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Summary
In this paper the rvork conditions and

the company policies regarding health
and safety issues in ten rubbe¡ compa-

nies are confronted. It seems that only
in a global sense a relal,ion between

these two items exist.
Only with some preventive measules

to control dust, fumes and solvents

and with the use of personal protective

devices a positive relation is found'
This relation is however nob staListi-

cally sigrriflcant because of the small
numbe¡ of companies involved' With
vulcanisationfumes and noise there
seems to be corresPondence.

The design of the present study might
have limited the 6ndings' Suggestions

for the design of future studies of the

¡elation between work conditions and

health and safety policies are given,

such as longitudinal design, incorpora-
ting middle-management as well,
insbead of only the general director,
and stratification of comPanies on

commodities produced. Also' studies

lil<e this one would imProve when

more precise definitions of 'good' work

conditions and'good' health and

safety policY were Present.
It is concluded that the health and

safety policy in the ¡ubber manufactu-
ring branche should improve on effec-

tivity and prioritY.

lnleiding
Het onderzoek in de Nederlandse
rubberverwerkende industrie (Krom-

hout et al, 1989), dat in dit thema-
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Oorspronkeliik werk

nummer besproken wordt, was ge-

richt op zowel de arbeidsomstandig-
heden als het arbeidsomstandigheden-
beleid. Deze voor Nederland unieke

combinatie van ondetzoek naar de

arbo-praktijk en onderzoek naar het

arbo-beleid was gekozen vanuit de

wetenschap dat kennis over knelpun-
ten in arbeidsomstandigheden alléén,

niet zonder meer leidt tot verbetering
van die knelpunten. Daarom werd

het zinvol gevonden ook de relatie
tussen arbo-praktijk en arbo-beleid in

de bedrijven vast te stellen, zodat

scherp op de Praktijk toegesneden

beleidsaanbevelingen zouden kunnen

worden geformuleerd.
Echter, niet alleen vanuit het oog-

punt van verbetering, maar ook

vanuit wetenschappetijk oogpunt is

onderzoek naar de relatie tussen de

arbo-praktijk en het -beleid interes-

sant. In dit slotartikel staat deze

relatie centraal. De vraagstelling
hierbij luidt: hoe is de samenhang
tussen de arbo-praktijk en het arbo-

beleid in de tien onderzochte be-

drijven? En ten tweede: in hoeverre

speeìt de bekendheid van knelpunten
in de arbo-praktijk een rol in deze

samenhang. In de discussie zal wor-
den ingegaan op andere factoren die

op deze relatie van invloed kunnen

zijn. Op deze Plaats zal tevens een

kritische bespreking van de gehan-

teerde' gecombineerde' onderzoeksop-

zet plaatsvinden.

Methode van onderzoek
Voor de gehanteerde methoden en de

resultaten van het onderzoek naar de

arbo-praktijk wordt verwezen naar

de artikeìen Kromhout en Swuste,

1990 en Swuste en Kromhout, 1990'

Gegevens betreffende het onderzoek

naar het arbo-beleid zijn te vinden in
Ziekemeyer en Nossent, 1990.

Op basis van de gegevens uit deze

twee deelonderzoeken zijn twee ana-

lyses uitgevoerd betreffende de relatie
tussen arbo-praktijk en arbo-beLeid.

De eerste analyse heeft betrekking op

de samenhang tussen vier arbeids-
omstandighedenmaten op afdelingsni-
veau en twee op bedrijfsniveau ener-

zì.jds en de mate van ontwikkeling
van het arbo-beleid op bedrijfsniveau
anderzijds, De tweede analYse is

uitgevoerd op bedrijfsniveau en ge-

richt op de samenhang tussen gecon-

stateerde knelpunten in verschilìende
arbeidsomstandigheden en het arbo-

beleid ten aanzien van deze arbeids-

omstandigheden.
Ten behoeve van de eerste analYse

zijn de tien bedrijven gerangschikt

naar ontwikkeling van hun arbo-

beleid door hun scores oP de vijf
beleidsfactoren bi.j elkaar op te teilen.

Voor wat betreft de arbeidsomstan-
digheden zijn de bedrijven Per af-

deling gerangschikt naar de hoogte

van verschiÌlende blootsteì.lingen
(geometrische en rekenkundige ge-

middelden per afdeling van stof,
vulcanisatiedampen, huidblootstelling
en respectievelijk, geluid), naar het

vóórkomen en de beoordeling van

enkele beheersmaatregelen en naar

het gebruik van Persoonlijke be-

schermingsmiddelen (percentage van

werknemers per bedrijf) ' De gegevens

over werkhouding en concentraties
oplosmiddelen lieten een rangschik-
king van de bedrijven niet toe. Door
middel van de Spearman rangcorrela-
tie coijfficiênt is vervolgens de relatie
tussen de arbo-beleidsvariabele en de

bruikbare arbeidsomstandigheden-
variabelen onderzochL.
Voor de tweede analYse vormen de

'gemeten' knelpunten op het gebied

van stof, grondstoffen, vulcanisatie-
dampen, huidblootstelling, oplosmid-

delen, geluid en werkhouding de

variabelen ten aanzien van de ar-
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beidsomstandigheden. De arbo-be-
leidsvariabelen zijn de in het verleden
genomen maatregelen (gevoerd arbo-
beleid) en de toekomstplannen (te
voeren arbo-beleid) ten aanzien van
deze arbeidsomstandigheden. De
samenhang tussen arbo-praktijk en
-beleid is vervolgens onderzocht door
de aanwezigheid van gemeten knel-
punten te vergelijken met het gevoer-
de en te voeren arbo-beleid. Bij deze
vergelijking werd de bekendheid van
het gemeten knelpunt bij het be-
treffende bedrijf als extra variabele in
de beschouwing meegenomen.

Resultaten
Analyse 1

De resultaten van de eerste analyse
zijn in tabel 1 weergegeven. Deze zijn
niet eenduidig. De tabel geeft aan dat
de correlaties alleen bij de beheers-
maatregelen en de persoonlijke be-
schermingsmiddelen in dezelfde rich-
ting wijzen: de verkregen coëfrciën-
ten suggereren dat naarmate het
arbo-beleid in een bedrijf verder is
ontwikkeld, er minder persoonlijke
beschermingsmiddelen worden ge-
bruikt en de situatie rond de overige
drie beheersmaatregelen gunstiger is.
De waarde van de coäflîciänten is bij
deze kleine onderzoeksgroep echter te
laag om van signiflcante verbanden te
kunnen spreken.
Bij de blootstellingsvariabelen wor-
den zowel positieve als negatieve
correlaties aangetroffen. Tussen
ontwikkeling van arbo-beleid en
blootstelÌingsniveau's is, met andere
woorden, geen eenduidige samenhang
aangetoond.

Analyse 2
De resultaten van de tweede analyse
zijn in de tabellen 2,3 en 4 opgeno-
meÌÌ. In tabel 2 zijn gemeten knel-
punten in arbeidsomstandigheden
tegen het gevoerde arbo-beleid af-
gezet. De tabellen 3 en 4 hebben
betrekking op de overeenkomst tus-
sen de gemeten knelpunten en het te
voeren arbo-beleid, gevarieerd naar
de (on)bekendheid van de knelpun-
ten.
Als sprake zott zijn van samenhang
tussen arbo-praktijk en gevoerd
arbo-beleid, zouden in bedrijven die
in het,verleden maatregelen hebben
getroffen, geen knelpunten in arbeids-
omstandigheden gemeten moeten
zijn. Tabel 2 lijkt deze verwachting
te weerspreken: bij zes van de zeven
arbeidsomstandigheidsvariabelen
stemmen gemeten knelpunten en
genomen maatregelen overeen (kolom
2). Het vaakst wordt dit aangetroffen
bij grondstoffen, vulcanisatiedamp,
huidblootstelling en werkhouding.
Daar staat tegenover dat bij vier

Tabel 1. Rangcorrelatie tussen de mate van ontwikkeling van het arbo-
beleid en enkele blootstellíngsvariabelen, beheersmaatregelen en per-
soonlijke beschermingsmiddelen in tien rubberverwerkende bedrijven

ontrvikkeling van beleid versus:

stofblootstelling
mengeru
voorbewerking
vornìgevrng
vulcanisatie

vulcanisatiedampblootstelling
vulcanisatie

huidblootstelling
mengerij
voorberverking
vormger¡lng
vulcanisatie

geluidblootstelling
mengen]
voorbewerking
vormgevrng
vulcanisatie

beheersmaatregelen
aanwezigheid niet-poedervormige grondstoffen
aanwezigheid gerichte ventilatie
kwaliteit gerichte ventilatie

gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
geho orbeschermingsmiddel en
handschoenen
kleding
halfgelaatsmaskers

rl

- 0.04

- 0.10
0.33
0. r9

0.33

- 0.08
0.56

-0.23
- 0.14

- 0.45
0.55
0.22

- 0.09

0.41
0.37
0.38

- 0.03

- 0.31

- 0.29

- 0.10

I r : Spemm rangcorrelatiecoéfficiênt; geen van de onrlerzochte relaties is significant

Tabel 2. Overeenkomst tussen gemeten knelpunten in arbeidsomstandig-
heden en gevoerd arbo-beleid in tien rubberverwerkende bedrijven

hnelpunt
adnweztg

n

h,nelpunt hnelpunt
aanwezig, afwezig
m,aalregelen
getroflen
otb n

8

,
r0
0

10

r0

75

100
r00
1001

0

60
90

2

lr
8

0

L0

0

0

100
r00
63

0

40

0

0

n

I

: aantal bedrijven
: percentage van het aantal bedrijven uit de voorgaande kolom
in nog eens twæ bedújven is het knelput eveneem afrvezìg, doordat deze bedrijven geen
eigen mengerij hebben
betreft uitsluitend persoonlijke beschermin gsmiddelen

arbeidsomstandighedenvariabelen in
een aantal bedrijven in het verleden
maatregelen zijn genomen, terwijl er
geen knelpunt (meer) wordt aange-
troffen (kolom 4). Samenvattend
geven deze resultaten het volgende
beeld. Bij opÌosmiddelen wordt in

bedrijven uitsluitend de verwachte
samenhang gevonden tussen arbo-
praktijk en gevoerd arbo-beleid., maar
dit betreft de minderheid van de
onderzoeksgroep. Bij huidblootstel-
ling, geluid en werkhouding ont-
breekt deze samenhang in elk van de >
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Tabel 3, overeenkomst tussen de aanwezigheid van gemeten knelpunten

in arbeidsomstand¡gheden en te voeren arbo-beleid, gevarieerd naar be-

kendheid van knelpunten ¡n tien rubberverwerkende bedriiven

hnelpunt hnelPunt

bekend, geen onbehend

plan

%9h

hierbij (het merendeel), geen samen-

hang gevonden tussen arbo-praktijk
en te voeren arbo-beleid. Bij de laat-
ste twee variabelen is dit geheel te
verklaren vanuit de onbekendheid
van het knelpunt. Bij vulcanisatie-
dampen, geluid en werkhouding
wordt in een aantaÌ bedrijven wel en

in een aantal andere bedrijven geen

samenhang gevonden tussen arbo-
praktijk en te voeren arbo-beleid.
Het ontbreken van samenhang is hier
niet steeds te verklaren vanuit de

onbekendheid met het knelpunt'. Bij
geluid betreft het aantal bedrijven
waar de samenhang is aangetroffen
de meerderheid. De resultaten bij
opiosmiddelen laten een interpretatie
naar samenhang tussen arbo-praktijk
en arbo-beleid niet toe.
Tenslotte heeft tabel 4 betrekking op

een specifieke vorm van ontbreken
van samenhang tussen arbo-praktijk
en te voeten arbo-beleid: er zijn
weliswaar geen knelpunten gemeten,

maar er zijn wel verbeteringsplannen'
De gegevens duiden er oP dat bij
vulcanisatiedampen en oplosmiddeÌen
in een aantal bedrijven sprake is van
te voeren arbo-beleid, doordat men
ten onrechte meent dat er knelpunten
aanwezig zijn (kolom 2). Overigens
wordt in een groter aantal bedrijven
ook een dergelijke mening aange-

troffen, waarbij dit niet tot plannen

heeft geleid (kolom 3). Doordat men
wel knelpunten ervaart, kan dit niet
worden opgevat als samenhang tus-
sen arbo-praktijk en arbo-beleid,
maar is sprake vân een bijzondere
situatie in de verhouding tussen
arbo-praktijk en arbo-beleid'
Samengevat betekent bovenstaande
dat bij vulcanisatiedampen en oP-

Losmiddelen in een (beperkt) aantal
bedrijven deze specifieke vorm van
ontbrekende samenhang tussen arbo-
praktijk en arbo-beleid wordt aange-

troffen. Bij de overige vijf arbeids-
omstandighedenvariabeìen is dit niet
het gevai.

Conclusies en d¡scuss¡e
Duidelijk is geworden dat niet meer

dan in globale zin de samenhang is
vastgesteld tussen (knelpunten in) de

arbeidsomstandigheden en het arbo-
beleid in de tien onderzochte rubber-
verwerkende bedrijven.
De eerste analyse wijst uitsluitend bij
de beheersmaatregelen en persoon-

lijke beschermingsmiddelen op een

eenduidig verband met de mate van
ontwikkeling van het arbo-beleid per

bedrijf.
De resultaten van de tweede analyse

wijzen erop dat uitsluitend bij vulca-
nisatiedampen en geluid de arbo-
praktijk en het arbo-beleid samen-
gaan. Bij de vulcanisatiedamPen

arbeids-
omstand.igheiil
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: åantàl bedrijven
: percentage vm hel aantal bedrijven in de eemte kolom

g*. b"k"^út"id met het in het ontlerzoek naar de arbo-praktijk omschreven knelpunL 
-

[aanwezigheid van poedervormige grondstoffen uit de BR]lA Sc- of B-categorìe); veelal

ìo.dt *"'i de grondstoffenhundti.gln het gebrek aan toxicologische infomalie/kennis als

kneìpunt g"remd en heeft men *änsen op dit gebied

i. "À uutlul bedrijven wordt dit wel als knelpunt benoemd en zijn er ook verbeterings-

plannen (zie tabel 4)

Tabel 4. Overeenkomst tussen de afwezigheid van gemeten knelpunten in

arbeidsomstandigheden en het te voeren arbo-beleid in tien rubberver-

werkende bedriiven

orbeiilsomstandigheidr Þnelpunt
afwezig
n

knelpunt benoemd

én plan
o,
/O

hnelpunt benoentd

geen plan
O/

vulcanisatiedamp
oplosmiddelen

I
r0 l0

38
20

n
0.,o
I

: aantal bedrijven
: percentage van aantal bedrijven in de eerste kolom

de àterige vìjf arbeìdsomstandighedenvariabelen zijn niet opgenomen' omdat hierbij geen

sprakeis-'"no'ereenkomsiíussenafwezigheidvanknelpunteoenaanwezigheidvanver-
beteúngsplannen

tien bedrijven. Bij de overige drie
variabelen is het beeld gemengd,

waarbij in geval van vulcanisatie-
damp in het merendeel van de be-

treffende bedrijven de verwachte
samenhang wordt gevonden.

In tabel 3 worden de resultaten ver-
meld betreffende de overeenkomst
tussen gemeten knelpunten in ar-
beidsomstandigheden en te voeren
arbo-beleid. Indien sPrake is van
samenhang tussen arbo-praktijk en

arbo-beleid wordt de aanwezigheid
van verbeteringsplannen verwachü in
bedrijven waar knelpunten zijn aan-

getoond. Dit blijkt bij drie arbeids-
omstandighedenvariabeÌen het geval

te zijn, te weten vulcanisatiedampen,
geluid en werkhouding (kolom 2).

Blijkens kolom 3 geldt dit echter niet
voor alle bedrijven met knelpunten in
deze arbeidsomstandigheden, ook al
zijn de knelpunten soms bekend.
Bij drie van de vier overige factoren,

38

te weten stof, grondstoffen en huid-
blootstelling wordt in geen van de

bedrijven oveteenkomst gevonden

tussen gemeten knelpunt enerzijds en

verbeteringsplan anderzijds (kolom
2). OpÌosmiddelen nemen een bij-
zondere pìaats in, waarop bij tabel 4

nader wordt ingegaan. Dit betekent
dat de meerderheid van de tien be-

drijven (70-1000/ò ten onrechte geen

arbo-beleid voert op drie aspecten

van arbeidsomstandigheden waar wél

knelpunten zijn geconstateerd. Stof
blijkt in tegenstelling tot grond-

stoffen en huidblootstelling in het
merendeel van deze bedrijven ove-

rigens wel een bekend knelPunt te

zijn. Bij grondstoffen en huidbloot-
stelling is de afwezigheid van ver-

beteringsplannen waarschijnlijk
vooral het gevolg van een kenniste-
kort. Samenvattend geeft de tabel
het volgende beeld. Bij stof, grond-

stoffen en huidblootstelling wordt in
elk van de bedrijven met knelpunten
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geldt dit echter alleen bij het gevoer-
de arbo-beleid en bij geluid alÌeen bij
het te Voeren arbo-beleid. Bij de
overige arbeidsomstandigheden (stof,
grondstoffen, huidblootstelling, op_
Ìosmiddelen en werkhouding) ont-
breekt zo'n samenhang.
Met name bij grondstoffen en huid-
blootstelling kan de onbekendheid
van de knelpunten in de bedrijven
verantwoordelijk zijn voor het ont_
breken van overeenkomst tussen
arbo-praktijk en -beleid. Bij de
grondstoffen hangt deze onbekend-
heid samen met gebrek aan toxicolo-
gische informatie/kennis in de be-
drijven (zie voetnoot 1 in tabeÌ 3) en
bij de huidblootstelling met het ont-
wikkeÌingsstadium waarin de weten-
schappelijke kennis op dit moment
verkeert. Heü is echter twijfelachtig
dat (on)bekendheid met knelpunten
geheel verklarend is voor (gebrek
aan) samenhang tussen arbo-praktijk
en arbo-beleid. Andere factoren die
van invloed kunnen zijn op de onder-
zochte relatie zijn wettelijke maat-
regelen, het type produkt, de stand
van de technologie, de economische
positie van het bedrijf, winstmarges
op produkten, actieve inzet bij be-
trokkenen, milieu-eisen en dergelijke.
Bij geluid bijvoorbeeld is de gevon-
den samenhang te verklaren vanuit
de veranderde wettelijke grenswaar-
den en de daaraan verbonden voor-
lichtingscampa gne (Arbeidsinspectie,
1987). Daarnaast zijn reiatief lage
geluidsniveau's in een transport-
banden-fabriek niet zonder meer het
gevolg van bekendheid van het knel-
punt en arbo-beleid, maar komen ook
voort uit de afwezigheid van pers-
lucht bij het lossen van vulcanisatie-
persen. En hoge stofblootstellingen
blijken bijvoorbeeld samen te hangen
met de ligging van een bedrijf in een
woonwijk, waardoor afgezogen lucht
niet in de buitenlucht mag worden
uitgestoten.

Het beeÌd dat uit de resultaten naar
voren komt van een beperkte samen-
hang tussen arbo-praktìjk en arbo-
beleid, hangt samen met de geringe
omvang van de onderzoeksgroep.
Gezien de resultaten en de omvang
van de onderzoeksgroep is niet uit te
sluiten dat de aangetroffen samen-
hangen op louter toeval berusten.
Een tweede reden voor de beperkte
samenhang kan zijn: de ruwe vorm
waarin de vergelijking van arbo-
praktijk - arbo-beleid heeft plaats-
gevonden.
Door aanpassingen in de gehanteerde
onderzoeksopzet aan te brengen kan
de relatie tussen arbeidsomstandig-
heden en arbo-beleid in toekomstig
onderzoek beter in beeld worden

gebracht. Hiervoor worden de volgen-
de suggesties gedaan:

- Uitvoering van een zo uitgebreid
mogelijke inventarisatie van getroffen
maatregelen en verbeteringsplannen
op afdelingsniveau, toegesneden op
de daar'aanwezige knelpunten in
arbeidsomstandigheden. Dit vraagt
nauwkeurige afstemming van het
instrumentarium voor het onderzoek
naar de arbo-praktijk op dat van het
onderzoek naar het arbo-beleid.
- Tussentijdse uitwisseling van de
verzamelde informatie in de twee
deelonderzoeken voor een goede
aansluiting van de gegevens over de
arbo-praktijk en het arbo-beleid.
- Betrekken van het middenkader in
het onderzoek, met name voor de
genoemde inventarisatie.
- Hantering van een longitudinale
onderzoeksopzet om meer zicht te
krijgen op het effect van het gevoerde
arbo-beleid op de arbeidsomstandig-
heden. Vervolgsüudies na bijvoor-
beeld vijf jaar in dezelfde bedrijven
op het concrete niveau van de ge-
troffen maatregelen en de gecon-
stateerde knelpunten, zijn hiertoe een
mogelijkheid.
- Uitvoering van de vergelijking van
arbo-beleids- en werkplekgegevens
binnen groepen van bedrijven met
dezeÌfde soort produkten. Hierdoor
kan de effectiviteit van het arbo-
beleid per bedrijf worden vastgesteld
ten opzichte van de redelijkerwijs te
verwachten stand der techniek bin-
nen de groep. Bovendien kunnen
produktiegebonden factoren het beeld
van de relatie tussen arbo-praktijk en
arbo-beleid dan minder verstoren.
- Nadere aanscherping van de inter-
pretatie van al dan niet gevonden
samenhangen tussen knelpunten en
beleidsparameters naar positieve dan
weÌ negatieve vetbanden. Dit vergt
een heldere deflniijring van de termen
'goede' arbeidsomstandigheden en
'goed' arbo-beleid.

Ondanks de beperkingen van het
onderzoek heeft het vanuit verbete-
ringsoo gpunt bruikbare resultaten
opgeleverd. Duidelijk is geworden dat
het gevoerde arbo-beleid ten aanzien
van stof, grondstoffen, vulcanisatie-
damp, geluid en werkhouding niet zó
effectief is geweest, dat hiermee knel-
punten voìledig zijn opgeheven.
Bovendien blijken, afhankelijk van
de betreffende arbeidsomstandigheid,
41-100o/o van de bedrijven ten aan-
zien van deze kneÌpunten ten on-
rechte geen arbo-beleid te voeren.
Het voeren van arbo-beleid bij af-
wezigheid van knelpunten blijkt ook
voor te komen. Hieruit wordt gecon-
cÌudeerd dat het arbo-beleid in de
rubberverwerkende industrie kan

worden verbeterd ten aanzien van
effectiviteit en prioriteit.
In dit verband is het vermeldens-
waardig dat vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers op grond
van de onderzoeksresultaten voor-
lopig vier prioriteiten voor aanpak
hebben geselecteerd: Iawaaibestrij-
ding, stof- en dampbestrijding, ver-
vanging van (de gebruiksvorm van)
vier carcinogene grondstoffen en
ergonomische verbetering van de
werkplek. Hiermee worden alle geme_
ten knelpunten in arbeidsomstandig-
heden bestreken.
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