: directeur. VCA-coordinator, voorzitter OR
BH: bestuurder, VCA-coördinator. lid VGWM-commissie
BR. directeur KPO, secrelaris OR

Bank-/verzekeringswezen
mevr. Y. Koper(SBI)
dhr. F. Polhout (bestuurder verzekeringswezen FNV Bondgenotcn)
dhr. H. Gorter (bestuurder banken FNV Bondgenoten)
dhr. J. Everhard (teammanager dienstverlening Arbo-Unie)
dhr. H. ten Brink (directeur HRM Fortis)
bank/verzekeraar D.: Arbocoördinator, secretaris OR-commissie AZ
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milieujnarverslag 112 . <>.,
minimumvoorschriflcn. Burupese 85 • -* '
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152nict-formele (machts)middelen
nietigheid. besluit 131 ;-. -
non-decisie. rcactie OR 180
normal itve facloren, strijd om social« wetgeving
59
nota hcmncnlatic arbobeleid en Arbowet 11.
93
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onalhankclükhcid, arbodienst 148

onderling beraad OR, tijd voor 116 ••'
onderneming, systeem 27
Ondememingskamer 110, 136
- beroep. bij 144
ondernemingsraad (OR) •«. - . : > : > ,
- en Arbeidsinspectie 148 ,189 : ? : , : <
- faciliteiten 116 .•••:•;•••>
- formele pos i l i e 103 e.v. . ,. ••• •...•••

- functioneren van 195 e.v. ••• • " -"'•-" •
- gebruik van bevoegdheden 177 e.V., 194
- inschakelen van 182
- instelling van 64
- interne organisatie 216
- opstelling van 276
- rechten en bevoegdheden 125 e.v. ..-^ r
- relatie met arbodienst 145,187 •••-.:.»•..;/' -„
- taak 104 e.v. . • • •„•-•

- taakopvatting 161 e.v. ^ .; " ' •
- toerusting van 275 ' :, ;'*•-.-
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onderzoek zelfregulering 17 .• : : • . i ,f _
ongevallen 51 e.v.
- bouw 247
Ongeval len wet 1901, totstandkoming van 51
e.v.
ontplooiing 75 • •
ontslagverbod. OR-ledcn 123
ontwerp-Lely. Ongevallenwet 52
onlwerp-Lely 11. Ongevallenwet 53
opgelegde geheimhouding 115
optimalisering arbeid 75
op/egverbod. OR-leden 124
OR-comnussies 121
organisaliekenmerken. invloed op OR 196
organisalievcranderingen. adviesrecht 143
OR-lid. rechtsbescherming van 123. 125
OR-platform 117
overbelasting. OR-leden 171
overdracht bevoegdheden. aan commissie 122
overeenslemmingsrecht OR 9 5 . 1 2 5 . 1 4 0
overheidsregulering 14 .-.••;
overleg. arbo-animo 204
overlcgrechl OR 108, 109. 168 ,?
overlegrcchten. ondernemingsraden 80
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overlegvergadenng 106
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- A r b o w e l 108 : o- . , ,
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onderzoek). overlegrechl 168
passeren van OR. instemmingsaanvragen 180.
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penode 1870-1919. wetgeving 34 e.v.
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periode 1919-1963. welgeving 61 e.v.
periode 1960-1982, wetgeving 72 e.v.
periode 1980-1999. wetgcving 82 e.v.
periodisering. ontwikkeling arbeids-
verhoudingen 33
personae miserabilis 50. 56
personeelsvertegenwoordiging (pvt) 114
- formele positie 103
- adviesrechi 143
plan van aanpak 112
- mstcmmingsrecht 138
- kwaliteit van 225
- overlegrecht 168
praktijk. arbobeleid en medezeggenschap 159
e.v.
preventiebeleid, arbeidsrisico's 88
preventief arbeidsomstandighedenbeleid 126
prioritaire arbeidsrisico's. branchespecifieke
97
professionele OR 176
psychische belasting. effect van medezeggen-
schap 235
publiekrechlelijke bedrijfsorganisatie 63
publiekrechlelijke regulering, ernstige risico's
93

reactieOR -•••
- i.v.m. instemmingsrecht 180 :
- instemmingsaanvraag 180.212 -"-. "-•<."
rechten OR. overzicht 154 e.v.
rechtsbescherming
- ambtenaren 125
-OR-leden 151
- OR- en commissieleden 123
rechtssubject. positie werknemer als 107
rechtstheoretisch aspect medezeggenschap 20
recursiviteit 25 e.v.
regelgeving, niveaus van 28
Regeling Certificatie Arbodiensten 146
registratieverplichtigen. zware ongevallen 112
reguleringscrisis 84
reguleringsfilosofie 76
regulcringsstrategie 70.76
reintegratiebeleid. instemmingsrecht 135
Rerum Novarum (1891). pauselijke encycliek
45
RI&E
-adviesrecht 143
- Arbowet 112
- betrokkenheid werknemers bij 296
- instemmingsrecht OR 137
- Kaderrichtlijn 89/391 87
- kwaliteit van 225
- overlegrechl 168
- verplichte 145 -
Rijksverzekeringsbank 52
RIS. bank- en verzekeringswezen 265
risico-inventari&atie en -evaluatie. zie RI&E

R.K. Bedrijfsradenbeweging 63
Robbens Committee 76. 83
RSI 280
- beeldschermwerk 233

samenloop. WOR 1999 en Arbowet 130
samenwerking. OR en arhoJicnsl 187
samenwcrking met undorv nndcmeming. advies-
recht 143
samen werkingsplicht
- Arbowet 1980 77
- Arbowel 1998 107
samcnwcrkingsverplichling, Arbowet 17, 103
Scharpman 41
Schaper 55
scholing. OR-ledenllS
scholingsdagen 11K
scholingskostcn. OR-leden 118
scholingsrccht
- benuttcn van 173
-OR-leden 118
SDAP
- achl-urige werkdag 55
- medezeggenschap 63
seksuele intimidatie. instemmingsrechl 135
SER-voorbeeldreglemenl ondemcmingkraden
116
Sociaal-Democratische Bond 40
Sociaal-Economische Raad (SKR) 82. 93. 100
sociale beleid, informatieplichl m.b.l. 111
sociale onrusl 56 •..••• •
sociale wetgeving 60
- strijd om 59 v -
staf-OR 176 •
staking, verbod op 60 ' > '
stakingsactiviteit 69
stemrecht 56
Stichting van de Arbeid 69 ? • ; ->
stimulenngstaak 106
- taakopvatting OR 164
strijd om sociale wetgeving. normatieve factoren
59
structuratielheorie 23 e.V. " •'='...
systeemlheorie 20
taakopvatling. OR 161 e.v.

taylorisme. bedrijfsvoering 70
technologische innovatie
-adviesrecht 143
- invloed op arbeidsomstandigheden 29
technologische ontwikkeling 59
üjdgebrek 193
-OR-leden 171
tijdregeling. OR-werk 116
toelsing. wetgevingskwaliteit 83
toezicht. wetgeving 47
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toe/.ichl Arbeidsinspectie, Arbowet 17, 103
toezichthoudende instantie, installing van 42

U

uilbreiding werkzaamheden, adviesrecht 143
uitstroom werknemers, gegevensverstrekking
111
unit of analysis 242
univariale analyse, arbobeleid en medezeggen-
schap 161
Uu-CAO 251
Uta-personeel. bouw 247

Van Houlcn. Kindcrwelje 1874 34, 36 e.v.
VCA-certifkering 248
veiligheid. zic ook arhcidsomslandigheden
Veilighcidshcsluiten 82
VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) 248
veiligheidscommissies 79
- inslelling van 65
veiligheidsrapport, Br/.o 112
vciligheidsvertegcnwoordigers 79
Vciligheidswel, loc/icht op 47
Veiligheidswel 1895, loistandkoming van 43
e.v.
veiligheidswel 1934, totstandkoming van 66
veilighcidswctgeving 42
- effect niede/cggenschap l()6
- medc/cggenschup in 64
veranlwtH)rdcIijkhcid urbeidsomstandigheden
104
Vcreeniging lo( voorkoming van ongelukken in
fabric ken en wcrkplaatsen 44
Verecniging van Nederlandsche Wcrkgevers
(VNW) 52
verplaatsing ondememing, adviesrechl 143
vertegenwoordigd overleg. dualisme in 73,
105
vervangende /elfregulering 16
vervrcemding 75
veraoek om welstoepassing. aanvechten besluit
131
verzoeken lot instcllen onderzoek. aan
Arbeidsinspeclic 149. 189
verzuimhclcid
- effect van medezeggenschap 236
- instemmingsrecht 178
- overlcgrechi 168
- zic ook arbo- en \er/uimbeleid
verzuimregelmgcn. insteinmmgsrcvht OR 135
Vetorecht, m.b.t. overeenslemming 140
Vt;W(Ml-a>mmissie 118
- bijdnge aan OR 216

-instellen van 122, 174
- scholing 173
voorlichting, recht op 78

W

WAO. gegevensverstrekking 111
welzijn 75. 106
-WOR 130
werkdruk 280
- bank- en verzekeringswezen 265
-OR-leden 171
werknemersbetrokkenheid. effect van 219
werknemersveramwoordelijkheid 105
werknemersvertegenwoordiging 19
werkoverleg. verplichte 78
werkplaalscn, veiligheid en gezondheid in 44
werven van personeel. adviesrecht 143
Wet op de ondernemingsraden, zie WOR
welgeving
- bank- en verzekeringswezen 266
- bouwsector 251
- veiligheid en gezondheid 34 ••• •>•
wetgevingskwaliteit 92
- loetsing van 83
wetstoepassing. verzoek tot 150
wij/iging binnen de organisalie. adviesrecht
143
WOR. informalieplicht III
WOR 1950 68, 105
WOR 1971 73, 105
- instemmingsrecht 129
WOR 1979
- en Arbowet 106
- instemmingsrecht 129
WOR 1990. instemmingsrecht 130
WOR 1998. taken OR 107

zelfbeschikkingsrecht werknemers 19
zelfregulering 76.83
- b e g r i p 1 5 ' • • • • . : .
- effect van 278
- en arbeidsomstandigheJen 14
zelfrcguleringsprojecl. criteria 283
zelfstandig overleg. VGW(M) commissie 175
ziekteverzuim
- ctYcct van medezeggenschap 235
- gegevensverstrekking III
Ziektewei 1929 70
zorgplicht
- Arbowet 17
- Health and Safety at Work Act 76 -
zuiwre 7cllregulcring 15
zware ongevallen. registratie van 112
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De Arbowetgeving verplicht werkgevers een gedegen arbeidsomstan-
dighedenbeleid te voeren. Bij de vormgeving van dat arbobeleid hebben
de werknemers medezeggenschap, een recht dat in grotere bedrijven
veelal wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad. Deze Studie geeft
een overzicht van de rechten en bevoegdheden van de OR en schetst de
ervaringen In de praktijk. De centrale vraag die daarbij aan de orde komt
is: wat is het arbo-effect van medezeggenschap? Anders gezegd: leidt
betrokkenheid van een ondernemingsraad tot betere arbeidsomstan-
dlgheden?

Jan Popma (Alkmaar, 1962) was in de periode 1998-2002 verbonden aan
de vakgroep Publiekrecht van de Universiteit Maastricht, als onderzoeker
op het gebied van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.
Momenteel is hl| onderzoeker bij TNO Arbeid te Hoofddorp.




