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hooÍdstuk 1

INLEIDING

De Vervoersbond-FNv is êr vooa de belangênbehartiging van de 1,Ierknemers 1r! het
vervoe!, De 1edeo, kaderlêden en bestuurders van de bond werken aan dê
verbeterlng van de nerkgelegenhêld, dê arbêidsvoorwaarder! en de opleidlngen.
ook gezondheid is eên essentieel belang voor rrerknemers.
Cezond blijven Sedureide je verkzane leven en daarna op een goede oanier van
je pênsÍoen kunneÍr genieten is een zaak vaar de bond voor opkomt.
Deze gezondheid is een op zlchzelf sÈaand belaÍt8r if,ners je gezondheid is je
grootste goed. Maar ook is gezondheid vao belang om ie verk te kunnen bliiven
behouden e'l o!! over êer behoorlijk inkoaoen te kuÍrnen beschikken.

Met die Bezondheid van serkneEerê is nogal waË aan de hand in de vervoerssec-
tor. De arbeid 1s vaak zêer beLastend en de werknemers staan ooder grote druk.
In haar lange traditie heeft dê bond a1 vele initlatieven genomen on de
arbeidêBltuatie voor de verkneBêts in het vervoer te verbeteren, De vêrbete-
ring van de werktijden, de kritiek op de Lop-s1eeper, de aanpak aan de zvarê
arbeidsonstandighede[ in de haveÍr, zijn een paar voorbeêlden.
Toch i.s het nodÍg om no8 indringender en systeoatischer het probleen van
arbêid eÍr gezondheid aan te pakken. Het !s oo die redên dat in deze brochure
de situatie van arbeid en gezondheid van chauffêurs in kaart is gebrachE,
De gegevens in de brochure zijn gebaseerd op een literaÈuurstudj.e, gesprekken
oet chêuffeurs en vakbondsbestuurders. Aan het elnd vau de brochure, vordt een
aantal aanbêvêlingen gedaan on de arbeidasiluatiê van chauffeurs te verbel:e-
ren.

llerkea a1s chauffeur.
beroepagoederenvervoer kunnen dê ta-
ken, werktijdên en arber.dsomstandig-
heden nogal varj.eren. Deze verschil-
len zi.jn afhankelijk van het soort
transport dat de chauffeur verricht.
En daardoor kunnen ook de gevolgen
van het werk voor dê gezondheid en
veiligheid nog \,rel eens verschlllen,
Het oaskt nogal" wat uit of nen in
het bÍnoenland€ of in het internati-
oÍrale transport werkt; in het tank-,
container- of distributlever-voer,
op lijndiensten of in het "wi1dÍ
vervoer rijdt.
Vracht{agenchauffeurs in dienst ven
transportondernedingen zijn bij de
Vervoersbond georganiseerd. Daar-
naast zijn chauffeurs in dienst van
geneenten (reinigingsdienst e.d,)
bij de Àbva/Kabo aangesloten. En
vrachtrljders 1n dienst van produL-
tiebedrljven zljn bij verschilLende
andere bonden georganiseerd.

In de volgende hoofdstukken wordt
ingegaan op de arbeida- en gezond-
heldssltuatie 1n het chauffeursbe-
roep, over wê1ke chauffeursgroepen
gaat het hler? Besproken zu11en wor-
de'l: vrachtwagen-, bus-, toerwagên-,
taxi- en anbulance-chauffeurs. In
princlpe bepelken we ons tot die
chauffeurs-funktles, dle bij de Ver-
voersbond georganiseerd zijn. l'lAar
toch za1 veel wat in deze píblikatie
aan de orde komt, van toepassi.ng
zijn op chauffeulsverk lrt het alge-
heen, dus ook op de chêuffeurs dle
bij andêre bonden zijn aangesloten
(b.v. vrachtr:ildêrs in dienst vên
produktlebedrij ven) . Wênt vaak zijn
de overeenkoosten tussen chauffeurs
in vêrschillende funkties erg groot.

Duidelljke verachiller! ln de werksi-
tuatie zljn er echter ook. In het



Buschauffeurs van de streekvervoers-
bedrijven (verenigd in de BS0) eÍr de
HTM zijn bij de Vervoersbond georga-
niseerd. Buschauffeurs die bij de
Ábva/Kabo zijn aangeslolen, ziJn in
dienst bij de overige I geoeêntelij-
ke vêrvoersbedr:ijven.
Ín het werk van buschauffeurs is
vooral het onderschê1d tussen stads-
en streêkvervoer belangrljk. BÍj de
Vervoersbond aangesloten bus-
chauffeurs hebben met beide ver-
voerssoorlen te Ílaken. De HTM is
uitsluitend een stadsvervoeider. Dat
geldl ook voor de ENHÁBo, hoelre1 het
officieel onder de !S0 va1t, en dus
een streekvervoersbedrijf heet te
zijn. BiJ de oyeri.ge streekvervoeas-
bedrijvên hebben de chauffeurs zo\rel
met stads- a1s streekvervoer te ma-
ken.
In veel stêden worden de stadsdien-
sten door deze chêuffeurs gedaan.
Daarnaast neBên ook chauffêurs op de
buitenli.jnen vaak nog eên deel van
het stadsvervoer voor hun rekening,
op die Bedeelten van de route waar-
bij zê stedea doorkruisen. Echte
buitêndienster in landelijkê regio's
zijn ea steeds Dinder, a1s gevolg
van de verstedelijklng er het ophef-
fen van onrendabele 1íjnen in de
regior s.

In hêt serk van toer!Íagenchauffeurs
is er een onderscheld tusserl !oer-
ritter, pendelritten en groepsver-
voer. Een toerrit ís een verzorgde
vakantiereis (vaak meerdaags), waar-
bij de chauffeur vaak tevens reis-
leider Ls. Pende-LritLen zijn Iijn-
diensten naar vaka[tiebesteÍloingen,
Bij groepsritten gaat heE on vervoer
van b.v. werknemêrs of scholiered
van en naar bedrijvêÍl en scholell. De
taak van de chauffeur, de L'erktijden
en arbeidsorEstandigheden zijn nogal
verschillend voor e1k van dêzê drie
vervoerssoort.en. Meestal zijn toer-
nagenchauffeurs niet volledig gespe-
cialiseerd, naar verrichten ze af-
\.risselend zor{e1 toer-, pendel- a1s
groepslitten.

ABbulance-chauffeurs die bij de Ver-
voersbond zijn georganiseerd, rijden
bij de partikuliere bedrijven.

Chauffeurs van de aobulance-dienst
van de GG & GD va11en onder de
Abva/Kabo.
In het dagelijks wêrk vorden door
ámbulance-chauf feurs zowel spoedver_
voer a1s gêregeld vervoer (liggend
ziekenvervoer) verricht. Bij de
kleioere bedrijven bulten de groÈe
sÈeden zijn chauffeurs in dienst die
afwi sselend op dê a-obulance en taxí

BehaLge de straattaxi kennen !êxi-
chauffeurs nog het zittend ziekên-
vetvoer in opdracht van de zieken-
fondsen.

Opzet Yêo de broch Íe.

In hoofdstuk 2 worden de verk- en
rusttijden van chauffeurs besptoken.
Daarna koDen in hoofdstuk 3 de ar-
beidsomstandigheden aan de orde.
Aangegeven vordt, in velke opzichten
de h€rk- en rusttiJden en de ar-
beidsonstandighedên tê maken hebben
net gezondhêid, vêiligheid en weL-
zijn van chauffeuls, E worden aan-
bevelinge[ gedaan voot verbetering-
en.

In hoofdstrk 4 wordt het be1êld van
oÍderneningen in de vervoerssektor
besproken. ook hiervên \rrordE de re-
latie net gezondheid' veilighêid en
l{elzijn van chauffeuls besproken, Er
uorden aanbêvelingen gedaan voor een
beter ondêrneBingsbeleid.

Hoofdstuk 5 is êen sanenvatting en
overzicht van de gezondheidssituatie
in het chauffeursberoep. Ziekte, on-
geva11en, vernoeidheid en 1velzlJn
wolden besproken. Er rordt eên ovet-
zicht gegeven van de aspektên van de
arbeidssituatie diê de belangriJkste
oorzaken van de gezondheidsproblerBen
zijn. Voor de verschillende chêuf-
f eurs-funkEies r.rordt aangegêven, wat
de meesÈ dringende naatregelen voor
verbeÈering vaÍr de arbeidssituatie
zijÍI.



hooÍdstuk 2

WERK- EN RUSTTUDEN

Werk- en rusttijden van chauffeurs hebben a11es te Eaken met hun gezondheid,
veiligheid en nelbevinden. Níet a11een de lengte van de werk- en rusttijden is
hieÍbij belangrijk, naar ook de onregelnatigheid en onvoorspelbaarheid van de
lrerkti-iden, en het verktenpo.

Erg lange werk- en/of rijtijden ko-
nen in verschillende chauffeursfunk-
ties vó6r. Vernoeidheld is het êer-
ste dir:ekt merkbare gevolg hiervar,.
Bij onderzoek is aangetoond dat de
rijprestaEie van chauffeurs hierdoor
slechter nordt, en dat de kans op
ongevallen toeneent. Uit Àmêrikaans
onderzoek blijkt dar er na 6 uur
rijden a1 een verhoogde kans is op
ongevallen waarbij geen andere voer-
tuigen betrokken zijn (over de kop
s1aan, van de weg af raken e.d.), en
ongevallen waarbij door een vracht-
\{êgên êen ander voertuig werd aange-
reden. Niet alleen de zuivere rij-
tijd, maar ook de totale dienstleng-
te is van bêlang voor de (on)ver-
ligheld 1n het verkeer. Bij ondeÍ-
zoek in Frankrijk vond men dat de
ongevalskans na 14 diensturen 2,5 à
3 keer zo groot rías a1s oa 10
diensturên. IIet ongevalsrisiko wordt
verder nog verhoogd vannêêi de wetk-
tijden onvoldoende tijd voor rust en
slaap overlaLen, waardooc chau fÍeurs
a1 vermoeid aan hun dielst noeten
beginnen.

Langere serktijden betekenen ook,
dat chauffeurs langer aan eventuele
slechLe arbe idsomstand igheden zijn
blootgesteld. Daardoor lopen ze een
grotei risiko voor hun gezondheid.
Naa.nate Een langêr aan bijvoorbêe1d
lawaai of trillingen is bloot-
gesteld, za1 de kans op klachten

De onregelmatigheid van de werktij-
der in het chauffeuisberoep brengt
sociale plobleEen met zich mêe. De
er:g lange verktijde[ die nen in son-

mige chauf f eurs-f unkties aantref t,
hebben eveneens ongunstige gevolgen
voor het sociale 1even. Er ontstaan
spanningen in het privê-1even door-
dat men weinig thuis is en overdag
noet slapen. Het gezinsleven van een
groot aantal chauffeurs wordt geheel
ontwricht; men is niet neer bij de
opvoeding van de kinderen betrokken,
weet geen raad net de problemen díe
er thuis zijn, kan zich niêt van het
verk losnaken en vêrvreemdË van het
eigen gezin. Daarnaast rorden chauf-
feurs belenmerd in hun kontakten met
vrienden, kennissen en het vereni-
gingsleven.

Eeo vrachtwagenchauffeur:'iEigen-
lijk kun je niet Deel van een
gezinsleven spieken. Het is in
feite a11een nog maar een heel
erg goed kosthuis dat ie hebt.ir

In a1le chauffeursfunkties zljn de
wer:ktijden onregelmatlg, Bij ploe-
gendienst in de industrie wordt er
neestal een hele week in de dag-
dienst gelrerkt, daarna een eek late
dienst, eên week nachtdienst, etc.,
De werktijden in het dienstrooster
van de neeste chauffeurs zijn nog
onregelnatiger. In het algenêen
draait men verschillende dienstsoor-
ten in één week of dienstperiode.
Dit is de zogenaamde "dubbele onre-
ge1ÍÍatigheidÍ. Daarnaast variëren de
aanvangs- en eindtijden van het
Íerk, ook binlen één dienstsoort. De
lengtê van de diensttijd kan dage-
lijks verschillend zijn.

Een buschauffeu.t |tHet rooster
bepaalt je $e!k, jê gezinsleven,



je socíale en Eaatachappelijke
bêstaan, l'6t voor hobbLês je erop
na kunE houden. fn feite bepaalt
het rooster je hele leven.rt

De gociale problemen die van onre-
gelDatiSe (en lange) werktijden het
gevolg zijn, verden aI genoeDd.
uaarnaast speelt onregekatigheid
een belangrijke rol bij het ontstdan
van gezondheldsprobleEen. IIet le-
vensritme lJordt door onregelllatige
vêrktljden verstoord. AIlerleí funk-
ties van het Eenselijk lichaao (b.v.
hartslag, bloeddruk) variËren 1n de
loop van de dag volgens een regelma-
tig patroon. Het licha6D is Ínge-
steld op de afwisseling van olaap
gêdurende de nacht en rakker zljn
overdag. De prestatles die een ne'!s
kan leveren liggen 1n het algeEeen
's nachts lager dan overdag. lGar
ook Ín het begin van de nlddaS is er
een daling van de preatatie.

t'nachtrij den | tuêér vemoeidheid, IlinèIe,

Onregêloatige werktiJden verstoren
dit levensrlÈ[e. Dit heeft eeÍr on-
gunstlge invloed op gezondheld, vei-
ligheid ên eelbevinden van chauf-
feurs. Problenen Eet de spilgverte-
ring (Eaag, darnen) kunnen het ge-
vo18 zijn van onregelEatig werk.
evenals slaapklachten (4). 0verdag
noêten slapen betekent: korter en
slechter slapen dan normaal. rs

l{achts serkên betekent: uinder pres-
tatievernogen, slechter riJgedràg,
Dèèr verEoê1dheid. RlJden blj nachÈis extra inspannênd oDdat het be_
perkte gêzÍchtsveld dat ne.l iÍr her
donker heeft oéér oplettendheid en
koncentratle vergt. Chauffeurg heb_
bên rs nachts een rêlatief grote
kang op eên ongeval.

Voldoende nachtrust, pauze ên vrlje
tijd zijn belanglijk voor het her-
stel van de lnspaoningetr die Een in
het gerk hêeft geleverd. Door lanae
en/of onregêlnatige rdêrktijden kaÍr
dit. herstel bedrêigd worden. Daa!-
rurast vornt ook onvoorspelbaarhêid
van verk(tijden) voor chauffeurs 1í
verschlllende funktles een bedrei-
ging voor huÍr herstêl van geleverde
inspáodingeÍr. Als Je pas kort vsn
tevoren weet r'a-oneer de volgende
dienEt beglnt, is het níet neer do-
gelljk oo Je eigen nschtrust nog
goêd Èe plaÍrnen.

veiliqheid".

ook tijdsdruk is een belastend as-
pekt van de Yerktijden van beÍoep-
schauffeur6. Tijdsdruk betekeít dat
het $erkteopo hoog 1s, en dat chauf-
feurs hier zelf íeiní8 of geen in-
vloed op hêbben. Dit kont doordat de
aankoEst- en vertrektijdeo neestal
vastlÍggen, en doordêt de beschik-
bare rijtijd 1n veel gevallen (te)
krap berekend is. Door onstaÍdighê-



den dle chêuffeurs ?elf nlet in de
h.!d hebb€o, vêrkgersopstopplngerl,
passaglersaalbod, yêchttljdeÍ!, 1a6d-
ên loaadresaen, Íggopbrektngel -
raakÈ EeÍl achter op het tj.Jdsscheoa,

Als 8evolg hiervatr eÍvaren chauf-
fesrs het !.erk 61s'lhollên en Etil-
staadrr. De ioEpattnitg dle het {erk
lost is erg rlgEelêtrd. Dsaibij koEt
dat chauffeura veelal olet de vrlj-
hêid en de nogeltJkneid hebben oE
eetr p6u2e te nêBelt op hêt douent
v€rarop ze vertsoeid zijÍ!. Er noet
doorger6deo irordtÍr op DoËenEen vaar-
op Eeo nlet De€r goed ia stêat la oE
de Yêgên op êer vellLge erl verant-
voorde vUze t6 bêsturen. Tijdsdruk
Ls daaroa ééÍr vatr. de gevaarlijkEte
@atardighedelt ltr het chauffeursbr
ro€p. D9 eÍ4dbeate@ing Eoet op tijd
hèreikt vorden, ook bÍl onversachte
vertrggirg, en ongeacht dê toestand
raarh de chsuffeur verkeert.

BiJ het rtEiko dEt chêuffeurs 1Í! het
verkeer lopen speelt tiJd8druk dus
ee! belangrl.jke !'o1. Daarnaast la
tLjdsdrÈk ook gen bron vên apaoning
en irÍ1t6tle. Vertragingen en opo[t-
houd zlJ[ ergerlijk oodat Je er als
chauffeur niets aarl kutrt doen, ter-
w1jl je toch voortduretrd gêdeotrgeÍr
beot oo op tijd aan te konen en l{eer
te vertrekkeE.

YrÊchtEgêlchaBf f Gors.

Vooral in het LnterÍratlolale ttans-
port hebbêÍ vrachbÍageÍrchauf feurg te
naken oeÈ eig lange eÍr onregelEalige
lrerktijden. Door veel inÈerlratioíale
chauff êurs wordt rekêli.lkE tenniDate
zorn 55 à 60 uur gêwerkt. Chauffeurs
DakeÍr geregeld Eelding v6n {erkweken
die nog beduidend Langêr zIJn. Ook
In hel ongeregeld binnenlands ver-
voer zijn de uerktÍjden zêer onre-
gelnatlg ên 1ang.

'Dc xaclo-schiif: geen gatantie voot naievinq van de riitijdenwet".



lllettelilke bepallngen l{ordên over-
ireden voor rdat betreft dExLmale
iïjersi- of rijtijd' llinidale rusÈ-
Llid ên pauze. 0vertredingen zijn
rdeer regel dan uiLzonderÍn8. ook i.n
djL ,rpzicht springt het internatio-
rrale Lransport boven de rest vaÍr het
goederenvervoer uit,
In het buiÈenland hebben chauffeurs
rel de EEc-bepallngen te Eaken'
ilierin worden niet de werkurên, daar
slechts de rljuren beperkt. Ilet ge-
volg is, dat een chauffêur in prin-
cipe 84 uur per veek zou kuníleo
\rerken zonder irl overtredlng be
zi jn.

lr,Letnatlonale chauf feurs zijn
oeestal oreeadere dagen van huls,
vaarbij ze voor hun slaaPPlaats oP

de kabine van de truck zijn aangeve-
zeír. In deze slaaPkabine wordÈ gê-
niddeld veel korter geslapen daÍr
thuis. En bovendien vordt de nacht-
rust in de kabine geregeld vet-

Behalvê de lengte en onregeloatlg-
heid van de rerktljden i3 ook de
,,lrvoorsDelbaarheid van het verk een
,rnrraak' van verdoeítlheid eÍr slaapte-
kort bii chauffeurs ln het goederen_
u".uo"rl rn princípe zijn chauffeurs

l"obel I. trerkti jden van vrachtwagenchauf f eurs

24 uur per dag oproepbaar. Vaak \teet
meÍt pas kort varl levoren {anneer er
voor de volgeÍldê rit vertrokken Doet
worde[, IÍl zulke gevalleÍr schlet de
nachtrust er no861 êeos bi.j iÍr.
Met naoe het chatrtervervoer i8 zeer
onvoorspelba6r. In een aantal trans-
poaÈbedrljven {ordt det het iíforde-
reÍr vad chauffeurs over de volgende
rit echter doelbevust tot het laat-
ste oolDent gewachl. Dit pordt gedaan
oodat Dên vteest dat chauffeurs zl.ch
ziek zu1leÍ! oelden yanneer de rit
ten koate ván hun vrlje daSen en het
privé- of socialê leven dreigt te
gaan.

57
tl5

uur
uur
uur

a. onregeldêtigheid, tijdsdruk en onvoorspelbaarheid van toepassing op!

vaak sisselende verktljden
geregeld onder tijdsdruk serkeÍr
onvoorspelbaarheid van lrerktiJdeE

b. geoiddelde vekeli jkse arbeidsduur van vrachtuágenchauf f eurs

nationaal vervoêr
afrisselend nationaal en lnternatlonaal vervoer
internationaal vervoêr

762
792
46?.



De zeer lange en onrêgelEatige werk-
tiJden 1n het beroepsgoedereDvervoer
vergen grote insPanning van de
chauffeurs, 0E van deze inspanning
te herstellen zijn vrije dagen erg
belaogrijk. Vaak is zo'n vrlje dag
niet nêer dan een slaapdag, Dezê
hersteltijd nord! echter van ver-
schillende kanten bedrê18d, Het op-
nênen van vrijê dagen is in de regel
nogal lloeilijk, ondaE er aíders on-
voldoende chau ffeurs beschlkbaar
zijn oE de binnengekonêÍt opdrachten
uit te voêren, HLerdoor is een groot
aalta1 van de vrj.je. dagen en uren
vaÍl de lijd-voor-tijd regellng aên
het einde van het jaar oog niet
opgenooen. Ilet is oiet ongebruike-
lijk dat deze tljd dan wordt uitbe-
taald of geschrapt.
Door krappe ritplsnning vsn de bê-
drijven en opoÍrthoud onderweg blijft
er vaak oaar welnlg ovêr van een
vrije da8, Men kolot dan bijvoorbêeld
pas rs ochtende vroeg op de vrije
dag thu19, heeft op dê dagea ervóór
extra uren Benaakt eo gejakkerd oE
op tijd terug te zijn. En na zornirvrijerr dag kan het gebeuren dat de
volgende dag 's ochtends vroeg al
ríeer Sereden Eoet worden. Vracht{e-
gencháuffeurs beDerkeÍl nogal eefls
dat zij iD een yeek nèt vrije dag
evenveel uren nakeD a1s in een yeek
zonder vrije dag.

De oorzaak van de sterke tijdsdruk
gaarDeê vrachtvágeochauffeurs te na-
ken hebben, ligt in de ritplannlng
zoals dle door de bedrljven opge-
steld {ordt. De geplandê rijEijd is
vaak tê krap, en er vordt onvoldoen-
de rekenlng gehoudeo met vertragênde
oostandigheden onderweg, reze tijds-
druk i.s de 1aaÈate jaren in het
SoedereDvervoer sterk toêgenonen.
Produktivlteitselsen ziJn vêrhoogd,
de plaonlng is..stlakker ger{ordên,
het werk is geintensiveerd. Chauf-
feurs hebben steeds dinder vrijheid
en zelfstandigheld or! hun 1,erk tê
regelen,
Als gevolg van deze sltuatie onder-
vlnden vrachtwaSênchauffeurs êen
Bteeds grotere pÉychische druk. tlel-
l1cht 8eldt dit het sterkst voor het
dlstributievervoer, oDdat de produk-
ÈlviteitseÍsen daar het hoogst zljn,

en oodat distrlbutiê-chauffeurs de
EeesÈe hinder van yachttijden en
verkeersopstoppingen 1n de binnen-
steden hebben.

Uit het bovenstaande kan de konklu-
sie getrokkên worden dat de huidlge
verk- en rusttijder in heL goederen-
vervoer ertoe 1eídeo da! vrachtwa-
genchauf feurs (over)verEoeid achter
het stuur zj.tten. Medê gelet op de
resultaten van onderzoek llaar onge-
val1en vornen de verk- en rusttijdel
ln het beroepsgoederenvervoet een
ernsËige bedreíging voor de !/er-
keersveiLigheid.

Chauffeurs zijn Íriet zonder neer
v66r kortere en regelBatiger !rêrk-
lijden. Ten eêrate oEdat hun inkornen
erg afhankelijk is van de vele over-
uren diê zij Daken; het basisloon is
betrekkelijk 1aag. Door het optrek-
ken van het basisloon {ordt verkor-
ting van de verktijd voor chauffeurs
acceptabeler.
Een tweede bezvaar van chauffeurs
tegen kortere 'rerktijd 1s, dat er op
vrije dagen dan een ander op dê
vagen rijdti nu hebbên veel chauf-
feurs nog hun "eigenÍ vagen. In be-
drijven llaar nan en wagen a1 ontkop-
peld zi.jn blijkt, dat dít na velloop
van tijd door chauffeurs positiever
beoordêeld {ordt.
Een derde bezv/aar van chsuffeurs is
dat zij veinig behoeftê aaÍr vrije
tijd hêbben. Ult ervari.ngen in ande--
re bediijfstakken blijkÈ echtêr, dar
oên ztn vrije dagen néér gaat [aar-
deaen en zinvol veet te besteden a1s
deze ingeroosterd norden zodat ze
niet intrekbaar zijn.

Aa.nhevellngea.

Kortere en regêloatiger'^'erkti jden
zijIr in het beroepsSoedereovervoer
van êssentieel belang voor dê be-
scheir0inS vao de gezondheid, vei1i8-
heid èn het privê-1even van chauf-
feurs.

Verschillende daatregelen kunlen
hieraan êen bijdrage leveren.
In de bêdrijven doet nen de ritplan-
ning afste@en op een korÈere en



regeloatiger dlensttljd. ook de ont-
koppeling van lllan en rÍagen is daar-
bij van belaÍrg. De tiidsdruk kan
vernlnderd norden door verruiding
van de rijrijd.
Onverwachte vertraglÍrgen kunnen tê-
gengegaan vorde! door o.a.: goede
afspraken oet verlêdersr hêE toepas-
sen van rlieuwe technologLén zoals
verkêersinf oroatie9ysteoen,
verrDlndering en/of autodatisering
vaÍ douane-f orEaliteiteo.
Een voldoènde bezettiogsgraad j.n de
bedrljven is nodig on het opneDen
van vrije dagen doSelijk te oaken.

De bestaadde kontrole op naleving
van de .ijtijd-bepaliÍgen, zoals die
in de *etgeving en de CAo zijn vast-
gelegd, is gezlen het grote aaÍrtal
oveatredingen onvoldoende. UlÈbrei-
ding van de kontrole liJkt daaron
wenselijk.
De EEG-verordening Doet êen beper-
king aan de arbeidsÈi.jd op1eg8en.

Elrsqhauffeura.

Vroege-, gebroken- ên late dlênsten
leveren voor buschauffeurs verschll-
letrde soorteÀ bezíareÀ oP. I€ngê
díensten (tot 9 uur) worden als
zvaar ervareí, evenê1s gebroken
dieosten. BelasteÍld bij dag- en 8e-
brokên dledsten is dat Éelr t{ee
Bpitseo rljdti bij Sebrokêtr diensten
wordt het verder bezwaarlijk gevon-
deo dat roen laÍrg van huls i9 voor
een beperkÈ aaÍrtal dienstur'en. De

vloege dlenst is vooral belastend
oBdat neÍr iloor slaaptekort á1 ver-
noeld aan de dieÍrst be81nt. Hetzelf-
de probleeo doet zlch bi.j gebroken
diensten vóór, Slaaptekort kan veÍ-
klarên Íaaroo het o[gevalsrj.giko van
'buschauffeurs in de vroêge ên gebro-
ken diensten hoger ls dan in de late
dienst (zie tabel 2). Daarnaast kaÍr
dit hogere risiko ook te naken heb-
ben Det het feit dat oenseÍr ts och-
tênds niÍrder raakzaan zijn en Einder
kunnen prestereo.
Voldoende nachtrust nenen v6ór de
vroege dienst heêft soclale bezwa-
ren, Ook late diensEen leverên soci-
ale probleoeo op.
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Tabel 2. 0ígeva11ên vaÍt streekbuachauffeurs iÍ| l{ederland,

In het algeneen wordt de onreSelnÀ-
tigheid door buschauffeurs a1s één
van de zsaarste kaÍrten van hun {erk
gezien, Met nanê alaap-, naag- en
darnproble[en van bu6chauffeurs heb-
ben Det de onregeldaÈLgheid van het
lderk te naken. ook ondervinden bus-
chauffeurs duidelijk problenen in
hun privé- en soc1alê lêven als gê-
volg van de onregelDatlgheid.

Een buschauffeur: rrSoos word je
overoand door de slaap. Ik vind
het olveranbroord, de nanieÍ
{aarop ik daÍr doorrij. Als de
passagLers het zouden weten, deÍrk
ik dat ze ê11enaa1 uít zouden
stappen. En al6 Ík det nijn auto
I'as geyeêsE, det !ÉJtr vrouw en
kludereo, dan had lk rn aan de
kêÍrt gezet.rr

De onregeldatigheÍd vên het bus-
chauffeulaïerk is extra bela€tend
doordaÈ ln de huldige roosters de
oogellJkhêdêIr voor heratel van de
inspánnLog onvoldoelrde zijn. De p6u-
zes op de êindpunten schieten er
zeer vaak blj in, door vertraglngen
ondereeg en het te krappe rooster.
Viije dagen kunnen erg doeilijk $or-
den opSenomer, of vordên reêr ingê-
trokken. Dê oorzaêk hiêrvan is oo-
voldoende personeelgbezetting 1n de
bedriJven.

Een buschauffeur: irZe hebben nu
hj.er en daar eindpuntvoorziening-
en neergezet, eÍr heÈ zou allêeí
nog lfel leuk zijn a1s je er gê-
bruik van kon maken.rl

De belasting die dê werktijdeo eÍ de
oÍrregelmatigheid voor buscháuffeurs
betekent, kaÍl niet los gezien vorden
van de sterke roostertijdsdruk Íaar-
ÍEee zÍJ te daken hebben, Door bezui-
nlgln8en en hêt opvoeren vatl de êf-
ficiëncy is d1t probleed de laatste
jareo alleen oaar vergroot. De oo-
loopÈÍJden in heÈ rooster zljn veel-
a1 te krap. Vertragingen ga6t! daar-
door dl.rekt tên koste van de p6uzes.
0E Loch oog zovêel Dogelijk op Èijd
te rljdeD, EoetêÍr verkeersregels o-
vertreden vorden (naxiour! Blêlhêid),
en wordt dienatverletring aan de pas-
saglers bíjra ondogelijk. 0p tljd
riJden, dienstverlening en veÍkeers-
vel1l8heid zljn onverênlgbare eisen
gêworden binnen de huidige roosters.

Een buschauffeur: "Als we ons
eens strikt êan de naÍ1Íluro síe1-
heid zouden houden, nou dên Íordt
het een glgantlsche beode. Dan
rljdt er geen bus seer op lijd.rr

Er zijn aanwÍJzingen dat het opnieu!Í
opEeten van oÍnlooptijden sys-
têmátI8ch onder tê guflstige onstan-
digheden r.'ordt gedaai; bljvoorbeeld
in de daluren, bij redelijk {êer, en
net oieuwe busseÍr oeL groot accele-
ratie-vernogeÍt, Op basis ván derge-
liJke netingên worden onlooptijden
verkort.

AarbeYelitrgert.

De hersEe tmogelijkhedeD van bus-
chêuffeurs moeteo wordên uitgebreid,
door vêrbetering van de verhouditg
tussen werktijdên ênerzijds en de

pêrlode: dlenst: ongêval1en per
100.00O kn

aantal,
ongevallêÍr

!973-71 vroeg
laat

- -s-e!lo!gn-toteá1

3.39
2,41
3,05-r.E6-'- - - '

380
267
173'quo-----

1976-80 vloeg
laat

_ 89bJo}9ntotaal

3.96
3.24
5,08
3;Í6--- --

4Jt
395
t64
gso
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pauze- ên rusttijdeA andêrzijds.

Pauzetijden tljdens de werkda8 íooe-
ten Segarandeerd worden, en duldê-
lijk onderscheiden worden van buf-
fertijden die bedoeld zijn voor het
opvangen vsn vertragingen, On dit te
bereiken ooeten de onlooptijden vol-
doende rulD bemeten zijn, E! noet
door de Rijks Verkeersinspêktie ge-
kontroleerd Íorden of de rljlijden
we1 haêIbaar zijn.

UitbrêidinB van de personeelsbêzet-
Èing 1s noodzakelijk on opnaEe van
vrije da8en goed rBogelijk te maker,
ook in periodes lraarin het zlekte-
cijfer hoog is. In dlt opzicht 1s
een goede herbezetting bij arbeids-
tijdverkorting ook van be1an8. Eén
afzonderlijke vrlje dag is vee1a1
slechts een slaapdag, en biedt on-
voldoendê moge t ijkheden voor her-
stel. Vrije dagen noeten daaroo zo-
veel mogelljk paarsgerdjs kunnen
\./orden opgenonen.

is van nei tot oktober. In de vlo-
ternraatden is er eveneens eên piek
(wintersport). rs l,linters doêt nen
pendeL-, groêps- en toerrittên door
ê1kaar, rs zomers is er spêcla11sa-
tie.

Cemíddeld over her hele jaar be-
draagt de *erkneek in de toerwagen-
sektor ongeveer 55 uur. Io het zo-
nersêizoen is de werkveek ván chauf-
feurs dj.e toer- en pendelritten doen
extreen lang; werkneken van 80 tot
100 uur zijn dan gêen uitzondêt1ng.
Vrije dageo zijn in het zooerseizoen
zeadzaom. Buiten het seizoen wêrkt
oen zorn 35 uur per: week' of is dên
werkeloos. In het 8roêpsvêrvoer zijn
de verktijden geuiddeld lrat korter
dan bij pendel- eÍ toerritten het
gêval is.

Bêha1ve onregelmatig en erg 1an8
zljn de werktijden in de toer{agen-
sektor nogal onvoorspelbaar, Vo1-
doende nachtruslr en vrijê tljd kooen

daardoor 1n het gedrang. Dienstroos-
ters treft Fen in de bedrijvên tliet
aan. Naast het geplaÍlde wetk konen
er nogdl êena onver\tachts extra rit-
ten bij. ook op vrije dagen Met Den

beschl-ibaar blijven voor êventuelê
onvêrsachte ritten.

Toervagedchauffeuts .

Behalve door wisselende aanvangs- en
eindlijdet en wísselende dienstleng-
te is het \tre.k in de toervagensektor
nog onregelmatig doordat hêt {erk
seizoensgebonden is. De drukste tijd
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Een toerÍagênchauffeur: "Bij ons
is het zo, a1s ik Ílu kenbaar naak
dat ik Eorgen vrij r{1 zijn. dan
krijg ik vandaag dus een avondrit
die tot twee, drle uua duurt.
llant dan ben Je toch die dag
vrll.

Overtreding van de {ettelijke bepa-
lingen m.b.t. \Íerk- en rustlijden is
iÍI het pêndelvervoêr meer regel dan
uitzondering. 3íj pendelchauffeuf s
is het niêt ongebruikelijk dat dê
feitelijke diensttijd 24 uur of
laDger is (22 uur is maxiBaal toege-
staan). Er sordt oeestal oet een
dubbele benannlng gerede[. \{anneer
eell chauffeur bljvoorbeeld net een
kouega rijdt die onervaren ls en
oobekeod eet de route, za1 hiJ even-
Íe1 niet gaan slapen a1s de ander
het stuut ovelneeEt.

Een pendelcbauf teu r: rrGaal-le

daar èen bêetje naa! Berlijn zit-
ten rijden, terrijl hij een pa-
piertje heeft net dê eracte rou-
tebeschrijving, Nou, dan leer: je
íel af on te gaan slapen.rr

Tijdsdruk is in het pendelvervoer
een gevolg van de te krappe ritplan-
ning die door de bedrijven wordt
opgesteld. De wett.elijk voorgeschre-
veÍl rusttíJd wordt in de planning
a1s een soort buffertijd gebruikt
voor het opvaÍlgen van vertragingen.
,e vêrtrektijd voor de volgende rit
l1gt vast, dus a1s nen te laat aan-
kont door vertragíog gaat dít direkt
ten koste van de rachÈrust. De bepa-
ling vao de oioiBale rustduur vordt
vrijwê1 altijd overtreden.

De slaapplaats onder de v1oêr van de
bus biêdt oovoldoeltdê oogelijkheden
voot een goede nachtrust, door krap-
pe afmetingeo, lawaaí en trillingên
eo doordat Een zich er niet veilig
ln voe1t. Vsak durven pendelchauf-
feurs nlet van deze slaapkabine gê-
bruik te EakeÍt.

Ook bij de zgn. verzorgde reizen
(toerrilteD) 1s er spráke van ex-
tteeo laÍrge eÍr onregehErtigê íerk-
tijde0, en IÊ overtreding van de
riJtlJdyetgêving eên gebruikelljke

praktijk. Een speciflek probl.een blj
dlt soort vervoer 1s nog, dat de
ver:k- en rusttijden van de chauffeur
vaí vele onberekenbare onstandighe-
den afhankelijk zijn. Dit heeft te
naken Eet het feit, dat dê chêuffeur
blj êen toerrit têveos reisleider
is. Hij is daarbij 24 uur per dag
bêschikbaar voor zijn passagiers' en
moel inspringeo biJ a11es vat Eis
daetgt te gaan" Maar ook door ver-
tragingen ondeÍvegr het ituitvêntenrt
van passagíêrE oyer oeeÍdere hotels
of een olverrrachte extra ri.t kont de
nachtrust in het gedranS. Ver[oeíd-
hêldsproblemer doên zich irr het bij-
zonder btj de zgn. grote sleden-
teizen vóór.

Uit het bovênstaande kan de konklu-
sie getrokken vorden dat vernoeid-
heid êe_r zeer ernsti8 probleem is
bli zowel toer- a1s pendelrltten.
Dit heeft te Íaken Ínet de extreen
langê, onregelBatlge en onvootspel-
bare we.ktljden, en het oÍrtbrekeÍl
van voldoende herstel.0rogelijkheden
in de vorn va?a paíze, (nacht)lust en
vrije dagen. De huldlge rderk- en
rusEt ijden in de toervagensekLor
vornen êen ernstige bedreiging voor
de vêÍkeersveiligheid.

Aasbêvelingen.

0[ toer{agenchauffeurs te bescherinen
tegen de gevolgen van (over)-
verooeidheid, slaaptekort en onvei-
lighêid is het van essentiêê1 belang
dat de verktijden verkort worden, elr
alat er gararties komefl voor voldoen-
de rusttljd. Verscherpte kontrole op
de naleving van de rijtijdenwet, be-
ter:e planning en uitbreidiíg van het
pelsoneelsbestald kunneo hieraan een
biJdrage leveren.

De kontrole op de naleving van het
rijttjdenbesluit noet verbeterd wo!-
den. Een grotere ttpakkanstr en hogere
boêtes zijn daarvoor nodig. HeÈ is
voor werkgevers in de huidi-ge situà-
tie voordellger oo de rijti-Jdenwet
te overtreden daII oÍn de werktijden
te verkorten door \roldoende chauf-
feurs in dienst te neÉên. Kootrole
aoet systeBatisch en gerlcht plaats-
vlnden, bijvoorbêe1d op ver-
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zaoelplaatsen van toerllgcars. St11-
zetten valr de bus en drelglng met
het int.rêkk1ng yalr vergunninSen ziJn
eellicht nog effektlevere saqktíes
dan boetês.

EeIl toersagenchauffeur: rrKrugt
die \.erkgever eeÍ! fikse boete,
dan Lacht hij zich ïêzenloos, Aao
één chauffeur extra 1s hlj tgch
veê1 mêer kí1Jt.rr

De bedrijven in de toeníagênsekto!
Doeten in hun plannitg Qtreven Ilaar
kortere en regelnati8e! eerkti-jdêo.
De tijdsplanning noet voldoende ruin
zijn, en pauze- en rusttlJden ooeten
gegarandêerd *orden. Voor verkortin8
van de irerktljd zal in veel bedrij-
ven de personele bezettinS uítge-
breid noeten vorden.

Tsitcbauffêurs .

De verkweek Yoor taxí_chauffeurs be_

.lraaÊL volRens de CAO 45 uur Per
veetl naar ís in feile 47 tot 48

rrur. oodat men oeestal Eeen niddag_
puor" n."tt. Ln dit opzicht rdordt de

rij tijden'ret sYstematisch over-
tredêo.

In klelnere bedrijven zijn er 1n het
algêdeen geen roosters, en nordt er
gewêrkt met oproepdiensten. Het iÊ
daarbi-j niet ongebruikellik dat Een
24 uur achtereêÍt beschikbaar noet
zijr, De i{erktijden z1jÍ! hier onre-
gelnatiger en ook langer dan in de

Srote bedlijveD, In eên aantal 8e-
vallen worden taxl-riEEen 1n kleine
bedriJveo gekonbineerd nêt blJvoor-
beeld garage-rrerk.

l'acht.lijd op standplaatsen neert in
de Srote steden êen aanzienlljk deel
van de diensttijd in bes1a8. Dezê
tijd \íordt door chauffeurs evenvel
nLet alB pauze ervaren. Wellichl
hêeft dit tê raken net de slechte
arbêidsorostatrdighedeÍ! op de staítd-
plaatsen (ontbrekeo van voorziening-
en).

De verktiiden in de taxi-sektol be-
vatten verschillende elementen die
(over)yerÍnoeldheld in de hand verken
en daarnee de verkeersveillgheid van
taxi-chauffeurs èn andere verkeêrs-
deelnemers bedreígen. Bê1asteÍde as-
pekten van de vêrktijden ziin o.a.
periodês Ítet een groot aantal aan_
eeogesloten dienstdagen (9 of 10
diensten, 6G-u.ige ,,rerkweek) en



lange dlensted (tot 11 uur). ook het
rljden van teee spitse4 1rl één
dienst wordt a1s sterk belastend er-
varen. Herstel van j.nspaming Íordt
be1êr0Derd wanneer IDen rtlosseÍ vrije
dagen heeft Íaarbij men pas rs och-
tends vroêg van de rsagen afkoEt ên
de volgende dag veer vroeg moet íer-
ken (slaapdag). Een ander piobleem
is dat opnaoe van vrije dagen vaak
niet goed mogelijk 1s in die bedrij-
ven, raaar het personeelsbestand krap
is.

llet prestatieloon is de hoofdoorzaak
van de tiidsdruk vaarrlee taxi-chauf-
feurs 1rl de grote steden te Baken
hebben. Á1leen yênDeer een chauffeur
op een da8 enkele lange ritten
treft, kan hlj 1rl een redelljk telopo
rderken en toch een goede dag-
opbrengst verdienen. ldêestal za1 hij
het echter van kortê stadsrilten
moeten hebben. 0n een redelijke ver-
dienste binnen te traleÍr íordl er dan
gejakkerd, en moet nen risikors in
het verkeer nenen. Daarbij levert de
chauffeur een voortdurende konkur-
renËiestrijd net kollegars, ook van
ziin eiger bedrijf. Men probeert
ritten van elkaar af te pikken,
neent ritten aan têrvijl nen a1 een
passagier heeft, bouwt illegaal ver-
sterkers in om het signaal van de
centrale beter op te kunnen vangen.

Taxi-chauffeurg zl.jn nlet direkt
voorstanders yart koatcre íerktiJden,
ondat Ben veilles ran lnkoBen
vaeêst. Dit heefE ret het belonlngs-
systeem te maken; 1n fei,te i9 er
sprake van prestatleloon.

Áa.trbêvêllngen.

Ol0 (over)vermoeidheid en verkeerson-
velligheid te bestrijden zijn lll de
taxi-sektor een aantê1 naatregelen
van be1ê[gr kortere en regelnatiger
\.erktijden, en - met neme in de
grote steden - vêrnlndering van
tijdsdruk en conctrrentle" Misschlen
kan invoêring van êen goed autoda-
tiseringssysteen hieraan een bijdra-
ge leveren.

Atobulance-chauf f eure "

ook in het anbulance-vêrvoer 1s er
sprake van erg onregel-matíge lrerk-
tljden. In de kleine bedrijven trefE
men besch-ikbaarheidsdiensLen aa:r.
Zeer belastend is hier, dat chauf-
feurs in een aantal gevallen 7 x 24
uur achtereen oproepbaar r0oetelr
zijn. Behalve vernoeidheidsproblenen
heef È beschikbaarheidsdienst ongun-
stige gevolgen voor hel privê-1even.
Sociale kontakten buiLen heL gerin
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hooÍdstuk 3

AR BEIDSOMSTANDIGHEDEN

Onder de arbeidsonsÈaÍrdiSheden vordt hier lrerstaan de inrichtlng van de
rletkplek eD ale iDvloeden va.luit de oÉgeying die tot deze Íerkplek kunnen
doordri.ngen. Voor beroepschauffeurs Saat hêt hierbij ten eerste om de bestuur-
dersplaats, naar ook on de oDgevlng íaarin zii hun pauze Eoet doorbrengen, of
dê plaats buiten de Íageo naár oen nog bepaalde vêrkzaanheden ooet verÍichten
(laadperron, taxi-standplaats).

Goede êrbeidsomstandghedeo betêkênen het ontbreken van 1ardaaj., trillingen,
geen lnvloed van schadeli.jke stoffel, gevaar ên tocht, eên goede verkhouding,
voldoende verllchting e.d.. Goede arbêidsonstandigheden zijÍr vên groot belang
voor dê gezondbeid van werkneders.

Ben algeareen probleen n.b.t. de arbeidsomstandigheden in het bêroêpsvervoer
ls, dat hierover juist voor beroepschauffeurs goede nornenr voorgchrlften en
rlchtlijnen ontbreken. In de velllgheldsbesluilen staan we1 regels voor de
arbeldsorlsLandigheden vaí werkneEers, llaar deze 'rettelijke bepalinSen gelden
nlet voor chauffeurs.
De ARBO-iret geeft vêrkneDers enlge zeggenschap ovêr hun arbeldsomataÍrdigheden,
êo verplicht werkgevers tot het voerèn van een arbo-beleid. Maar ook deze wet
is oiet van toepassing op "arbeid verricht in een voertuig og dê openbare
vegrr.

Konkrete voorschriftên voor de inrlchting van dê bestuurdelgplaats ontbreken
op vê1e punten (4). Voor zover er 1alel zulke nornen en richtlíJnen bestaan,
zijn dêze neestal slechts êdvlserend, en vaak te algedeên en onvolledtg (23).
De líegeflverkeerslret zegt b.v. over het binnendringen vên schêdelijke Sassen
(ultvoeringsvoorschrifteí C-III-f-1 , att. 24) in bussen, dêt dlt rrdoor doel-
matige konstruktie en goed ondêthoud zoveel mogelijk (noet) worden voorkonênrr.

ÁatrbeYêltnaeD.

Ilet opstellen van nieuwe en verbêteren van bestaande nornen is l{enaelljk op
het gebied van de arbeid6oEstêndiSheden in het beroepsvervoer. In het vervolg
vao di.t hoofdstuk vordt áangegeven op welke punten dit doet gebeuren.

lliEat-

EeÍt belangrijk probleem in de ar- Zeer veel hindêr heeft Een valn tocht
beldsoDstandigheden van be- en Íisseling van teltperatuul. Bij
roepachauffêurs is het slechte met naBe buschauffeurs íê dit het
luchtkliÍoaat waarnee zij in hun verk 8evo1g van het voorldurend oPenen en
tê Ílaken hebben. Hitte, kou, vlsse- sluiten vaÍt de deure[. ook chauf-
ling vên tenperatuur, vocht, veront- feurs in andere funktleÊ hebbet er_
ieínigde lucht en tocht zljn kenner- Bee te naken, doordêt zÍJ 1n Íeer en
ken die het luchtklioaat verslêchte- wind buiten de waSen nog \íerk noeten
ren. À1 deze problemen konên chauf- verrichten: laden en lossen (vracht-
feurs in hun .,rerk tegen. lragen, taxi' toervagen) r Patli;ntbe-
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handel1n8 (anbulance) ' vachlen op
st6ndpla6ts en Êchooooákeí van dê
ragen (taxi).

ld6ar ook 1n de {agen' Eet gegloten
deuren, zun tocht en vissel.lng van
tetrperatuur eên probleen. Het ver-
uarÈingê- en ventilatlesysteen ls
vêak ontoereíkend oo eeo goede en
konstante tedperatuur te haodhaven.
De tênperatuur visselt dan oet de
rlJsÍlelheid zodst de chauffêur
voortdureod Doet bilregelenr vooral
1n stadsverkeer. Àls de teoperatuur-
echomellngeí op de werkplek eig
groot ziJn, 1s afsteEning van de
verkklêding op het kLisaat nlet oeer
DogeliJk.

Een aDbulancè-chauffeur: "Il een
aantal bedrijven vorden vinter en
zoner dezelfde dunnen uniforÉen
gêdragen. In de ziekenhulzen zijn
de terlperaturen erg hoog. Je
loopt voortdureÍtd 1n en uitl dat
is oiet zo bevorderlljk voor Je
gezondheld.r'

Op zooêrse dagen kan dê Èêbpêratuur
ln de eagen erg hooS oplopên. Ra0etr
en luiken yorden dan opêagezet voor
ventilatle, rd3cr dlt heeft dsn veêr
tocht en 'dssellng van Èeoperatuur
tot gevolg, Vrachtwagens, aobulances
eÍr tourlnScars zijn 1n eeo aantal
gevallen wel det alrcondltloÍling
ultgerust, Dit kan êen te hoge têD-
Peratuur voorkoEen, oaar als chauf-
feurs geregeld ln- en ult noetet
stappên krij8en ze toch weêr oet
sterke ll-issellDg van tenperatuur tê
oaken. Touringcals hebben so[s een
aircoÍrditlonlngssysteeo dat de
luchtstroon rechtstreeks naar dê
chauffeur toê b1aást.
Wanneer ln een raagen geên sta[dver-
varoj.ng aaneezlg 1s, ls verÍaÍDlng
nlet deer sogelj.Jk zodra de ootor ls
uitgezet. Dit levert met na.Ée bezva-
ren op voor vrachtrragenchauffeurs
d1e io de kabine overnachten.

lÊtel 3. tlêchten over bet klloaaÈ blJ chauffêu.s, vergeleken oet lndustrle
6rbeiders

veê1 hlnder v6n:

tocht, Ílnd
líi.ssellng van teEDelatuur
droge lucht
kor!
stank

stof
daEp, Devel, gas
gebrêk a8o frlgse lucht
vochtige lucht, reSen
rook

percentaSe personen dat klachten qeldtr
stsdsbu8 | vrachtvaSen I lndustrle

80
64
52
52
46
tÁ
40
31
21
2t

55:
60
18
42
24
22
38
2\.
T2
40
t4

4sZ
51
26

37

31
27
47

27



ÍJe1kê gevolgen hebben tocht, hitte'
kou en wisgelitrS vaÍr terDperatuur
voor chauffeurs? Ten èerste leidt
het slechte klinaat Èot klachtea aan
hêt bewegingsapparaat (spieren' ge-
wrlchtên ê.d.). En 1n konbinatie nêt
êen ongunstige werkhoudíng achter
hêt etuur is eeÍr €1echt klidaêÈ era-
trê ongunstig voor spieren en ge-
r.richten.
Dat b.v. toerwage$chauffeurs opval-
leÍrd vaak pijn aan de linLer arm ên
schouder hebben, hoeft niêt tê ver-
bazen: het raaopjê 11nks van het
stuur is oÍtnisbaar oE voldoende ven-
tilatle te krijgea. l'Íaat of tÍell nu
op eên bus, vrachtragen, toufingcar,
taxl of aabulance rijdt, in a1le
gevallen is piJr! aan het bewegings-
apparaat een veê1 gehoorde klacht
bij chauffeurs.
A1s gevolg van het sLechte luchtkli-
naêt zi-iD chauffeurs ook neêr vat-
baar voor griep en verkoudhêid. Te
hogê teoperatuu! heêft voorts suf-
figheld en verdoeldheid tot gevol8.
I{et !1siko in het verkeer wordt
daardoor vergroot.

Mêt neÍne in stadsvêrkeêr hehbên
chêuffêurs te naken Det luchtvervui-
ling door o.a. etofdeeltjes (lood,
asbeet, etc, ), zvraveldioxidê en
koolnonoxide. BiJ netinge[ in taxlrs
b1eêk dat het koolmofloxide-gehalte
vrijsel de hele dag hoger ligt dên
op grond van nornetl aanvaardbaar 1s
(zte flg. 1).
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Flguur l. CeBiddeld koolnonoxide-gêhà1te ln taxirs, geEêteí Ln Étadsverkeer
West-Duitsland.

IIet opstekên ván een sigaret is een
gebruikeliJk hulpnlddê1 voor chauf-
feurs om voldoende fít en uaakzaan
achter het stuur te kunnen blijven
zltten. Maar sigarettênrook ên uit-
laatgassen verhogen echter ook het
koolmonoxide-gehaltê 1n de lucht. Bn
dat heeft juist \reer ongunstige ge-
volgeo voor de gezondheid en ver-
keersvêiligheid. Zonder dat de
chauffeu! het zelf nerkt, kan kool-
nonoxidê ertoe leiden dat z1jtt aao-
dacht en koncedtratÍe verslêchteren,
en dat hij slaperig en sfffig wordt.
Door andere soorten luchtvervuillnS
is schade voor de gezo4dhêid op de
lange duur nogelijk, met naÍle bij
chauffeurs die hoofdzakelijk in
stadsverkeer .1jden (tsxi 31, stads-
bus).

laDbeÍe1tr8eD.

I{oe kan het luchtklinaat van chauf-
feurs verbeterd vordetl? Ontxikkeling
van een verwarmlngs- en ventilatlê-
systeen dat autonatisch eerl kons!an-

tijdsdD Yán dê dá3

te tenperatuur handhaaft, kan hier-
aan een bijdrage leveren. De be-
stuurdersplaats in bussen zou beter
afgeschernd kunnen vorden van de
luchtstroom die via de deuren bln-
nenkoEt. Door inbour, van cheDlsche
luchtf ilters kall de ventilatielucht
van kooloonoxidê gêzuiverd worden.
À1s taxi-standplaatsen op enige af-
stand van dê verkeerssttoom sordeÀ
aangelegd, zu1len taxi-chauf feurs
Ilinder blootgesteld worden aan uit-
laatgassen eedurende de vele l{acht-
tijd die zj.J daar doorbrengeÍt.

IaÉÀi.

Door technische ontrÍ-ikkel ingen is
heL geluidsntvo van vrachtvagêns,
bussen en personenautots de afgelo-
pen Jaren a1 verolnderd. Toch ls
1a*aai nog €teeds een onstandlghêid
\raaitree veel chauffeurs irr hun werk
te naken hebbên, eo die een bedrei-
Sing vornl voor hun gezondheid, vei-
lighêld en velzijn,

lobêl 4. t(lachten vao chauffeurs over Lawaai, vergelekeo Ílet industÍie-
árbeidêrs

percentage personen dat klachten meldtl
stadsbus I vrachÈ\ragen I industrie

veel hinder van lallaai 402
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Nog in gebruik zijnde vrachtwagens
van oudere types zu11en \rat dit be-
treft de neeste problenen geven. Uit
onderzoek blijkL echter, dat ook in
vrij EodeÍne vrachtvageis chauÍfeurs
nog le maker kunnen hebben met ruim-
schoots néér dan 80 dB (Á). Boven
deze grens i6 er risiko van gehoor-
schade. Dit r:islko wordt bij vracht-
wagenchauffeurs nog vergroot door de
lange ,.,erktijden. Hoe langer nen aan
1aÍaai is bLootgesteld, hoê groter
de kans op schade is. verder hebben
vrachtwagenchauffeurs bij het laden
en lossen nogal eens roet een te hoog
lawaaÍ-nivo te naken, bijvoorbeeld
in fabriekshallen, en bij het ge-
bruik van kompressoren.

Citaat: "Dê bulkwagen waarop
ik rij is net een eigen koo-
pressor uitgerusE. A1s ik
noet lossen, mag ik dat ding
sorns niet gebluiken orDdat
die volgens dê hlrlder-wet
teveel lawaai maakt.il

ook in taxits worden geluidsnivors
van neer dan B0 dB geneten, net name
{anneer het raam tijdens het rijden
geopend is. Uit onderzoek blijkt dat
ook buschauffeurs op de lange ter-
mijn risiko voor hun gezondheid 10-
pen als gevolB vàn lawaai (zte fig.
2).

Figuut 2. Geluidsniveau in taxirs.

riid.id, rird.id,

l,Íaar ook bij minder dan 80 dB onder-
vLnden chauffeurs al ongunstige ge-
volgeí. Werken in een lawaaiige on-
gevirlg is op de lange duur inspao-
nend en verEoeiend, kan toÈ hoofd-
pijn, slaapstoornissen, ge-
spannenheid en irr:itatie leiden. ook
verslechtering van het rijgedrag en
verkeersonveilighe id kunnen het ge-
volg zijn van 1a aai, net nane in
gekonpliceerde verkeerssituaties, en
bij werker onder tijdsdruk.
0p de korte duur kan lauaai -juist
suffigheid en vermoeidheid te-
gengaa;r; daaron is de radio voor
veel chauffeurs een onrnisbaar hulp-
niddel on voldoende fit en opleltênd
te kunnen b1ljven. l'Íaar het aanzet-
Een van een radio Ls geen oplossing
voor het vermoeidheidsptoblêen van
chau ffeurs. Daarvoor zijn maatrege-
1en op het gebied van werk- en rust-
tijden de enige áangevezen neg. Een
radio kan op de korte duur Í0isschien
nog de waakzaarheíd op peil houden,
naar het is ook een extra bron van
lawaai. 0p de lange terEijn kan dit
a1leen maar ongunstig ui!,,verken.

^atrbeYeliDgetr.
Verrildering van het geiuidsnivo in
vrachtvagens en anderê voettuigen
blijft wenselijk, ook daar waar het
nivo a.L onder de B0 dB (A) I igL,
Bij proeven met vrachtwagens bleek
dat geluidsvermindering tegen accep-
tabele kosten technisch goêd noge-
lljk Ías, door o.a. isolatie van de
kabine (4,19). Het aanbrengên van
geluidswanden bij taxi-standplaatsen
kan de geluidshinder voor taxi--
chauf feurs verninderen.

Trilliryeo.

Trillingen en schokkên zijn êen
hoofdooizaak van r:ugklachten bÍj be-
roepschauffeurs. Van a1le soorten
gewrichts- en spierpijn riraarmee
chauffeurs te Baken hebben, zijn
rugklachtên we1 de meest voorkomen-
de.
Daarnáast hebben tr:i1lhgen nog an-
dere effekten. Uit onderzoek blijken
ongunstige gevolgen voor de nieren
en de doorbloeding van vingers en
handen. Het opvangen van trillingen
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en schokken vergt ertra ltchaneuJke
1napann1tr8, en leldt soeller tot
verDoê1dheid. ook kan dê vaarneding
en de bedieírlng vaÍr lnstrunlêDteD er-
door beooellljkt vorden. Deze effek-
tetr kunneo het rislko in het verkeer
vergrotetr,

label 5. Nlacbten van chauffeuÍs over trillingeq eo schokken,
vêrgeleken net industlie-arbe{ders

percentage personen dat klachten neldt:
stadsbus I vrachteagen I industrie

veel hlndêa vaí
trlllingen en schokken 742 502 152

TrlUingen en schokken zijn schade-
lijkêr naarÍrate Íreo êr langer aaí is
blootgesteld. Vracht- en toêrwagen-
chauffeurs kunnen daaroE gelet op
hun laoge wêrktijdêo extra rlsLkors
1open.

TrillinSen en schokken kuÍrnen opge-
vangen vorden door êen goede vering
varr de wagen en/of de stoel, Ilaar
hier ontbreekt het nogal eens aan.
Bovêddien wordt goede verlog bij
vrachbragens teniel Sedaan bij over-
beladiÍtg - geen uiLzonderitrg in het
goederenvervoer - , bij het leeg of
zonder oplegger rijden, eanneer de
vracht oÍl8elijk verdeeld is over dê
laadruimte, en a1s de schotten in
een vloeistof tank ontbreken.

Astrbevelitrge!.

Eên goed gekonatlueeidê 6toê1 is es-
sentieê1 voor bescheidlnS van de rug
tegen tril.lingen en schokken. Door
goede verlng van kabine en stoel
kunoen trilliÍrgeD vermlnderd worden.
De verlng van stoelen moet instel-
baar zljn op het ge{Ícht van de
chauffeur.

Stoêl, etuur, DedaleÍ, spiegels.

De stoel is nlet a1lee! van belang
voor het opvanged van trillingelr.
IIet hangt van de konstruktle en de
plaats van dê stoel af, 1ír kodbina-
tÍe tlet de plaata erl stand Yan het
stuur en de pedalen, of de chauffeur

tildeÍrs het rLjden in eer goede hou-
ding kan zItEeÍI. Érg veel chauffeurs
hebben klachLen aan spieren en 8e_
vrichteo. Een slechte werkhouding is
één van de oorzaken saardoor derge-
lijke kLachtên op de langê duut
Ílelkbaar orden.
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fn tegenstel l iog tol wal meêsla1 ge-
dacht \trordt, vergt zittend nerk !re1
degelijk lichamelijke inspanning van
chaufferrs. Spieren worden voortdu-
rend gespanneÍr gêhouden voor het
handhaven van de vereistê lichaaos-
houding en het opvangen van Lril-
lingen êr schokken. ogenschijnlijk
is dit l.Ieinig inspannend, maar in
feite ls het Benselijk lichaan niet
goed beiekend op dergelijke zgn.
statische spierarbeid. DynaÍ0ische
belasting, dwz. lraarbij de spieren
zi.ch afwisselênd kuoneí spannen en
ortspalnen, kan vêe1 beter r,rorden
volgehouden.

Chauffeurs zíjn tijdens het rijden
ertoe gedvonge[ om 1aÍge tijd ach-
tereer in dezelfde houding te zit-
ten. nn bovendien is dat nogal eeDs
een slechte verkhouding, a1s gevolg
van lrankeBenten aan de intichLing
van de bestuurdersplaats. Uit onder-
zoek en uit ervaringen van chauf-
fêurs blijken o.a. de volgende te-
kortkoningeo. Stoelen zijn on-
voldoende instelbaar, waardoot lange
chauffeurs níet genoeg beenruitste
hebben, en korte chauffeurs niet
goed hij de pedalen kunnen (bus 22).

Sons zijn stoelen scheef achter het
stuur geplaatst. Tnspekteren van
spiegels vanaf de bestuurdersplaats
vereist voorEdurend hoofdbewegingen.
Stoelen bieden te veinig zijwaattse
steun, en rugleuningen zijn onvol-
doende insLelbaar in o.a. taxi rs,
anbulances en bussen. Klachten ovel
eeo slechte olderhoudsstaat van de
stoelen worden geneld door bus- en
taxichauffeurs.

Een a-Lgemeen probleeo bij taxirs is,
dat het hier noïÍra1e personerlrragens
beLreft die in feite voor privé-
i.p.v. professionêel gebruík zijn
bedoeld. De stoêl is niet bestand
tegen intensief gebruik, en onvold-
oendê insLelbaar, Wanneer nen een-
naal rugklachten heeft, kan men op
verzoek een aangepaste stoel van hel
GAK krijgen.
ook voor de besËuurdersplaats van
aablllances geldt overigens, dat deze
niet spêciaa1 voor professioneel gê-
bruik is ingericht.

Àanbeveliogen.

Beroepschauffeurs brengen lange tijd
achter hel stuur door. Aan de in-
richting van de bestuurdersplaats

23



Íloeten daaron hogere noroen en eLaeÍ!
Sesteld vorden dan bíj prlvé-gebrulk
van een perso'leníagen hêt geval 1s.

Stuur, atoel eq pedalen Doetetl vo1-
doende instelbaar zijÍr, zodat chauf-
feurs oet vêrschl1lende daten in een
goede houdlng kunnen ziÈten. Tn-
struktie over de Juiste vljze van
1nste1li.ng is hlerbij rodlg. En ve!-
der moet de posltlê van stoe1, stuur
en pedalen ten opzlchte van elkaar
zodanig zijn, dat ook bij de te
verríchten handellngên (stureÍl' Pê-
d6êlbediening) een goede lichaans-
houding Éogelilk bliJft.

Behalve instelbaarheid zljll ook een
goede ondersteuning van het lichaaÍl
door rugleurdÍIg en zitting van be-
lang. VerdeÍ is ook goed onderhoud
van de inrichliog nodig, oB het oP-
treden van klachten op dê 1ênge duur
te voorkonen,

Agressle.

Têxi- en buschauffeurs hebben te na_
ken net êgrêssie van passsgiers. De

Deeste agressie doet zich voor in de
stêden. Behalve lichanelljk letsel
zijn ook psychischê spaÍrílngen' íêr-
vositêit en irritatie b1J de chauf-
feur hiervan het gevolg.

Àlarnitrstallatie eÍl oobllofoon zijn
de wêtte11Jk voorSêachreven bescher-
Elngsniddelell van de taxi-
chauffeurs. Deze biedên onvoldoende
beveiliging bij een overval; taxi-
chauffeurs zljn kÍêtsbaar oDdat ze
a1lêén werken. EÍl rs nachtg op een
afgelêgen plek ziet of hoorl niemand
het alarm, en kan de centrale pas
hulp bieden a1s de chauffeur dê kans
krugt on zijr positiê door te ge-
veÍr. BoveídLen kao eeÀ noodoproêp
gestooril {orden door het - overigena
verbodên - onderlinge nobilof oonver-
kêer van ziJn kollêgar s.
In een aantal gevallen onthreken de
bescherningsniddelên in het 8ehêe1,
oodat ontheffing is verleend.

Problemen over de rltpiijs vornen
een oorzaak van aglessief gedrag van
taÍ1-passagiers. Á1s zulke situaËies
zich eennaal vóóldoen, hangt het
echtêr ook van optreden en têct vao
de taxi-chauffeur af, oI escalaLie
van een kooflikt voorkonen kan wor-
den,

Buschauffeurs hebben de laatste ja-
ren steêdg neer te oaken gekregen
Det fysieke eo verbale agressie van
het publiek.
Illerdoor 1E de psychische spaonirg
vsn chauffeurs zovel in het werk a1s

"vandaTisne: oorzaak van konfTikten tusser busscàaufíeurs en passagiers,,



thutá toaléÀoctr, Asdere gevolgen
van agressle zlJn: zlektêverzuid ên
verslechterLog van de werksfee!. llêt
kontàkt Eet passaglers voÍdt gteeds
Elnder als eetr aaÀt.ekkelilke kant
esn lrct verk gezlen.
oo.zakeo van konflilte! zljÍt: vanda-
llsde, z{artÍijden ên getrelter vên
Fssagiers.
Yeê1 chauffeurs vlnden dat ziJ door
hgt bedrljf oÍlvoldoenile ondersteund
rordon als et probleBêrl det gagaá-
giers rl.J[.

TatÊt ó. À8rqsgie eao b1lsgasEagÉers.

de veiliBhê1d van taxi-chauffeurs
bevorderên. Chauffeurs zouden in-
struktie of oplelding noeten kuoren
krijgen in het handelen in kon-
fLiktsiLuaties, Voorls is een sy-
steern net autoEatigche positiebepa-
ling van rdêgeos op de taxi-ceÍttraLe
een mogelijke technologische ontl.ik-
keling diê de beveiliging van de
ghauffegfg kan verbeteren.

VerEindering vàn agréssíe kaÀ vo1-
gens buschauffeurs bereikt worden
door bestrljdíng van het zwartÍijden
(af schaf fi[g strippenkaart, betere
kontrole,
zwaardere EEraffen) en het vantlalls-
mê (voorllchtlng schooljeugd) en
verlaging vên dè tarleven in hef
oltFobaar vervoer. ook betere in-
struktie over de juiste Íijze van
optreden in konfliktsituêties wordt
als een oogelijkheid genoemd.
Een andere rcgêlijkheid is nog: be-
tere ondersteunlng van chauffeurs
door het bedrijf. Dit zou kuÀneE
bestaan ui.t: alerter reageren van
bêdtijf en politie in noodgevallen
en mogeliJkheden voor werkonderbrê-
king oa een incident.

Íoorzietrioger Yoor YcdiÁg, oYêr-
lachting en p8uze.

Voor hêÈ herstel var de 1À hgl Yèrk
geleverde lnspanning zljn Daute- en
rusttijden van belang. A1s aên blj
heÈ begin vên een rieuwe rlt a1
verrloeid 1s, lal het ongeyalsrislto
groter rijn. Dit beteLent nlet a1-

eén buschauffeur: tfk kreeg eeo
tl6p, yaarop die vênt de beneD
oae. Dus ik geef dat door en Èoen
treeg ih nog een reêktle van EUtl
chef van: o, u heeft geen tijd
verloren, hè? Dan klap le dug
ÀeleBaal.rr

ItnbêvèlÍlget.

Dë bévêiliging vsn taÍi-chaufféurs
kan ten dele veabeterd rÍordel door
een goede ínrichting van de lJêgên:
nogelljLheld voor het openen en ver-
grendelett vaÍr de bagageruiEte door
de pêsaagler zelf of door dê ch6uf-
feur vanachter het stuur, verqrêndê-
ling van de voorportieren van;f de
bestuurdersplaats, Een andere Doge-
liJkheld aou kunne[ zijn oo eeÍr
schulfraod tussetr de bestuurder en
dê pasaaglersplaatseo aan te breng-
ên. De tarl-chauffeur kan dan zeli
beslissen ratrneer hij zijn yerkplek
van de pgssagiefs reDst af te gchef-
oeÍr.

oaarÍrÊaot láo lsvoerin8 vBo eéD l,átF
dêUlb omolalaêl voor ale Eobllofooi

perce[tage bu*hauffeurs dêt het
afgelopeÍt jaar I keer of vêkêr oet
ftdl.el.e €8le5sle te naken kree8

streêk-
vervoer

kleine
Étede4

38

grote
gtedeB

60?-

perceÍrtage buschauffeurs dat het
afgêlopen Jaar l keer of vaker Eet
Yerbale agreasLe te naken kreeS

48* 52 1
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leen dat pauzes en r:usttijden vo1-
doende lang noeten zijn, naar ook
dat chauffeurs in die Lijd over goe_
de voorzieningen Boeten beschikken,
vaardoor het herstellen van de gele-
verde inspanning ook rr'erkelijk noge-
lijk is.
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Toerwagen- en lnterrlationale vrêcht-
\{agenchêuffeurs zijn in de regê1
neerdere dagên van huis. De voorzle-
ningen voor de nêchtrust zijn daar-
bij vee1al onvoldoende. IIet slapeo
in dê kabine vên een stilsEaande
vrachtwagen levert de volgende nade-
1en op: o[voldoende isolatie voor
hitte en kou, la{aai Ë.9.v. passe-
!ênd verkeer of draaiende motor
(koelwagens), teveel 1icht, te sel-
nlg ruinte. Vaak worden chauffeurs
in hun slaap gestoord. In een riJ-
deÍrde wagen is slaperl nagenoeg otuno-
gelijk. 0i0 het laadvernogên te ver-
Sroten is er bij Doderne vrachtlra-
gens een slaapruinte bovên op dê
kabine aaogebracht, Chauffeure rDaken
tijdens de rit veelal níet van deze
"topsleeper" gebruik, omdat oên
vreest bij een onge\.al opgesloten te
raken.
De kabine is io feite ongeschikt a1s
plaats on te slapên, rusten of her-
stellên.

Bij het pendelvervoer is er neestal
ondea de vloer van de bus een slaap-
plaats aan8ebracht, door de chauf-
feurs "hondehokÍ of I'doodskist'r ge-
noemd. Deze slaapruimte is bedoeld
voor gebruikt onder het rijden; in
hêt pendelvervoer vordt nêt dubbele
benanningeo gewerkt. 0p deze p16ats
wordt ln het algemeen erg slechÈ
geslapen. Oorzakeo! taíaai (Ben ligt
op dezelfde hoogte a1s *aar:op de
ultlaat van passereÍrde vrachtvaSêns
zich bevindt), trlllingen en schok-
ken, en de anggt om bij een ongeval
opgesloten te raken. 0m deze laatste
rêden durven veel chauffeurs in het
Beheel niet van dê slaapplaats onder
de vloer gebruik te maken. Een ande-
re reden waarom nen sons naar de
hele rit - 24 uur of langer - op-
blijft kan zljn, dat de chauffeur
zin kollega niet genoeg vêrtrou\{t
als deze nog onervareD is, of onbe-
kend net de te rilden route,
Soos is er eeD slaapplaats voor pen-
delchauffeurs ingericht achter in de
bus, boven de v1oer, Hiêr voelen
chauffeurs zich veiliger dan in het
Íhondehokr', en kan nen dus rrat rus-
tlger slapen. Maar neestal nordt de
slaapplaats onder de vloer gebou\,rd,

vant dan is het aantal passagiers-
plaatsên groter.

0p de eindbestenning kunnen pendel-
chauffeurs in een hotel overÍrachten.
AIs er teMÉnste nog tijd over is,
voordat ze iÍeer noetel vertrekken,
en a1s de toegezegde kêÍler iDderdaad
beschikbaar is, vat lang niet altijd
het gevê1 blijkt te z1jn. Vaak
krijgt men de slechtste kaners toe-
gerrezen.
Bij toerrllten overnacht de chauf-
fêur in hetzelfde hotel a1s zijn
passagiers. Het is ook hleibij niet
ongeblulkelijk dat de slechtste ka-
ner door het hotel aaÍl de chauffeur
wordt toebedeeld.

AnbuLance-chaf feurs brengen de
uachttild tussen de ritten bii de
garaSe door. In een aantal gevallen
zijn de voorzieningen daarbij onvol-
doendel kleine r,rachtruimtes, ootbrê-
ken van douche- en kleedruinte. In
de groLe steden noeten taxi-chauf-
feurs in hun wachttijd bij de stand-
p taats blijven. Voorzieningen op
standplaatsen ontbrekên in het ge-
heel, vaardoor chauffeurs zijn
blootgesteld aan Íeer en rind, la-
waai, uitlaatgassen etc.. Voor bus-
chauffeurs zijn op lang niet alle
eindpunten voorzieninSen als b.v.
een to1let aaniíezig.

VoedinS is met name een problêem bij
chauffeurs die.liet 1n de gelegen-
heid zíjn on thuis te eten (interna-
tionaal vrachvervoer, toervagen).
Een sngckbar of wegresEaurant is
veelal. de enige beschikbare eeÈge1e-
gênhêid langs de route, zeker a1s
pauzes (te) kort zijr of op een
ongunetiB (nachtelijk) tijdstip va1-
1en. vêt en ongezond eten 1n konbi-
natie oet het gebrek aan lichaamsbe-
weging Lijdens het rrerk vergroten
bij beroepschauffeuls dê kans op
harE- en vaatziekten. De onregelma-
tigheid van het voedingspatroon
heêft Ln kombinatie net de slechtê
kralitêiÈ van het voêdsê1 Daag- en
darnklachten tot gevolg.
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ÁanbeYelingen.

Voor chauffeurs die neerdere dagen
onderweg zijn is een hotel de aange-

wezen slaapplaaLs. overnachtÍng j,r
een sEilstaand voertuig moet zóvee1nogelijk voorkomen sorden.
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Àan de voorzienlngen voor chauffeurs
op têxl-standplaatsen en eindpunten
varl buslijnen vali nog het Irodlge te
verbeteren. BegcheimioS tegen !,reer
en {ind, lawaai en uitlaatgassen is
hier gewerst, evenals saíitaire
voorzieningen.

Yerkeerssituêtie .

opgebroken wegên, opstoppingen, en
onbehoorli-jk gedrag van andere vêr-
keersdeelnemera vornen voor chauf-
feurs een peilanente bron van klach-
ten. VerÈragingen vergroten de r{erk-
druk van chauffeurs oEdat ze aan
strakke tijdschenars gebolden zijn
(bus I vr:achtwageo, toenragen), of
doordat het ten koste van hun inko-
men gaat (taxl). oponthoud is voor
vrachtvagenchauffeurs een bron vao
ergernls, olodat werkgeve::s - ln
strijd net de CÁ0 - dezê uren nogal
eens schrappen bi-j de loonbereke-
nlng.

Bêroepschauffêurs ooeten ook onder
extrene weeraomstandigheden vaak nog
rijden.
Druk verkeer, hinderlijk gedrag van
andete verkeer€deelneners en slechte
\reeasoostandlgheden vetgen extra

SeesteliJkê koncentratie en inspan-
ning, ên gevea aanleiding tot irri-
tatie en spanIring.
Bíj erg rustig verkeer kan eenLonig-
heid versuffend en vêrnoeiend serken
(4).

Iádetr êo loasên.

Veel vrachtvagenchauf f eurs moeteo
het laden en lossen geheel of ge-
deeltelijk zelf doen. Hierbij zijn
ze aan verschillende rislkors voor
8êzondheid en veiliBheid bloot-
gesteld.

Spierklachten - vooral aan de rug -
kunnen optreden a1s dit werk met de
hand noet !'orden gedaan. ook doen
ztch bij het laden en 1o€sen onge-
vallen vóór: vallen, uitglljden,
vallende Lading. oorzaken zijn o.a.:
onveiliSheld van lêadperrons en de
laadiuidte van viachtuagena vaBwese
gebrekkige inrichting en slecht
oÍrderhoud. Verder spelen slecht íeer
en onvoldoende verllchL iqg hierbLj
nogal eens een ro1. IIet alléén
schoonnaken vaÀ een lege tank brenSt
gevareD tllet zich Eee, eo rrordE daat-
olll door hêt veiligheidsbesluit be-
trêffende het r,/erke[ in besloten



Tabel 7. Iáad- en losverk van vrachtwagenchauffeorg

geregeld zvare lasten tiI1êÍr of dragen

ruloten verboden. Chauffeurs zljn
êchter toch diklÍijls alleên in een
tank aan het werk.

Gebruik van mechanísche hulpnlddê1ên
kan de chauffeur van licharle1ljk
z\arêre arbêid verlossen, maár kan ook
nieuríe gevaren Eet zich mee brengen.
BiJ nechanisch laden en losaen zljn
nênselijke fouten en gehaastheld va-
ker de oorzaak l.an ongelukken daÍt
defektên aan apparatuur.

beschermiÍlgsÍoiddel.en.

Het tí11en van bagage 18 ook bij
taxi- en toerrdagenchauffeuls een on-
derdeel van het {erk. Àan de bernan-
ning varl de arnbulancê $orden bij het
drageo van de brancard gpecifleke
eisên gesteld. I{et dragen vsn een
(belregende) patiënt is iets gehêe1
andêrs dan het sjouwen van koffers
e.d., Êeneer daar hêt vaêk 1n nogal
hachelijke situaties tloet gebeuren

(steile trappen, onmogê11jke boch-
Èen), Dit vergÈ van de aDbulênce-
chauffeur en -begeleider nogal eens
een werkhouding die zeêr ongunstig
voor spieren en gevrLchten (rug) is.

BiJ tank{agens net gevaarlljkê stof-
fen ziin de meeste ongelukken het
gevolg van oDjuiste aanslulting van
slangên en leidingen.
Voor hêt vervoer van gevaarlijke
stoffen zijn er wettelijke bepallng-
en, naar op somige punten ztjn deze
onvoldoende. Voor de oeestê gevaal-
lijke stoffen zijn er nog gêen
schrifEe-t ijke inslruklies net be-
trekking tot verplichte persoonlljke

vaÍ toepassllg op:
352

'loak de toexvagen-chauÍÍeut doet laad-



overigens lopen ambulance-chauf-feurs
êen risiko bij vêrvoer van patientên
oet besnettelijke ziekten. Men wordt
lang niet altijd ingelicht over eên
eventueel besmettingsgevaar, r,/aar-
door er niet de juiste voorzorgs-
naatregelen getroffen kunnen vorden.

Àanbevelingel .

De training van chauffeurs rn.b.t.
het laden en lossen kan op verschil-
1ênde punten verbeterd wordên, zo-
aIs: insLruktie in dê luiste manier
van ti11en (vrachtwagen, taxi, aobu-
lance, touringcar), en de bediening
van nechanische hulpmlddelen bij het
ládeo en lossen (vrachtvagen).
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De opleidlnB van vrachtwagenchauf-
feurs die gevaarlijke stolfen ver-
voeren moet uitgebreid soaden. Tot
nu toe i.s zorn opleidlng ê1leen voor
tallk!ÍA8ên- en contalnervervoet ver-
plicht,

wanneer een vrachÈ\{agên geladen of
gelost sordt, noeten dê in het des-
bel reffende bedríjf gangbare be-
schelmingsniddelen, normen en voor-
schriften ook op de chauffeur van
toepassing zijn, Bij dê lnrichting
van vtachtwagens en laadperrons moet
meer aandacht besteed vorden aan
veiligheidsaspektên blj het laden en
lossen. Ámbulance-chauffeurs noeten
v6óraf voldoende geïnformeerd worden
over eventueel bêsmettingagevaar.

Techlische staat vaD het voertuig.
NaasÈ de lnrichtíng van de bestuur-
dersplaaÈs zÍjn er nog €ndere aspek-
ten van de konstrukEie en i.nrichiíng
van het voe.tuig, die van belang
kunnen zijn voor gezondheid, veilig_
heid en'.,e1zijn van chêuffeuls.

Teo eerste de beveiliging die het
voerLu-LB de chauffeur biedt Legen
(dê Sevolgen van) ongevallen. De be-
veillging van lnzittenden van bussen
en vrachtvagens is betrekketijk
slecht.

BiJ vrachtwagene, bussen en touring-
cars doen zich op dlt punt verge-
lijkbare probleden vóór. In de set-
gêvl.ng worden de aximale lengte en
het Eaxll[ale ge{icht van vrachtna-
geoa eÍ! busaeB beperkt. 0n toch zo-
veel mogelijk lading, bagage of pas-
sagiers te kunnên vervoêren, vordt
het gevicht van het voertuíg zelf zo
laag no8ê1ijk genaakt, ên de be-
stuurdêrsplaats/kablne zo kort noge-
lijk geoaakt, Iit laatste geldt ove-
rigens ook voor de kabiite van de
ambulance, díe zo klein dogelijk
\rordt genaakt oo êen naxllnale ruinte
voor het patiËntengedeeltê tê ver-
kriJgen. Zul.ke daatregelen gaan ten
koste van roet nane dê frontale be-
scherming, en de slaapplaats van de
pendelchauffêur, die ondêr dê vloer
vordt ueggewerkt.

Door de tegenuoordige pLaatslng van
de bestuurdersplaats van vrachtrrra-
gens boven de notor is de kabine
verhooSd, Een trap werd daardoor
noodzêkelijk voor het in- en uit-
stappen. 3ij het uitstappen gebêuren

nogal eens ongevallen, door ujLglij-
den, struikelen en val1en. oorzaak
hiervan is net namê dat de chauffeor
geen zicht heeft op de treden van de
loodrechÈe kabine-trap. Voor de kon-
strukEie van dêze Lrap ontbrêken
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(vettelijke) normen. Door het uit de
kabine springen gebeuren ongevallen,
en wordt de kans oP rugklachten oP
de lange duur vergroot.
Veiligheidseisen ten aanzien van het
interiêur worden niet 8este1d, zoals
aanwezigheid van gordels, blua-
apparatuur, dê belastbaarheid van
stoelen, en in- en uitstapvoorzie_
ningen.

In moderne touringcars is de ziL-
plaats van de chauffeur juist lager
aangebracht dan vroeger het geval
\ras. Daardoor is dê chauffeur Ídnder
goed beschend tegen de gevolgen van
een ongeval. Bovendien heeft hij
hierdoor bij nacht een slechter
zichE op de wêg gekregen, omdat zijn
kijkrichting meei rDet de lichtbundel
vaa de koplampen samenvalt.

Bii anbulances is het in de eersEe
plaats de veiligheid van de anbulan-
ce-begeleider dje te \,rensen over-
1aat, naaa dit heeft lndirekt ook
gevolgen voor de chauffeur. HeL in-
terieur van het achtergedeelte van
de {agen heeft veel scherpe hoeken,
eD een veiligheidsgordel ontbreekt.
Dit vergroot de kans op 1etsel bij
ongevallen, mede doordat dê begelei-
der het risiko loopt on bij een
noodstop..ol aanrijding door (of uit)
heE pa tienten-komparL imen L gesl ing-
erd te worden. Anbulance-chauffeurs
zijn zich bewust van dit gevaat, en
durven daardoot in een noodsituatie
niet net vol1e kracht te remreo.

ook de rij- en renêigenschappen van
vrachtlragens en bussen zijn betrek-
kelijk slecht. Dit vergroot de kans
op kritische sltuaties en ongeval-
len. Bovendien vergen ninder goede
rijeigenschappen extra aandacht van
de chauffeur bij de besturing van
zijn voertuig.

DoordaE de Íneusrr tegenwoord ig bij
vrachtv/agens en bussen onLbreekt, is
de chauffeursstoel vóór of boven de
vooras geplaatst. Dit benoeilijkt de
kontrole van de bestuurder over de
wagen. Het zicht naar voren is door
de hoge zitplaats goêd, naar opzij
en naar achteren evênÍe1 slecht. Bij
de huidige voorschreven spiegelbe-

zetting va11en er grote gaten in het
gezichtsveld.

De kanLel\aeerstand van eelr vrachtwa-
gen is gering. En bovendien is het
risiko van kanteling door dê chauf-
feur íiet goêd te bepalen. Dit heeft
te naken Bet het feít dat kabine- en
stoelvering de vagen minder goed be-
heersbaar naken. te chauffeur voelt
de reakties van de wagen op zijn
manoeuvres daardoor ninder goed aan.
Ook heeft hij geen instrunenten ter
beschikking waarnee hij kan bepalen
welke snelheden en stuurbeweginger
nog toelaatbaar zijn zonder dat de
wagen kantelt, Vracht-
wagêlkoÉbinaties met een draaipunt
( trekker-oplegger, wagen net aan-
hanger) gaan gemakkelijk slingeren
bij slecht wegdek, zijwind en stuur-
beweg ingen. De.gel ijke kombinaLies
kunnen bij hard remmen overigens ook
gaan Íscharen". 0n deze reden, en
uit vrees voor schuivende lading,
zu11en chauffeurs niet altijd uit
vo11e kracht kunnen c.q. durven reE-
meÍ.

Slecht onderholrd van de vagen wordt
o.a. geneld door taxi- en vrachtwa-
genchauffeurs. Van Dui tse Laxits
vertoont zorn 527" 7ích'e tot ernsti-
ge gebieken, zoals o.a. stuurspe-
ling, versleten remmen en slechte
vriel ophang Lng. Taxirs vertonen méér
gebreken dan overige personenwagens.

In sommige noderne touríngcars wordi
een cruise-control systee$ (autona-
tische piloot) toegepast. Dit is op
zich geen ongunstige ontÍ'ikkeling;
het kan een ver:lichting van de
chauffeurstaak betekenen. Maar dan
noelen de werktijden lle1 tot een
redelijk nivo Leruggebracht vorden,
{ant anders vergroot zorn systeen
het risiko dat de chaufTeur door
suffigheid en vermoeidheid achter
het €tuur in slaap va1t.

Uit het bovenstaande blijkr dat zva-
re voertuigen (vrachtwagens, bussen)
qua veiligheid en bedieningsge!0ak in
verschillende opzichten ongunstig
afsteken têgen personenwagens. Bo-
vendien zijn veiligheid en bedie-
ningsgemak van deze !Íagens op een



aanlal punten verslechterd, doorÍnoderniseriogl van de kolstrukÈ1ê
1n de afgelopen jaren. DaarDaast ls
onvoldoende ooderhoud eetl voortdu-
rend veillgheidsprobleetr.

lanbeveltrgèÀ.

Vêrbeterj.ng van nofltrên voor dê kon-
strukEie van de kablne, bijvoorbeeld
norDen voor veilighei.d v6n de kabine
vatt vrachtÍagens bij ongevallen
(daksÈerkte) is wenselijk. De oot-
snappingenogelijkheden uít de kabhe
dienen verbeterd Eê worden, over de
Juiste wlJze van in- en ultstappell
noet aao vrachtrragenchauffeur:s in-
str ktie te vorden gêgêvên. De ve-
ring van vrachtwagenlabines mag olet
opgeofferd worden on de behêersbêar-
heid van het voertuig ên de bescher-
ning tegen kantelen te verbetered.
In plaats daarvan noet er naar aI-
ternatievel gezochÈ worden, b.v.
aánduiding van zijwaartse veasnel-
ling net behulp van een netêr op het
dashboard (ellpneter).

Lengte- ên Sewichtsnornen voor voer-
tuigen [oeten worden opge6teld ex-
clusief het gewicht en de afnetinS
vsn de be6tuurdersplaats. Vei-
llgheidsgordels moêten verplicht ge-
sÈe1d worden als alteroatieven hler-
voor (b.v. opblaasbare
bescheroingskussens) niet nogelijk
blijken te zljn.
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hooÍdstuk 4

OI{DERNEMINGSBELEID

In de vorige twee hoofdstukken 1s de betekeÍis van wêlk- ên rusttijden en
natêr1e1e arbeidsomstandigheden voor gezondheid, veiligheid ên velzijn van
chauffeurs bespr:okên. Daarbij is geprobeerd aan te gêvên, vê1ke verbeteringen
er in de rusttijdeo en arbeidsoostandigheden aárgebiacht kunnel worden. Toch
wordt de arbeidssituatie vaak nog gezien als iets dat vast 1igt, en niet
veÍanderd kan wordên.

Dê inrichting van het r,rerk kan echter we1 degelijk veranderd worden. Eoe de
arbeidssituatie eruit koot te zi.en, hangt af van keuzes en beslissingen, zoals
dtê gemaakt worden. IIet bêlêid van de onderoeBingen in de bedrijfsrak speelr
daarbij een grote ro1, en is daaron van belang voor gezondheid, vej.ligheid en
lte1zijn van werkneners. EI! dat beleid kan door vakbondên en ovêrheid beïnvloed
wordêo.

In dlt hoofdstuk nordt hesproken op velke punten het bê1eld vên oDderneningên
in de vervoerssektor in positieve ên negatieve zil tê Daken heeft llet
gezondheid, veilígheid en welzljn van chauffeurs. lr worden aanbêvêlingen voor
verbeteriígen van het ondêrnemLngsbelêíd gedaan.

In de verschillende takkêo van de
vervoerssektor vordt hêt belei.d Ín
de ondeheningên overheerst door het
slreven van efflciêncy en kogtenbe-
heerslng, IIet ziiÍI in de eêrstê
p1aêts financ iële overlregingen diê
bêpa1en hoe de arbeidssituatiê varl
chauffeurs eruit ziet. Ei vordt
hierbij niet systematisch rekening
gehouden met de gevolgen vao die
arbeissituatie voor veiligheld, ge-
zondheid er wê1zijn. De laatsÈe ja-
ren i.s dit in toenenendê nate het
gevá1, het neest extreem in het be-
roepsgoederenvervoer, Dit is het ge-
volg van de noordende konkurrentle
en dê ecoooeische oalaisê in het
goêderentransporË. Een kri-
sispoliliek beheerst in de trans-
portondernemingen hel beleid ten
aanzlen van zaken a1s lrerkplanning,
de personele bezeiting, opleiding,
loopbaanbegeleidlng en
bedri jf sgezondheidszorg. Daêrdoor
ontbreekt het in vele onderneEingen
aan een geïntegreer:d sociaal belèid,
is er onvoldoende sprake van be1ê1d
Dêt betrekkirg tot werkbê1asting,
arbeldsonstandigheden,

arbeidsverhoudj.ngen. Het overtreden
van wettelijke regels en CÀO-bepa-

' lingen lrotdt door transportonderÍe-
ners - vooral de kleiÍtere - Sezien
a1s noodzakelijk on te kunrlen over-
leven in de koÍ*urrentie-s1ag.

ÀanbeYeliÀgeD.

Betere ell strengere kontrole op de
naleving van wettelljke regels en
CAo-bêpalinger Ís Det nane in het
beroepsgoederênvervoer dringend ge-
reost, Dit is eeÍr absolute voorh'aar-
de on de verstoolde konkurrentie-
verhoudingen te herstellen. Pas {an-
neer dat gerealiseerd 1s, za1 er
enige ruimte ontstaan voor de ont-
vikkeling van goedê arbêidsverhou-
dilgen, een socj.êal bê1eid en aan-
dacht voor arbeidsonatandigheden en
verkbelasting.

Een bondsbestuurder over de ver-
voerssekEor: [Atg de overheid
niet ingrijpt, dan gebeurt et in
deze bedrijfstak niets, I'lant a1-
'lês ual jê op vrljwlllige basis
doet, of vastlegt in de CÀO, kont
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f,l* ntgt van de grond.n

È1o!tu8'

Yerechí11ertde chauf feursfunktiès
kennen Ílog belodingssystenen, dle
ooguostlge gevolgen voor gezoodheid
of veil.igheid kuooer! hebbên. IIl son-
rtrige gevallen is er sprake vên vor-
oen van prestatie-bêloning, die neí
in de andere bedrijfstakkeÍ! vrijr{el
oiêt Deer aantreft.

Taxl-chauffeurs nerken voor een erg
laag basisloon, en kriJgên daarboveÍ!
eeo bepaald percentage vaír het be-
drag dat de klanten binnen blengen.
Een soort prestatieloon dus. 0n een
acceptabel inkonen te krijgeo za1
een taxi-chauffeur elke dag eeo be-
paald ríioinun aênta1 kiloneters noê-
ter verrijdên. In druk stadsverkeer,
yaarbij je kollegars je konklrrenten
zijn en er vaak eefl overcapaciteit
van taxirs op de veg is, betekent
dlt voo! dê chauffeur: eelt grote
íerkdruk, gejaagdheid, heÈ nenen varl
rlsiko I s ifl het vdrkêer.
I{et belonlngssystee-Ín van de taxl:
chauffeur kont zijn yerkbelasting en
de rerleergveillghêid niet ten goe-
dê.

Dlt baloÍdlgssystêen heeft nog een
aniler gevolg. BiJ ziekte i,6 het nlêt
ongebrulkeliJk dat taxi-chauffeurs
toch dooryerken, oEdat zij in de
zleLtewet of IfÁo er direkt eerl eoorn
stuk ín inkonen op achterult gaan.
De ultkerirrg is naoê1ljk aan het
lage basisloon van de chauffeur ge-
koppeld. Taxi-chauffeurs die bj.j
riêkte toch achter het stuur gaan
zlttên, riskeren dat hun krêa1 trog
zal verergêren, zekel als de oorzaak
erYan in de arbeldsgituatie zelf
1igt. Bovendien loopt deí bij he-
paalde klachtên eetr gloteÍ kang o9
gên verkeersongeval.

In het goederenvervoer is er eeÍr
vergèlijkbare sltuatie. ook hier is

-het basisloon betrekkelijk laag, en
ooet de chauffeur het hebben van de
vele overurên die hij naakt en de
onreSê1oêtlgheidstoeslaS. Bij een
ziekte-ultkeriÍl8 wordÈ uitgegaan van
heL baslsloon eo een beperkt asntal

ovêruren, vaáfdoor ll6t lnLo 6 drag
tisch d6à1t.

Een vracht- of toèrfàgëÍrch.auf fe[r
die zlch iÍl de ogen van zijo baa€ Èe
vaak of net ongeldige redeÍt .iel
heeft geBeld, kan daiarvoor via rijn
1ooÍr beÊtraft *orden. llet is niet
ongebruikelijk dat uerkgevers chart-
feurs in zulke gevallen ninder of
slecht vêrdienende ritteo toedelen
(b.v. binnealald-rLtteÍr). ChauffeuÍs
Íordetr dao bestraft voor hun zLekte
in de vorm van eên lager salaris.
llerkgevers Froberen op deze nanier
chauffeurs die regeloatig ziek zijd,
het bedrijf uit te pesten, Zulke
praktljken {erken in de hand, dat
chauffeurs bij ziekte dóór\rerkel,
net de nodlge onguÍ\Ftige gêvol€en
voor hun gêzotrheid ên de verkeerg-
veilighei-d.

In het beroepsgoêdêÍênveryoer is dq
beloning een bron van spanningen en
kolflikten tusÊeÍr verkgeyers ên
chauffeurs. Jaàrlijks rordt aan
vrachtwagenchauffeurs voor tientaL-
1eo oilJoeÍten guldeÍrs 1ooÍ! oÍrthou-
deÍr, doordat verkgevels - iÍl strljd
oet de CAo - arbeidstijd die besteêd
iÊ aan het ladeÍr en 1oqgeÍr, gre!9r-
foroalitêiten er rachttijd bij dê
loonberebeni4g schrappen.

ladevel\eo.
0E hêt dooryerken van zieke chauf-
feura te voorkonen doet de terugval
in iÍrkooen biJ ziekt. beperkt !Íor-
deD. In het goederentransport en het
taxi-vervoer is vêlhoging van het
basisloon vao chauffeurs daatvoor
belangrijk, en moet er eeo êerlijk
en openlijk systeeo van ritverdellng
door de bedrj.jven \rordet! opgeateld.
Dat laatstê geldt overigens ook voor
de toerÍagensektor.

PersoDeelsbê?ètting.

Krappe persooeêlsbezêtt1ng wordt iÍr
veel bedrijven gêzlên als eeÍt goedê
bezuihigilgsdaatregel iÍr tijden van
econoÈische recessíe. Men zi.et daar-
bi.j eeÍr àantal negatievê gevolgen
over het hoofd, die - zeker op de
1a[ge duur - Juist kostenverhogeÍld
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kunnen gaan verken.

Krappe bezêtt1ng is eeo probleêE daÈ
0ên blj bedrilveí in a1le sektoren
van het vervoer aantreft. ldoellijk
opneêrDbare vrije dagen, spanningeo
en konflikten oet de leiding en ver-
groting van dè serkdruk zl.jD hlervan
het gevolg. Wanneer het pelsoneelg-
tekort erg groot vordt, gaan deze
problênen escaleren. De sltuaÈie is
dan niet Eeer in de hand te houden;
het ziekteverzui.E stijgt door de ho-
ge werkdruk en doordat nensen dle
n1êt vrij kunnen krijgen zich zlek
gaan mê1den, eaardoor de bezetthg
nog krapper !Íordt, etc.. Deze situa-
tle doet zich llet nane in busonder-
necingên nogal. eens vóór. Er oot-
staan groLe spanningen, niet alleen
tussen chauffeurg en be-
drijfsleiding, daar ook tussen
cha[ffelrs o[de!lln8. Er wordt druk
op chauffeurs ge1e8d door chefs en
kollegats, *anneer díe van rDeniÍI8
zijn dat oen zich te gemakkelllk
ziek neldt, De nornen voor v/at gel-
dige redênen voor verzuis zijn, vor-
den hierdoor opgeschroefd.

Een buschauffeur: ÍÀ1s je griep
hebt, osar Je hebt geen 40 graden
koorts, vindt lêdêreên het abnor-
naal als Je lhuis blijft. Ja,
vooral je baa6.'l

Uitbreiding van dê personêelsbezet-
ting hoeft in financíeel opziche
geên verliesgevende zaak te zijÍl.
HoSere loonkoEten door het aantrek-
ken van extra personeel kunnen vor-
den terugverdlend door verminderlng
van ziekte en
arbeidsongeschiktheid, i,raardoor de
sociale lasten oBlaag kunnen. Fit
personeel, Soede sfeer ea notivatle
1n het verk, en een laag ziektecij-
fer Daken de produktie beter plan-
bêar en leveren kostenvoordelen op.

laabevelingea .

Een voldoende ruidê personeelsbezet-
tLng is essentleel voor het hetatel
van de inspanning valt hêt l'erk
(vrije dagen) ên voor een goede
\rerksfeer in de bedrijven. BiJ de
oÍlvang van het personeelsbestand

ooet rekellng gehoudên vorden det
het zLeklecijfer' het aaíta1 verlof-
dagen 1{6ar rderkneDera recht op heb-
ben, en onvoorziene onstaÍrdigheden
zoals onverwacht serk.

Iíerkp16u1Ía.

De gunstl8e effekten vaÍl een vol-
doende pêrsoneelsbezettlng kuÍrneÍr
teveng bereikt LordeÍI door goede
plannlng van het werk 1n de bedrij-
ven In het algeneen. Voldoende per_
soneel is slechts ééo onderdeel
hiervan. In het algeneen heeft de
werkbelasting van chauffeurs a1les
te naken met de k!íallteit van de
erkplannlng in de bedrljven. De

werkplanning is vaÍl invloed op de
lengte en (on)regelnatlSheid van de
werktijden, de tijdsdruk, hêt !{e1 of
niet kunnen opÍremeo van vrije dagen
en de nerksfeer.

Problenen net de werkplanÍÉng kottrl:
neíl in a1le sektoren van het vervoer
tegen, Bovendien ís dlt de laatste
jaren op verschillende punten ver-
slechterd; dienstroosters van bus-
chauffeurs werden krapper, evela1s
de tijdsplanning in het goêderenver-
voer. In het goederenvefvoer is de
si.tuatle het slecht€t bij charter-
wer:k en 1Íl de kleine bedrijven,

Ritverdeling door de celtrale is een
belan8Íljk onderdeel van de verk-
plannlng iIl het taxivervoêr, Ilier:bij
doen zlch konflikten tussen chauf-
feurs en ceqtralisten vóór; centra-
1i6ten worden beschuldlSd van oneer-
lijke Í1tverdeling.
Io de grotê steden_-{ordt hêt anbu-
lance-vervoer gekoordinêerd door de
Centrale Post Àdbulancevervoer
(CPÀ). De ritverdeling door deze
CPÁrs is voor aÍ0bu1ance-chauffeurs
in de parEikuliere bedrijven een
oorzaak van spanning en er8ernis
doordat nen zich in een goede uitoe-
feni.ng van de taak voelt beleÍmerd.
Deze posten worden benand door GG &
GD-personeel, die de anbulances van
de GC & GD bij het verdelen van
spoedvervoer bevooidelen ten opzich-
te van de partikuliere ambulancê. De
partikulíere {agens vorden gebruikt
a1s een soort besteldienst oÍo pa-
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tii;oten van huls naar poliklinieken
en terug Èe brengen, Deze rijze vao
ritverdeling gaat nogal eens Letr
koste van een optirale en sne11e
hulpvêr1eÍti[g bij oÍrgêva11ên, aIs
zorn spoedrit aan een GG & GD wagen
wordt toêger,rezen terwijl een parti-
kuliere anbulance het díchtst in de
buurt is.

riÁ1s llij bij toeval bij een ónge-
va1 terecht konen, gebeurt het
geregeld dat we al1een maar eet_
ste hulp nogên verlenên, eo dat
een Íagen van de GG & GD voor: de
patienten-afvoet \4rordt oP-
geroepen. Dat betekent dus dat
k/i i net eên ambulance op een am-
b,rl ance staan tê wachten.tr

Tn busonderne[ingen eÍ1 de grotere
taxi- en ambulancebedrijven ligt de
lengte van de uerktijd nin of roeer
vast; hel is een doelstelling' kri-
terluo op basis waarvan het rooster
uordt op8esleld. Bij het lange af-
standsvervoêr (beroepsgoederen- en
toerlragensektor) is dít niet het ge-
va1. Het is niet voor niets dat de
langste \,rerktijden ir het ber:oeps-
vervoer zich juist bij vracht\{agen-
en toeringcaachauf feurs vóórdoen.
Door de werktijd ook hier a1s doel-
stelling in de planning op lre nenen,
kan de arbeidsduur verkort worden.
Praktljkervaringen 1n ttans-porton-
derntudngen laten zien dat dit uit-
voetbaar is, en dat ook kosteovoor-
delen a1s gevolg van kortere werk-
tijden en minder werkbelasting noge-
lijk zijn,

De riiti-jden zoals die berekênd wor-
den, zijí in vrijldel a1le sektore[
van het beroepsvervoer te krap beine-
ten. Ir wordt in het algetsêen te
veinig rekening gehoudeÍr net de kan-
sen op vertragj.ngen ondêrweg. Bij de
werkplanning in toerwagen- en trans-
portbedrijven uordt naar het oordeel
van chauffeurs onvoldoênde gebruik
geoaakt van de kênnis en praktijker-
varing díe zij hebben. Dit heeft ook
te maken net het felt, dat er in een
groot aanEal transportbedrijven geen
sprake is van werkoverleg of enige
andere vorm van medezeggensc hap.

^a[bêYê11ngen.
In het algeDêen kao de werkbelastiírg
van chauffeors verDindetd worden
door een betere planning. Dit bledt
Bogelijkheden voor het verkorÈen en
regelnatigêr maken van werktijden,
veridindering van tijdsdruk, beter
opneetsbare vrije dagen, het bevorde-
rêo vaD een goedê werksfeer en noti-
vatie, en verlaging van de bedrijfs-
kosten.

Door de werktijd ín het goedere[ver-
voe! eo in dê toerwagensektor a1s
doelstelling in dê planring op te
nenen, kan de atbeidsduur vêrkorl:
rorden. In de wêrkplanning van deze
bedrijven zou ook geêxperinenteerd
kunnen worden net aflossiÍtgssysternen
en wisselplaaEsen op de inEernatio-
nale traDÊportroui:es, en roulatie v-
an chauffeurs over versch i 11ende
vervoerssoorteÍr. Ontkoppeling van
nan en wagen is daarbíi onvernijde-
1ijk. Bij kleinere bedrijven zal
voor een betere planning tevens Eeer
onderlinge sanenwerking nodig ziJn.
Kortere vachttijden aan de grenzen
noeten bereikt rordên door verniíde-
ring e[/of autonatisering van doua-
ne-fornallteiten (kontrole van doku-
neaten e.d.), In het goedereDvervoet
zijn ook goede afspraken met op-
drachtgevers over laden elr lossen
van belang. Vêrtr:aging en onnodig
Iangê verktijden kunnen daardoor
voorkoBen worden,

In toerwagenbedrijven Boet er vootts
bij de ritverdeling op gelet Íorden,
dat de reistijd tussen nooÍrpl-aats en
het begin- of eindpunt van de rit
voor chauffeurs zo kleín mogelijk
1s; dit is eên kwestie van goede
ritverdeling over chauffeurs. Io de
toeiwagensektor zijn er: net nane bij
de aan- en afvoer van passagiers
naar verzamelpunten nogelijkheden
voor aflossing van chauffeurs. Hettuitventenrr van passagiers over
neerdêre hotels, zoals dat bij toer-
ritten gebeurt, noet zoveel mogelijk
voorkone[ worden.

Bij de Íerkplanlling in toernagen- en
transportbêdrijven noet beter ge-
bruik genaakl tÍordên van de kennis
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en praktijkelvaring van chauffeurÊ.
Eet ínvoerefl van Ínedezeggenschap
(bi.jvoorbeeld serkovêrleg) kan h1êr-
aan êêo bljdrage leveren.

De rijtijden in het bêroepsvervoêr
Doeten voldoetlde ruim beneten zijn,
en Eoeten chauffeurs Íoogeliikheden
biedên oÍo te pauzeren op nonenten
waarop zij dat zelf nodig achten.
Hleraan ontbreekE het nog iII vrijwel
alle sekloren van het beroepsver-
voer. Het dlênstrooster van bus-
chauffeurs ooet gebaseerd uorden op
reele netingen van de benod igde om-
looptijden,
In a1le sektoren vafl het beroepsver-
voer zouden de werktljden regelDati-
8er genaakt kunnen wordên door ook
eeo bepaalde regelnaat van begin- en
eindtijden a1s doelstelling in de
planning op te nemen.

l.lerkplanning op taxi-centrales bete-
kent onder andere het efficiËnter
(èn eerlijk) vêrdelen van de rltten
over de wagens. Hierbij zouden nleu-
we Lechnologieën hulp kunnen bieden;
ê1s de celtrale de positie van a1le
vÉl8êns kan volgen (rrlokalisatie-sys-
teenrr)r kan êlke rit aan de dichtst-
bljzljnde íagen worden gegeveí.
Wêchttijden, {erkdruk, rijden zonder
passagier of patiënt eÍr konkufentie
ldorden daardoor verdinderd. 0p de
CPA-posten noêt gestreeft worden
naar een efflciËntê en êverrredige
verdeling van spoedvervoêr en gerê-
geld vervoer over CG & GD en parti-
kuliere {agens.

Betêre roostêrs net regelnatiger
verktijden ên goed opneenbare vrije
dêgen kunnên Eogê1ijk geoaakt worden
door sane tetking vao ambulance-cen-
tralês net de bedrijven en tussen
bedrijven ondêr1ing. Door de weÈtê-
1ljke miniEuD bezettlngsgraad per
stad in plaats va'r per bedrijf te
bepalen, is een betere verlofrege-
ling nogelÍJk.

Sociaal beleid.

Voor waÈ de toekomst betreft zljn dê
verwachtiogen over de ontrÍikkellog
varl dê werkbelasting en gezondhelds-
sltuatie van beroepschauffeurs son-
ber. Io het verleden haddên chauf-
feurs voor sie het verk te zwaar
uerd, nog een iedelijke kans oo een
andere baan te vinden. 0p deze trla-
nier selektêerden chauffeurs zich-
zelf we1; een grote groep net ge-
zondheidsprobleoen koos zelf voo!
lichter werk.

De kansen op ander l{êrk zijn echter
verkleind, en zu-Llen nog kleiner
qorden. Ten eerste door de grote
verkeloosheid. Tên tÍeede doordat
chauffeurs êen betrekkelijk laag op-
leidingsnivo hebben, in een tijd dat
dê opleidiígseisen irt a1le bedrijfs-
takken voortdurend orden op-
geschroefd, vereacht rDag vorden daE
hLerdoor het vrijl'i11ig verloop nog
verder zal dalen dan nu al gebeurd
16. De genlddelde leeftijd van
chauffeurs za1 daardoor stijgen;
vergrijzing (zíe tabel 8). In het
bêroepsgoedêrenvervoer zl jn deze
ontwikkelíngen a1 duldê1ijk raár-
neembaar, Ílaar ook in de andere sek-
toren van het vervoer Doeten ze vet-
[acht {orden,

Tábê1. 8. léeftijdsopbouÍ van chauffeurs in het beroepsgoederelvervoer
over de eeg.

1978 1980

percentage chauffeurs: 21 jaar en jonger
22 tln 39 jaar
40 jaar en ouder

6,0
74,O
20,0

100

73,0 Z

100 z



Het gevolg yaÍr vergrljzing en dalend
verloop za1 zijn dat steeds Béér
chauffeurs ín een gevarenzone te-
recht konen, vant boven de 35 à 40
Jaar neeÉt de kaÍrs op ernstigê ge-
zondheldsprobleDen ên ar-
beidsongeschiktheid snel toe, nn
daarbij komt nog dat de tijdsdruk en
psychische belasÈing van chauffêurs
in verschlllende sektoreÍ van het
vervoer de laatstê jaren zijn toegê-

Áarbe'YellngeD.

VerIIchL I ng van de arbeidssiEuatie
vaÍr chauffeurs wordt door het dalend
verloop en de vergrijzing extra
noodzakelljk. Maar daarnaast daken
deze ontrlkkelingen tDaatregelelr no-
dig op het gebied van het socíaal
beleid; opleiding, loopbaanbeleid en
bedri jf sgezondheidszorg.

Iopbaaa en oplei.ding.

Er is eigeolljk geen sprake van een
loopbaanperspektief in hel chauf-
feursbetoep. Men begint en eindigt
zun loopDaan vee-Lat 1n êen en 0e-
zelfde funktie. Aan introdukLie en
het inrrerken van nieu\íe chauffe[rs
eordt 1n de tlansportondêrneEingen
velnig aandacht besteed. Vroeger be-
gonnen vrachtwagenchauffeurs als
bijrljder en groeiden geleídelijk in
het beroep. Die opleidingstaak is
door de bedrlJfstak v.ijwel volledig
naar de exLerne opleidingen afBe-
schoven.

Uogelijkheden on op latere leeftijd
de loopbaan af te bouríen in een
llchtere funktie zijn in de ver-
voerssektor beperkt. Gelet op de
zvaarte van het werk 1s die behoefte
aan afbouv zeker aanwezig bij b.v.
bus-, toêiragen- en vracht-
yagenchêuffeurs. Met een toename van
de behoefte aan lichtere funkties
voor oudere chauffeurs noet in ver-
band met eerder bêschreven ontllikke-
1lngen (taakverzwaring, vergrijzing)
rekening gehouden yorden. Er is nu
al eên tekort aan overplaatsingsmo-
gelilkhedeo voor Eet nane bus- en
vrachtwagenchauf f eurs,

^anbevelingên.
0n chauffeurs de Dogelijkheid te
biêdên voor afbouw van hlln loopbaan
moeten zii voorrang krijgen bij ín-
terne vakatures van b.v, planÍters-
funkties ( goederenvervoeÍ, toer-
wagensektor) of kantoorwerk (buson-
derleníngen). Bedrijven noeten een
aktief herplaatsiogsbêleid voeren,
ook voor gedeeltelijk arbeídsooge-
schikte chauf feurs. Mogelijkheden
voor verdere studíe en opleiding
vergroten de herplaatsingskansen van
chauffeurs.

De loopbaan van vracht-
Íagelchauffeurs Boet geleidelijk op-
gebouwd worden, te bêgilrnefl met een-
voudiger chauffeurswerk, en pas la-
ter specialistisch of intêrnationaal
vervoer. Àfbouw van de loopbaan van
oudere chauffeurs kan naast her-
plaaLsing en opleldiog ook beteke-
nên: teruggang Íraar lichter chauf-
feurs\rerk (b.v. groepsvervoêr in de
LourLngcarsektor), flexibele pensio-
nering (korte werktijden) of vêr-
vroegde uittrediog.

0p verschillende punten kan het
funktioneren van vracht-
q/agenchauf f eurs serbeterd worden
door de aansluÍting van de leerling-
stelsel-opleiding op de huidige en
toekonstige funkt.ie-eiseÍr te verbe-
teren. Door êen conDissie van de SER
qordl o.a. aanbevolen in de oplei-
ding neer aandacht te besteden aan:
adninistratieve Laken, anticiperen
in rijgedrag, kootrolê aan dê wagên,
laden en ladingsbevêiliging, komêr-
ciele informatieverstrekking er kon-
nunikatie net klanten, ongaan net
nieuwe íÍlf ornatietechnieken en elek-
trorische apparatuur!

Taxi- en buschauffeurs zouden betere
instruktie kunnen krijgen ilt de on-
gang nêt het publiek (m.n. optreden
tegen agressieve passagiers),

Bedri j f sgezoDdhêidszorg -

De bedrijfsgêzondheidszorg in de
vervoerssektor is in vele opzichten
achtergebleven bii andere bedrl-jf s-
Lakken, A11een busonderne[inBen zijn
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blj êen BCD aangesloten. Aanstel-
ltngs- en periodiekê keuringen zijnhler a1 we-L geregeld. Veel Ëuschauf-
feurs zijn van oelring dat de relatie
van gêzondheidsprobleÍnen net hêt

verk door de bedrijfsartsen te wei_n18 wordt gelegd, De kennis die be_orlJlSartsen van de oorzaken van

^r_t:!:: 
in de arbeidssituatie hêbben,

spee-Lt oeestsl geen ro1 in het be_
-Leid van het bedrijf.
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(eurinSen zijn op zich onvoldoende
voor een goede Eedische begeleiding
van chêuffêurs. Ult onderzoek blijkt
dat vêe1 gêzondheLdsproblenen die
mensen uítêindelijk ar-
beidsongeschikt voor het chauffeurs-
beroep naken, bij períodieke keu-
ringen niet konden worden ontdekt.
De nedlsche en peychologÍsche keu-
iing bij aanstelLlng van buschauf-
feurs i.s streng. Toch kaí ook deze
systeDatische selektie nieE verhin-
deren, dat een belangrijk dêe1 van
de goedgekeurde chauffêurs later
toch Det gezondheidsproblenen en sf-
keuring te oaken krijgt, DaaroE noet
naast keuiing preventiê door verbê-
lering van de arbeidssituatie een
minsiens zo belangaijke taak voor
een BGD in de sektor van het be-
roepsvervoer zijn.

Een buscharffeur: 'iMet 1500 so1-
licitanten zijn ze niet iít staat
on 39 vakatureÉ op te vu11en."

Voor toerra,agenchauffeurs 1s een
vljfjaarliJkse nedische keuring ver-
plicht, en is jaarlijkse keurjng
voorgeschrêven voor chauffeurs van
50 jaar ên ouder, In dê praktijk
koÍnÈ hier echter weinig van terecht.
Medische verklaringen lrorden nogal
eens afgegeven zonder dat er rirerke-
lijk Sekeurd is. De getseeote kan bij
het verlenên van vergunningen aan
tax L-bedr ilven Íledische keuring van
cbauffeurs verplÍcht ste11en. In
so0urige gemeentes is een aanstef-
lingskeuring voor taxi-chauf feu.s
inderdaad vereist, naar in de oeeste
plaaEsen is er nLets geregeld. Bij
het arÀbulance-vervoer vinden e]: Ln
een aantal bedrijven Dedische keu-
ringên plaaLs, op vriJwillige basis.
Met ílame in kleine bedrijven gebeuÍt
dit neestal niet. (eurlng Ira vervoer
van patlëntên tset besnetteliJke
ziekte vindt in de rêge1 niet
plaaEs,
In het goederenvervoet is er van
bedriJf sgezondhêidszorg vrijvel geen
sprake. Ziekteverzuim vordE niet
sy steÍnaEisch bijgehouden, en nedí-
sche keuring bij aanstelling vindt
in veel bedrijvên niet plaats, hoê-
we1 de CÀ0 dit voorschrijft,

nen vakboÍrdsbêsÈuurder over de
Dedische verklaring voor toer-
wagencháuffeurg: rrlr zi.JÍr
werkgevers die ze al voolgedrukt
klaar hebbên liggen. Van één
chauffeur is bekend dat hij ooit
eens een velklaritg had die
ondertekend was door doktei .. .uit .. .. Maar dokter ,. . in .. .
bestaat heleEaal nlet.tr

nen vrachtwagenchauf f eur:'rMijn
baas vroeg eeo offerte van de
kosten van keuring aarl 4 artsen,
en stuurde ons o6ar dê
goedkoopstê. Diê vroêg ÍDi-i of ik
m1j lekker voelde. Toen ik ja
zei, en nsda! ik ook nog een paar
lettêrs op hêt bord bleek tê
kunnen lezen, roocht ik weer
vertrekken. tt

Chauffeurs zijn ln het algeEeen veI
voorstaDder van de invoering van
goede periodieke keuringen. WeI Ís
er enige vrees d€L keuríngsgegevens
door werkgevers aangegrepen zul I en
rrrorden om chauffêurs det ge-
zondhêldsprob1êoen het bedri-jf u1t
te werken. Ge1êt op de huidige prak-
tijken dLe zLch in bijvoorbe;ld het
goederenvervoer vóórdoen, is deze
vreês Íiet ongegrond.

Het ontir'ikkelen en uitbreiden van de
bedrijfsgêzondheldszorg in her be-
roepsvervoer is íensêlijk. Ten eêr-
ste geven de vele gezondheidsproble_
rDen en afkêuringen onder chaufEeurs
daartoe a1le reden. Ten Ëweêdê wordt
Bedische begeleiding in het algeDeen
noodzakelijk geacht bi-i werkneners
die Eêt onregelrnatige irerktljden te
nakên hebben.

Àanbeveliagen.

Er is in dê vervoerssekEor dringend
behoefte aan het opzetten van eàn
stelsel van bêdrijfsgezondheidszorg.
Er 1lgt in het beroepsvervoer in ale
eerste plaats een taak in de preven-
tie van ziekte door het eren en
besLri jden van schadelljke lnv1oe-
den. Dir is een Ín de set vastgeleg-
de taak van de BGD.
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Verbetering Jan de bedrijfsgezond-
heidszorg in het beroepsvervoer [loêt
verder betekeneni aanstê11ings- ên
periodiekê keuriogen, registratle eo
analyse van gegeveog over ziektêver_
zuim en beroepszÍekten, ên op basis
daarvan bestrijdinS van ziektevêr-
oorzakende faktoren in de arbeldssi-
tuatie (6). Tevens 1s aansluitLÍIg
bii regionale BGDia gewenêt, zoêls
door de vervoersbond FNV voorgesteld
tijdens de CÁG-onderhandelingen van
1986. Voor een preventief Sezond-
heidsbeleid zu11en er in zulke re-
gionale BGDis naast artsen ook vei-
llgheldskundigen, ergonoden e. d.
{erkzaaD Boeten ziln. De Beeste be-
drijven in het vervoer zijn te kleln
oÍl er een ê1gen BGD op ná te kunnen
houden.

Er noêt Bezorgd worden voor gatán-
ties dat Eedische SegeveÍls dool
nerkSevers niet nisbruikt kunnen
rrorden.

Tecbnologie .

Niêuve technologieên zu11en in de
toekonst in het betoêpsvetvoer toe-
gepast \,rorden. zo vordt er bljvoor-
beeld gêr"'erkt aan verkeersinforda-
liesystenen voor vrachtnagens en
loepassing van koopulers in taxí-
centrales. Deze systenen kunnen zo-
vel gu[stige a1s onguDstlge gevolgen
voor de arbeidssiÈuatie van chauf-
feurs hebben. In pÍlncipe ,u1len bê-
drijven autooatisering ví1len ge-
bruiken on de pioduktiviteit en êf-
flciency te verhogen. Grotêre tljds-
druk en verkbelasting zlln de drel-
Sende gevolgeo hiervao.

ÁanbeÍellngeB.

Vakbonden zu11en erop moeten toêz1en
dat julst de gunstiSe nogelijkhedên
die autooatiserina en n.ieuve techno-
logiêen voor de werkbelasling ble-
dên, gereallseerd vorden, De gevol-
gen ván autoEatiserlng zijn te beïn-
vloeden, ên hangen van keuzes af,

Co[puters en andere nieuve technolo-
Sieen kunnen eeÍr hulpmiddêl zijn bij
de verbeteriÍrgen in de werkplanning,
diê hieaboven beschreven zi-jn. Com-

puters kunÍlen gêbruikt yorilen om
dienstroo€terÊ te berekenen, !itvêr-
delhgen en afloaslngsplaatsen te
bepalen, Verkeersinf ornatie-systeoen
kutnen
vertraginSên onderrdêg helpen vernil-
den,

fn de tsxi-gektor kan autorDátlsering
van de taxl-centralê mo8êlijk de be-
scherning vên chauffeurg tegeo ove!-
vallers vêrbêteren. À1s alle taxirs
op de centrale direkt gêlokaliseerd
kunner worden, kan er bij alarD veel
sneller hulp geboden vorden dsD nu
het geval 1s.
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hoofdstuk 5

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WETZUN VAN CHAUFFEURS

In de vorlge drie hoofdêtukken 1a lngegaan op de werk- en ruettljdên, de
arbêldsotsgtandighedêfl en het onderneningsbeleid in het beroêpsvervoer ovcr L .

veg, Daaruit bleek, dat deze ÀspeLten vao de arbeidsslluatie van chaufferrri
vele veÍsch1l1ênde puntên gêvolgen hebbeÍr voor hun gezondheid' lrej.ligheli ':
!,Ê1zLjn. Vernoeidheid verd genoedd aLs Íleêsl direkt oerkbare effekt van het
verk. En verooeidheid kan weer lelden fot een Srotere odveÍ1ighêid voor d!
beroepschauf f eur zelf èn voor andere vêrkeersdeelÀenêrE.

Daar[aast rreid besproke! vê1k€ relàtiea er zijn tussên de arbêldssltuatl.r :.
hêt se1zljn. Spanfl1Írgel eÍr koÍrfliktên, het ontbreken van plezier 1n het v/ír I

kunnên de rnin of neer direkt en da8êlijks tserkbare gevolgen rijn van onguri
stige as9êkten van de arbeidssituatie.

Erns!{ge llchanelllke of psychÍsche ziekten a1s gevolg vao êen sl{:chtê
àrbeldesltuatie yorden vaaL pos na verloop van Jaren oeDkbaar. I)ê kans o!, ,

,lekte {ordt groter Ítaarmate ieruênd la[ger het beroep uitgeoefênd hêefÈ.

^rbeidsongegc-hlktheld 
kan uítelndeliJk het gevolg zijo.

Veelal 1s Í!1et één afzondelijk aspekt vaÍt de arbeidssltuatie dê oorraaL vàí
zlekte. Meestal zal het een hooblnatie van verschlllende ongongtlSe keÍ1lner-i,.,.
van hêt werk zijn.

In dit hoofdEtuk worden de probleoen 1oop, valr de spljsvêrteringsoÍganÈr
ra.b.t. gêzoldheid, vêl1igheid en (oaag, darmen), psychlschê s]toói':i l

uêlzijn van chairffeurs nog eens sen, slaapklschteD en ziekte a6n ,1.!

êystenatisch op een rÍJtjê 8ezêt. 0p luchtrreSêD (grlep, verkoudheld),
basis van gêgevêns ult setenschappe-
1j.jk onderzoek \rordt aa[8e8even 1Ít
hoeverre de sltuatie op verschll-
lende punten a1 dan nLêt erostig
gênoêld noet worden. IÍ! grote lune!
vordt nognaals beschrever ln Íelke
opzichten problenen ts.b.t. gezond-
heid, veÍ119hêid ên velzijn v6n
chauffeurs roet hun arbeldssl.tuatle
tê naken hebben.

Ziekte e! 8êzoodheid.

In de verschíllende chauffeurs-funk-
ties koot nen opvallend vaak dezelf-
de ziêktes en gezotrdheldsprobleDen
têgen. Uit binneÍF en bultetrlands
oDderzoêk blijkt dat de neest vó6r-
konende gèzoodheidsproblenen van be-
toepschauffeurs zljn:
aandoeningên aao het belregingsappa-
raat (spieren, gêwrlchtea, bottêo),
ziekte van hêt hart en de bloedsoE
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zlekten der bêraêglngBorganeo
péychlsche stoordlsg€n
zíekten van het cl.rculatlesysteeo
vervondlngen en verglftiglngell
ziekten van zealuygteleêl en zllltulgett
ziekten van de adenhalinggvêgên
ziektên van de splJsvertelLngsorgaÍren
nieuvvoroi ngen
lnfektlezlêkten
endocrieaé stoornls€el, stofylEgellÍrgs- etr
voêdÍngsstoornlesen
ziekten van het urogenltaal systeed
ziektèn van de huíd
aangeboren EisvordiÍtgen
zlektên van het bloed en de bloedbereldêDde
organeÍl
zva48easchap, bêring, klaánbed
onvoldoeÍlde onachreven kl.achtên en syoptodeo
onbekend

29,7 Z
20,s z
t4,3 Z
6,6 Z
6,3 Z
4,7 Z
3,6 Z
2,O Z
t,3 z

r,t z
o,9 z
0,6 7,

0,2 z

0,I u
0,0 z
1,0 Í
7,O Z

t00 z

labê1 9, IAÈultkerhSen Ln
BedrlJfÊvereriLSlng

ln hêt vegveryoer, nnar ooruaak.
het vervoer.

1982

Het vóórkooeo van deze zielÈes bij
chauffeurs heeft volgeng onderzoe-
kers duldelilk te oakeÍ! Det huo sr-
beidssltuatiê. IIet Ls vaaft eeÍr koo-
binatie van retschlllende otguírstlge
aspekten van het chauffeursyerk die
zLekte tot gevolg heeft.

Tabel 10. flachten 6an het belt€glngsêppêraat

percentage personen dat de laatgte 12 [aanden klachten
(piJnlkranp) had

nek
schouders
boveÍtatuen
bovenste deel v6n de rug
ellebogen
odderste deel van de rug
polsen/handen
heupen/diJen
knleên
kuitên
enkels/voeten

v. DetoepeÍr

42
23

8
57

9
l5
27
I4
20

36
24
24
l5
63
10

L7
22

232
2T
I
9
9

4A
10
10
23
!
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flachten aa! het bêyeglngsapparaat
kunnel het gevolg zljn van trillin-
8eo eÍr schokkeo, het 1aÍrgdurlg 1n
dezêlfdê houdiog eÍr/of êeÍ! slechte
houdLng doeten zitten, en hi.nder van
tocht, kou en t eoperatuursyi sseling,
Deze faktorên hebben e1k op zj.ch eên
ongunstlSe Uítwerking op de spieren
en Bêïríchten, Maar doordat deze
faktorên in het chauffeurs*etk in
koEbínatle IIêt ê1kaar aar!\rezlg zijo,
vordt het effekt op sPier- ên ge-
nrichtsklachten llog verder yet-
sterkt. Á1s een chauffeur bijvoor-
beeld te ver van het stuur af zit ell
daardoor zijn arllelt en schouders biJ
het sturen doet overÉtrekken, zuller!
deze spieren en gelÍichten extra
kYetsbaêr zijn voor tocht, kou of
tri111n8en.

Pijrr iÍr de rug, nek ên schoudere
zUn de klachte[ aan het bewegings-
apparaat íaarnee chauffeurs het
oeest te Dakên hebben. Áls gevolg
van deze klachten wordên chauffeurs
vaker en eerde. arbeidsongeschikt
dan in andere bêroêpen het gêval is.
De kans op ziekte vad het hart en de
bloedsoElooD yordt blj chauffeurs
vêrgroot door! Sebrek aan lichaans-
beíêging in het íerk, slechtê voê-
dlng en het roken. Er vordt onder
chauffeurs veel 8eÍookt; dit kan
verklarên waaron ziJ een relatief
grote kans op sterfte door longkan-
kêr hebbeo.

Psychische stoornissèn kunnen in
verband gebracht yordeo met de psy-
chische belasEing van chauffeurs in
hun werk en daatbuitên. Deze psychi-
sche belasting komt o.a. voort uit
de tljdsdruk in hêt werk, overver-
ooèidheid door de onregelnatigheid
en de daarmee ss$enhangende span-
ningen in heE pri.vé-leven. Psychi-
sche problenen kunnen b1j chauffeurs
mêt naEe tot uitdrukking komen in de
vorn van aogst, deprêssiviteit erl
aSressle (zie tabel Ll).

Uit de voorgaande hoofdstukken kyao
naar voren dat de psychische belas-
ting 1n het chauffeurêberoep op so8-
nige punten de laatste Jêlen verder
is toegenonen, Door het opschroeven

van de produktlviteit eo een strak-
kere p1ênníng - zgn. intensiveríng
van het werk - wordên chauffeurs in
toênemeÍrde Date geko[fronteerd met
tijdsdruk. MeL name vrachtÍagen- en
busctEuffeurs zijn van oordeel, dat
hun taak verzwaard is doordat men
rDinder zelfstandlgheid en vrijheid
heeft, ên doordat de beschikbare
riJtljd otvoldoende is,

Een vrachtwagenchauffeur: vroê-
ger had je houten chauffeurs en
iJzeren vrachtrdagens, tegenvoot-
dig heb je stalen chauffeurs en
houten vrachtsagens nodig.il



Tabel 11. WÀO-casuïstiek.
1ntêrnatlonalê

Herotrdêrzoek door dê Gl"lD vaÍl 14 afgekeurde
v!achtrrageochauf f eurs.

l..ltrtó brt rírY.l

pst lënt l

It.lt.í..€hl.ó..1.

pat!ènt Ê.

.r.rt.9..chl.d..l.
3 t..r
r@. b.rtn .1. lnt cà.oft.rt
sulll.cht.n. l... tr..ncil.l.t.
rtta t r.ió b.ór!.t -r !{l-
ll.càr... t c.í.r.r !6--É.
prrn 1. n9. Jar. ltta

ro t..r brNn!.d. tt-r
óra.l.r !.lt.i *lir!ó t .
p.ttait -. .'!r.1. óo.L..
!.Éla r toà|. !.tt.ll..il.

.r.l.tt. -r$.F.ttr4 lb-
io-- aoÈ|..t lt..ito -l
.Lt .r.t. l. ...tr rrtt

lF; Ld.tt.i t. ..t9.9..t
.Lratrrd.r .1. ..b.ró.-
tL..Dt. F ill d.trr.a.i.

I t..r brnDnr.'ld
or..rp.Mn, a r..d.n ln lttt,
a -xtr'.n ln lttt, ...ldl.a ln
r rra.

I^O, ..ó- d@r h.rp,r.ctsu.

pitlënt l.

.lar t.!ta*!ld6 r a

r..auró hÍt rrlv.l

prilliot J.

.1.lt.ar.éil.a.n!.

t..lrrla brl rrtr.l

prtlënt X,

.r.rr.a.r€ir.ó.nr.

l-itlró br, {r!v.l

... r0 ,... b!M.!.d rÀ

r..l d.rs.., -! tta.nrng.n

r.9. 9 .. ot r.t l. riat'
I. ton-.d. -t.r .9....1.1.
sdrr.ch. r!..it..: prtn lÀ
h@tó, n.l, r[ .n 09.
ltta

llo, .r4.. Èti dubr.u.,

rt t..t
.nl.t. xl.. ln t lt.nl.na
ogaaË! Y.9... @ll.p., à.
l.ií. .lr:.. t! d.{r ..rtqtt.
tl.cltt.rr op.tllttn9.n, b.n 5d_
à.la. thl..llgà.ld a. ..í.t.

! t... h...à.rt,.!t
Êr. r.{ilqtg rl.la.r.tor.
.lct. r!trb.i3.r

p.tlënt C.

.r.lt.t...hl.d..rr

r-ltlró àrt eltt.r

De gerlddelde leeftiJd var de tolale g.oep (t4 chaufteurs)
bij siav.l ra3 35,4 1..r.
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Het aêntal arbeidsongeschikten i.n de
vervoeraaektor is de laatsLe -jaren
sterk gestegeÍ!. opvall.end is, dat
dít Det naoe kodt doordat et Deer
nense[ r.erden afgekeurd vanvege psy-
chische gÈoornisseo. Daaroaa€t naD
ook het êanta1 afkeuringen van*e8eÍr
ziekte aan het beveglngsapparaat
echter duidelijk toe,

Ziekte van de spijsverteringsorganen
bij chauffeurs kan eveneens in ver-
band gtáan set psychlsche sparlnlng-
en. Daêrnaast zijn slechte en onte-
gelnallge voeding, gebrek aan Ii-
chaarBbeweging, verDoeidheid, uit-
laatgassên en schokken elr trillingen
hierop vaD iÍrv1oed.

feurs. l{anL verEoeld achter het
stuur zlttel levert risikots op voor
de vêiligheid van beroepschauffeurs
ln het verkeer. En ook de veiligheid
van andere verkeersdeelnemerg is
hierEee ín het geding. onderzoek
heeft uitgeuezen dat heL ongevalsri -

siko toenêent naêrBate oen langer
achler het stuur gezeten heeft, Med,
Selet op hun erg lange rrerktljden
Iopen daaron vracht{agen- en toe-
ringcarchauf fêu rs extra risikors.

Slaapklachten van chauffeurs zijn
het gevolg van de onregelnatigheid
van de werktijden. Het voo.Èdurend
in een lawaaiiSe ongeving ooeEen
wetken hêeft eyenêens een ongungtige
invloed op de s1aap.

Chauffeurs zijn extra vat'D]3ï vooa
griep en verkoudheid doori:* 2..; in
huD yerk blootgesteld zi-ir. aan
tocht, hltte, kou en \fisseling van
teÍnperatuur.

Vêreeldhetd ea otrgev611en.

fn het werk van chauffeuis zijn ver-
keersongevallen een beruepsrisiko.
Beroepschauffeuas hêbben een rela-
tiêf grote kans om bij ongelukken
betrokken Èe raken, ondat zij jaar-
lijks veel Eeer kiloÍleters afleSSen
dan partlkuliere vêrkeersdêelneoers.

VerEoeldheid yormt eên bedreigÍng
voor dê gezondhêid van beroepschauf-

Tabêl 12. Slaapklachten bij bus- en vrachtwagenchauf feurs.

percentage per.sonen:

tadsbus I vtêchtwagen

geen slaapklachterl
1lchte slaapkl6chten
errlstlge slaapklachlen
zeer ernstige slaapklachten

302 I t7 7"

37 125
28 li5
512



Dr is onderzoek gedaan naar de ge-
volgen van verooeidheid voor het
weggedrag en de rijvaardigheid van
chauffeurs. À1s nêI! vêrDoeider
rirordt, gaat nen trager reagêrel,
verninderen de aandacht en concen-
Lratie, gaan chauffeurs "ruwert' ri.j-
den (slingeren, onregelnatige Ênel_
heid), en nenen ze grotere rísikors,
bijvoorbeeld bij het inhalen. Bij
extrene vermoeidheid kriigen chauf-
feurs soÍ0s hallucinaties, kuoneo ze
zich de1ên van de afgelêgde route
niet neer herinnerên, of va11en ach-
ter het stuur io s1aap,

Toch za1 vernoeidheid niet autoBa-
tisch tot Eeer oÍrgelukken leiderl.
Chauffeurs zu11en er a11es aan pro-
beren te doên oI[ ongevallen te Voor-
kàEen. Dit betekent dat Ben de ge-
volgen van vermoeidheid en slaperí8-
heid za1 proberen te koflpenseren
door het leveren van extra inspan-
nin8. Daaroaast zijn roken êo het
aanzettên van dê radio voor chauf-
feurs beproefde mlddelen on slape-
righeid te bestrijden, die evenwel
op de lange duur a1leen aaar ongun-
stig op de gezondheid en veiligheid
kunnen uiL erken.

Wat zijn de belangrijkste oorzaket
van vermoeidheid bii chauffeurs? Het
besturen van een voertuig vereist in
de eerste plaats geestelijke lnspaÍ-
ning: de chauffeur noet zich voort-
durend koncentreaen op dê verkeers-
situatie, hêi weggedrag vaD anderen,
zijn instrumenten etc.. te geeste-
lijke veinoeidheid diê hiervan het
gevolg is, kan nog versterkt worden
door slechte weersomstandígheden,
slecht zicht door duisternis of
mist, druk verkeêr, eentoírigheid,
hitte, onvoldoende venEilatie en
vêrkeerde voeding.
Lichanelijke vermoeidheid wordt tij-
dens het rijden telreeg gebracht door
het langdurig ín een onveranderde en
eventueel slechLe houding noeten
zitten, en doordêt de spíeren belast
Uorden bij hel opvangen van tril-
lingen en schokken. Maar ook de
werkzaanheden die chauffeurs naast
het riiden nog verrichteo (b.v. 1a-
den en lossen) vergroten de ver-
moeidheid,

Vermoeidheid neemt toe naarmate lnen
langer achterêen gereden heeft,
Daarnaast ís het tijdstip van de dag
belangr:ijk. rs Nachts is de kans op
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een oÍrgeluk a1s gevolg valr veirDoeid-
heid grotêr. Bij nachtrarêrk za1 ver-
moeidheid sneller optreden, a1s ge-
volg van slaaptekort en ondat het
prestatievermogen rs nachts ainder
is.

Eén van de gevaarlijkste oBstandig-
heden in het cha[ffeursberoep is de
noodzaak oÍ0 een besteEning op tijd
te bereiken, ondanks a1lerlei ver-
tragingen die de chauffeur zelf niet
onder kontrole heeft, en ongeacht
diens fítheid of vernoeidheid. Juisr
dóór zulke vertragingen en onver-
\tachte belenmeringen is de inspan-
ning die het chauffeurswerk vergt
erg wisseleod en onberekenbaar. Maar
de krappe en inflexibêle ti-idsche-
roar€ laten het oiet toe dat de
chauffeur een pauze kan nemen op het
nonent dat hijzelf merkt dat dat
nodlg is door zijn vermoeidheid. Dit
probleem is de laatste ja.en a11een
naar ergêr geworden! Deze tijdsdruk
is een ernstige bedreiging voor de
verkeersveilighêid van beroepschauf-
feurs èn andere verkeersdeelneners.

Uelzijn.

onvrede, iiritatie, kolflikten, het
ontbreken vao plezier in het erk
hebben bij beroepschauffeurs ln
meeadere opzichten lret het werk Èe
naken. Zo werd er in hoofdstuk 2 a1
ingegaan op de spanningen in hel
privé-leven die chauffeurs in a1le
funkties ondervinden door de onre-
gelEatige diensttijdên, Bronnen van
konflíkten en irr:itatie in het werk
diê nen in de meeste chauffeurs-
funkties aantreft zijn: tijdsdauk en
het njet kunnen opÍreoen van vrLje
dagêD, Daar waar arbeidsorDsLandi ghe_
den zoals klimaat, geluídsnivo,
voorzieningen voor pauze en over_
nachLing nieL in orde zLjn, geven
cleze aanleiding Lot onvredê onder
chauffeurs.

Voor vrachLr.ragenchau[feurs geldt,
dat autoritair optreden en onderbe_
taling door de bedrijfsleidine veel
spaÍrniog en onvrede opwekken. Kon-flikterl tussen taxi-chauffeurs en
centralisten doen zich vóór als "o-volg van problemer tij a"-rit"à.Eà-

ling. Vooa ambulaoce-chauffeurs j,a
dê partikuliere bedrijven geeft de
toewijzing aan hen van êen onevenre-
dig klein aandeel van hêt spoedver-
voer door de CPÀrs veel reden tot
ongenoegen.

Ilet plezier ín het werk is er voor
een groot aantal buschauffeurs de
afgelopen jaren aaÍrzierlijk op ach-
EeruLt gegaan, oorzaken hiervan zijn
met narie het gedrag var het publiek
(ag ressie, vandalisne en zwartrij-
den), en de bezuinigíngen op het
openbaar ver:voer. De bezuinigingen
hebben er naar het oordeel van bus-
chauffeurs toe geleid dat de kwali-
teit van de dienstverlening is ver-
minderd, en dat het salaris niet
Íoeer in verhouding staat aot lllat men
ervoor moet doen. De houding van
passagiers en de bezuinigingêo geven
buschauffeurs nogal eens het gevoel
dat zij in hun {erk volledig miskend
en ondergewaardeerd worden.

Een buschauffeur i 'icladheld, dat
is het nooiste 1,Iat je hebben
kunl, Dan zien de passagiers je
pas zitten, heb je weer het ge-
voel dat je iets presteert. Want
daar koBt dê neestê vaknanschap
blj kijken.it

Een buschauf feur:'rAgressiviteit
vordL er bij je opgewekE door
passagiers, door chefs en al1er-
1ei onstandigheden. Na mrn dienst
ga ik bij vootkeur houthakken;
dat is de ideale loanier om je
agressie kwijt le raken.rr

Yrachhragenchauf f eurs.

Er is a1 het een en alrder aan onder-
zoek naar het werk en dê gezondheid
in het beroepsgoederenvervoer ge-
daan. Uit dit ooderzoek kan de kon-
klusie getrokken !íorden, daL vrachl_
wagenchauffeurs grote ris ikor s voor
hun gezondheid lopen.
Dat de situatie ernstig is, blijk
uit het feit dal slechts zeer hjeini_
gen a1s vrachtwagenchauffeur de pen-
sioengerechtigde leeftijd halen. In
het internationale Ëranspoat lukll
dit vriiwel nieEand.
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onder vrachtvaSênchauffeurs vindt
een rigoreuze sêlektie op Sezondheid
plaats, Ten eerate verdl4jnt er een
grote groep chauffeurs 1n de WÀ0.
Zij kunnen het werk niet langer doen
door ernstigê gezo[dheidsproblenen.
Vaak gebeurt dtt a1 op jonge leef-
tijd (35 - 40 Jaar) (1,3).

Daarnaast stappen velen ult. eigen
keuzê op, ondat ze zelf wel inziên
da!: zê het op de vrachtlragen niet
lang deer vol zul1en houden. Het
verloop onder vrachtuagenchauff eu!s
is bijzoadêr Sroot: zorn 25 Eo]'- 3OZ
jaarlijks.
Verdêr proberen verkgeeeÍs op divêr-
se BAnierên chauffeurs dle regelna-
tig ziek zijn het bedrijf uit te

Vergeleken bij andere groepen van de
bevolktng hebben vracht-
wagelchauffeurs een grotere kans oro
te overlijden als gevolg van ver-
keerso[gelukken en andere soortên
ongevalleIl.
Zoals eêrder 1s aangegeven, speelt
ver[oêidhêid blj verkêersongevallen
een ro1. De lange diensttilden van
vrachtwageochauffeurs, en het feit
dat ze vaak rs nachts Eoeten ríiden,
hebben hiermee te naken,
Maar niet a11een in het verkeer
Ioopt men risikors. Jaarlijks krÍjgt
5Z van de Nederlandse vrachtwagen-
chauffeurs een ongêva1 rond de stil-
staande wagen, vooral doordat er
iets 01is gaat bij het behandelen van
dê lading (va1len, bekneld raken
erc.) (tabel 13).

Tabel 13. ongevallen van vrachtnagênchauffeurs rond dê stilstaande
viachtwagen.

jaarlijks kri.jgt 1 op de 20 vrêchtwagenchauffeurs een ongeval
zijn sÈilstaande vrachti.age.!. Dêze ongevallen zijn als votgt
ondervêrdeeld:

het hanterên van goederen bil laden en lossen
uitglijdeo, val1en en struikelen
va1len van vrachtwagêÍr/1aadk1ep
spr in8en van vrachtvagen/rrit kabine
va11ende lading/tsatêrialen/beknellingên
andere ongèvalsoorzaken

192
r7 7"

162

loz

De geniddelde leefrijd van vr:acht-
wagênchauffeurs is erg laae (36
jaar). Naarmate chauffeurs ouder
lrorden en langer op de vrachtwagen
gereden hebbên, moeten steeds neer
van hen afhaken ondat zê problemen
net de gezondhêid krijge[. A11een de
sterkste en gezondste mensen houdên
het beroep enige tijd vo1. Deze ge-
selekteerde groep ís ultêraard niet
zo vaak ziek: hêt ziekteverzuim ver-
schilt niet ván het 1aÍrde1i-jk genld-
de1de. Dat dlt ctjfer betrekkelljk
1aa8 is, kont ook ondat het dóórwer-
ken van vrachtÍagenchauffeurs bij
ziektê niet
ongebruikeli jk is.

I,laarom zi jn de gezondheldsproblemen
juist in het goederenvervoàr zo erq-
stig? Vrachtyagenchauffeurs hebben
terl eerste met veel ongunstige fak-
toren in hun arbeidssituatie te na_
ken, zoals die ook voor dê meeste
andere chau[feurs gêlden. ],Íadr daar-
naast naken juist vrachtwagenchauf_
leurs extreem lange en onregelmatige
verkríjden. ZiJ ziin daardoor veel
.Ianger bloolgeste-Ld aan die onsun-
stigê omstandigheden. De kans óo
schadê voor de gezondheíd is daàr_
door groter.

\2



Bu6chauÍfeurs -

Ult onderzoek naar het werk van bus-
chauffelrs bu.jkt dat dit beroep
grotê risikors voor de gezondheid
rlet zich nee brê[gt. Slechts zeer
velnigeo bereiken Ín deze funktle
hutr pensioén of de VUT, Een grote
groep buschauffêurs ooêt. de funktie
bêeindigen van{êgê ar-
beidsongêschiktheid. Daarnaast kie-
zen velen voor de overstap naar een
andere baan omdat ze vêruachten het
ala buschauffeur niet lang oeer vo1
te ksnnen houdên.

Een buschauffeur: "In [2 jaar
tijd heb ik één oan net pensi.oen
zien gaan en één met de VllT.rr

De onregelnatigheid van de \,,erk- en
rusLtijdên en het hoge arbeidstenpo
vordeD door onderzoekers a1s de
neest bêlastende keÍrnerken vaÍr he!
buschauf feurs erk aangelrerkt.
ook het soort vervoer dat de chauf-
feu! verricht is hierbij van bêlang.
EÍ zijn aanrÍiJzingen dat met name
stadsvervoer eeÍr belaÍgrijke aanslag
op dê gêzondheid van buschauffeurs
doet. Bij busbedrijven in stedelljke
gebieden is het ziektecijfer hoger
dan bij bedrijven in de meer: landê-
lijke regiors het geval is. Rijden
in druk stadsverkeer vergt een groËê
Seestelijke inspanning.
Gemiddeld is het ziektecljfer van de
strêekver:voersbedrljven met 11,52 in
1984 duidelijk hoger dan het lande-
11jk genlddelde,

Toêreage!-, t-ari- eD a[bulalcechaÊf _

feurs.

Naar het \rerk en de gezondheid van
toerr,ragen-, taxi- en aÍnbulancechau:_
feurs is nog erg íeinig onderzoek
gedaan, zeker in vergelijking tot
bus- ên vrachtwagenchauffeurs. over
de gezondheid van taxichauffeurs
zijn nog we1 enige gegevens bekend
(zie tabê1 14). Hieruit blijkE dat
de rleest vóórkonende gezondheidsPic-
blenen van taxichauffeurs dezelfde
zijn als diê van chauffeurs in de
neeste andere funkties, Gegêvens er
kennis van chauffeurs zèlf vijzen
erop dat ook toerwagen- en ambulan-
ce-chauffeurs net diezelfde soorten
gezondhêi.dsklachten te nakên hebben.

Hoe ernstlg de gezondheldssituaEie
in de toeruágen-, taxi- en ambulan-
cesektor i6, is echter nie! precie'
te zeggen. Voor zover bekend halen
in de toervagensektor slechts zeer
weinlgen hun pensioeÍ.

Tabêl 14. Redenen van ziekteverzuim bij taxi-chauffeurs
in Wêst-Duitsland.

aandoeningen die reden voor
ziekmelding waren:

luchtwegen/bronchitis
wervelkolon/rug
overige
gevrichten
hart/bloedsonloop
maag/darnen
hoofdpijn
slaapstoornissen

percentage personen dat zlch l-n
het afgelopen jaar ziek neldder

s2,9 Z

26,5 Z
tl,8 7,

1O,3 7"

1O,3 Z
a,8 z



lsobêYeliage!.

Een betere bescher,tring van gezond-
heid, velligheid en r,elzijr van be-
roepschau[Íeurs kan niet bêreikt
vorden zonder verbetêtlng van de ar-
beidssituati-e, De in deze brochure
beschÍeven s:unenhang tussen de ar-
beldssituatie van chauffeurs en hun
gezondheid naakt dlt duidelijk. We1-
ke specifieke naatregelen er genoÉelt
moeteo íorden, is in de voorgaande
hoofdstukken reeds aangegeven. Zolrel
op het gebied van r{erk- en rusttij-
den, arbeidsonstandigheden a1s het
beleid 1n de onderneniÍgen zljn ver-
andêringên nodig.

Welke oaatregelen zun n! het lBeest
dringênd? Verkorting van dê íerktii-
den noet 1n het goederenvervoêr en
de toerwagensekLor de prloriteiL
hebben. In de arbeidssituatie Yan
buschauffeurs za1 de nadruk gelegd
moeten worden op met oanê verbete-
ring van de verhouding tussen ved<-
en rustdagen elr tussen de rljtijdên
en pauzes.

1Il a1le chauffeurs-funktÍes verdle-
nen oaatiegelen voor het vernlnderen
van onregelmatÍgheid en tljdsdruk en
het verbeteren van de arbeidgonstan-
digheden grote aandacht.

De gezondheid en de arbeidasituatle
van toer\.€gen-, taxi- en
anbulance- chauffeurs is rog onvol-
doende onderzocht. Uit de voorgaande
hoofdstukken is duldelijk gevorden,
dat de arbeidssituatie in deze dr.ie
sektoren zeker elementen bevat die
chauffeurseerk in het algeneeD be-
lastend Í0akeÍ. Gelet hierop is on-
derzoek naar het nerk en de gezond-
heid van toer*agen-, iaxi- en anbu-
lance-chauffeurs gewenst,

Behalve verbeterinS van de arbelds-
situatie op specifieke punten is er
in het beroepsvervoer over de weg
drinSend behoefte aan een strukture-
1e en beleid€natige aanpak van het
vraagstuk van arbeid en gezondheid.
Vergeleken net andere sektoren is er
op dit punt in hêt beroepsvervoer
sprake van een achterstandssituatie.
Invoering van de ÁRBo-vet en een

stelsel van bedrijfBgezondheldszors
ziln nooózakêlljkê eerste stappen od
te Lonen tot eêlt beleid ten aanzlêlr
vaÍr het traagetuk Yêo êrbeld en 8e-
zondheld rao beroegschauÍfeura.



hooÍdstuk 6

KONIKLUSIES

Chauffeur, eeÀ otrgezotrd bêroep

Zoals blijkt, 1€ chauffeur één van de mêest belastende beioepen. Dit gê1dt zo-
ve1 voor bus-, toer-, tgxi- en ambulàncechauf feur s, als voor de chauffêurs in
het beroepsgoederenvervoer over de weg.
De sterke arbeidsbelasting koÍrt voolt uit de lange en orlregelmatige werktijden
en ult de veelê1 Êlechte arbeidsonstandlgheden, Het gevolg is Bezondheldsscha-
de, vaak a1 op Jonge 1êeftijd, en soclale problenatiek. Gezondhêidsklachten
a1s: aandoenitgen aan het besegingsapparaat, zlektê van het hart en de
bloedsoílloop, van de spi jsvertêrlngsorganên, psychische stoornissen, slaap-
klachten en ziekte aan dê luchtwegen konen veelvuldig voor. Dit hêeft tot
gevolg dat niet veel chêuffeurs tot aan de pensloÍrering hun beroep kunnen
uitvoerebn zoDder ernstige schade aan de gezondhêid.
De Vervoersbond FNV is van Eening dat de situatie zodanlg ernstig is, dat er
snel en 6ysternatlsch ge\,erkt moet worden aar een prograEma on dê ar:beiidssi-
tuatie van de chauffeurs te verbeterêr. Dit prograrama bevat de volgende rich-
tinggevende uitgangspunten.

ALGEMEXN

De ÁRBO-vet Eo€t binlen 6én 5aar van
toepassLtrg vordeo voor de geheLê
YerYoe!asektoi

De arbeidsonstandighedenwet geldt
nlet voor rarerkneDers ln en op voer-
tuigen. Gezien het risikovolle ka-
rakter van het rrerke! in deze sek-
tor, is het volstrekt onverant{oord
dat het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en het l[inisterie vêo So-
ciale Zaken nog steeds niet oet een
voorstel zijn gekonen oD de invoe-
ring snel te realiseren. Dit uitstel
vertraagt op ernsLige vijze een ak-
tief beleid gericht op verbetering
van de arbêid in dêze sêktor-
Zovel op het gebied van de Yerktij-
den a1s op hêt gebied Y6n de inrich-
ting Yan de kabioe in de brêedste
zitr, Do€ter dutdelijk kortroleerbare
trotuen oDtvikkeld ên uit8ebouvd vor-
den-
Deze normen hebbên tot doel de ar-
beldstijd terug te dr:in8en, regelDa-

tiger te naken en de rust en vríje
tijd te garandereo. De normen voor
de inrlch!ing van de kabine anEici-
peren op de verscheidênheld aan Pro-
blemen in de albeidssituatie van de

cha',!f f eur (tri11ingen, laÍ,aai, k1i-
Daat, ergonolBie ên dergelijke). Deze

norEen noeLen {orden va6tgelegd in
wetgeving en in de CAo.

Bii het otrtyerpe! ên salschaffen vatr
buisen, anbulances, ta!1rs en
vrachtragens zal de beschernitrg Yan
de chauffeur tegen gezoodheids-
bedreigende odstanilighêdeÁ êên
belargrljk uitgatrSspunt Doeleo zijo.
Teveel ls tot nu toe bij de Produ-
centen van vervoerftiddelen het êni8e
uítgangspunt efficiiincY en ren-
dement. Ditzelfde kan gezegd Íolden
ten aanzien van de kriteria die ge-
hanteeld worden bij de aanschaf van
nieurrre voertuiEen. Dit belekent dat
er rneer aandacht is voot de laadka-
paciteit ên het orogelilke aafltal
passagiers dan voor de albeidssitua-
tie van de chauffeur. Een zwaarte-



punt btj de ontvikkelinS en de aan-
schaf van nieuwe voertuigen za1
juist ook noeten liggen bij het tot
stand brengen van gezonde en veillge
arbeidsplaatsen voor de chauffeur.

De Sehele vereoerssektor ral Yer-
plLcht aatr8e-sloteD ioête! yordêtr blj
de Bedrt j fsgezordheld€zor8.
In grote delen van het vervoer is er
nauweliJks sprake van een behoorllJ-
ke bêdr1 jf sgezondheidszorg.
Verplichte aanslulting is, gezien
het rislko vau beroep, drilr8eÍd
nodig. De iÀ de eet vastgelegde taak
van de BGD, dê preventie van ziekte
door het weren en bestrijden van
schadelljke invloeden, kan daardoor
ook voor chauffeurs effektLef
worden. Bed r ij fsSezondheidszo cg in
het vervoer betekent: aanstellings-
en periodieke keuring, re8lstratie
en analyse van gegevens ovêr ziekte,
verzuin en beroepsziekten, erl op
basis daarvan bestri-iding van
ziekteveroorzakende faktoren in de
arbeidssituatie.
Naast dê aansluitlng van dè ver-
voersbedrijven bij de rê8iona1e be-
drijf sgezondheidsdj.ênsteo zal er een
Stlchtllr8 llx)-Vervoer opgericht
sloeten lrorden. Deze stichting heeft
tot taak de voo!1ichtin8, lnfornatie
en het ondeazoêk op het gebied vaÍt
de vêiligheid, de gezondheid er het
ïelzijn in het vervoer te organise-
ren.
Beroep6zielten van chauffeurs moeten
goed geregistreerd \.orden, dit oo
preventie te veraterken en ook olt
schadeclaiEs no8ê1ijk te daken.

ftr de rervcrs€eÈtor zal, gerLcht op
het verbetere! rÊo de arbêidssltoa-
tie vatr cbáuÍfêurÊ, een ltaÈera-
ttschê oaipak h de bedrlj"cd yao de
gÍo[d DeteB km.
Dit betekent dat de Íerkgevers jaar-
lijks een ARBG-beleidsplan opstelletl
en dil bespreken oet de vertegen-
voordigers van de werkeneoers. In
dit MB0-belêidsplaD uordt het be-
leid eÍr dê daarult voortvloeiende
naatregelen vastgelegd, gericht op
het bevordêren van de velllgheid ên
het bescherEen van de gezondheid ván
de ríetkneners.

IÀTERNIJDEN

De eerktijden van chauffeurs zijn
vaak 1ang, zeer onrêgehEttig en on-
voorspelbêar. Er is spfake van een

Srote ti.jdsdruk, pattzes ' lustperlo-
des eÍr vrije Èijd staan doorloDend
onder druk. Deze 'rêrktljden lelden
tot vermoeidhêid en Sezondheidsscha-
de en vergroten de kana op ongeval-
1en. Chauffeurs staan lang bloot aan
slechte arbeidsoostandigheden' het-
gêen ook gezoldheidsschade tot ge-
volg heêft.
De onregêleatige onreSel-Batigheid
heeft ook Srote sociale konsekven-
ties. Een voorÍaarde voor een nor-
naal gezinsl,even en sociale konÈak-
têrt ls daardoor onvo].doende aanve-
zig. Een beleid ten aanzien van de
verktijden van chauffeurs zal op de
voLgende uitgángspuntelr gebaseerd
ooeten zijn: korLer en regelEatlger
Íerken ondeÍ tsinder tijdsdruk.

Voor bêroepagoêderetrcbauffeura bete-
keot dit dat!

* Het CÀO-be1êid en dê íetgeving,
zovel ratlonaal ale 1n EuroPees
verband, zich zal Eoeten blljven
rlchten op de verkorÈiÍlg van de
arbeidstiJd. CAo en \.eÈgevilrg Doe-
ten kontroleerbaa! soaden eo lta-
leefbaar.

+ Dê bedriJven noeten de ritplanning
&eêr afsteEnen op korterê eo re-
geldatige dlensttijden. De ontkop-
peling van Ean en \ragen is daêrbij
vên belan8,
De tijdsdruk kan verdinderd vorden
door de verruining van de rljtijd.
Pauzes eo Yrije tijd noeten duide-
lijk vastgelegd \rorden. Pauzes Eo-
gen nj.et verd'/ijnen 1n vertraginS-
en en dê vrlje tijd ooet in aan-
eengesloten periodes gegarandeerd
vorden. Daarbij zijn vrije Íeek-
enden van groot be16ng.
Blj de hoogte van de belonin8 za1
de chauffeur oinder aangevezen
ooeten zi.jn op overrerk en toesla-
gen, Dit voorkornt ook heE ziek
doorwerken.
De personeelsbezettinS in de be-
drijven uitgebrêid doeteo vorden
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on het verkorten van de arbeids-
tijd Dogêltjk te rakên. Voor kleL-
nêre bedrijven Ievert hêt iflstel-
1en van een chauffeurspool hieraan
een bijdrêge.

voor buactauff€oaa betekeÀt diti
* Dat bij heE sanensÈe11en vaD roos-

ters er vaouit noet Íorden gegaan
dal er zoveel Eogelljk vordl ge-
verkt 1n aaneengesloÈeo periodes
van gelljksoorEige diensten, dêL
lfil zeggen vroege dienaten, dag-
dieÍlste[ en late dÍensten, Gebro-
ken diensten dienen te l/orden ver-
nedeÍ.
Vrije dagen dieren zoveel noSelijk
pêarsgerrijs iÍr de roulêring te
rirordeÍ! opgenoDen. ÀfzondêrliJke
dagên bleden tê selnig herstelEo-
gelijkheden. Dê nogêlijkheid voor
het opne4en van verlof en vakan-
EiedaSen dieÀat door het bedriJf
Sesaraldeerd te volden.
De heratelDogeliJkheden (pauzes)
tijdêns de l'erkdag dienen gegaran-
deerd te zijn en eksplicíet ln het
rooster te rorden opgenonen. Fluk-
tuaties 1n dê veakeerssituatie en
het passagiersaanbod en onvoorzie-
ne oEstandigheden op de lijnen Ea-
ken een ruim beneterl rijtijd nood-
zakelijk.
De doserlng van de pauzês dient
van dien aard te zijn dat voorko-
Den wordt dat de chauffeur lange
periodes achtereen achter het
stuur zlt. Zowel oo tê heastêllên
van de voortdurende Dentale belas-
ting, als oo de gêd\rongen Íerkhou-
ding tijdig te onderbreken, liikt
20 aaneengesloten oinuten pauzé
per twee serkuren olnioaal noodza-
kelijk.
Nieuee technologi.e ooêt ingevoerd
worden o!! gezondere en oeer socla-
le roosters Eogell-jk te nakên en
niet oo chauffeurs oeer te beheer-
sen en hun arbeid te inÈensiveren.

Voor toervagenchauffeurs betekenÈ
dit:
{ 0n de toervagenchauffeurs Èe be-

scheroen tegen de gevolgen van

oververmoeidheid, slaaptekort eo
onveiligheld i6 hêt v6n essentieel
belang dat de i{erktijden verkort
vorden, en dat er garanties konen
voor voldoende rusttijd. Ver-
scherpte kontrole op de naleving
van de rijtijdenwet, betere plan-
ning en uitbreiding van het perso-
neêlsbestand kunneÍr hieraan een
blJdrage 1êveren.

Voor r.n.h'ujífeu.a betekent dir:
* 0E vernoeidheid en veakêersonvei-

ligheid te bestrijden zljn in de
Èêxisektor eên aantal oaatregelen
van belang: kortere eo reSebÊti-
8er rerktijdeo, en - oel fttlne in
de grote steden - Yeri.lderiig vao
tljdsdruk e! koDkuretrtLe,

Voor de aDbul€lcechauf feu! betekent
dit dat:

'r Er beEele aoosters en regelnatige
verktijden en goed opneenbare
vrlje dagen oogelijk getsaakt moet
{ordên door een goede saEenÍerking
van anbulaÍtcecenErales oet de be--
drijven en tussên de bedrijven oÍt-
derliÍlg. Beschikbaarheidsdiensten
dienen te r,rordên verneden.

ARBEIDSOI,ISTÀNDIGI{EDEN

Eet luchthli!.at ea.o de chauffêlrs
Det Yerbeterd Yordêtr.
De onEvikkeling ean een vell arÉings-
eo ventilaÈiesysteeo, dat een kon-
sta[te tedperatuur handhaaft, kan
hieraan een bijdrage leveren. De be-
stuuadersplaats ín bussen zou bete!
afgeschermd kunneí wordel van de
luchtstroon diê via de deuren biÍF
nenkont. Door de inbouw vên che-
mische Iuchtfilters kan de venti-
latleluchE van kooloonoÍ1de gezui-
verd worden. A1s taxlstêndplaatsen
op enige afstaod van de verkeers-
stroon vorden aaÍrgelegd, zullên
taxichauf f eurs ninder blootBesteld
\rordên aan uitlaatgasseu Sedurende
de vele vachttijd die zíj daar door-
breogen.
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De íerd.odeÍfuA yen het 8eluÍdatrlvo
ií vrachtvaS€oa êo !.DdèÍe to€rtoiSGo
blllft rcdlg' ook Yaat het dto al
oder 80 dl(À) ltst.
ook blj hoSere snelheden dan 80 lid
per uur flloet het geluldsnivo onder
de 80 dB(À) vorden gebracht. Bij
proeven met vracht\.agens bleek dat
Bêluldsveroindering tegen akseptabe-
1e kosten technisch goed nogelijk
vas. Het aanbrêngen vsn geltridswan-
den bij taxlstandplaatsen kan de ge-
luidshínder voor taxlchauffeurs vêr-
minderêÍ1.

Eet proble€r dat chauffeura bebbetr
ret de tri.llhge! e! dê schoLl(en
Det terEsgedrotrge[ uoriletr.
Een goed gekonêtrueerde stoel is es-
sentjeel voor de bescherÍrrng van de
rug tegen trlllingen êrl schokken.
Door goede vering van kabine en
stoel kunnen trillingen vernlnderd
vorden. De vering van de stoê1en
aoet instelbaar zljn op het gellricht
van de chauffeur.

Stu{r, stoel eo pda.lêa Doeten
Yoldoeode iÍstêlbaar zljÁ.
Beroepschauffeurs brengen lange tijd
achter het stuur door. Aan de in-
richtíng van de bestuurdersplaaÈs
-ooeLen daaron hoge elsen gesteld
vorden. Stuur, sEoel en pendalen
noetên voldoende insfelbaar zijn,
zodal chauffeurs Eet verschllleodê
óaten iB een Soede houding kunnen
zitten, Instruktie ovêr de juiste
wijze van instelling is hierbij no-
dig, En verder noet de positie van
de stoe1, stuur en pedalen ten op-
ziêht van elkasa zodanig zijn, dat
ook bij de te verrichten handelingen
een goede lichaaoshouding Bogelijk
blijfE.
Dehalve instelbaarheid zijn ook een
goede ondersteuning vên het llchaao
door de rugleunilg en de zittlng van
helang. En j.s goed ondêlhoud van de
inrichting nodlg, old het opÈreden
van klachten op de l6nge duur Èe
voorkoDeo,

Yoor cbauffe[rs dle -êrdere dÀ8€[
ooderÉg zi-itr is een hotêl de
aengerezetr slaapplaátd.
De rosttijd van dagelijks telloinste
11 uur en saksínaa1 2x per veek 8

uur, ooet bulten het voertulg wordeÍl
doorgebrachE. De ga[8bare praktijk
dat chauffeurs slapen in hun stil-
êtaande auto oP een slaapbank ooet
in die richÈhg wordên oDgebogen.
Langs de sÍteluegen zullen hiervoor
goede voorzleningen ooeten kotneÍt.
Ilet rusten 1!l rijdende voertuigen
tijdens de voorgeschreven pauzes is
ongerenst. De ootwi-kkeling naar tle
slaapkist op het dak (top-sleeper),
of onder de vloer bij de toerbussen
is eeo ootrlkkeling die door dê ver-
voelsbond FNV afgerezeo vordt. IIet
is onverantvoord, ongezond en onvei-
1ig oD werkneners in dit soort ruiro-
ten te lateÍr slapen.
Op eindpunten van buslijnen en oP
ta{1gtanilp1êatseÍt zul1ên voor-
zieningen oE te rusten ooetên zijn
(sanltair, zlEruinte).

BiJ dê kotrstruktie v6D yoertuiBen
aoet recht gedsátr vordetr aa! het
be16!g Ye! de chauffeor bj,J eêtr
veilige en ge"rDde arbeidsplaata.
Verbeterj.nS van norB€rr vooa de kon-
struktie van de kablne, bijvoorbeeld
norrBen voor veiligheid van de kabi[e
van vrachtvagens blj ongevallen
(dakaEerkte) is irenselijk, De
ontsíappingEoo geli Jk-
heden uit de kabine dieÀeD verbeterd
te vordetr.over de juiste vijze van
in- err uitstappen doet aan vrachtva-
genchêuffeurs i nsEruklie worden ge-
geven.
De vering van vracht\{agenkabines oag
niet opgeofferd sorden om de be-
heersbaarheid van het voertuiS en de
bescherGins tegen kantelen te veabe-
tereo. Iq plaats daarvan noet er
naa! alternatieven Sezocht uorden,
biJvoorbeeld aanduidlÍr8 van
zijlEartse versnelllng Bet behulp
van een meter op het dashboard. In
de konstruktle varl vrachtnagens e'l
bussen is een Èeddens gaande on de
kabloês, en dus de arbêidsplaats van
de cha{ffeur, steeds soaller te Ea-
keÍr en naar voren te plaatgen. Deze
ontrikkelinS' die voortvloelt ult de
rens van werkSevets naast llleer kaPa-
citelÈ, gaat ten koste van de kwa1l-
teit van de arbêldsplaats èn daarEee
van de veilighêid en gezondheid van
de chauffeur.
Lengte en gevÍchtanorDen voo! voer-
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tuigen noeten daêron lrordeÍt vastge-
stel-d, eksklusief het gevlcht eo dê
êfDeting van de bestuurdersplaats.

De Vervoersbond FIW overweegt oE op
basis van gêzoodheidskriteria een
veagelijkend onderzoek te doên naar
de kwaliteit van vrachtwageos en
bussen.

BiJ het Laden, lossen eÀ achooDDaketr
zulleD ê€n aantsl .aatregeletr op het
gebied va! voo.llchtltrg, scboltng,
bescherd.Dg$iddeletr etr
tqqLq fbalêÈing DoêteD vorilen
SeDO@tr.
De traioing en voorlichtiog van
chauffeurs net betrekklng tot het
lade! en lossen kan op verschilleÍrde
punten verbeterd worden, zoals: in-
struktie in de juiste manier van
ti11en en dê bediêniog van de necha-
nische hulpmiddelen. Deze laatste
Boeten van goede kwaliteit zijn en
goed onderhouden.
De opleiding van vrachtwagenchauf-
feurs diê gevaailijke stoffên ve!-
voêlen lloeÈ uitgebreid rorden. Tot
nu Eoe is zoin opleiding a11een voor
taÍrkvagen- en containervêrvoer ver-
plicht.
llanneer een yracht{agen geladen of
gelost Íordt, Eoeten de in het bè-
drijf ganSbêre eÍ voorgeschrêven be-
scherÈingsmiddelen, nornert en voor-
acbiiften ook op de chauffeurs van
toepassÍn8 zijn. Dit geldt ook voor
kleding voor de chauffeurs van koel-
wageÍls. Anbulancechauffeurs Èoeten
vooraf voldoende geïoforneerd r.rorilen
over eveotueel besrdettingsgevaar.
Bij de inrichting van vrachtwagens
en laadperroBs moet 0eer aandacht
besteed worden aan de vêiligheids-
aspêkten.
Nagêgaan noet yorden in hoeverre een
duideliJke raakafbakeninS Eogelijk
rs Luasen het !íerk van de chauffeur
en het laden en lossen. 0n reden van
arbeidsbelasting en om reden va clê
kennis van heE nateriaal zal het in
veel gevallen beter zijn dat deze
werkzaaDheden niet door de chauffeur
maar door dê werkne0eas van het be-
Erokken bedrijf verricht worden, Dit
zelfde kaÍl gezegd 0orden over het
schoofinaken van (tank êÍl bulk) wá-
gêDs. Dit specialistische en gevaar-

lijke rêrk ksn het beste door daar-
voor geschoolde rderkneoers gedaad
worden.

E Eoêt êeo aLtief be1êid orhrtktê1d
rcrde! @ agrêsÊie i! hêt
pêÍaotlenvêrvoer tegen te gáaa.
De bêveiliging van Eaxichauffeurs
kan ten dêle verbeterd woaden door
eên goede inrichtlng van de wagen:
Eogelijkheid voor het openene eo
vergrendel"en van de bagagerulBte
door dê passagiea zelf of door dê
chauffeur van achter het stuur. En
door de Dogelijkheid van her ver-
grendelen van de portierefi vanaf de
bestuurdersplaats. Daahaast is e!
de mogêlijkheid od een schuifwand
tussen de bestuurder en de passa-
giersplaatseÍr aan te brelgen.

De taxichauffeur kan zelf bêslissen
warueer hil zijn werkplek van de
pagsagiers yênst af te scherEen.
Daarnaast kan invoering van eên 1an-
delijk noodkanaê1 voor de nobilofoon
de velligheid van taxichauffeurs be-
vorderen. Chauffesrs zouden instruk-
Eie of opleiding moeten kunnen krij-
gen in het handelen van koofliksltu-
aties. Voorts is een sygtêem me!
autonatísche positiebepali.ng van vra-
gens op de taxicetrtral.e een nogelij-
ke têchnologische onLvikkeling dÍe
de beveiliging \.an de chauffêurs kan
verbeteren,

Vernindêring van agressiê kan vol-
gerls buechauffeuls berêikt worden
door bestrijding van het z*artrijden
(af schaf fiÍrg strlppenkaart, betere
kontrole, zwaardere straffen) en het
vandalisse (voorlichting school-
jeugd) eIr verlagirg van de tarieven
in het openbaar vervoer. ook beter
instruktie over de juíste sijze ván
optreden in konfliksituaties vordt
als een Dogelijkhêid genoend. Een
anderê Eogelijkheid is oog: beterê
ondersteuning van chauffeurs door
het bedrijf. Dit zou kunnen besLaan
ult: alerter reageren van bedri-jf en
politie in noodgevallen eÍl Fogelijk-
heden vooa Íerkonderbrêking na eeo
incident.
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