Landelijk Arbocongres Van Kennis Naar Kunde

‘We gaan ingrijpen in
datgene wat werknemers
zich zelf aandoen’

Verzuim aanpakken, de stand van zaken
rondom de arbocatalogus, de zin van de
Workability Index (arbeidvermogen index), de
discussie over levensfasebewust personeelsbeleid: deze aspecten in arbozorg en
aansprakelijkheid stonden centraal tijdens het
Landelijk Arbocongres van begin deze maand.
En ook de grens tussen werk en privé.
Koen Zonneveld

D

e spits werd afgebeten door Herman Evers, directeur
Evident: het is tijd dat werkgever en werknemer op een
zakelijker manier naar verzuim gaan kijken. De werkgevers zijn verzekeraars geworden, leidinggevenden zijn de
nieuwe claimbeoordelaars, je kunt je als werknemer tegenwoordig niet meer gewoon een tijdje ziekmelden en dan rustig
uitzieken. Je moet je eerst afvragen wat je nog wel kunt doen
en dan pas, als het echt nodig is, contact opnemen met de leidinggevende om ziekteverlof aan te vragen, zo redeneerde hij.
Volgens Evers kan meer dan 70% van de zieke medewerkers
best zinvolle passende arbeid doen als organisaties 2 tot 3%
van alle werkplekken geschikt maken voor tijdelijk werk.
Evers presenteerde zes stappen voor de leidinggevende als
het gaat om de aanpak van verzuim: stel de rechtmatigheid
van het verzuim vast, onderzoek hoe lang en hoeveel recht de
medewerker heeft op loondoorbetaling, bespreek met de
medewerker de belastbare mogelijkheden en biedt passend
werk aan, controleer tijdens het hele traject of de medewerker zich aan de regels houdt, onderzoek of met een interventie de medewerker meer belast kan worden en of de
verzuimduur kan worden beperkt, en kijk of de oorzaak in
het werk is gelegen en of daar wat aan te doen is.

Bedenkingen
Rob Poort van bureau Poort bekritiseerde de gang van zaken
rondom de arbocatalogi. De eerste twee zijn in zijn ogen niet
spectaculair. Die van de podiumkunsten gaat over één risico:
schadelijk geluid. De tweede is gemaakt door VVV. Poort:
‘Alsof dit een sector is waar zoveel problemen zijn. Ik vraag
mij trouwens af hoe snel de andere sectoren met hun catalogi komen. Ik heb zo mijn bedenkingen.’

‘Over vijf jaar is alles
weer anders’
De zaal had die ook. Kees van Mil (Maatschappelijke dienstverlening Veluwe) verwacht handvatten in de arbocatalogi maar
nauwelijks normen en richtlijnen. De Leeuw, OR-lid in de
gezondheidszorg, vroeg zich af of de Arbeidsinspectie straks
kan handhaven. Werkgevers en werknemers kunnen zelf
normen afspreken. Dat zijn dan private afspraken waar de
Arbeidsinspectie niets mee te maken heeft. Volgens Poort
blijft de Arbeidsinspectie de wet handhaven en kan de OR
eventueel het bedrijf aanklagen als die niet aan de normen
in de arbocatalogus voldoet. Hij raadt iedereen aan moed te

houden: over vijf jaar is er weer een evaluatie van de arbowet,
en dan wordt alles weer anders.
De Stichting van de Arbeid (SvdA), het samenwerkingsorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden, heeft met
de arbocatalogi de moed zeker niet opgegeven. Ze heeft een
speciaal project ingesteld onder leiding Jaap Hooiveld, voormalig onderhandelaar van het Ministerie van SZW over arboconvenanten. Hooiveld benadrukt dat de SvdA de toekomst
van de arbocatalogi vooral in sectoren ziet liggen, en dus niet
bij afzonderlijke ondernemingen of concerns. ‘Een bedrijfsarbocatalogus heeft geen toegevoegde waarde. Daar zal namelijk hetzelfde in staan als in de RI&E en het plan van aanpak.
Die arbocatalogus is er niet voor de eeuwigheid. Er zijn steeds
nieuwe arbeidsprocessen, normen en oplossingen in een
branche. Er is dus structureel overleg nodig. De ervaringen
met de arboconvenanten leert dat het loont om op sectorniveau te coördineren en om oplossingen voor die sector te
populariseren.’
De stichting stimuleert de ontwikkeling van arbocatalogi op
sectorniveau met een subsidie van 50.000 euro. Voorwaarde
is dat de catalogus minimaal over twee arborisico’s gaat. Er
komen ook landelijke arbocatalogi over de arborisico’s voor
zwangere vrouwen en over de BHV. Verder is een landelijke
stoffenmatrix in ontwikkeling. Huub Pennock, directeur
Ergo-balans, zou graag zien dat er ook een landelijke catalogus komt voor beeldschermwerk, maar dat is vooralsnog
niet de bedoeling.

Employee benefits
Erik Visser, directeur Marketconcern, daags voor het congres
teruggekeerd uit Finland, spitst zich in zijn lezing toe op het
Finse model van de Workability Index (zie ook ‘Fit voor de
toekomst’, pag. 10 en 11 in dit nummer). De index meet het
fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen van medewerkers. Op basis van de uitslag zijn maatregelen te nemen
om uitval en arbeidongeschiktheid in de komende jaren te
voorkomen. Volgens Visser is dat hard nodig met al die
vergrijzende werknemers in Nederland. Hij denkt dat werknemers meer gaan kiezen voor sectoren waar ze langer
kunnen doorwerken en die de meeste ‘employee benefits’
bieden. Er zal vanzelf meer aandacht komen voor preventie,
vitaliteit en gezondheidsbeleid. Visser: ‘Het verzuim is nu
ongeveer 4%, het zal als vraagstuk langzaam verdwijnen.’
Zien we dat al terug in bedrijven? Bij Corus wel. Het verzuim
is daar ongeveer 5% ondanks dat 50% van het personeel ouder
is dan 50 jaar. De focus ligt op gezondheidsbeleid. Volgens
Geert-Jan Haveman, directeur HR bij dat bedrijf, wil Corus
elke werknemer tot zijn pensioen gezond laten functioneren
in zijn eigen werk. Daarvoor heeft elke medewerker zo tussen
zijn 40ste en 45ste levensjaar een gesprek. De vraag is dan: hoe
ga jij de komende 20 jaar doorbrengen op het werk? Wat is er
voor nodig om gezond je pensioen te halen?

‘Bemoeien met de levenstijl’
Haveman vraagt zich af of je preventieve maatregelen
verplicht kan stellen als ze door het bedrijf worden betaald.
Meer dan 50% van de 50 plussers is te zwaar en drinkt te veel.

Haveman: ‘We gaan als bedrijf ingrijpen in datgene wat de
werknemers zich zelf aandoen.’ Mag de werkgever zich dan
bemoeien met de levensstijl van de medewerker? De meerderheid in de zaal steekt zijn hand op en vindt van wel. Rinus
Baas, OR-lid, vraagt naar het beleid van Corus rond sportblessures. Haveman: ‘Mensen die sporten zijn gezonder en
verzuimen in hun hele arbeidzaam leven minder.’
Coen van Kalken, directeur Niped, is de laatst spreker van de
ochtend. Hij geeft toelichting op het kersverse Preventiekompas. ‘Er is in Nederland een gestructureerde aanpak van
ziekenzorg, maar een versnipperde aanpak van preventie.’
Vandaar de wetenschappelijke aanpak van medische preventie
en van leefstijlinterventie dat gestalte heeft gekregen in het
kompas.

Werkdruk en koorts
Huub Pennock en Carin van den Bosch van Ergo-balans geven
een workshop over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Er
zijn 50 deelnemers afgekomen op dit nieuwe begrip in de
arbowet. PSA gaat over pesten, intimidatie, agressie en
geweld en werkdruk. Pennock vindt vooral werkdruk belangrijk. Hij vergelijkt het met koorts. ‘Hoe is het mogelijk dat we
wel accepteren dat ongeveer een derde van de medewerkers
last heeft van (ernstige) werkdruk, terwijl we nooit zouden
accepteren dat een derde van de medewerkers last heeft van
38 graden koorts.’ Het blijkt moeilijk te zijn om werkgevers te
overtuigen van maatregelen om werkdruk te beperken.
Volgens Pennock komt dat door de nadruk op efficiency,
door globalisering en steeds toenemende concurrentie, door
eisen van aandeelhouders en door korte termijn denken.
Pennock vindt dat oplossingen moeten bestaan uit zes
stappen: beleid (voorwaarden scheppen. Intentieverklaring,
loopbaanbeleid, klachtenregeling, enz.), functie-ontwerp
(functies met regelmogelijkheden; wel of niet alleen werken,
enz.), organiseren van werk (logistiek optimaliseren, roosters
slim ontwerpen, enz.), ontwerp van gebouw en werkplek,
individu (coping en vaardigheden), en samenwerken en
leidinggeven.

‘Werkdruk is leefdruk’
Volgens Pennock is vooral het laatste belangrijk. Als er goed
wordt leiding gegeven en samengewerkt dan lukt het ook
wel op de andere vijf stappen. Werkdruk is meetbaar te
maken. TNO heeft voor de SER een grenswaarde voor werkdruk bedacht, maar daar is tot nu toe niets mee gedaan.
Tijdens de workshop wordt volop gediscussieerd. Trudy
Voskuilen (HR Beiersdorf NV) zegt dat de directie het begrip
werkdruk wijzigde in ‘leefdruk’ omdat ‘we tegenwoordig
zoveel moeten, ook privé.’ Liesbeth van Kessel en Anja
Raymaekers (stichting Groenhuysen) zijn tevreden. Van
Kessel: ‘Werkdruk is dus meetbaar te maken, je kunt een
streefpercentage afspreken.’ Raymaekers is er van overtuigd
dat de bewustwording in het bedrijf rond vitaliteit moet
beginnen bij de manager. Die moet het voorbeeld geven.
Volgens haar kan één aspect nog wat meer benadrukt
worden: ‘Een goed personeelsbeleid met veel vertrouwen en
goede communicatie moet voorop staan.’

Arbo Magazine nummer 9 september 2007

15

