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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 28 juni 1984 

De vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid1 voerde op 21 juni 1984 
mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello, over een door haar 
geformuleerd standpunt over het rapport «Ergonomische aspecten van 
vrouwenarbeid», zoals neergelegd in haar brief dd. 9 maart 1984 (zie 
bijlage). 

De bewindsvrouwe was tijdens het overleg vergezeld van de volgende 
van haar ambtenaren te weten de heer drs. R. Laterveer, hoofd van de 
afdeling sociaal bedrijfsbeleid, mevrouw drs. N. Kukler en de heer ir. P. 
Voskamp, beleidsmedewerkers van deze afdeling. 

De commissie heeft de eer van het gevoerde overleg als volgt verslag uit 
te brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (C.D.A.) wenste nader geïnformeerd te 
worden over het tijdstip waarop de studiedag van wetenschappers en 
ontwerpers van arbeidssystemen gehouden zal worden. 

De bewindsvrouwe is van mening dat de Arbo-wet een belangrijke 
ingang zal vormen om meer belangstelling voor de ergonomische aspecten 
van vrouwenarbeid te wekken. Het is in dit verband interessant om te 
weten hoe ver het staat met de interne opleiding van functionarissen van 
de Arbeidsinspectie en de bijscholing van hen. 

Voor het beoordelen van de vraag of werksituaties in ergonomisch 
opzicht verbetering behoeven is kennis van die situaties onontbeerlijk. De 
vraag is hoe gegevens ter zake worden verzameld. 

Wanneer kan het SER-advies worden verwacht op basis waarvan zal 
worden bepaald of ten aanzien van het werken met chemische stoffen 
uitgegaan zal worden van uniforme of gedifferentieerde waarden. Wat de 
problematiek van de statistische lichamelijke belasting betreft, merkte 
mevrouw Evenhuis op dat dit toch van veel algemenere aard is. Het 
toepassen van ergonomische kennis in bedrijfsleven en bij de overheid is 
een goede zaak. Toch dient daarbij opgepast te worden dat de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt niet verslechtert. Een en ander laat onverlet 
dat specifieke situaties niet uit het oog mogen worden verloren. 
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Mevrouw Evenhuis was het eens met de passage handelend over 
onderzoek naar taakbeleving, dat niet gesproken kan worden van «de» 
maatschappelijke positie van vrouwen. Zij sprak de hoop uit dat de 
consequenties hiervan een rol zouden kunnen spelen bij eventuele wijzigin-
gen van de Arbo-wet. 

Als de staatssecretaris zegt dat deze wet uitgaat van de filosofie dat 
werknemers hetzij direct, hetzij via vertegenwoordiging betrokken dienen 
te zijn bij het concrete beleid is de vrees gerechtvaardigd dat vrouwen 
gezien de mate van deelname, er buiten vallen. De vraag is hoe deelname 
bevorderd kan worden. Een dringend beroep op de sociale partners om 
hier actief te zijn is het minste wat de staatssecretaris kan doen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) vroeg, na kort op de voorgeschiedenis 
van de voorliggende studie te hebben gewezen, wanneer het kabinet een 
standpunt zal innemen over het al dan niet dereguleren van de Arbo-wet. 
Zij sprak voorts uit dat het wenselijk is dat vanuit de vrouwen zelf meer 
belangstelling wordt getoond voor de ergonomische wetenschap en de 
toepassingen. 

De staatssecretaris heeft geoordeeld dat vervolgonderzoek niet nodig is. 
Deze conclusie moet uitermate betreurd worden. Wel is zij van plan met 
een beleidsnota te komen. De vraag is of dit nu wel echt noodzakelijk is. 
Het leidt tot vertraging, terwijl beleid nu hard nodig is. 

Het idee van de studiedagen werd door mevrouw Wessel met instemming 
begroet. Het is een middel om universiteiten te stimuleren. Wellicht dat ook 
overwogen kan worden om financiële stimulansen te geven. De betekenis 
die de bewindsvrouwe aan de Arbo-wet toedicht voor het wekken van 
belangstelling voor de ergonomische aspecten van vrouwen arbeid heeft 
natuurlijk alleen waarde wanneer deze wet volledig in werking zal zijn 
getreden. Kan de staatssecretaris het tijdschema geven waarop de verschil-
lende artt. in werking zullen treden? 

Concluderend zei zij het voorliggende standpunt wat de concrete maatre-
gelen betreft mager te vinden. Vervolgonderzoek naar de taakbeleving 
door vrouwen, verschillen in kwaliteit van werk van mannen en vrouwen, 
problemen bij herintreding en de dubbele belasting van vrouwen achtte zij 
noodzakelijk. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (V.V.D.) stelde vooraf dat ergonomische 
kennis in het algemeen van belang is voor zowel mannen als vrouwen op 
de arbeidsmarkt. Bij het beschouwen van ergonomische aspecten van vrou-
wenarbeid zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de burger-
lijke staat en het al dan niet hebben van kinderen. Toekomstig onderzoek 
zal in die zin gedifferentieerd moeten worden. 

Er zal moeten worden voortgegaan op de weg van verkennende veldstu-
dies bij voorbeeld daar waar vrouwen in typische mannenberoepen treden. 
Zij wees er overigens op dat het voorbehouden zijn van dit soort beroepen 
aan mannen niet alleen van doen heeft met ergonomische omstandigheden, 
doch ook met factoren als opleiding en scholing. 

De conclusie dat vervolgonderzoek niet nodig is omdat vrij volledig de 
verschillen tussen mannen en vrouwen bekend zijn, kan zeker niet opgaan 
als de ergonomie niet tot de fysieke omstandigheden wordt beperkt, doch 
ook de taakbeleving omvat. Onderzoek op dit punt zowel voor vrouwen 
(gehuwd, ongehuwd, met of zonder kinderen) als mannen is noodzakelijk. 
Kan de staatssecretaris mededelen welk financieel beslag vervolgonderzoek 
zal vergen? 

Is de staatssecretaris bereid om het onderzoeksrapport op brede schaal 
in de wetenschappelijke wereld bekend te maken? Is ook zij niet van 
mening dat dit stimulerend zou kunnen werken? 

Van bepaalde soorten arbeid zal duidelijk moeten worden welke ergono-
mische belemmeringen er zijn. Huishoudelijke arbeid mag hier niet buiten 
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gelaten worden. Zij bepleitte in dit verband overigens de buitenshuis 
verrichte «zwart» betaalde huishoudelijke arbeid in het normale arbeidscircuit 
op te nemen. 

Voorts zal vast moeten komen staan of er ergonomische of andere 
oorzaken ten grondslag liggen aan het feit dat vrouwen in bepaalde 
beroepen niet treden. Het principe van gelijke kansen blijft anders een dode 
letter. 

Terecht wil de staatssecretaris nagaan of er redelijke criteria bestaan 
voor een verschillende behandeling van mannen en vrouwen. Welke zijn 
de consequenties voor de bedrijven? Heeft een en ander repercussies voor 
de scholing? Wanneer zal het genoemde SER-advies beschikbaar komen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) ving haar betoog aan met erop te wijzen dat 
zij in het overleg van 21 april 1983 (zie 17600 XV, nr. 93) zeer vele zaken 
aan de orde had gesteld die nog invulling behoeven. In dat licht zei zij zich 
heden te kunnen beperken in haar bijdrage aan het debat. Zij wees erop dat 
slechte economische omstandigheden twee negatieve gevolgen hebben 
voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats leiden 
bezuinigingen zoals geëffectueerd in de gezondheids- en onderwijssfeer, 
sectoren waar traditioneel veel vrouwen werken tot taakverzwaring die niet 
in functiewaardering tot uitdrukking komt. In de tweede plaats zullen meer 
of minder specifieke aanpassingen die voor vrouwen zouden moeten 
gelden in de werksituatie niet tot stand komen of zijn juist voorwerp van 
bezuinigingen. 

Er bestaat veel werk dat als licht wordt gekwalificeerd en dat dus door 
vrouwen kan worden verricht. De beloning is dan slecht. Nu beloning 
onderdeel uitmaakt van de arbeidsbeleving is de vraag gewettigd of de 
staatssecretaris bereid is dit laatste te onderzoeken. 

Mevrouw Ter Veld wees voorts op het feit dat vrouwen, die zwaar werk 
verrichten, te kampen hebben met het verschijnsel dat materiaal afgestemd 
is op mannen. Een probleem wat naar haar mening niet zou behoeven te 
bestaan. 

Zij bepleitte met klem oplossingen te zoeken voor die situaties, waarin 
voor vrouwen, door bepaalde omstandigheden, zwangerschap of het 
willen geven van borstvoeding, de arbeid tijdelijk niet passend is. Mevrouw 
Ter Veld plaatste vraagtekens bij de noodzaak zoals in de Arbo-wet is 
neergelegd om de arbeid aan te passen aan de specifieke eigenschappen 
van werknemers. Bij het streven naar gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen is voorbij gegaan aan het feit dat er in absolute zin verschil 
bestaat tussen mannen en vrouwen. Het gelijkheidsstreven leidde in de 
praktijk derhalve tot een ongelijke behandeling. Een tussenvorm moet 
denkbaar zijn. 

Zij vroeg hoe het staat met de wetgeving die nog steeds belemmeringen 
opwerpt voor de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt, zoals de 
stuwadoorswet en het wetsvoorstel opheffing verbod nachtarbeid door 
vrouwen. Wanneer zal de lijst van beroepen waarin vrouwen geen toegang 
hebben gepubliceerd worden? 

De stelling van de staatssecretaris dat er geen verder onderzoek gepleegd 
moet worden, maar dat nu de kennis moet worden toegepast is te absoluut. 
Onderzoek in de thuisarbeid, huishoudelijke arbeid en arbeid in de land- en 
tuinbouwsector is noodzakelijk. 

Voorlichting is een belangrijk instrument. De staatssecretaris dient een 
actief beleid te voeren. De vraag is of één studiedag voldoende is. Zijn de 
P-bladen in het licht van de verworven kennis aan bijstelling toe? Zo ja, op 
welke termijn zal dit gebeuren? 

Welke mogelijkheid hebben werknemers om, vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de betreffende bepalingen uit de Arbo-wet, het 
klachtrecht te hanteren? 

Tot slot vroeg mevrouw Ter Veld wat de regering doet om het overheids-
personeel te activeren mee te denken over het bevorderen van de veiligheid 
en het welzijn op de arbeidsplaats. 
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Antwoord van de staatssecretaris 

De bewindsvrouwe verklaarde dat het voornemen om na verloop van 
een jaar een beleidsnota te produceren in het verlengde van de drie 
literatuurstudies, is ingegeven door de nu reeds te signaleren behoefte tot 
afstemming. Op bepaalde terreinen wordt, zoals in het navolgende zal 
blijken, overigens al beleid gevoerd. De definitie van ergonomie is ruim. De 
wetenschap op zich zelf is jong. Ergonomische wetmatigheden en conclusies 
zullen effecten hebben voor de drie centrale begrippen van de Arbo-wet: 
veiligheid, gezondheid en welzijn. Het begrip ergonomie is in de Arbo-wet 
opgenomen zodat het een leidraad wordt voor toepassing van die wet. 

Als vervolg op de standpuntbepaling zullen verschillende activiteiten 
worden ondernomen. Dit betreft in de eerste plaats het organiseren van 
een studiedag begin 1985. Ter zake zijn contacten gelegd met de Vereniging 
van ergonomie, die de organisatie in technisch opzicht ter hand zal nemen. 
De staatssecretaris zei te willen bevorderen dat de commissie kan beschikken 
over de inleidingen van die dag en wellicht ook over (een samenvatting 
van de) conclusies. 

Voorts zullen de (Publicatie)-bladen worden aangepast met het oog op 
ergonomische aspecten, inclusief die betreffende arbeid door vrouwen 
verricht. 

In de derde plaats betreft het de interne opleiding van ambtenaren van 
de Arbeidsinspectie. Een opleidingsplan tot introductie in de ergonomie is 
vrijwel gereed. 

In de vierde plaats zal in de loop van 1985 een P-blad worden uitgegeven, 
handelend over de volgende onderwerpen: de nadelen van voortdurend 
staan, het belang van zitten en aanwijzingen om de keuze van een ergono-
misch verantwoorde stoel. 

Het Nederlands Normalisatie Instituut heeft subsidie gekregen om extra 
activiteiten te ontplooien. Er zijn commissies ingesteld die ergonomische 
normen zullen gaan vaststellen (gemiddelde duur ± 2 jaar) voor: kantoor-
meubilair, beeldschermopstellingen, antropometrie, lichamelijke belasting. 

Wat de beeldschermopstellingen betreft is in 1980 een concept voorlich-
tingsblad en in 1984 een folder verschenen. Tot slot deelde de staatssecretaris 
op dit punt mede, dat het directoraat-generaal van de arbeid de ergonomi-
sche aspecten van kantoormeubilair tracht te bevorderen in nauw overleg 
met het Rijksinkoopbureau. Voor de rijksoverheid is inmiddels een ergono-
mische bureaustoel ontwikkeld. 

Naar verwachting zullen zeer binnenkort besluiten vallen over hoofdstuk 
IV van het rapport van de commissie-Geelhoed, leidende tot voorstellen tot 
aanpassing van de Arbo-wet, waaronder het begrip welzijn. De invoering 
van de artikelen van deze wet gaat normaal door. Over de fase waarin de 
invoering zal geschieden is advies gevraagd aan de Arbo-raad. Het in de 
praktijk moeilijk uitvoerbare artikel 3 zal pas in de laatste fase worden 
ingevoerd. Over het al dan niet intrekken van het wetsvoorstel opheffing 
verbod nachtarbeid door vrouwen zal in de loop van de volgende week een 
beslissing worden genomen. 

Informatie over ergonomische omstandigheden zal uit het bedrijf zelf 
moeten komen. De werknemer heeft hierin een initiërende rol. Indien het 
overleg met de werkgever over verbetering van de omstandigheden geen 
resultaat heeft, kan de werknemer zich tot de Arbeidsinspectie wenden, die 
overigens ook een zelfstandige taak heeft zich op de hoogte te houden. 

Voorts wees de staatssecretaris op de wetenschappelijke publikaties en 
de rol die het Veiligheidsinstituut kan vervullen. 

De staatssecretaris zei dat het een misverstand is te menen dat de 
standpuntbepaling alleen over vrouwen zou gaan. Vele passages slaan 
vanzelfsprekend ook op mannen. In feite profiteren zij van verbeteringen 
die het gevolg zijn van onderzoek dat noodzakelijk bleek nadat vrouwen 
hun intrede in het bedrijf deden. 
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Over overmatige statische belasting zijn opmerkingen gemaakt in de 
paragraaf over toepassing van normen en richtlijnen. In sommige gevallen 
zijn de negatieve effecten voor de gezondheid meteen zichtbaar, zodat 
meetmethoden niet ontwikkeld behoeven te worden. In de toekomst zal 
ingevolge artikel 3 Arbo-wet rekening moeten worden gehouden met de 
specifieke eigenschappen van iedere werknemer. Als bij de werking blijkt 
dat iemand geschikt is voor de taak, doch dat aanpassing in de arbeidssituatie 
nodig is, zullen deze, zo verwachtte zij, ook volgen. De bewindsvrouwe 
erkende dat aanpassingen een belemmering kunnen vormen voor toegang 
tot de arbeidsmarkt in die situaties waarin vrouwen zich melden voor 
beroepen, waar zij tot dan toe nog niet actief waren. Zij sprak ook hier de 
verwachting uit dat ondernemers de Arbo-wet zullen naleven. 

De reden voor de negatieve beslissing over vervolgonderzoek is gelegen 
in de beperkte middelen ter zake. In het rapport zijn ook onvoldoende 
aanknopingspunten te vinden om de daarin eveneens gesignaleerde «witte 
plekken» in te vullen. Voor een wijziging in dit standpunt is pas aanleiding 
als mocht blijken dat alleen door onderzoek verbetering zou kunnen 
worden gebracht in apert slechte situaties. 

De in de commissie gevraagde onderzoeken zullen niet alleen door 
gebrek aan middelen niet gestart worden, er dient ook sterk getwijfeld te 
worden aan de praktische uitvoerbaarheid en, zo ze al worden uitgevoerd, 
aan de mogelijkheid orn voor het beleid relevante conclusies te trekken. Bij 
gelegenheid van de evaluatienota zou bekeken kunnen worden of dit 
standpunt herzien moet worden. 

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar faciliteiten voor zwangere 
werkneemsters. De resultaten van het onderzoek zullen vergezeld van een 
regeringsstandpunt in de loop van dit jaar naar de Kamer worden gezonden. 
De problemen verband houdende met het gegeven van borstvoeding en 
het rusten in bepaalde stand komen aan de orde bij een standpuntbepaling 
over het SER-advies inzake ouderschapsverlof. 

Het SER-advies over het werken met chemische stoffen is aan de regering 
aangeboden. De regering zal zich zetten aan het formuleren van een 
reactie. De staatssecretaris zegde toe de commissie te zullen melden of de 
ER, die overigens niet om advies is gevraagd, toch ongevraagd gereageerd 
heeft. 

De wijziging van de Stuwadoorswet zal betrokken worden bij de algehele 
herziening van de Arbeidswet 1919. Naar verwachting zal dit proces pas 
over 5 jaar zijn afgerond. 

De Europese Commissie is toegezegd dat in het kader van de komende 
reparatiewetgeving een bepaling zal worden opgenomen die het mogelijk 
zal maken om bij algemene maatregel van bestuur een lijst op te stellen 
van een beperkt aantal beroepen, waarbinnen het maken van onderscheid 
tussen geslacht zal zijn toegestaan. Het methodologisch onderzoek naar 
thuisarbeid is nog niet afgerond. De benodigde informatie is moeilijk te 
verkrijgen. De Kamer zal naar verwachting voor het eind van de komende 
zomer een standpuntbepaling tegemoet zien. Spoedig zal een bepaling van 
de Arbo-wet in werking treden die aan werknemers binnen het bedrijf 
zekere verplichtingen oplegt. Met het oog hierop is voorlichting van groot 
belang. 

Het klachtrecht van werknemers is nog voorwerp van studie. Intusen 
zijn er in extreme omstandigheden wel mogelijkheden om het werk neer te 
leggen. 

Discussie in tweede termijn 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers verduidelijkte dat als zij in eerste termijn 
heeft gesproken over nader onderzoek, zij beslist ook het oog heeft gehad 
op initiatieven terzake uit de universitaire wereld. Een complicerende factor 
is dat daar nog voornamelijk mannen de toon aangeven. 
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Vandaar ook dat stimulering van de kant van de overheid, bij voorbeeld 
door het onderzoeksrapport dat heden ter discussie heeft gestaan in brede 
wetenschappelijke kring te verspreiden. 

Mevrouw Ter Veld benadrukte nogmaals het spanningsveld dat bestaat 
tussen enerzijds de opvatting zo weinig mogelijk aandacht te besteden aan 
bestaande biologische verschillen, en anderzijds het streven om op grond 
van verschillen aanpassingen in de arbeidssfeer te realiseren. Zij herhaalde 
dat een tussenvorm denkbaar moet zijn. 

Invoering van art. 3 Arbo-wet dient derhalve zorgvuldig te gebeuren. 
De noodzaak van onderzoek naar thuisarbeid zal bij de verwachte 

toename van het werken met beeldschermen alleen maar toenemen. 
Voorlichting terzake mag niet onderschat worden. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen bepleitte nogmaals dat de staatssecretaris 
zou bevorderen dat meer vrouwen deelnemen aan overlegorganen. 

De bewindsvrouwe zei ingaande op de laatste vraag dat zij bij iedere 
gelegenheid die zich voordoet hierop zal wijzen. De meeste activiteit zal 
echter van de vrouwen zelf moeten komen. 

Ook de staatssecretaris sprak de hoop uit dat universiteiten ergonomische 
studies zullen oppakken. Van verplichtingen kan geen sprake zijn. Zij zei 
bereid te zijn het verslag van de studiedag ter beschikking te stellen van de 
redacties van tijdschriften op sociaal economisch terrein. 

Het is inderdaad van groot belang de ontwikkelingen met betrekking tot 
thuisarbeid in de gaten te houden. Er dient informatie te worden verschaft 
ten einde te voorkomen dat deze werkneemsters in een geïsoleerde positie 
terechtkomen. Voor gerichte informatie zijn natuurlijk ook gegevens nodig 
over de thuisarbeid. 

De voorzitter van de commissie, 
Dales 

De griffier van de commissie, 
Bellekom 
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BIJLAGE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Emancipatiebeleid van de 
Tweede Kamer der Staten-generaal 

's-Gravenhage, 9 maart 1984 

Hierbij zend ik u een exemplaar van het rapport «Ergonomische aspecten 
van vrouwenarbeid», dat is opgesteld door de Werkgroep Ergonomie van 
de TH Twente. 

Dit rapport is het laatste deel van een serie van drie literatuuronderzoeken, 
die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zijn verricht om een overzicht te verkrijgen van de beschikbare kennis van 
de kwaliteit van de arbeid in branches waar overwegend vrouwelijk 
personeel werkzaam is. 

Het eerste deel is in mei 1981 in de SoZaWe-reeks verschenen onder de 
titel «Kwaliteit van vrouwenarbeid». 

Het tweede deel is in maart 1983 in dezelfde reeks verschenen onder de 
titel «Risico's van chemische stoffen voor vrouwen in het beroep». Beide 
rapporten zijn u eerder aangeboden. 

Bij het rapport «Ergonomische aspecten van vrouwenarbeid» treft u 
tevens aan een standpuntbepaling met betrekking tot de in het rapport 
gedane aanbevelingen, alsmede een samenvatting van het rapport. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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STANDPUNTBEPALING TEN AANZIEN VAN HET ONDERZOEKSRAPPORT 
«ERGONOMISCHE ASPECTEN VAN VROUWENARBEID» 

INLEIDING 

Voorgeschiedenis 

De studie «Ergonomische aspecten van vrouwenarbeid» is het laatste 
deel van een drietal inventariserende literatuurstudies naar de kwaliteit van 
vrouwenarbeid. Aanleiding voor het laten verrichten van deze literatuurstu-
dies was het overleg in de openbare commissievergadering op 2 september 
1978 over de Nota Emancipatiebeleid. 

Tijdens dit overleg bracht mevrouw Wessel-Tuinstra naar voren dat er 
haars inziens buitengewoon weinig onderzoek bestaat dat speciaal op de 
werkomstandigheden van vrouwen gericht is. 

De toenmalige minister van Sociale Zaken, zegde in dit overleg toe een 
literatuuronderzoek hiernaar te willen bevorderen. Nadere bestudering 
van het onderzoeksterrein bracht de wenselijkheid naar voren een driedeling 
in het onderzoeksterrein aan te brengen. Te weten de meer algemeen 
sociaal-wetenschappelijke aspecten van de kwaliteit van arbeid in branches 
waar overwegend vrouwelijk personeel werkzaam is, de problematiek ten 
aanzien van chemische stoffen en ten slotte de ergonomische aspecten van 
vrouwenarbeid. 

In mei 1981 is het eerste deel van de literatuurstudies verschenen onder 
de titel «Kwaliteit van vrouwenarbeid». 

De in dit rapport gemaakte, en cijfermatig onderbouwde, afbakening van 
het begrip «branches waar overwegend vrouwelijk personeel werkzaam 
is», is in de twee volgende deelstudies als uitgangspunt genomen. Over 
het rapport «Kwaliteit van vrouwenarbeid» is een nadere standpuntbepaling 
verschenen, waarover op 21 april 1983 mondeling overleg heeft plaatsge-
vonden met de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid van de 
Tweede Kamer. 

De tweede deelstudie is in maart 1983 gepubliceerd onder de titel 
«Risico's van chemische stoffen voor vrouwen in het beroep». Een stand-
puntbepaling ten aanzien van dit onderzoek is in juni 1983 aangeboden aan 
de vaste Commissies voor het Emancipatiebeleid en voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, de Emancipatieraad, de Arboraad, 
de SER, en de Nationale MAC-Commissie. 

Aard en opzet van de studie 

In tegenstelling tot de twee voorgaande deelstudies, bestaat de ergono-
mische deelstudie niet alleen uit een literatuurstudie, maar is deze studie 
aangevuld met een vijftal kleine verkennende veldstudies. Daarnaast is de 
studie niet alleen beperkt gebleven tot die branches waarin overwegend 
vrouwelijk personeel werkzaam is, maar is ook stilgestaan bij de ergonomi-
sche problemen die vrouwen ondervinden als ze in «traditionele mannen-
beroepen» komen te werken. 

Aangezien de in hoofdstuk 5.4 van het onderzoeksrapport bijeen gebrachte 
conclusies een goede weergave vormen van de in het rapport gesignaleerde 
bevindingen, zal de standpuntbepaling zich met name op dit deel van het 
rapport richten. 

Algemeen 

Een van de verdiensten van het voorliggende rapport is mijns inziens dat 
vrij volledig is geïnventariseerd wat er aan basisgegevens beschikbaar is 
over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Deze kennis is echter 
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vooral aanwezig in de basis-disciplines van de ergonomie; een werking in 
een vorm die voor de praktijk hanteerbaar is ontbreekt voor een groot deel 
(blz. 139). 

Naar ik hoop zal van de verspreiding van het betreffende onderzoekrapport 
een stimulans uitgaan om in het ergonomisch onderzoek en in de ergono-
mische opleidingen meer aandacht aan de sexe-verschillen te besteden. 
Over de oorzaken van de beperkte beschikbaarheid van ergonomische 
kennis die specifiek op vrouwen is gericht, verschil ik enigszins van mening 
met de opstelster van het rapport. Het is namelijk niet zo dat de aandacht 
van de ergonomie minder gericht is op laag-gekwalificeerde dan op hoger 
gekwalificeerde functies. 

Evenmin is het naar mijn mening zo dat daar waar onderzoek verricht is 
naar laag-gekwalificeerde functies, de onderzoek belangstelling in de 
praktijk meer uitgaat naar de functies die door mannen bekleed worden, 
dan naar de functies die door vrouwen bekleed worden. Ergonomisch 
onderzoek is gericht op de afstemming van de arbeid op de mens en indien 
zo'n ergonomisch onderzoek wordt verricht op het gebied van functies of 
apparatuur waarin of waarmee veel vrouwen werken, is dat onderzoek 
vanzelfsprekend (mede) op vrouwen gericht. Als voorbeelden kunnen de 
grote hoveelheden onderzoek aangehaald worden op het gebied van 
beeldschermen, typearbeid en het werk in de ziekenverpleging. 

Ik onderschrijf de conclusie, dat de ergonomie kan bijdragen aan het 
doorbreken van de scheiding tussen beroepen en functies voor één van 
beide sexen. Mijn beleid is er dan ook op gericht de praktische verwerking 
van de basiskennis en de toepassing ervan te bevorderen. 

Ik stel mij voor dit op de voglende wijze te doen: 
1. door wetenschapsmensen en ontwerpers van arbeidssystemen voor 

een studiedag bijeen te brengen, om hen kennis te doen nemen van de 
conclusies van het rapport en met hen van gedachten te wisselen over de 
wijze waarop theoretische kennis in praktijk kan worden gebracht. De 
nadruk zal daarbij vooral moeten liggen op het bij het (her)ontwerpen van 
systemen rekening houden met de aanwezigheid van vrouwelijke werkne-
mers en het op deze wijze wegnemen van belemmeringen voor vrouwen 
om in traditionele mannenberoepen te werken. 

2. Bij het maken van nieuwe, dan wel bij het aanpassen van bestaande 
Publikatiebladen, van de Arbeidsinspectie de beschikbare relevante kennis 
over de ergonomische aspecten van vrouwenarbeid in de tekst op te 
nemen. 

Het rapport geeft mij voorlopig geen aanleiding vervolgonderzoek te 
programmeren. Ondanks de «witte plekken» die in de (basis)kennis 
aanwezig zijn, kan niet gezegd worden dat grote lacunes aan het licht zijn 
gekomen. 

Verder onderzoek gericht op specifieke sexe-gebonden problemen heeft 
mijns inziens daarom geen hoge prioriteit. Zoals gezegd gaat het op korte 
termijn vooral om het stimuleren van de toepassing van de beschikbare 
kennis. Op langere termijn zal de Arbowet een belangrijke ingang vormen 
om meer belangstelling voor de ergonomische aspecten van vrouwenar-
beid te wekken. Vooruitlopend op de invoering van in dit verband relevante 
onderdelen van de Arbowet' zal ik bewerkstelligen dat in de interne 
opleiding van de functionarissen van de Arbeidsinspectie aandacht besteed 
zal worden aan de ergonomische aspecten van vrouwenarbeid. 

Hieronder zal in aparte paragrafen worden ingegaan op de algemene 
conclusies van het rapport zoals die zijn verwoord onder de kopjes «de 
ergonomische literatuur», «de toepassing van normen en richtlijnen» en 
«algemeen maatschappelijke aspecten». 

De ergonomische literatuur 

De in het rapport onder het kopje «Ergonomische literatuur» vermelde 
' Art. 3,17 en 21). conclusies, onderschrijf ik in grote lijnen. Ten aanzien van de aanbeveling 
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dat aandacht besteed moed worden aan de ergonomische aspecten van 
werksituaties van vrouwen, waarover in ergonomisch opzicht nog niets 
bekend is, wil ik echter de volgende kanttekeningen plaatsen. 

Hoewel er bij de inventarisatie van ergonomische literatuur over de 
genoemde werksituaties2 geen of weinig specifieke op deze werksituaties 
gericht onderzoek beschikbaar bleek, wil dit nog niet zeggen dat er in 
ergonomisch opzicht niets bekend is over deze werksituaties. Van het werk 
van verpleegkundigen is bij voorbeeld de belasting van het bewegingsap-
paraat bekend, die veroorzaakt wordt door het til- en bukwerk dat het 
verplaatsen van patiënten met zich meebrengt. 

In het rapport «Risico's van chemische stoffen voor vrouwen in het 
beroep» is bij voorbeeld stilgestaan bij de problematiek van het in aanraking 
komen met chemische stoffen door vrouwelijk personeel in kapsalons, 
schoonheidsinstituten, laboratoria en operatiekamers. Op dit aspect is in de 
betreffende standpuntbepaling bij genoemde rapport ook nader ingegaan. 

Evenmin kan ik de redenering onderschrijven dat het ontbreken van 
nadere onderzoeksgegevens met betrekking tot bepaalde werksituaties op 
zichzelf een reden vormt om nader aandacht aan deze werksituaties te 
schenken. Nadere aandacht is mijns inziens pas wenselijk als er concrete 
aanwijzingen zijn dat er zich in genoemde werksituaties in ergonomisch 
opzicht problemen voordoen. Het ontbreken van literatuurgegevens sec 
kan niet als zo'n aanwijzing worden opgevat. 

De volgende conclusie waar ik nader op wil ingaan betreft de aanbeveling 
dat er een fundamentele discussie moet komen omtrent de consequenties 
van het hanteren van richtlijnen en normen. 

Nagegaan moet worden of «er redelijke criteria bestaan voor een 
verschillende behandeling van vrouwen en mannen. Zo ja, wanneer en 
onder welke voorwaarden mogen dergelijke criteria worden gehanteerd?». 
In het reeds gepubliceerde rapport «Risico van chemische stoffen voor 
vrouwen in het beroep», wordt het onderwerp van uniforme dan wel 
onderscheidenlijke grenswaarden van bepaalde chemische stoffen voor 
mannen en vrouwen aan de orde gesteld. 

In dit verband heb ik reeds kenbaar gemaakt dat een definitief standpunt 
hierover door mij eerst zal worden bepaald nadat een SER-advies over 
deze problematiek is ontvangen. Dit advies is op dit moment in voorberei-
ding. 

Hoewel moet worden vastgesteld dat het uitgangspunt van de SER 
hierbij blootstelling aan chemische stoffen is, zal de te voeren discussie, 
door de principiële aard ervan, naar alle waarschijnlijkheid elementen 
omvatten die ook relevant zijn voor een standpuntbepaling ten aanzien van 
de algemene vraagstelling of een verschillende behandeling van vrouwen 
en mannen moet worden voorgestaan, en zo ja, wanneer en onder welke 
voorwaarden. 

Ik acht het derhalve niet opportuun om vooruitlopend op het advies van 
de SER reeds nu een oordeel over deze aanbeveling uit te spreken. Wel zal 
ik bevorderen dat zo spoedig mogelijk nadat de SER zijn advies heeft 
uitgebracht, het overheidsstandpunt terzake genoemde aanbeveling uit 
het rapport wordt geformuleerd. 

De toepassing van normen en richtlijnen 

Hoewel de aanbeveling «dat bij de ontwikkeling van richtlijnen en 
normen rekening gehouden dient te worden met de cumulatie-effecten van 
(verschillende) belastende factoren» in principe door mij wordt onderschre-
ven, is enige kanttekening hierbij wel gewenst. In de geschiedenis van de 
ergonomie is het probleem van cumulatie-effecten veelvuldig onderkend. 

De stand van de wetenschap op het gebied van de ergonomie is echter 
nog niet zover gevorderd dat er een betrouwbaar model ontwikkeld kan 
worden waarin de verschillende belastingen tegenover de belastbaarheid 
van het individu afgewogen kunnen worden. 

2 Genoemd worden het werk van serveersters, 
kantinepersoneel, verpleegkundigen, kapsters, 
laboratoriumpersoneel, apothekersassistentes 
en personeel in schoonheidsinstituten). 
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Het is ook niet te verwachten dat dit in de naaste toekomst wel het geval 
zal zijn. 

Ten aanzien van de problematiek van de «statische lichamelijke 
belasting» merk ik het volgende op. Ik kan de wens om beter inzicht te 
krijgen in de «zwaarte» van werkzaamheden waarbij statische belasting 
een rol speelt geheel onderstrepen. In de betreffende onderzoekswereld 
bestaat overigens overeenstemming ten aanzien van de stellingname dat 
het uiterst moeilijk is dat inzicht te verkrijgen. Het éénduidig kwantitatief 
beschrijven van de statische belasting levert reeds grote problemen op. 
Nog moeilijker is het vast te stellen wat de aard en de omvang is van 
gezondheidseffecten die veroorzaakt zijn door die statische belasting. Het 
betreft hier namelijk effecten die vaak specifiek zijn, dat wil zeggen niet 
alleen veroorzaakt worden door statische belasting. 

Naar het zich laat aanzien zal het dan ook nog geruime tijd duren voordat 
het verband tussen statistisch belasting en gezondheidseffecten op een 
betrouwbare wijze zal kunnen worden aangegeven, met behulp van 
daarvoor geëigende meetmethoden en rekenmodellen. Dit wil overigens 
niet zeggen dat met het terugdringen van overmatige statische belasting 
gewacht moet worden op het beschikbaar komen van de hiervoor genoemde 
meetmethoden en rekenmodellen. 

Op de rol die de ergonomie zal kunnen en dienen te spelen bij het 
doorbreken van de scheiding tussen beroepen en functies tussen de sexen, 
ben ik al elders in deze standpuntbepaling ingegaan. 

Ten aanzien van de betekenis van de ergonomie voor de verandering van 
taken als gevolg van technologische ontwikkelingen, spreekt vanzelf dat er 
rekening gehouden dient te worden met het feit dat er verschillende 
soorten taken met dezelfde appratuur uitgevoerd kunnen worden, en dat er 
sprake kan zijn van verschillende groepen gebruikers. Dat de ergonomie 
erop gericht is onder meer machines, gereedschappen, werkomgeving en 
taken af te stemmen op de eigenschappen van de gebruikers, wordt het 
rekening houden met verschillende groepen gebruikers inbegrepen in de 
doelstelling van de ergonomie verweven. 

Wat de door de onderzoekster geconstateerde geringe toepassing van 
voor vrouwen relevante ergonomische kennis betreft, is het helaas zo dat 
de toepassing van ergonomische kennis in het algemeen, dus inclusief de 
specifiek op vrouwen afgestemde kennis, traag en moeizaam verloopt. 

Veel aandacht en personele voorzieningen zullen, zowel bij de overheid 
als in het bedrijfsleven nodig zijn, om de toepassing van ergonomische 
kennis te bevorderen. De invoering van het gedeelte van de Arbo-wet dat 
op ergonomie betrekking heeft, zou die toepassing kunnen bevorderen; 
deze invoering zal nog geruime tijd in beslag nemen. 

Op dit moment wordt gestimuleerd dat de Nederlandse en internationale 
normen (NEN, EN en ISO) die gelden voor arbeidsomstandigheden zoals 
klimaat, geluid en dergelijke, en de produkten die tijdens de arbeid worden 
gebruikt, zoals bij voorbeeld beeldschermen, kantoormeubilair, typemachi-
nes en dergelijke, de ergonomische kennis wordt verwerkt. 

Het Nederlands Normalisatie Instituut is onlangs met deze normering 
(normalisatie genaamd) begonnen, met behulp van een subsidie op de 
Rijksbegroting voor 1983. 

Algemeen maatschappelijke aspecten 

Hoewel niet alle hier genoemde aanbevelingen op het terrein van het 
Centrale overheidsbeleid liggen, wil ik toch op een aantal voor het beleid 
wel relevante aanbevelingen ingaan. 

De aanbeveling rekening te houden met de maatschappelijke positie van 
vrouwen bij het onderzoek naar de taakbeleving, wil ik van het volgende 
commentaar voorzien. 

Onderzoek naar taakbeleving of arbeidssatisfactie-onderzoek is vaak 
slecht naar concreet beleid toe. Dit wordt veroorzaakt door het sterk 
subjectieve klimaat dat besloten ligt in de aard van dit onderzoek. Ik acht 
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het van belang dat in dergelijk onderzoek rekening wordt gehouden met 
mogelijke sexeverschillen; verschillen in maatschappelijke positie tussen 
mannen en vrouwen kunnen invloed hebben op de taakbeleving. Factoren, 
die te maken hebben met socialisatie en gezinssituatie, bij voorbeeld het al 
dan niet uitgaan van de tijdelijkheid van arbeid buitenshuis of de combinatie 
van gezinstaken met arbeid buitenshuis, kunnen in dit kader bij voorbeeld 
van belang zijn. 

Ik wil hierbij echter wel aantekenen dat er niet zonder meer gesproken 
kan worden van «de» maatschappelijke positie van vrouwen. De positie 
van een oudere ongehuwde werkneemster kan sterk verschillen van de 
positie van een jonge getrouwde werkneemster met kinderen. De positie 
van een ongeschoolde werkneemster verschilt aanzienlijk van die van de 
academisch geschoolde werkneemster. 

Gezien de moeilijke vertaalbaarheid van dit soort onderzoek naar het 
beleid toe geniet een dergelijk onderzoek zeker niet mijn voorkeur. Wat ik 
echter wel van belang acht, is dat bij de samenstelling en toewijzing van 
taken aan werknemers rekening wordt gehouden met de persoonlijke 
eigenschappen van de werknemer, zoals bij voorbeeld leeftijd, geslacht, 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid, ervaring en vakmanschap. 

Dit principe is vastgelegd in artikel 3 van de Arbowet, en biedt de 
mogelijkheid een beleid te voeren, dat stimuleert dat het werk en werkinhoud 
zoveel mogelijk wordt toegesneden op het individu, of dit nu een man of 
een vrouw betreft. 

Bovendien gaat de Arbowet uit van de filosofie dat werknemers hetzij 
direct, hetzij via een vertegenwoordiging betrokken dienen te zijn bij het 
concrete beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn in 
verband met de arbeid. 

Dit overleg zal hopelijk ook de vrouwelijke werknemers stimuleren niet 
onverschillig te staan tegenover hun werkomstandigheden. Gezien de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in overlegorganen als onderne-
mingsraden en dienstcommissies, biedt wellicht het werkoverleg conform 
artikel 16 Arbowet en meer directe weg om ook vrouwen bij het overleg 
over het werk en de werkomstandigheden te betrekken. Overigens reken ik 
het tot de taak van de sociale partners, en met name de vakbeweging, om 
te stimuleren dat vrouwen zich vaker verkiesbaar stellen voor overlegorga-
nen als ondernemingsraden en dienstcommissies. 

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat ik het al in de ontwerpfase 
rekening houden met het feit dat zowel mannen als vrouwen moeten 
kunnen werken met de te ontwerpen machines, gereedschappen en hulp-
middelen, een belangrijke voorwaarde acht voor het bieden van gelijke 
kansen aan mannen en vrouwen in het arbeidsproces. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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Bijlage 1 ERGONOMISCHE ASPECTEN VAN VROUWENARBEID 

Samenvatting rapport 

Het rapport bevat een inventariserende literatuurstudie naar de ergono-
mische aspecten van vrouwenarbeid, gecombineerd met een vijftal 
oriënterende veldstudies. In het navolgende zal hoofdstuksgewijs op de 
inhoud van het rapport worden ingegaan. 

Hoofdstuk 1 - Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de voorgeschiedenis van het onderzoek beschreven, 
en de doelstelling van het onderzoek uiteengezet: 

- Het verkrijgen van meer inzicht in de beschikbare ergonomische 
kennis, die van toepassing is in situaties waar voornamelijk vrouwelijk 
personeel werkzaam is. 

- Het kritisch analyseren van relevante literatuur tegen de achtergrond 
van de «ergonomische kwaliteit» van de werksituaties waar overwegend 
personeel werkzaam is. 

Vervolgens wordt de opzet van de deelstudie nader toegelicht. 

Hoofdstuk 2 - Ergonomie en de vrouw in de betaalde arbeid 

In dit hoofdstuk wordt het begrip «ergonomie» omschreven en toegelicht. 
In dit rapport wordt uitgegaan van de volgende definitie: «Ergonomie is 
een technologie, waarbij men op basis van kennis over psychologische, 
fysiologische en anatomische aspecten van de mens tracht zowel machines 
en gereedschappen als ook taken en functies alsmede de directe werkom-
geving als onderdelen van een systeem op mensen af te stemmen. Het 
doel daarbij is het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens te 
bevorderen». 

Vervolgens wordt ingegaan op de historisch gegroeide taakverdeling 
tussen mensen, waarbij wordt ingegaan op het verschil hierin tussen beide 
sexen. Daarna wordt een samenvatting gegeven van een aantal arbeidsbe-
schermende bepalingen voor vrouwelijke werknemers. 

Vervolgens wordt uiteengezet waarom het gerechtvaardigd is speciale 
aandacht aan de ergonomische aspecten van vrouwenarbeid te wijden. Tot 
slot van het hoofdstuk volgen een aantal kanttekeningen bij het stellen van 
ergonomische normen en richtlijnen. 

Hoofdstuk 3 - Literatuurstudie 

De literatuurstudie is in twee delen gesplitst, n.l. één deel waarin een 
overzicht wordt gegeven van theoretisch onderzoek naar verschillen tussen 
de sexen, en een tweede deel waarin een overzicht wordt gegeven van 
toepassingsgericht onderzoek per arbeidssector (en nadere opsplitsing 
naar bedrijfsklasse). 

ad 1. Overzicht theoretisch onderzoek 

Dit overzicht is vooral gebaseerd op informatie uit handboeken, litera-
tuurstudies, algemene beschouwingen en recent laboratorium-onderzoek. 
Hierbij wordt op de volgende onderwerpen ingegaan: 

a. Verschillen tussen sexen bij informatie verwerking: 
verbale vaardigheden, ruimtelijk inzicht, waakzaamheid, veld(on)afhanke-

lijkheid, psychomotorische vaardigheden, informatie verwerking en 
menstruatie cyclus. 

b. Verschillen in fysiologische processen: 
zwaarte van het werk en zuurstofverbruik, normen ten aanzien van 

algemene dynamische arbeid, effecten van menstruatie-cyclus, dubbele 
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belasting, oudere vrouwen, zwangere vrouwen, vergelijkbaarheid mannen 
en vrouwen ten aanzien van arbeidscapaciteit en normen ten aanzien van 
statische lichaamsbelasting. 

c. Antropometrische gegevens: 
verschillen in lichaamsafmetingen- en verhoudingen. 
d. Basisgegevens m.b.t. «body-mechanics»: 
krachtnormen algemeen, krachtnormen voor zwangere vrouwen, 

krachtnormen in relatie tot leeftijd, gebruik van krachtnormen, lichaams-
houding algemeen en lichaamshouding zwangere vrouwen. 

e. Factoren van invloed op fysiologische en biomechanische functies: 
invloed van training op maximale zuurstofopnemingsvermogen. 
f. Fysische omgevingsfactoren met invloed op menselijke verrichtingen 

en processen: 
klimaat, lawaai, trillingen, ioniserende straling, andersoortige straling, 

chemische/toxische stoffen, biologische stoffen. 
g. Werkstructurering en organisatie van de arbeid: 
werkstructurering en ploegenarbeid. 
h. Arbeidsmotivatie- en arbeidsbeleving. 
i. Ontwikkelen en testen van meetapparatuur en meetmethodes. 

ad 2. Overzicht van toepassingsgericht onderzoek per arbeidssector 

a.«Nieuwe functies» 

Voordat sectorsgewijs wordt ingegaan op het toepassingsgerichte 
onderzoek, wordt eerst ingegaan op de situatie van vrouwen in traditionele 
mannenberoepen. 

Hierbij komen o.a. de psychische aspecten, en de fysieke aspecten aan 
de orde. Bij het laatste komt o.a. het probleem naar voren dat machines 
gereedschappen, beschermingsmiddelen, e.d. vaak niet zijn afgestemd op 
de fysieke mogelijkheden en beperkingenvan vrouwen, waardoor bepaalde 
arbeid onevenredig veel krachtsinspanning van vrouwen vereist. Aanbevo-
len wordt o.m. bij het ontwerp of de aanschaf van nieuwe gereedschappen 
en machines, rekening te houden met de integratie van vrouwen in 
technische beroepen. 

b. Industrie 

Confectie-industrie 
Op dit terrein is slechts weinig ergonomisch onderzoek verricht. Gewezen 

wordt o.a. op het routinematige karakter van de arbeid, het werken op 
tariefbasis, de hoge statische belasting voor de houdingsspieren en de 
éénzijdige hoge dynamische belasting van de armen en handen. Daarnaast 
wordt industrieel lawaai als knelpunt genoemd. In het commentaar wordt 
nog gewezen op naaiwerkzaamheden als vorm van thuisarbeid. 

Electro technische industrieën 
Het besproken onderzoek in de electro-technische industrieën heeft 

betrekking op montagewerkzaamheden. In Nederland werken veel vrouwen 
op montage-afdelingen van de schakel- en installatie-industrieën. Het werk 
wordt gekenmerkt door eentonigheid, een tempo dat wordt opgelegd door 
een lopende band, en het werken in een gefixeerde lichaamshouding. 

Ter verbetering van dagelijkse werksituaties worden veelal veranderingen 
in de werkorganisatie toegepast. Er is in de organisatie-sociologie en 
psychologie nogal wat onderzoek verricht. De opzet van deze experimenten 
wijken echter af van een ruime ergonomische aanpak die meer preventief 
is en zich richt op het (her)ontwerp van het technische systeem; vanzelf-
sprekend in samenspraak met het (her)ontwerp van de werkorganisatie. 
Onderzoek met zo'n aanpak ontbreekt. 
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Overige industrie 
In deze paragraaf komen een aantal onderzoeken naar inpak- en inspek-

tiewerkzaamheden, en machine-bediening in verschillende industrietakken 
aan de orde. Het gaat hierbij om routinematig werk, al dan niet aan de 
lopende band. Er wordt verschillende malen een relatie gelegd tussen de 
geringe lichaamsbeweging en het vaak voorkomen van pijnlijke houdings-
spieren. 

c. Kleinhandel 

In de kleinhandel kunnen op basis van lichaamshouding twee groepen 
werkzaamheden worden onderscheiden: 

1. verkoopwerkzaamheden (overwegend staan, weinig componenten 
van bukken en draaien); 

2. kassa- en kantoorwerkzaamheden: overwegend zittend. 
Bij deze werkzaamheden, waarbij de lichaamshouding weinig varieert, 

zal er sprake zijn van overmatig statisch belaste houdingsspieren met alle 
gevolgen vandien (o.a. been- en voetklachten). 

Kassawerkzaamheden worden vaak in een hoog tempo verricht, waardoor 
zenuwachtige vermoeidheid kan optreden. 

Er is geen ergonomisch onderzoek bekend naar het werk in apotheken. 

d. Gezondheidszorg 

(Algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen) 
In deze sector is relatief veel onderzoek verricht. Wat de psychische 

aspecten aangaat zullen er aanzienlijke verschillen in psychische belasting 
bestaan tussen de verschillende functiegroepen (hoofdverpleegkundigen, 
gediplomeerde en leerlingverpleegkundigen, verpleeghulpen en ziekenver-
zorgsters). Daarnaast zal de belasting afhankelijk zijn van de soort ziekten 
die in de verpleegafdeling wordt behandeld. Rugklachten vormt onder 
verplegend personeel een bekend verschijnsel. Het tillen en verplaatsen 
van patiënten vormt een zware fysieke taak. Het werken in onregelmatige 
diensten kan, zowel voor de werkneemsters als voor hun sociale omgeving, 
problemen met zich mee brengen. 

Gezinsverzorgings- en bejaardenhulp-instellingen en diensten 
Er is slechts één ergonomisch onderzoek verricht naar werksituaties in de 

gezins- en bejaardenzorg. Geconstateerd wordt dat dit werk fysiek zwaar is. 
Gesignaleerd wordt, dat de bezuinigingen in deze sector een toename in 
arbeidsbelasting zullen betekenen. 

Er werd geen ergonomisch onderzoek aangetroffen naar de psychische 
en/of fysieke belasting van: 

- verpleegkundigen in psychiatrische en bijzondere psychiatrische 
klinieken en zwakzinnigen-instellingen; 

- artsen- en tandartsen-assistentes; 
- zelfstandige vroedvrouwen/verloskundigen en verpleegkundigen. 

e. Dienstverlenende sector 

Onderzoek in deze sector heeft betrekking op schoonmaakpersoneel, 
hotel- en restaurantpersoneel, telefonistes en stewardessen. In deze sector 
is weinig recent ergonomisch onderzoek verricht. In enkele meer sociologi-
sche onderzoeken worden knelpunten met betrekking tot de arbeidsbelasting 
gesignaleerd. 

f. Administratieve sector 

Bij het werk in de administratieve sector bepaalt de opstelling van de 
werkplek en de hulpmiddelen in sterke mate de lichaamshouding bij het 
werken. Er is hierbij sprake van een éénzijdig fysieke belasting: bewegende 
vingers, niet bewegende (statisch belaste) nke-, schouder- en armspieren. 
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Er is relatief veel ergonomische kennis aanwezig ten aanzien van normen 
en richtlijnen voor werkplekafmetingen, omgevingsfaktoren en optimale 
lichaamshoudingen. Deze kennis vindt echter weinig toepassing. Er is 
weinig onderzoek bekend naar de mentale belasting van administratieve 
arbeid. 

Langdurig werken aan beeldschermen (8 uur per dag) kan als consequentie 
hebben, oogklachten, pijnlijke gewrichten en stress. Er worden vaak 
oplossingen geadviseerd op het terrein van de werk- en rusttijdenregelingen. 
Gevolgen van invoering van micro-electronica voor vrouwen werkzaam 
binnen de administratieve sector worden in opdracht van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzocht (MEVA II). 

Hoofdstuk 4 - Oriënterende veldstudies 

Om de kennis uit de literatuurstudie te complementeren, zijn een vijftal 
kleine verkennende veldstudies verricht, in de hoop dat (participerende) 
observatie in de praktijk zal leiden tot een beter inzicht in de problematiek 
zoals deze in de literatuur wordt vermeld. 

Bij deze veldstudies is de vraagstelling beperkt gebleven tot: 
- antropometrisch onderzoek aan de werkplek 
- analyse van funktiebeschrijvingen 
- beperkte metingen van fysische omgevingsfactoren op de werkplek, 

zoals klimaat, verlichting en lawaai 
- (participerende) observatie van de taakuitvoering 
- interviews en gesprekken met betrokkenen (de werkenden, superieuren 

en indien aanwezig medewerkers van ergonomie-werkgroepen/afdelingen). 
Deze veldstudies zijn in de volgende sectoren, naar de volgende functies 

verricht: 
- traditionele mannenberoepen: kraandrijverfunctie bij Hoogovens 
- industrie: produktiepersoneel in een was- en strijkinrichting 
- gezondheidszorg: ziekenhuisverpleegkundigen 
- dienstverlenende sector: schoonmaakwerkzaamheden in een ziekenhuis 
- administratieve sector, algemene administratieve werkzaamheden. 
Aan het eind van elke rapportage over de veldstudies is een samenvatting 

van de belangrijkste bevindingen gegeven: 
(kraandrijvers: blzz. 89/90, was- en strijkinrichting blzz. 104/105, verpleeg-

kundigen: blz. 118, schoonmaaksters: blz. 124, administratieve functies: 
blzz. 137/138). 

Hoofdstuk 5 - Evaluatie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de literatuur- en veldstudie 
geëvalueerd. In deze samenvatting zullen slechts een aantal in het oog 
springende conclusies en/of aanbevelingen worden vermeld. 

5.1. Theoretisch onderzoek naar verschillen tussen de sexen 

De kennis, aanwezig in de basis-disciplines van de ergonomie, en 
betrekking hebbend op sexe-verschillen is weliswaar vrij uitgebreid, maar 
slechts in beperkte mate «vertaald» in een vorm die voor de praktijk 
hanteerbaar is. 

Ten aanzien van de volgende, overwegende fysieke aspecten zijn met 
enige zekerheid verschillen tussen de sexen aangetoond: 

- lichaamsafmetingen 
- belastbaarheid 
- spierkracht 
- respons op warme omgevingen (mate van transpiratie) 
- gevoeligheid voor trillingen, straling en sommige chemische stoffen 
- veranderingen bij bovengenoemde aspecten tijdens zwangerschap. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 hoofdstuk XV, nr. 82 16 



Belangrijke «witte plekken» in het kennisgebied van de ergonomie 
- eventueel verschil in informatieverwerking mannen/vrouwen 
- arbeidsfysiologische beoordeling van de zwaarte van enkele categorieën 

werk verricht door vrouwen 
- kwantificering van statisch lichamelijke belasting, de lange termijnef-

fecten van deze belasting 
- recente antropometrische gegevens voor de vrouwelijke beroepsbe-

volking in Nederland 
- de effecten van verschillende werkmethodes bij lichamelijke arbeid 
- de invloed van training op fysiologische en biomechanische factoren 
- de relatie lichamelijke inspanning/gewenningsproces aan omgevings-

klimaat 
- taakbeleving vrouwen 
- dubbele belastingen 
- reacties van oudere vrouwen op omgevingsfactoren 

Witte plekken ten aanzien van zwangere vrouwen 
- hoe vrouwen hun werk ervaren tijdens zwangerschap 
- arbeidscapaciteit bij zwaar lichamelijk werk en de invloed daarvan op 

de geboorte 
- krachtnormen 
- invloed van omgevingsfactoren, vooral klimaat, trillingen. 

5.2. Toepassingsgericht onderzoek per arbeidssector 

«Nieuwe functies» 
Onderzoek naar vrouwen in «traditionele mannenberoepen» is voorna-

meiijk probleemsignalerend van aard. Gereedschappen, machines en 
uitrusting die niet ontworpen zijn voor vrouwen belemmeren hen in het 
normaal functioneren tijdens het werk. De gezondheid van werkneemsters 
wordt hierdoor op korte of lange termijn aangetast. Bij het ontwerpen van 
nieuwe machines en apparatuur moet nadrukkelijk rekening gehouden 
worden met het feit dat zowel mannen als vrouwen ermee moeten kunnen 
werken. 

Industrie 
Het werk wordt dikwijls gekenmerkt door mentale onderbelasting en 

éénzijdige fysieke belasting. Veelal wordt getracht de werkomstandigheden 
te verbeteren door organisatorische ingrepen met name veranderingen in 
werk- en rusttijden. 

Een ergonomische aanpak zou zowel de technische als organisatorische 
aspecten in zich dienen te verenigen. Helaas is er ten aanzien van het werk 
van vrouwen geen ergonomisch onderzoek bekend dat deze twee aspecten 
combineert 

Kleinhandel 
Een belangrijk knelpunt is de gefixeerde lichaamshouding vooral bij 

verkooppersoneel. Er ontbreken normen voor de tijd die een persoon 
onafgebroken staande mag doorbrengen. 

Gezondheidszorg 
Het ergonomische onderzoek in deze sector spitst zich voornamelijk toe 

op de vrouwen werkzaam in ziekenhuizen. De meest voorkomende onder-
werpen van onderzoek zijn de krachtsuitoefening en de zwaarte van het 
werk. Gewezen wordt voorts op de consequenties van de bezuinigingen in 
deze sector voor de arbeidsbelasting. 

Dienstverlenende bedrijven (excl. administratieve sector) 
Weinig onderzoek is bekend in deze branche. De gevonden resultaten 

zijn te specifiek van aard om generaliseerbare conclusies te trekken. 
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Administratieve sector 
Er zijn nog onvoldoende toepasbare richtlijnen ten aanzien van de 

mentale belasting. Bij onderzoek naar beeldschermtaken wordt te weinig 
gekeken naar de verschillende groepen gebruikers. De toepassing van 
reeds bestaande ergonomische kennis laat te wensen over. 

Witte plekken 
- apothekersassistenten 
- verpleegkundigen in psychiatrische inrichtingen, zwakzinnigen 

inrichtingen 
- tandarts- en artsenpraktijken 
- zelfstandige verpleegkundigen, vroedvrouwen/verloskundigen 
- kapsters 
- personeel van schoonheidsinstituten 
- laboratoriumpersoneel 
- kantinepersoneel 

Veldstudies 
• Kraandrijversfuncties: Het aanpassen van het kabine-interieur aan 

mannen èn vrouwen vormt een probleem. 
• Was- en strijkinrichting: Zeer warme klimaatomstandigheden. Ventila-

tiesystemen zijn technisch haalbaar maar kostbaar. 
• Verpleegkundigen: Het tillen en verplaatsen van patiënten gebeurt 

vaak in bezwaarlijke lichaamshoudingen. Het gebruik van hulpmiddelen 
(voorzover aanwezig) is dikwijls niet optimaal. 

• Schoonmaak van verpleegafdelingen: Knelpunten zijn het in aanraking 
komen met schoonmaakmiddelen, en werken in een voorovergebogen 
lichaamshouding. Een aantal oplossingsmogelijkheden is aanwezig, de 
toepassing hiervan behoeft aandacht. 

• Administratieve functies: De vele bestaande richtlijnen en normen 
werden nauwelijks toegepast. De apparatuur was in het algemeen verouderd. 

5.4. Algemene conclusies 

In het algemeen wordt er gepleit voor meer aandacht voor de ergonomN 
sche aspecten van vrouwenarbeid. 

Specifiek wordt onder meer gepleit voor: 
- Rekening houden met cumulatie-effecten van (verschillende) belastende 

factoren bij de ontwikkeling van richtlijnen en normen. 
- Onderzoek naar de kwantificering van statische lichamelijke belasting. 
- De ergonomie kan bijdragen aan het doorbreken van de scheiding 

tussen beroepen en functies voor één van beide sexen. Bij het ontwerp van 
nieuwe systemen dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid 
van vrouwen. 

- Bij verandering in taken als gevolg van technologische ontwikkeling 
dient men met de verschillende functiegroepen rekening te houden. 
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