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Naar een tijdschrift voor
Arbowetenschap
A.l.F. Vernooy
Het is zover: het Maandblad voor
Arbeidsomstandigheden krijgt een
wetenschappelijk katern. Daarmee is
het Nederlands taalgebied een publikatiemogelijkheid rijker. Het wetenschappelijk katern richt zich specifiek
op het brede interdisciplinaire plat-.
form van Arbo-deskundigen.'Wetenschappelijk' en'breed interdisciplinair': het kunnen soms tegenstrijdige
grootheden lijken. Een onhaalbare

doen dan 'voor de praktijk reÌevant'
en'direkt toepasbaar'. Wetenschap-

pelijk onderzoek wordt daar dus op
toegesneden. Voor wetenschappelijke
onderzoekers kan het een uitdaging

zijn hun (internationale) publikaties
te bewerken voor een meer praktisch
georiänteerd forum van iezers. Onderzoek vânuit en voor het veld: Arboonderzoek kan niet zonder een springlevende relatie met dat veld.

opgave, een doodgeboren kindje dus?

Moeilijk te voorspelÌen. Wat staat

er

op het spel?

De bestudering van de gezondheidseffekten vanuit het (arbeids)milieu
heeft de laatste tijd een forse ontwikkeling doorgemaakt. In open concurrentie met andere thema's van wetenscliappelijk onderzoek heeft het zich
een gerespekteerde plaats verworven.
De discipline is universitair in de grote bezuinigingsgolven niet weggevaagd, eerder valt een lichüe groei in
het aantal Ìeerstoelen te verwachten.
Een goede zaak, maar toch niet zonder negatieve kanten. Er kan een
kloof ontstaan tussen wetenschapper
en praktikus, zeker nu het verrichten

van wetenschappelijke research in
toenemende mate een aangelegenheid

Vooral diegenen die al wat langer in
het vak zitten zullen in het bovenstaande bekende geluiden herkennen.
Het wetenschappelijk katern is niet
de eerste poging om de,publikatie
van praktisch gericht onderzoek te
stimuleren. Het is wel de eerste poging met krachtige randvoorwaarden:
de eensgezinde overeenstemming tussen het Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde en de uitgever.
Tesamen doen zij een oproep aan Arbo-deskundigen van alle. disciplines
om manuskripten aan te bieden die
gebaseerd zijn op degelijk en praktisch gericht onderzoek, dat liefst interdisciplinair relevant is en leesbaar
is voor een breder publiek.

dreigt te worden voor daartoe (tijde-

lijk) vrijgestelde

onderzoekers. De
initiatiefnemers van het katern willen
een poging doen zo'n polarisatie te
voorkomen. Zij weten dat op vele
plaatsen buiten de gevestigde onderzoekscentra deskundig en voor de
praktijk relevant onderzoek wordt
venicht. Tevens beseffen zij dat in
wetenschappelijke kring de noodzaak
bestaat aan andere kriteria te vol-
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Pretendeert het Wetenschappelijk katern nog meer? Dat is op voorhand
niet uitgesloten. De redaktiecommissie beseft dat er een lange weg te
gaan is. Tesamen met de auteurs van
de publikaties zaÌ er een groei moeten
worden gerealiseerd van explorerend
naar toetsend, van beschrijvend naar
verklarend onderzoek. Indien deze
groei samengaat met het zich afteke- >
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nen van een samenhangende wetenschappelijke Arbo-discipÌine, dan zijn
de doeleinden' van de initiatiefnemers
gereaìiseerd. Zover is het nog niet. In

het eerste proefjaar zal bewezen moeten worden dat schrijfangst en publikatievrees geen specifleke beroepsaandoeningen zijn van Arbo-deskundigen. Drempelvrees zal door auteurs
en redakteurs gezamenlijk moeten
worden overworuren do.or het hanteren van verstandige acceptatiecrite-

ria.

Het weterxchappelijk katern is er
voor U en door U. Het votmt een
weerspiegeling van het vermogen van
Arbo-deskundigen om tot een zinnige
en consistente beroepsuitoefening te
komen en hiervan toetsbaar verslag

te doen. Op dit kriterium wordt door
externe instanties niet alleen een wetenschappelijk periodiek beoordeeld,
maar ook het gehele beroepsveld. Er
staat heel wat op het spel ...
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