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Summary
The central questíon in this a¡ticle is:
which facto¡s can augment the pro-
blem solving capacity of the applied
working-conditions sciences? A compa-
rison with the applied environmental
sciences is made. This reveals four
relev¿¡nt factors: the interdisciplinary
character of such research, an integral
approach, a strong interaction with
policy and progrùrrmi¡g of resea¡ch
activities. The validity ofthese results
for the applied working-conditions
sciences and some possible conaequen-
ces are discl¡ssed.

lnleiding en vraagstelling
Er is onder onderzoekers een vrij
algemeen gevoelen dat meer arbo-
onderzoek nodig is om de huidige
problemen op het gebied van de
arbeidsomstandigheden op te kunnen
lossen. Daarom wordt gepleit voor
meer geld voor arbo-onderzoek (CAR-
GO, 1989; Van Dijk, 1990).
In tijden van bezuiniging is het be-
schikbaar stellen van extra geld
vrijwel alleen te realiseren als het
probleemoplossend vermogen van de
(toegepaste) arbowetenschap op-
timaal is. Een wetenschappelijk
verantwoorde werkwijze is niet het-
zelfde als een optimaal probleemop-
lossend vermogen. Een voorbeeld kan
dit verduidelijken: stel dat er een
ernstig vermoeden bestaat van ge-
zondheidsschade voor loonspuiters bij
het werken met een bepaald be-
strijdingsmiddel. Het arboprobleem is
gelegen in deze (eventueel) optreden-
de gezondheidsschade.
Een dergelijke situatie is relatief
simpel want in de praktijk zijn door-
gaans gelijktijdig meerdere belasten-
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de factoren in het spel en veelal zijn
zowel veiligheids-, gezondheids- als
welzijnsaspecten aan de orde.
Als we kijken naar de bijdrage die
onderzoek kan leveren aan de op-
lossing van het geschetste probleem
(preventie van de gezondheidsscha-
de), kan men diverse invalshoeken
kiezen.

Men kan meer fundamenteel onder-
zoek doen naar de toxicologische
eigenschappen van de stof. De zo
verkregen kennis zal wellicht nood-
zakelijk zijn voor de vraag of het
probieem wel zo belangrijk is als
wordt verondersteld.
Men kan een arbeidshygiênisch on-
derzoek doen naar de wijzen waarop
de blootstelling tijdens het werk
plaatsvihdt. Daaruit kan worden
opgemaakt welke blootstellingsroutes
van belang zijn en hoe de blootstel-
ling door wijziging van de werk-
zaamheden kan worden verminderd.
Men kan een sociaalwetenschappelijk
onderzoek doen naar de kennis van
de betrokken loonspuiters over de
risico's die zij lopen, naar de bereid-
heid om beschermende maatregelen
in de praktijk toe te passen en ge-
woonten te wijzigen.
Men kan onderzoek doen naar de
economische en technologische nood-
zaak om het betreffende bestrijdings-
middel in de teelt te gebruiken en de
alternatieven daarvoor.
Men kan onderzoek doen naar de
criteria die worden gehanteerd bij de
toelating van bestrijdingsmiddelen.
Wellicht kunnen deze worden aange-
scherpt, etcetera.

Bovendien zijn er diverse 'probleem-
hebbers'in het spel, zoals de loon-
spuiters, de werkgevers in de spuit-
bedrijven, medewerkers van des-
kundige diensten, de beleidsmakers
bij de overheid, wellicht met elk een
eigen probleemdefinitie. Daarnaast
zijn er belangengroepen in het spel
waaronder in het voorbeeld de produ-

cent van het bestrijdingsmiddel, de
tussenhandel, de gebruikers etc.
Hieruit blijkt dat arboproblemen
spelen op diverse maatschappelijke
niveaus. Drie belangrijke niveaus
worden gevormd door de werkplek,
het bedrijf en de overheid. Dit im-
pliceert dat een systematische op-
lossing van arboproblemen ook op de
diverse niveaus kan worden gezocht
(Saari,1987).
Op de hogere maatschappelijke ni-
veaus is het probleem gekoppeld aan
de beleidsvoering van bedrijf respec-
tievelijk de overheid.

De veelheid van wetenschappelijke
invalshoeken, van probleemhebbers,
belanghebbenden en maatschap-
pelijke niveaus bemoeilijkt het ma-
ken van een 'optimaal effpctieve'
keuze voor een bepaalde probleem-
stelling. In het voorbeeld kan men
voor elke genoemde invalshoek een
vraagstelling opstellen die met onder-
zoek op wetenschappelijk verant-
woorde wijze te beantwoorden is. De
beantwoording van een dergelijke
vraagstelÌing kan - afhankelijk van
de situatie en de aard van het onder-
zoek - meer of minder bijdragen aan
de preventie of het oplossen van de
gestelde arboproblemen. Dit leidt tot
de vraagstelling van dit artikel:
welke factoren kunnen het probleem-
oplossend vermogen van de toege-
paste arbowetenschappen verhogen?

Methodiek en verantwoording
Voor het beantwoorden van de vraag-
stelling kan men in principe twee
methoden volgen. De meest funda-
mentele methode is een uitgebreid
empirisch onderzoek naar het pro-
bleemoplossend vermogen van arbo-
wetenschappelijk onderzoek. Dit
vereist onder meer een grootschalige
aanpak en een hoge mate van on-
afhankelijkheid van de betrokken
wetenschappers.
De tweede methode is het uitvoeren
van een modelstudie. Daarbij wordt
een model bestudeerd dat voldoende
overeenkomsten heeft met de toege-
paste arbowetenschappen en dat een
uitspraak over de succesfactoren voor
het probleemoplossend vermogen
mogelijk maakt. In dit artikel is
gekozen voor deze tweede methode.
Als model voor de arbowetenschap-
pen zijn de milieuwetenschappen
gebruikt. Onder arbo- en miÌieuwe-
tenschappen wordt in dit artikel
verstaan alle wetenschappelijke bena-
deringen waarvan het object expliciet
is gericht op arbo- respectievelijk
milieuvraagstukken.
De keuze voor de milieuwetenschap-
pen als model is in belangrijke mate
ingegeven doordat in de milieuweten-
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schappen het onderscheid tussen
wetenschappelijkheid en probleemop-
lossend vermogen even actueel is als
in de arbowetenschap en het feit dat
er ondanks grote verschillen in visie
op de milieuproblemen een grote
consensus bestaat over de succes-
factoren die het probleemoplossend
vermogen van de milieuwetenschap-
pen ten goede komen.
In dit artikel wordt ervan uitgegaan
dat het in de arbowetenschap gaat
om de wetenschappen die als object
de relatie tussen de werkende mens
en zijn arbeidsomstandigheden heb-
ben. Toegepaste arbowetenschappen
zijn gericht op de potentiijle en actue-
le problemen in deze relatie, met âls
doel op basis van onderzoek wegen
aan te geven om deze problemen op
te lossen of te voorkomen.
Onder de milieuwetenschappen wordt
verstaan de wetenschappen die zich
bezig houden met de relatie tussen de
mens en zijn milieu. De toegepaste
milieuwetenschappen zijn gericht op
de potentiëÌe en actuele probÌemen in
die relatie, met als doel op basis van
onderzoek wegen âan te geven om
deze problemen op te lossen of te
voorkomen (vergelijk: Udo de Haes,
1984).

De verantwoording voor de keuze
van de milieuwetenschappen aìs
model is gebaseerd op overeenkom-
sten in structuur, methodiek en in-
houd van beide wetenschapsgebieden.
Een structureìe overeenkomst is dat
het in beide wetenschapsgebieden
gaat om toegepaste wetenschappen
die trachten een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van problemen
(preventie) of het oplossen daarvan
(beheersing). Methodische over-
eenkomst is dat op beide terreinen de
problemen vrijwel altijd multi-cau-
saal zijn, er doorgaans diverse pro-
bleemhebbers en belanghebbers in het
spel zijn en dat ten aanzien van
milieuproblemen de verschillende
maatschappelijke niveaus waarop de
problemen spelen ten minste even
relevant zijn als op het gebied van de
arbeidsomstandigheden.
Inhoudelijke overeenkomst tussen
milieuwetenschappen en arboweten-
schappen is dat er op beide terrei-
nen zowel incidentele gebeurtenissen
als ccjntinue blootstellingen van be-
lang zijn. Bovendien is het bij som-
mige problemen arbitrair of zij wor-
den opgevat als een arboprobleem
dan wel als een milieuprobleem
(Zwetsloot, 1989). Ten slotte zijn de
veiÌigheid en gezondheid van de mens
ook in de milieuwetenschappen ach-
terliggende waarden (Udo de Haes,
1984).
Een verschil tussen beide weten-

schapsterreinen betreft de disciplines
die van belang zijn. Zo neemt de
milieu-economie een vooraanstaande
plaats in onder de milieuwetenschap-
pen en is de organisatiekunde binnen
de arbowetenschappen belangrijker.
Andere verschillen komen voort uit
de breedte van de gehanteerde be-
grippen. De natuur omvat naast de
levende natuur en - als deel daarvan
de mens - ook de niet-levende na-
tuur. De arbeidsomstandigheden
beslaan in ruimte en tijd een veel
kleiner gebied dan het milieu. Ten
slotte worden de gevolgen van menta-
le belasting van de mens door milieu-
factoren niet tot de milieuweten-
schappen gerekend terwijl zij weI
relevant zijn voor de arboweten-
schappen.

Resu ltaten: de succesfactoren
I n t er di s c ip li n ar it eit
Voor een wetenschappelijke aanpak
van milieuproblemen kan men ge-
bruik maken van een groot aantal
wetenschappelijke disciplines, van
een multidisciplinaire of een interdis-
ciplinaire benadering.
Een voorbeeld van monodisciplinaire
milieuwetenschap is de milieutoxico-
logie. Als de probleemstelling binnen
één discipline is opgesteld, kan de
beantwoording doorgaans ook binnen
die discipline plaatsvinden.
De monodisciplinaire benadering is
binnen de milieuwetenschappen al-
leen succesvol gebleken in relatief
eenvoudige situaties (Udo de Haes,
1984).
Van een multidisciplinaire benadering
wordt gesproken indien men een
(complexe) situatie benadert via
verschillende disciplines. De pro-
bleemstelling wordt dan opgesplitst,
in deel-probleemstellingen die in de
verschillende disciplines worden
aangepakt. Na beantwoording van de
deeÌ-probleemstellingen wordt ge-
tracht een synthese te maken om tot
een beantwoording van de totale
probleemstelling te komen.
Multidisciplinaire benaderingen vindt
men veeìal in de aanpak van meer
complexe probleemvelden als'water-
beheer' en is daarbij redelijk succes-
vol gebleken (Udo de Haes, 1984).

Ten slotte is een interdisciplinaire
aanpak mogelijk. Deze benadering
leidt al bij de definiëring van de
probleemstelling tot integratie van de
inbreng van de diverse disciplines. Zo
ontstaat een interdisciplinair kader
waarin de bijdragen uit de diverse
disciplinaire benaderingen tijdens het
gehele wetenschappelijke proces zijn
geintegreerd.
AIs resultaat van de interdisciplinaire
aanpak is in de milieuwetenschappen

de milieukunde ontstaan. Deze inter-
disciplinaire wetenschap vormt een
integraal kader waarin de bijdragen
vanuit de diverse disciplines zijn
geintegreerd. De gangbare definitie
van milieukunde is 'de interdisci-
plinaire wetenschap die zich bezig
houdt met de relatie tussen de mens
en zijn milieu en met de potentiële en
actuele problemen in deze relatie, met
als doel op basis daarvan de wegen
aan te geven om deze problemen op
te lossen of te voorkomen' (Udo de
Haes, 1984). Voor de aanpak van de
complexe milieuproblematiek is deze
interdisciplinaire benadering uiterst
succesvol gebleken. Dit blijkt onder
meer uit het gegeven dat de laatste
jaren aan vrijwel alle universiteiten
een (veelal interfacultaire) vakgroep
voor milieukunde is opgericht. De
interdisciplinaire aanpak heeft de
monodisciplines overigens zeker niet
overbodig gemaakt. Zij biedt vooral
een ruimer begrippenkader waarin de
vele aspecten die van belang zijn om
tot de juiste probleemstelling te
komen kunnen worden geplaatst en
afgewogen. Als resultaat van dat
proces kan ook mono- of multidisci-
plinair onderzoek het meest wenselijk
blijken.

Integrale aanpøh
In de milieukunde is gebleken dat
voor allerlei 'deelproblemen' op-
Iossingen worden aangedragen die
symptomen van het probleem weg-
nemen of verminderen, maar niet de
oorzaak. Bovendien blijken veel
technische oplossingen onverwachte
neveneffecten op te leveren waardoor
nieuwe problemen ontstaan. Zo kan
men waterverontreiniging aanpakken
met behulp van waterzuivering en
later tot de ontdekking komen dat de
vervuilende componenten juist daar-
door in sÌibfracties een probleem gaan
vormen. Dit verschijnsel staat be-
kend als de'Wet van Behoud van
EÌlende'. Om deze wet uit te schake-
len is een integrale aanpak van mi-
lieuproblemen noodzakelijk. Onder
een integrale aanpak wordt verstaan
dat alle mogelijke facetten van het
milieuprobleem in de beschouwing
worden betrokken en dat men voort-
durend bedacht is op 'neven'effecten
die (later) kunnen opduiken.
Dit impliceert dat men alle fasen van
een produktieproces in de probleem-
definiëring betrekt (ontwerpfase,
opstartfase, produktiefase, onder-
houdsfase, sloopfase) en ten aanzien
van produkten de gehele levensloop
beschouwt,. Bij een stofgerichte aan-
pak zullen alle stadia van de stof, van
winning en produktie via bewerking
en gebruik tot hergebruik of afvalver-
werking worden beschouwd.
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Een principe waarin dit goed tot
uitdrukking komt is'ketenbeheer'.
Dit houdt in dat (bedrijfs)activitei-
ten gezien worden in directe samen-
hang met alÌe relevante voorafgaande
activiteiten (van toeleveranciers,
opdrachtgevers), parallelle activitei-
ten (van contractors) en latere activi-
teiten (van afnemers, consumenten,
afvalverwerkers). Gevolg is dat de
problemen in een bedrijf niet meer op
ztchzelf worden beschouwd, maar als
onderdeeÌ van een breder scala van
bedrijfsactiviteiten worden gezien.

De wßselwerhing tussen toegepaste
wetenschappen en beleid
Milieuwetenschappen kunnen door
analyse van milieuproblemen, (me-
thoden voor) strategievorming en
planbeoordeling, belangrijke bouw-
stenen aandragen voor het beleid. In
overzichtelijke situaties zal men
veelaÌ met een monodisciplinaire
(speciaìistische) benadering kunnen
volstaan.
De integrale 'milieukunde' dient bij
te dragen aan de ontwikkeling van
diverse alternatieven om bestaande
complexe problemen op te lossen of te
voorkomen. Dit geldt voor het beleid
op alle niveaus: dat van het bedrijf,
van bedrijfstak, nationale en boven-
nationale overheidsinstanties zodat
zowel bedrijfskundige als bestuurs-
kundige benaderingen van belang
kunnen zijn. Men kan milieupro-
blemen bovendien opvatten als be-
Ieidsvraagstukken die om een be-
stuurskundige aanpak vragen (Glas-
bergen, 1989-1). Tevens kunnen
vanuit de milieuproblematiek nieuwe
visies in de beleidswetenschap worden
ontwikkeld en getoetst (Bressers,
1989). Deze aanpak is relatief nieuw
en verdient voÌgens de Raad voor
Advies voor het WetenschapsbeÌeid
verdere ontwikkeling: zij heeft aan-
bevolen de 'bestuurskunde en be-
drijfskunde aangaande het bestude-
ren van procedures ten behoeve van
beleidsplanning en van ontwerp en
invoering van revolutionaire "scho-
ne" technieken en "milieugedrag"
verder te integreren in het universi-
taire onderzoek en onderwijs'
(RAWB, 1989).
Binnen het kader van de milieukunde
is'milieubeleidsonderzoek' daarmee
een apart terrein geworden waarvan
het nut in de praktijk gebleken is.
Tot slot is er het opmerkelijke gege-
ven dat de pubÌikatie van een totaal-
overzicht van de kennis aangaande de
Nederlandse milieuproblemen (RIVM,
1988) direct heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van een breed maat-
schappelijk draagvlak voor een ver-
gaand milieubeleid, zoals thans tot
uitdrukking komt in het Nationaal

N

Milieubeleidsplan-plus (VROM,
1e90).

Programmering
Een vierde succesfactor in milieu-
onderzoek is het plaatsen van onder-
zoek in gerichte programma's. Mi-
lieu-onderzoek wordt in hoge mate
geprogrammeerd. Dit vindt deels
plaats op grond van beleidsdoelstel-
lingen.
Integratie met het wetenschapsbeleid
wordt nagestreefd en is tot op zekere
hoogte bereikt (RA\ryB, 1989). Deze
integratie heeft er onder meer toe
geleid dat de universiteiten belang
hebben gekregen bij het uitbouwen
van de onderzoeksactiviteiten tot
samenhangende programma's waarop
men zich kan proûleren.
Daarnaast zorgt de Raad voor Na-
tuur en Milieu Onderzoek (RNMO)
voor-onafhankeÌijke programmerings-
studies die onder meer van invloed
zijn op de samenwerking tussen de
diverse onderzoeksinstellingen.
AÌ deze programmeringsstudies wor-
den in een integraal kader uitgevoerd
en zijn interdisciplinair opgezet.
Voorbeelden zijn de studies gericht
op de ontwikkeling van een preven-
tiegerichte milieutechnologie (Qua-
kernaat et al, 1988) en op de conse-
quenties van duurzame ontwikkeÌing
(De Wit, 1990).

Discussie
Bestudering van de toegepaste mi-
lieuwetenschappen heefü vier succes-
factoren ten aanzien van het pro-
bleemoplossend vermogen van de
toegepaste wetenschap zichtbaar
gemaakt. Hieronder wordt de geldig-
heid op het terrein van de toegepaste
arbowetenschappen bediscussieerd en
wordt nagegaan in hoeverre de ge-

vonden succesfactoren in de arbowe-
tenschappen in de praktijk (kunnen)
worden gebracht.

I nterdi s cip Ii nariteit
Men kan zích afvragen of de ont-
wikkeling van een interdisciplinaire
aanpak in de arbowetenschappen
eveneens wenselijk is.
Er zijn diverse aanwijzingen dat
bin¡en de arbowetenschappen niet
langer kan worden volstaan met
monodisciplinaire benaderingen
(Bayens et al, 1987; Van Dijk et al,
1987; Zielhuis, 1989). In vele artike-
Ien in het maandblad Arbeidsom-
standigheden wordt gepleit voor de
(verdere) ontwikkeling van'bredere'
benaderingen (recent o.a. Kroon,
1990; Thunnissen, 1990).
Zielhuis (1989) heeft bepleit voor wat
hij noemt een pluri-disciplinaire
benadering (samenwerking door
verschillende disciplines te beginnen

bij het formuleren van de gezamen-
lijke vraagstellingen en hypothesen)
die zich kan ontwikkelen tot een
'nieuwe' interdiscipline binnen de
arbeidsgezondheidskunde. Vanuit de
vakgroep Veiligheidskunde aan de
Technische Universiteit Delft wordt
een interdisciplinaire aanpak van
veiligheidsvraagstukken voorgestaan.
Dit wordt essentieel geacht om de
brug te kunnen leggen tussen weten-
schappelijk onderzoek als zodanig en
het ontwikkelen van oplossingen in
de ontwerpfase (Stoop, 1990).
In de opleidingssfeer zijn aanzetten
tot bredere wetenschappelijke bena-
deringen (zowel multidisciplinair als
interdisciplinair) reeds te vinden.
Voorbeelden daarvan zijn de Post
Doctorale Beroepsopleiding Veilig-
heid, Gezondheid en Welzijn in de
Arbeid van de Universiteit van Am-
sterdam (vooral de module 'imple-
mentatie van beleid'), de post docto-
rale opleiding 'Management of Safe-
ty, Health and Environment' van de
Stichting Top Tech (Technische
Universiteit Delft) en het vernieuwde
progrâmma van de opleiding Hogere
Veiligheidskunde van de Stichting
Post hoger onderwijs Veiligheids-
kunde (curriculum vanaf 1 september
1990).
Als de opleiding van arboweten-
schappers evenals in de milieukunde
meer interdisciplinair wordt opgezet,
met daarnaast meer specialistische
componenten, vereist een interdisci-
plinair onderzoek geen al te grote
onderzoeksteams. Dit komt de reali-
seerbaarheid ten goede.

De integrale aanpah
Een integrale aanpak die alle milieu-
sectoren en proces- en produktfasen
omvat, is in de milieuwetenschappen
zeer succesvol gebleken. Daarbij
moet worden opgemerkt dat er ver-
schillen zijn tussen de sectorale aan-
pak (water-bodem-Ìucht etc) in de
milieuwetenschappen en de facetaan-
pak (veiligheid- gezondheid-welzijn)
binnen de arbowetenschappen. Toch
is een arbobrede aanpak zeker moge-
lijk. Zo hanteert de vakgroep Veilig-
heidskunde aan de Technische Uni-
versiteit DeÌft als uitgangspunt een
risicobeheersingsmodel waarin naast
de veiligheidskunde (in engere zin)
ook gezondheids- en milieurisico's
passen.
De ontwikkeling van organisatorische
systemen ter beheersing van de arbo-
brede problematiek (arbozorgsyste-
men in analogie met milieuzorgsyste-
men) neemt in belang toe. Een voor-
beeld is het arbozorgsysteem dat ten
behoeve van de verf- en drukinktin-
dustrie, in samenwerking met het
Directoraat-Generaal van de Arbeid
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is ontwikkeld (VVVF, 1990). De
Arbeidsinspectie gaat door periodieke
controle op de zelfwerkzaamheid van
deze systemen (met behulp van arbo-
audits, ontwikkeld naar analogie van
milieu-audits; DGA, 1990) deze aan-
pak bevorderen. Ook zijn aanzetten
tot integrale benaderingen terug te
vinden in de branchegerichte projec-
ten van het Directoraat-Generaal van
de Arbeid en in het functioneren van
de Arbeidsinspectie in het kader van
het project Arbo-9l: beide zijn na-
drukkelijk arbobreed opgezet.
De samenlang met voorafgaande,
gelijktijdige of latere bedrijfsacti-
viteiten is ook ten aanzien van de
arbeidsomstandigheden van belang.
Binnen het eigen bedrijf speelt dat
onder meer ten aanzien van de af-
stemming van produktie- en onder-
houdswerkzaamheden. Daarnaast is
bekend dat een aantal grote be-
drijven eisen stelt aan het arbobeleid
van contractors en dat dit zeer effec-
tief kan zijn. De Stichting Arbouw
heeft activiteiten gericht op de input
(architecten, opdrachtgevers) en
toeleveranciers (verf- en drukinktin-
dustrie) niet zonder succes in de
praktijk gebracht (Arbouw, 1989).
In de arbopraktijk komen integrale
problemen dus regelmatig voor. Als
de methoden van aanpak daarvan op
wetenschappelijk verantwoorde wijze
verder ontwikkeld dienen te worden,
zal in toenemende mate ook de we-
tenschappelijke aanpak meer inte-
graaÌ van opzet moeten zijn. Voor
een overkoepelende interdisciplinaire
en integrale 'arbokunde' kan het
object analoog aan de miÌieukunde
worden omschreven als 'de relatie
tussen de mens en potentiële en ac-
tuele problemen op het gebied van de
veiligheid, gezondheid en het welzijn
op het werk met als doel deze pro-
blemen te voorkomen of op te lossen'.

De sarnenhang tussen arbowetenschøp en
beleid.

De samenhang tussen milieuweten-
schappen en milieubeleid blijkt nauw
en produktief. De wisselwerking
tussen arbowetenschappen en arbobe-
leid is minder intensief en nauwelijks
onderzocht. Willems geeft voorbeel-
den van de effectiviteit van een nau-
we afstemming van arbo-onderzoek
op (oierheids)beleid en pleit voor een
nauwere samenhang (Willems, 1990).
Bovendien is er in toenemende mate
belangstelling voor implementatie- en
instrumentatievraagstukken (Bu-
ringh et al, 1990) en voor beleids-
evaluatie-studies.
In de bestuurs- en bedrijfskunde is
(nog) weinig structurele aandacht
voor arboproblemen. Omgekeerd is
onder arbowetenschappers weinig

aandacht voor een wetenschappelijke
benadering van beleidsproblemen.
Een van de weinige voorbeelden op
bedrijfsniveau betreft het beleids-
onderzoek in de rubberindustrie
(Ziekemeyer et al, 1990).
Thema's.als agendavorming, beleids-
planning, integratie- en implementa-
tievraagstukken en beleidsevaluatie
kunnen ook in de arbowereld als
zelfstandige items wetenschappelijk
benaderd worden en kunnen de'be-
leidsvorming methodisch onder-
bouwen. De verdere ontwikkeling
van arbobeleidswetenschap analoog
aan de milieubeleidswetenschap lijkt
daarom wenselijk.

Prograrnmering
Programmering blijkt een succes-
factor voor het probleemoplossend
vermogen van milieu-onderzoek.
Deze programmering vindt plaats in
een integraal en interdisciplinair
kader. Door een gerichte programme-
ring kan dubbel werk worden voorkó-
men, worden deskundigheden gerich-
ter opgebouwd en verankerd en kun-
nen diverse onderzoeken, eventueel
van verschillende instituten, elkaar
aanvullen.
Op het gebied van de arbeidsom-
standigheden vinden programme-
ringsactiviteiten voornamelijk plaats
rondom het probleemveld 'arbeid en
gezondheid'. De Commissie Arbeid-
Gezondheidskundig Onderzoek - een
multidisciplinair samengestelde com-
missie - doet hier nuttig werk (CAR-
GO, 1990; Van Dijk, 1990). Een
soortgeÌijke programmering ten aan-
zien van de probleemvelden 'arbeid
en veiligheid' respectievelijk'arbeid
en welzijn' lijkt zeer wenselijk. Dit
onderzoek doet veronderstellen dat
programmering van arbo-onderzoek
echter wellicht beter arbobreed kan
plaatsvinden.

Slotconclusie
De bestudering van het model levert
vie¡ succesfactoren die hebben geleid
tot een verhoging van het probleem-
oplossend vermogen van de toege-
paste milieuwetenschap. De vier
factoren overziend valt op dat de
combinatie ervan in de milieukunde
niet alleen tot een hoog probleemop-
lossend vermogen heeft geleid maar
tevens heeft bijgedragen aan een
sterke groei van het wetenschappelijk
onderzoek. Onduidelijk blijft daarbij
in hoeverre de vier succesfactoren
onafhankelijk zijn of dat juist de
combinatie van deze factoren tot dat
succes heeft geleid.
Binnen de arbowetenschap zijn er
voldoende aanwijzingen dat elk van
de vier factoren een (eigen) bijdrage
kan leveren aan de verhoging van het

probleemoplossend vermogen van
toegepast arbo-onderzoek.
Ten slotte een relativering: naast
toegepast onderzoek met een hoog
probleemoplossend vermo gen blijft
fundamenteel onderzoek van belang,
zeker op de langere termijn. De op-
timalisering van toegepaste weten-
schap dient wèl te leiden tot de be-
schikbaarstelling van meer fondsen
voor toegepast arbo-onderzoek, maar
mag niet ten koste gaan van funda-
menteel arbo-onderzoek.
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