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NOTITIES: Gezondheidsproblemen bij buschauffeurs  

M.L.I. Pokorny, M. A.J Kompier, F J. N Nijhuis &' R 

Bullinga, J. A. M. Grosfeld, C. Renzema en C. Anker  

SUMMARY: Health Robles of bus drivers was the title of a symposmn held in Nijmegen, the Nether-lands, on 

September 20, ! 990. Several papers presented at this symposion are published in this issue in the form of a 

series of' short notes': Pokorny summarizes population, organization, and task characteristics. Many of these 

must be regardedas ' unhealthy'. Kompier concludes that there is converging evidence for a causal relation 

between job characteristics and health problems. Moreover, as bus driving is such a demanding job, even 

relatively mild problems may limit the possibility to continue working, so that high levels of absenteism may be 

expected. Nijhuis and Bullinga present additioneel evidence: number of years worked rather than age is related 

to health problems and complaints about working conditions and social support. Grosfeld presents exploratory 

multiple regression as a practical tooi for the analysis of the relation between work and health problems in two 

bus companies. On this basis hè proposes specific training programs with respect to stress management, fitness, 

and life style. Renzema discusses the somewhat disappointing effects on absenteism of all kinds of collective 

social security measures. A better balance between rights and duties of the individual deserves attention. Anker 

recapitulates the problems of the typical large bus company to focuss on the individual bus driver: unavoidable 

time tables and the corresponding organizational difficulties and costs. Improvements should be lookked for in 

performance appraisol interviews and part time (5O%)work schedules for senior drivers.  

Terwijl de verkeersdrukte almaar toeneemt, blijven voorzieningen voor een soepel verloop van het openbaar 

vervoer - mede door de moeizame besluitvorming bij de verschillende overheden - achter. Uit onderzoek blijkt 

dat deze factoren in hoge mate verantwoordelijk zijn voor een steeds grotere psychische belasting en stress in de 

buschauffeurfunctie. Een en ander was aanleiding voor de organisatie van een symposium in Nijmegen op 20 

september 1990 ten behoeve van alle betreffende busondernemingen in Nederland: 12 stadsbusbedrijven, 18 

streekvervoerondernemingen en enkele tientallen particuliere busondernemingen. Uit de openingstoespraak van 

drs. R.W.W.M. Lantcrin, directeur Personenvervoer Beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

selecteerde ik de volgende passages: De hoge verzuim- en afkeuringpercentages in het openbaar vervoer zijn de 

reden dat reeds veel onderzoek is verricht naar de oorzaken ervan. Een aantal van die oorzaken is inmiddels wel 

bekend. Mogelijkheden om deze aan te pakken zijn minder duidelijk. Voor het stadsvervoer tekent zich thans 

een beleidskader af in het overleg van de minister van Binnenlandse Zaken met organisaties van 

overheidspersoneel. Dit moet leiden tot een beperking van het aantal werknemers dat een beroep doet op 

arbeidsongeschiktheidsregelingen en tot bevordering van de reïntegratie van gehandicapten in het arbeidsproces. 

Hier ligt een uitdaging voor werknemers en werkgevers, niet alleen op bedrijfstak-, maar vooral ook op 

bedrijfsniveau. Slechte resultaten op het gebied van de arbeidsongeschiktheid zijn in de regel een indicatie voor 

een minder goede bedrijfsvoering in het algemeen, dus ook voor een minder goede financieel-economische 

bedrijfsvoering en productiviteit. Pas als het gehele management: top, midden- en lager kader daar zijn volledige 

gewicht achter zet is een integrale aanpak van het probleem van de arbeidsongeschiktheid mogelijk. Er doen zich 

veel problemen voor in de sfeer van planologische beslissingen en verkeersmaatregelen, die leiden tot verhoogde 

arbeidsongeschiktheid: verkeersdrempels, de situering van halteplaatsen, e.d. Het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat wenst echter geen eigen beleid te voeren met betrekking tot het terugdringen van de 

arbeidsongeschiktheid in het openbaar vervoer. Het is ook aan de individuele busonderneming om - eventueel 

samen met andere organisaties -regionaal en lokaal invloed uit te oefenen op het terugdringen of tegengaan van 

de voor de chauffeur hinderlijke situaties.  

Op het symposium werden voorts een aantal andere interessante gedachten ontwikkeld die zijn verwoord in de 

volgende reeks ' Notities'.  

JAM. Grosfeld (symposium-organisatie)  

M.L.I. Pokorny  

 

 



WERK, WERKOMSTANDIGHEDEN EN WERKERS IN 

BUSONDERNEMINGEN 

Het openbaar vervoer is een vitaal onderdeel van de Nederlandse samenleving. 

Het uitbreiden hiervan moet leiden tot reductie van het autogebruik (milieu) en 

tot een adequate infrastructuur voor flexibilisering van de werktijden en 

arbeidsomstandigheden in deze sector, in het bijzonder in busondernemingen, 

vormen een onderdeel van een werkveld, waarin samenhangen tussen 

kenmerken van arbeidstaken, eisen die aan werknemers worden gesteld, en 

vermindering van welzijn en/of schade aan gezondheid, centraal staan. Voor het 

karakteriseren van buschauffeurs - trambestuurderstaken wordt gebruik 

gemaakt van een aantal beoordelingscriteria die betrekking hebben op 

werkbelasting en stress in de arbeidssituatie. Waar sprake is van mogelijke 

overeenkomsten tussen de buschauffeurstaak en andere taken in het openbaar 

vervoer (tram, metro) wordt gebruik gemaakt van gegevens die op deze 

groepen betrekking hebben. Rekening wordt gehouden met zowel 

taakkenmerken als met de sociaal-psychologische rand condities. Aan de orde 

komen: tijdsdruk, werkrusttijd verhoudingen, autonomie, 

complexiteit/monotonie, verantwoordelijkheid, accuratesse, sociale sfeer en 

fysische omstandigheden. Deze keuze is gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten op dit gebied (House et al., 1979;Karasek, 

1979;CampionenThayer,1985; Gaillard, 1988; JohanssonenGardell, 1988; 

Pokorny, 1989).  

M.L.l. Pokorny is verbonden aan het Nederlandse Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg te 

Leiden.  

Populatiekenmerken  
Het aantal werknemers in de stads- en streekbusondernemingen kan geschat worden op 25.000. 

Daarvan is meer dan 70 procent werkzaam als buschauffeur. In een aantal opzichten verschillen zij 

van de algemene werkende populatie in Nederland. Sekse: In het recente verleden was + 90 procent 

man en slechts + l O procent vrouw.  

Ten opzichte van de landelijke verdeling (70/30) is het percentage werkende vrouwen opvallend laag 

(CBS, 1985; 1986). Leeftijdsopbouw: Uit de gegevens van Streekvervoer Nederland bleek dat in 1986 

slechts -f/- 4 procent van de werknemers jonger was dan 25 jaar. Dit is laag vergeleken met het 

landelijk niveau van + 22 procent. Het grootste deel van het rijdend personeel valt in de leeftijdsklasse 

25-40 jaar (+ 55 procent). Dit is hoger dan het landelijke cijfer van + 45 procent. Verder lijkt het 

percentage van + 17 procent werknemers ouder dan 50 jaar beduidend onder het landelijk gemiddelde 

te liggen (.BS, 1985;1986). opleidingsniveau: Er zijn geen exacte gegevens over opleidingsniveau in 

de gehele sector. Uit de cijfers in de transportsector blijkt dat 35 procent van de werknemers in het 

wegvervoer en 26 procent in de totale sector een lagere opleiding (1.0) hebben, terwijl dit cijfer 

landelijk 19 procent bedraagt (CBS, 1985; 1986).  

Dit beeld wordt ondersteund door Versloot en Partners (1988) die bij een streekvervoermaatschappij 

vonden dat 20 procent van de chauffeurs een lagere school opleidingen 41 procent een lagere 

beroepsopleiding (LBO) afgerond hadden. Uit de studie van Minssen (l 988) blijkt dat vooral de 

werknemers ouder dan 40 jaar tot deze discrepantie bijdragen.  

Kenmerken van de arbeidssituatie  

taakinhoud/taakeisen:  
Bestuurders van bussen en trams verrichten hun taken in voortdurende ' confrontatie' met andere 

deelnemers aan het verkeer. Hiernaast behoort tot deze taken een intensief contact met het publiek en 

het bewaken van de situatie binnen het voertuig. De taakinhoud is complex, vereist voortdurende 

concentratie en nauwkeurigheid en kan als hoog mentaal- perceptief belastend beoordeeld worden 

(Miller en Mackie, I 980). De taken van treinmachinisten, en vooral van bestuurders van metrostellen, 

zijn gekenmerkt door een sterk bewakingselement met een geringe mate van autonomie, zoals dat 

vaak voorkomt bij werkers op hoog geautomatiseerde werkplekken. Ook bij deze taken wordt een 



hoge mate van concentratie vereist, maar dan in de context van een monotone taakinhoud. Bij deze 

groep is sprake van piekbelastingen (stations). Het contact met het publiek (en collega's) is hier juist 

gering (Franke et al., 1984; Minssen, 1988).  

De in de toekomst te verwachten toename van het toepassen van nieuwe technologieën in het openbaar 

vervoer zal ook voor de buschauffeurs consequenties kunnen hebben die vooral vermindering van de 

autonomie en versterking van de monotonie zullen betekenen.  

Arbeidsorganisatie/taakuitvoering  
In het passagiersvervoer wordt gewerkt in semi-continue ploegendienst met weekendarbeid: Ongeveer 

95 procent van de werknemers wordt ingezet in verschillende diensten die de dienstverlening 

gedurende het grootste deel van het etmaal mogelijk maken (plusminus 04.30 uur tot plusminus 02.00 

uur).  

Er is sprake van ' dubbele onregelmatigheid' van de werktijden.  

Dit tekent dat niet slechts in verschillende diensten gewerkt moet worden (vroeg, Laat), maar dat ook 

binnen de diensten de begintijdstippen van de arbeid sterk variëren (bijvoorbeeld de vroege dienst kan 

beginnen tussen 05.03 uur en 09.12 uur, etc.). Naar schatting 75 procent van de werknemers wordt 

tevens ingezet in de zogenaamde " gebroken' diensten die uit twee gedeelten bestaan ('s morgens en 's 

middags met een werkvrije periode van plusminus 3 uur daartussen). Deze diensten hebben als gevolg 

een aanzienlijke verlenging van de " werkgebonden activiteiten'.  

Als men naast de 
1 

officiële werktijd' van 2x4 uur rekening houdt met verdubbeling van de woon-werk 

reistijd, omkleden en wassen etc., kunnen bij deze diensten de 'werkgebonden activiteiten' plusminus 

12 uur in beslag nemen (Pokorny, 1989). Een en ander heeft onder andere gevolgen voor de 

besteedbare vrije tijd, respectievelijk herstelmogelijkheden. Gezien de relatief krappe personele 

bezetting is in deze sector regelmatig overwerk noodzakelijk. Het opnemen van vrije dagen wordt 

bemoeilijkt door de noodzaak in te vallen voor bijvoorbeeld zieke collega's. Binnen de gehele sector 

wordt de organisatie van de arbeid beheerst door dienstregelingen met strikt aan te houden 

tijdslimieten. Het werk wordt op korte termijn tot op de minuut gepland, maar ook op de langere 

termijn (week, jaar) zijn de dienstroosters zeer gedetailleerd. Hiernaast geldt een groot aantal formele 

regels die vooral op veiligheid en service betrekking hebben. Deze worden regelmatig gecontroleerd, 

Opgelegde routes in combinatie met veiligheidseisen, het nastreven van een goede dienstverlening en ' 

op tijd' moeten rijden, leiden vooral bij chauffeurs (en trambestuurders) tot werken onder grote 

tijdsdruk (ODORP, 1982); Meifort et al., 1983) .  

Bij deze groepen worden de werk en rustverhoudingen beïnvloed door de al vermelde 
v 

confrontatie' 

met andere weggebruikers en het publiek. Een en ander leidt, naast het onder tijdsdruk werken, ook 

vaak tot het missen van pauzes om de dienstregeling te kunnen aanhouden. De pauzes zijn meestal" te 

krap' gepland (Minssen, 1988). Trein- en metrostellenbestuurders zijn in dit opzicht geheel afhankelijk 

van de technische kwaliteit van het net waarop zij opereren. Storingen kunnen volledige ontregeling 

van hun werk en rust schema's veroorzaken. De al vermelde vergaande automatisering zal ook voor 

buschauffeurs deze gevolgen kunnen hebben.  

De toe nemende agressie vanuit het publiek en de daaruit resulterende conflicten hebben op de 

taakuitvoering van beide eerstgenoemde groepen een negatieve invloed. Met betrekking tot 

bedrijfsorganisatorische aspecten geldt dat voor het grootste deel van de werknemers promotie- of 

herplaatsingmogelijkheden nauwelijks aanwezig zijn (Bos, 1984a; 1984b). Dit staat in verband met het 

praktisch ontbreken van her-, om- of bijscholing mogelijkheden (De Vries, 1986). Verder kan worden 

opgemerkt dat in de bedrijven binnen deze sector sterke hiërarchische verhoudingen (met weinig 

niveaus) bestaan en het leiderschap vaak nogal autoritair is. De besluitvorming kent weinig informeel 

en gestructureerd overleg (Bos, 1984b) .Werkplekindeling/technologie: Voor alle types van het 

openbaar vervoer geldt, dat de ruimte op de werkplek beperkt is, wat onder andere leidt tot een 

ongunstige werkhouding en onvoldoende mogelijkheden voor houdingsafwisseling (er wordt 

overigens de laatste tijd intensief gewerkt aan verbetering van deze zaken). Bedieningselementen 

(stuur, pedalen en dergelijke) en de stoel zijn moeilijk op elkaar af te stemmen. Ook aanpassingen 

hiervan die met verschillen in lichaamsbouw samenhangen zijn niet in voldoende mate mogelijk 

(Weaver, 1980; Mulders et al., 1985; De Vries, 1986; Kompier, 1988). Voor praktisch alle voertuigen 

in deze sector geldt dat er verschillen bestaan in plaatsing van bedieningselementen bij diverse types 

van bussen, trams, etc. Dit geldt ook voor volgens specificaties ' identieke' voertuigen (onder ander 



UITP, 1983). Hierdoor wordt de kans op fouten vergroot.De in het wegvervoer werkzame 

medewerkers worden door middelmatige (< 79dB(A) en incidenteel door hogen(> 85 dB(A)) 

geluidsniveaus belast en worden regelmatig blootgesteld aan hoge doses trillingen (> 0.63 m/sz) (Enz, 

1981; Bursl, 1985; SUVA, 1986). Vooral bus- en trambestuurders staan regelmatig bloot aan 

temperatuur- en luchtvochtigheidwisselingen (Cox, 1986).  

 

Conclusies  

 

Uit het voorafgaande blijkt dat de samenstelling van de werkende populatie en ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt tot 'vergrijzing' van de werknemersgroep in het openbaar vervoer zal leiden. Te 

verwachten is verder dat deze groep langer dan nu gebruikelijk is aan het arbeidsproces zal moeten 

deelnemen. Dit geldt overigens ook voor het naar verwachting toenemende aantal vrouwen in deze 

sector. Dat is aanleiding voor twee vragen voor het 'human resource management' (Casciol978):  

1 hoe kan bij jongeren de basis worden gelegd voor een goed, gezond functioneren later;  

2 hoe kunnen oudere werknemers zodanig gezond worden gehouden dat deze hun taak zo goed 

mogelijk kunnen (en willen) uitvoeren?  

Deze vragen zijn niet slechts relevant uit het oogpunt van de volksgezondheid in het algemeen en van 

de bedrijfsgezondheidszorg in het bijzonder, maar ook vanuit de invalshoek van een " gezonde' 

bedrijfsvoering. Uit een groot aantal wetenschappelijke publicaties wordt duidelijk dat oorzaken van 

schade aan de gezondheid en vermindering van welzijn van de mens voor een deel in inhoud en 

organisatie van de arbeid gezocht moeten worden. Aanpassingen aan de mogelijkheden en wensen van 

de werknemers kan leiden tot vermindering van gezondheidsschade of zelfs tot het bevorderen van de 

gezondheid. Een globale analyse van de bestuurdertaken leert dat deze op een aantal aspecten relatief 

hoog scoren op criteria die in verband gebracht worden met mogelijke schade aan de gezondheid. Dit 

zijn bij bus- en trambestuurders de complexiteit van taken, gecombineerd met de tijdsdruk waaronder 

zij uitgevoerd moeten worden, en de hoge mate van verantwoordelijkheid binnen de hiervoor 

beschreven sociale context (bijvoorbeeld McDonald, 1984; Johansson en Gardell, 1988).  

Voor alle werknemers in deze sector geldt dat zij onder ongunstige ploegendienstroosters moeten 

werken, waardoor op den duur schade aan de gezondheid kan ontstaan (Rutenfranz en Knauth, 1987)-

.Combinatie van deze factoren, samen met een geringe mate van autonomie en sociale ondersteuning, 

in sommige gevallen voorkomende monotonie en suboptimale fysieke werkomstandigheden, voert tot 

de conclusie dat het verbeteren van de werkomstandigheden met het oog op bevordering van de 

gezondheid van werknemers in deze sector, bijzondere aandacht vereist. Naast de resultaten van 

taakanalyse, en de subjectieve beoordeling van de werkomstandigheden door de werknemers zelf, 

wijzen ook ziekteverzuim en WAO-intrede op knelpunten.  

Bij bus- en trambestuurders worden relatief -hoge cijfers gerapporteerd (De Haan et al., 1978; 

Kompier, 1984; 1988). Interessant is dat binnen deze bedrijfstak aanzienlijke verschillen in de 

ziekteverzuimcijfers bestaan,variërend van 22,3 procent bij de ene tot 8,7 procent bij de andere 

maatschappij. De oorzaken hiervan zijn grotendeels onbekend (Draai de hiervoor beschreven sociale 

context (bijvoorbeeld McDonald, 1984; Johansson en Gardell, 1988). Voor alle werknemers in deze 

sector geldt dat zij onder ongunstige ploegendienstroosters moeten werken, waardoor op den duur 

schade aan de gezondheid kan ontstaan (Rutenfranz en Knauth, 1987)-.Combinatie van deze factoren, 

samen met een geringe mate van autonomie en sociale ondersteuning, in sommige gevallen 

voorkomende monotonie en suboptimale fysieke werkomstandigheden, voert tot de conclusie dat het 

verbeteren van de werkomstandigheden met het oog op bevordering van de gezondheid van 

werknemers in deze sector, bijzondere aandacht vereist.  

Naast de resultaten van taakanalyse, en de subjectieve beoordeling van de werkomstandigheden door 

de werknemers zelf, wijzen ook ziekteverzuim en WAO-intrede op knelpunten. Bij bus- en 

trambestuurders worden relatief hoge cijfers gerapporteerd (De Haan et al., 1978; Kompier, 1984; 



1988). Interessant is dat binnen deze bedrijfstak aanzienlijke verschillen in de ziekteverzuimcijfers 

bestaan,variërend van 22,3 procent bij de ene tot 8,7 procent bij de andere maatschappij. De oorzaken 

hiervan zijn grotendeels onbekend (Draaisma, 1986; Marquart, 1986). Onderzoek op al deze gebieden 

kan ook van belang zijn voor een andere tak van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de luchtvaart. 

Ook hier speelt immers de problematiek van werk- en rusttijden, complexiteit van taken en dergelijke, 

een belangrijke rol. .Maar ook verbindingen naar andere, onder vergelijkbare omstandigheden 

opererende, takken van de economie (industrie, dienstverlening, gezondheidszorg), zijn goed 

denkbaar. Maatregelen passen in het kader van recente overheidsnota's (Nota 2000, Kerndocument 

Gezondheidsbeleid). Zij sluiten aan bij de implementatie van de ARBO-wetgeving in de praktijk en 

van beleidsonderbouwende activiteiten van diverse overheidsinstanties. Ten slotte: het grote 

maatschappelijk belang van deze problematiek wordt ook onderkend door de beleidsbepalende 

instanties van de Europese Gemeenschap (het vervoer-onderzoeksprogramma EURET, 1990). 

Correspondentieadres Dr. M.L.1. Pokorny, Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg 

TNO, Postbus 124 2300 AC Leiden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr M A.J.Kompier  

WERKGEBONDEN GEZONDHEIDSPROBLEMEN VAN BUSCHAUFFEURS  

In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in de Angelsaksische en Scandinavische landen en in West-

Duitsland, is veel onderzoek verricht naar de gezondheidsproblemen van buschauffeurs. In minimaal 

vijftien landen zijn vele tientallen publicaties aan dit onderwerp gewijd. Dit verschijnsel alleen al wijst 

op gezondheidsproblematiek in deze sector. In deze notitie worden de voornaamste bevindingen 

gepresenteerd.  

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuimpercentage van Nederlandse stadsbuschauffeurs bedraagt ruim 20procent, dat is 

twee tot drie maal hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is ook aanmerkelijk hoger dan dat van 

vergelijkbare groepen, zoals handarbeiders en ploegenwerkers l. Het ziekteverzuimpercentage van 

streekbuschauffeurs is hoger dan het landelijk gemiddelde maar lager dan dat van stadsbuschauffeurs . 

Bij de gemeentelijke vervoerbedrijven in Groningen! en Maastricht is een grondige analyse gemaakt 

van het ziekteverzuim. Daarbij worden opvallende parallellen gevonden.  

Dr M AJ Kompier " verbonden aan het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg te 

Leiden.  

Er zijn echter ook verschillen: de chauffeurs uit Groningen zijn bijvoorbeeld aanmerkelijk vaker ziek 

dan chauffeurs uit Maastricht; ook bedrijfsspecifieke factoren spelen een rol. Uit deze studies blijkt 

voorts het volgende: het ziekteverzuimpercentage onder stadsbuschauffeurs wordt vooral bepaald door 

de langdurende ziektegevallen (41 dagen). Deze gevallen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft 

van alle ziektedagen. En chauffeurs die 60 dagen of meer verzuimen nemen hiervan weer 70 a 80 

procent voor hun rekening. Het betreft hier 30 Ó 40 procent van alle Chauffeurs. Ruim 50 procent van 

alle gevallen is van korte duur. Deze gevallen maken echter slechts ruim l O procent uit van alle 

ziektedagen. Vanuit organisatorische oogpunt is het korte verzuim (minder dan acht dagen) natuurlijk 

wel een probleem. Het ziekteverzuimpercentage neemt toe met dienst- en leeftijd. Het aantal 

dienstjaren dat men als stadsbuschauffeur werkt, speelt een belangrijker rol bij de verklaring van 

verschillen in ziekteverzuim tussen de chauffeurs dan hun leeftijd bij indiensttreding, (zie ook de 

notirie van Nijhuis en Bullinga in dit nummer). Omdat op het meeste onderzoek van de diagnoses bij 

ziekmelding methodologische kritiek mogelijk is, is er weinig bekend over de aandoeningen die 

aanleiding geven tot ziektemelding. Ook in andere landen vertonen stadsbuschauffeurs steeds weer 

een hoger ziekteverzuim dan vergelijkingsgroepen. Door Grosfeld e.a. 3 is onderzoek gedaan naar het 

ziekteverzuim bij streekbuschauffeurs (TET en G SM) Ook hier lijkt het ziekteverzuimprobleem 

vooral een duurprobleem.  

Chauffeurs met tien of meer dienstjaren zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het verzuim 

Deze groep neemt 69 procent van het middellange (8 tot 42 dagen) en 6 l procent van het lange 

verzuim voor zijn rekening.  

 

Arbeidsongeschiktheid en verloop  

Bij streekbuschauffeurs in Nederland is geen onderzoek verricht naar de redenen waarom zij het 

beroep verlaten. Bij stadsbuschauffeurs is dat wel gebeurd. Het risico om afgekeurd te worden ligt bij 

stadsbuschauffeurs ruim tweemaal zo hoog als bij andere mannelijke ambtenaren (zie tabel l). De 

belangrijkste redenen voor afkeuring blijken problemen met de rug- en nekwervels en overige 

afwijkingen van het bewegingsapparaat; psychische stoornissen neurosen, overspanning en 

depressie); hart- en vaatziekten. Het afkeuringrisico vanwege aandoeningen van het 

bewegingsapparaat is 3,9 keer zo hoog, en vanwege psychische stoornissen ruim tweemaal zo hoog 

als bij de gemiddelde Nederlandse ambtenaar.  

De gemiddelde leeftijd voor afkeuring ligt op 47 jaar. Dit is zo'n zes jaar eerder dan bij de gemiddelde 

overheidsdienaar. Verloopstatistieken demonstreren een selectieproces op basis van het welbevinden 

in het beroep en op basis van gezondheid. Drie in de tijd van elkaar te onderscheiden  

selectiemomenten worden aangetoond: zelfselectie (ontslag op eigen verzoek), blijvende ongeschikt 

heidsverklaring gekoppeld aan een herplaatsbaarheidsverklaring, en algehele blijvende ongeschikt-



heidsverklaring. Slechts een van de negen uittredende stadsbuschauffeurs in Nederland behaalt in zijn 

functie de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (f l.o) van 60 jaar. Zij die deze leeftijd wel halen 

zijn gemiddeld genomen pas op latere leeftijd (36 jaar) in dienst van de vervoerbedrijven getreden: 

f.l.o' ers zijn meestal late starters.  

Het is opvallend hoe vaak in buitenlandse studies dezelfde conclusies getrokken worden.  

Zo concludeert de Westduitse onderzoeker Garbe dat, onafhankelijk van de leeftijd bij indienst 

treding, de gemiddelde diensttijd als chauffeur bij afkeuring gelijk is, namelijk circa I 8 jaar.  

De aanstellingsleeftijd is derhalve bepalend voor de kans om gezond het pensioen te halen.  

Van de chauffeurs die voor hun eenendertigste levensjaar in dienst van het bedrijf zijn getreden haalt 

niemand de pensioengerechtigde leeftijd.  

De Finse onderzoekster Backman omschrijft de leeftijdsklasse > 50 jaar als ‘healthy workers '.  

Er zijn echter weinig chauffeurs in de hoogste leeftijd- en diensttijdklassen.een belangrijke vraag is 

hoe de relatie ligt tussen het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van chauffeurs.  

In Groningen, en deels in Amsterdam, is dat onderzocht.  

Het ziekteverzuimprobleem blijkt voor een belangrijk deel gekarakteriseerd te kunnen worden als het 

probleem van toekomstige arbeidsongeschiktheid.  

Het proces van definitief arbeidsongeschikt worden voltrekt zich in een periode van ongeveer vier jaar 

en gaat gepaard met een sterke toename van het aantal verzuimdagen. Bijna de helft van het totale 

aantal ziekteverzuimdagen blijkt afkomstig van degenen die binnen vier jaar arbeidsongeschikt 

worden. Niet alleen de ziekteduur maar ook de ziektefrequentie en het aantal slaapklachten blijken 

voorspellers van latere arbeidsongeschiktheid. Ziekteverzuim na afkeuring en herplaatsing in een 

nieuwe functie blijkt opeens een stuk lager.  

Herplaatste ex-chauffeurs (in Amsterdam en in Groningen) hebben bovendien veel minder 

gezondheidsklachten.  

Opvattingen over gezondheid  

Veel onderzoek is verricht naar de opvattingen van chauffeurs over hun gezondheid. Vrijwel 

onveranderlijk blijken er veel klachten te zijn over de slaap en de eigen gezondheid. Ook zijn er veel 

klachten over het bewegingsapparaat, in het bijzonder over het onderste deel van de rug, het bovenste 

deel van de rug, schouders en nek, die als beroepsgebonden aangemerkt kunnen worden. Slaap- en 

gezond-heidsklachten nemen toe bij het stijgen van de leeftijd en diensttijd, maar in de oudste leeftijd 

klassen dalen de klachten weer. Dit verband wordt verklaard doordat in de oudste leeftijdsgroepen de 

chauffeurs die nood gedwongen eerder afhaakten niet meer meetellen.  

Er is een Nederlands onderzoek waarin stads- en streekbuschauffeurs worden vergeleken.  

De laatste hebben minder klachten.  

Werkgebonden gezondheidsproblemen?  

In het algemeen geldt dat, behalve bij bepaalde piekbelastingen en bij sommige ongelukken, causale 

relaties tussen werk en gezondheid niet eenvoudig kunnen worden aangetoond. Met behulp van 

convergerende evidentie wordt het werkgebonden karakter van de hier beschreven gezondheidspro-

blematiek echter wel zeer aannemelijk. De waarschijnlijkheid van een (ooriakelijk) verband wordt dan 

geacht toe te nemen naarmate conclusies op basis van verschillende kennisbronnen in de dezelfde 

richting wijzen. Uit de literatuur blijkt vrijwel steeds dat chauffeurs meer slaap- en 

gezondheidsklachten en een hoger ziekteverzuim vertonen dan vergelijkingsgroepen.  

Stadsbuschauffeurs komen er daarbij nog wat ongunstiger af dan streekbuschauffeurs. De sterke 

stijging van klachten bij het toenemen van leeftijd en diensttijd, die bij referentiegroepen niet of in 

mindere mate optreedt, wijst eveneens in de richting van werkgebonden problemen. Chauffeurs 

worden ook in hogere mate en op jongere leeftijd afgekeurd dan gemiddeld genomen het geval is.Hier 

moet echter wel bedacht worden dat hoge ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers niet 

klakkeloos gelijk gesteld kunnen worden aan gezondheidsschade. Deze cijfers zijn namelijk geen 

objectieve maat voor gezondheidsschade maar maten waarin ook de arbeidsinhoud, -omstandigheden, 

-voorwaarden en -verhoudingen tot uitdrukking komen.  

Hoge afkeuringscijfers onder buschauffeurs worden dus deels veroorzaakt door de zware belasting in 

het werk (causale relatie werk--gezondheid). Maar ook hangen deze hoge cijfers samen met het feit 



dat het, als iemand een aandoening of beperking heeft, juist in zo'n zware functie moeilijk is om 

daarmee door te werken of om het werk weer te hervatten.  

Een buschauffeur loopt vanwege zijn werk een aanmerkelijk verhoogd risico op klachten of op een 

aandoening van het bewegingsapparaat (causaal verband); aan de andere kant verzuimt een chauffeur 

met rugklachten, juist omdat het zulk zwaar werk is, eerder en langer dan iemand in een andere 

functie voor wie ' dezelfde' klachten minder een beperking vormen. Ook zijn er aannemelijke 

verbanden tussen de aard en omvang van gezondheidsklachten, ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid en belastende factoren in het werk (zie de voorgaande bijdrage van Pokorny). 

Als determinanten van de gezondheidsproblemen (zie voor een uitgebreide bespreking), kunnen 

worden aangemerkt: onregelmatige werk- en rusttijden ('dubbele onregelmatigheid'), ergonomische 

tekortkomingen in de cabine, een hoge tijdsdruk, een hoge verkeersdruk, de verantwoordelijkheid 

voor en omgang met passagiers onvoldoende vrijheid (' regel mogelijk heder) in het werk.  

Uit de stress literatuur is bekend dat juist functies waarin werknemers aan hoge eisen moeten voldoen 

terwijl ze tegelijk weinig mogelijkheden hebben om zelf actief in te grijpen in een belastende situatie, 

uitermate ' stressvol' zijn. Het chauffeurswerk is zo'n functie Ook uit longitudinale vergelijkingen van 

werknemers voor en na herplaatsing blijkt de beroepsgebonden achtergrond van de beschreven 

gezondheidsproblemen. Voorts is daar de omvangrijke literatuur op het terrein van arbeid en 

gezondheid van buschauffeurs die als zeer consistent kan worden beschouwd.  

Er zijn dan ook maatregelen nodig om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren en de belasting in het 

werk te verminderen, respectievelijk werkhervatting en herintrede bevorderen. Het betreft hier diverse 

maatregelen op het terrein van de ergonomie, de werk- en rusttijden en het sociaal(-medisch) beleid. 

De voorgestane maatregelen vormen een samenhangend programma van deels taakgerichte en deels 

individugerichte maatregelen. Voor een uitgebreide bespreking van deze maatregelen en van het 

perspectief ervan wordt verwezen naar de noten l en 8 en naar de bijdragen van Nijhuis en Grosfeld.  

adres A.J. Kompier, Nederlands Insrituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO, Postbus 124, 2300  



Leiden, telefoon: 071-178711.  

NOTITIES: GEZONDHEIDSPROBLEMEN BIJ BUSCHAUFFEURS  

F.J.N.Nijhuis en R. Bullinga  

PREVENTIE: WERKEN AAN WERKPLEK EN ORGANISATIE  

Bij beschrijving van oorzaken van verzuim wordt in Nederland een tweetal modellen gebruikt, het 

beslissingsmodel en het belastingsmodel. Het eerste gaat uit van de keuzevrijheid om zich al of niet 

ziek dan wel hersteld te melden. Natuurlijk is deze vrijheid afhankelijk van de aandoening. In het 

tweede model wordt verzuim gezien als een discrepantie tussen arbeidsbelasting en prestatievermogen, 

waardoor gezondheidsschade optreedt. Het beslissingsmodel is vooral bruikbaar voor de verklaring 

van verzuimprocessen waarin beslissingsvrijheid een duidelijke rol speelt, gaat hier met name om 

frequent kort verzuim, of verzuim dat gemiddeld langer duurt dan medisch noodzakelijk is door 

demotiverende factoren in de werk situatie.Bij een vergelijking tussen stadsbus- of streek- 

vervoersbedrijven en bedrijven met een gelijksoortige arbeidssituatie kunnen analyses op basis van het 

beslissingsmodel uitwijzen welke de factoren zijn die tot relatiefhoog verzuim leiden (Philipsen, 1969; 

Nijhuis en Soeters, 1982; Smulders, 1984). Het belasting - belastbaarheidsmodel is beter in staat om 

langdurige verzuimgevallen of WAO -intredingen binnen bepaalde beroepsgroepen of -sectoren te 

verklaren op basis van specifiek langdurig belastende factoren in de beroepsgroep (epidemiologische 

benadering).  

Begripsdefiniëring  
Ziekteverzuim kon men omschrijven in termen van percentage, frequentie en duur. Veelal wordt het 

percentage als algemeen maatgevend beschouwd. Duur en frequentie zijn echter verschillende fenomenen 

die ook door verschillende factoren verklaard worden [Nijhuis en Soeters, 1982; Smulders, 1984). 

Verzuimfrequentie is vooral een maat voor de motivatie, voor de binding met het werk en het bedrijf, 

terwijl een hoog aantal langdurig verzuimenden eerder een indicator is voor een meer permanente 

verstoring van de relatie tussen de belasting in de werksituatie en de individuele belastbaarheid. Voor een 

adequate diagnose van een verzuimprobleem (en de bijbehorende therapien of interventies) is het dan ook 

van groot belang om vast te stellen hoe het verzuim zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.  

Verzuimanalyse  
Uit analyse van de administratief vastgelegde verzuimgegevens van stadsbuschauffeurs bleek dat er sprake 

was van een duurprobleem (veel verzuim van meer dan 42 dagen . De eerste vraag bij verdere analyse was, 

of een hoger verzuim verklaard moest worden door leeftijd of door diensttijd. In het laatste geval is er 

waarschijnlijk een te  

hoge belasting in de werksituatie, terwijl in het eerste geval de individuele belastbaarheid centraal staat.  

Dr F J. N.Nijhuis en drs. R. Bullinga zijn verbonden aan de Vakgroep Medische Psychologie van 

de Rijksuniversiteit Limburg te Maasstricht.  

Arbeidsinhoud en -omstandigheden  
Bij de eerdere vijf verzuimgroepen is vervolgens gekeken naar arbeidsomstandigheden en -inhoud en naar 

sociale ondersteuning (zie tabel 3). De vijf verzuimgroepen kunnen in feite worden teruggebracht tot drie: l 

: weinig achten, 2: meer klachten, 3, 4 en 5: relatiefveel klachten. Indien we corrigeren voor het dienstjaar -

effect, en dus groep I en 5 buiten beschouwing laten, blijken de klachten ten aanzien van de inrichting van 

de werkplek hoger te worden naarmate het verzuim toeneemt. Het verschil tussen de vijf groepen qua 

taakopvattingen is significant (p = 0.05) en qua fysieke werkomstandigheden en cabine marginaal 

significant (p = 0.09). Bij bestudering van de afzonderlijke taakopvattingen valt op dat een hoger verzuim 

gepaard gaat met een hogere rijdsdruk ervaring en een geringer belang dat gehecht wordt aan veiligheid. 

Met andere woorden: naarmate de chauffeur het strikt- op- tijd- rijden belangrijker vindt, kan hij, 

noodgedwongen minder op veiligheid letten. De groepen verschillen niet van elkaar op de 

passagiersschaal. Wel wordt een verschil in vrijheid op het werk geconstateerd. Dit significante (p = < .00 l 

) verschil wordt geheel verklaard door de lage score van groep l . Ten aanzien van fysieke 

werkomstandighe-den en inrichting van de buscabine verschillen de groepen slechts marginaal.  

Ondersteuning. sfeer en werkoverleg .  
Sociale ondersteuning kan een medie'rende werking hebben ten aanzien van het ziekteverzuim: problemen 

met belasting in het werk kunnen als het ware (gedeeltelijk) opgevangen worden door een adequate 

bedrijfsleiding,  



een goede samenwerkingssfeer en inspraakmogelijkheden (werkoverleg).  

Duidelijk is dat een hoger klachtenniveau voor wat betreft sociale ondersteuning en sfeer samenhangt met 

een hoger verzuim.  

Samenvatting bevindingen.  
Op basis van de verzuimgegevens moet geconcludeerd worden dat het beroep van stadsbuschauffeurs een 

specifieke - gezondheidsschadelijke - belasting met zich mee brengt. Dit blijkt met name uit het feit dat 

diensttijd, meer dan leeftijd, een indicator is voor gezondheidsklachten. Daarenboven blijkt de organisatie 

van het werk een belangrijke factor te vormen bij de verklaring van verschillen in verzuim tussen de 

groepen chauffeurs. Preventieve aanbevelingen moeten dus zowel gericht zijn op een vermindering van de 

directe belasting in de arbeidssituatie als op verbetering van de arbeidsverhoudingen waaronder chauffeurs 

moeten werken.  

Correspondentieadres :  

Vakgroep Medische Psychologie, Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 6 16, 6200 MD Maastricht.  

JAM. Grosfeld  

PREVENTIE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ 

BUSCHAUFFEURS : WERKEN AAN AAN DE WERKER  
In het onderzoek van verzuim als individueel kenmerk ( 1982-1987) bij plusminus 2000 mensen in 9 

bedrijven in Tilburg en omgeving bleken grote verschillen in 'verklarend' vermogen tussen de onder-

zochte groepen factoren (Grosfeld, 1988). Bepaalde combinaties van personalia, leefgewoonten werk  

en werkbeleving, verklaren relatief veel van de berekende verzuimmaten. Werk en werkbeleving 

samen verklaren duidelijk meer dan andere. Deze bevindingen waren aanleiding voor de aanpak van 

verzuim via de werkkwaliteit in het kader van het' Project Beïnvloedbaarheid Verzuim' (PVB), 

waaraan o.a. wordt deelgenomen door de ' Twentse Electrische Tramweg Maatschappij (TET) en de 

Gelderse Streekvervoersmaatschappij (GSM).  

De kwaliteit van werk en de beleving daarvan (werkinhoud, -omstandigheden,relaties en -

voorwaarden) worden in het PBV tamelijk praktisch omschreven. Een goede werkinhoud betekent dat 

je van je werk kunt leren (= functievolledigheid) en dat je de ruimte hebt om voorkomende 

werkproblemen op te lossen (= regelcapaciteit, autonomie) (De Sitter 1973, 1986, Willerstrand 1990). 

Goede omstandigheden betreffen veiligheid (kleine kans op ongelukken en op andere gevaren) 

alsmede lichamelijk en geestelijk gezond werk dat ook ergonomisch goed doordacht is 

(bedieningscomfort, gemak).  

Onder goede relaties vallen contactmogelijkheden met leiding, het algemene klimaat (sfeer), kansen 

om deel te nemen aan andere sociale rollen (i.e. partner-, ouder-, burgerrol, vrijetijdsbesteder, enz.). 

Onder goede voorwaarden een als billijk ervaren beloning en redelijke " job security
1

, c.q. 

toekomstperspectief voor de medewerkers. Goede werkkwaliteit is op haar beurt product van een 

goede organisatie (i.e. een organisatie met aantoonbaar grote overlevingscapaciteiten) en een goed 

(d.w.z. anticiperend) management en managementbeleid.  

Een bijproduct daarvan is de continue zorg voor allerlei kwaliteiten , die men steeds vaker vat met het 

complexe begrip: " het flexibele bedrijf De Sitter et al., 1986). Hoofd-items van dit begrip zijn 

flexibiliteit, beheersbaarheid , goede werkkwaliteit, productie/dienstverbetering en -automatisering. 

Binnen het PBV-project wordt eerst vastgesteld hoe het in twee zo vergelijkbaar mogelijke 

organisaties gesteld is met het verband tussen enerzijds verzuim en ander arbeidsgedrag en anderzijds 

de werkkwaliteit en de beleving daarvan (fase 1: diagnose). Voor specialistische deelproblemen 

worden eventueel externe experts geconsulteerd. Na overleg met elkaar en met de projectstaf stellen 

die aan management en OR bepaalde maatregelen voor. Dat voostel is het startpunt voor bedrijfsintern 

beraad, uitmondend in een actieplan met een looptijd van minimaal 18 maanden (fase 2: 

besluitvorming over interventies) .  

 



Het actieplan bevat een aantal individu- en een aantal situatiegerichte maatregelen waarmee de twee 

organisaties afwisselend experimenteren (fase 3: interventie experiment). Het effect van de 

interventies op verzuim en ander arbeidsgedrag wordt zorgvuldig gevolgd. Vanaf een jaar voor 

aanvang van het project al is het verzuim dagelijks per individu geregistreerd. Per half jaar wordt door 

middel van een korte vragenlijst ook de ontwikkelingen gevolgd voor wat betreft subjectief 

welbevinden in het werk, organisatie betrokkenheid en satisfactie.  

Per jaar vindt bij een representatieve steekproef voorts nog een bepaling plaats van de (objectieve) 

gezondheid en van het produktief gedrag. Dr J A.M. Grasveld is verbonden aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen en leidt het' Project Beïnvloedbaarheid Verzuim'  

S.D. Renzema  

ZIEKTEVERZUIM BIJ BUSCHAUFFEURS:  

PROBLEMEN EN ERVARINGEN MET 

SITUATIEGERICHTE MAATREGELEN  

Zodra er iemand van ons gezin ziek dreigde te worden placht mijn moeder te zeg" niet aan denken en 

flink aan het werk, dan gaat het vanzelf weer over'. Dat het' sociaal beleid' bij ons thuis en ons hele 

gezin heeft die theorie met veel succes in de praktijk gebracht. Naar aanleiding van mijn verzuchting 

dat het wel leek of je ziekteverzuim hoger werd, naarmate je meer aan sociaal beleid deed, kreeg ik 

van een onderzoeker, verbonden aan het NIPG, onlangs echter een compliment voor het hoge 

ziekteverzuim in ons bedrijf. Dat was een teken van goed sociaal beleid: de mensen voelden zich 

kennelijk vrij! Toch denk ik dat het niet goed gaat met het ziekteverzuim in het openbaar vervoer.  

Had mijn moeder gelijk? Hebben we te veel sociale zorg en beleid, zoals bijvoorbeeld ook Lubbers 

recentelijk stelde in zijn rede over ' ziek' Nederland? Collectief de schijn tegen Op het Nijmeegse 

symposium waren de rollen keurig verdeeld.  

De heren wetenschappers hadden het probleem geanalyseerd en mijn collega Anker en ik mochten 

aangeven wat we eraan konden doen. Als jarenlang deelnemer aan het centrale overleg viel mij de eer 

te beurt om te kijken wat collectief mogelijk is, terwijl de heer Anker de individuele aanpak mocht 

schetsen. Achteraf vond ik deze rolverdeling minder geslaagd. Mede op basis van mijn voorstudie 

voor het symposium ben ik namelijk tot de conclusie gekomen dat de oplossing vooral in een 

individueel gerichte aanpak moest worden gezocht. Ik denk dan overigens behalve aan de individuele 

persoon ook aan het individuele bedrijf. Opvallend is bijvoorbeeld dat een stad als Den Haag, die 

relatief weinig aan collectieve en veel aan individuele maatregelen doet, het laagste verzuim heeft van 

de steden met eigen openbaar vervoer.  

De stelling van Lubbers wees ook al in die richting: pas op met nog meer rechten, nog meer zorg, nog 

meer nota's, want die middelen konden wel eens erger zijn dan de kwaal. In de jaren zeventig stegen 

de ziektecijfers in het streekvervoer, parallel aan de landelijke ontwikkelingen, van 8 a' 9 procent naar 

10 procent. Maar de daling die er dan (in de geest van de jaren tachrig) in heel Nederland optreedt 

blijft uit Sterker nog, het percentage steeg in de laatste tien jaar door naar 12 procent. Een daling is 

nog niet in zicht. Het streekvervoerpercentage tendeert naar stadse hoogten. Die ontwikkeling wordt 

versterkt doordat ook de streek eigenlijk steeds stadser wordt. Voorziene fusies tussen stad en streek 

zullen waarschijnlijk nog aan dit effect bijdragen. Alleen al de middeling van beide huidige 

percentages levert een stijging op Of de fusies op zich voor een daling of stijging zullen zorgen hangt 

sterk af van de rest van het te voeren beleid.  

Maatregelen ?  
Collectieve maatregelen hebben op het ziekteverzuim nauwelijks positief effect gehad. Soms was er 

zelfs een negatief resultaat. Arbeidstijdverkorting voor ouderen in het streekvervoer met een halve dag 

per week is een voorbeeld. Omdat velen die arbeidstijdverkorting liever in hele dagen willen en omdat 

op de andere halve dagen soms op ongewone lijnen moet worden gereden, is er van pure onvrede een 

stijgend verzuim onder deze groep.  

Werkgevers moesten echter op CAO-niveau toch vasthouden aan halve dagen omdat er anders nog 

meer part-time arbeid nodig zou zijn.  

In 1990 werkte de gemiddelde streekchauffeur door ATV en VUT zo'n 20 procent korter dan zijn 

collega in 1970. Bovendien moest de laatste het zonder bijlage 11 van de CAO stellen, en zonder 



inspraak met betrekking tot dienstregeling en rooster .Natuurlijk is er nog wel iets te zeggen over de 

werktijden zelf. In 1970 was er naar verhouding minder netto rijtijd omdat meer tijd ging zitten in 

administratieve handelingen, die door de invoering van de strippenkaan sterk zijn verminderd.  

Bovendien zijn de werktijden per dag eigenlijk nauwelijks afgenomen omdat vermindering van de 

werktijd vooral gezocht is in een groter aantal vrije dagen. De CAO-onderhandelaars van 

werkgeverszijde beschouwen dit, zeker wat de ATV betreft, nog steeds als een gemiste kans omdat 

daarmee de mogelijkheid werd verspeeld om werkdruk op de dag zelf te verminderen. Bij een 

eventuele verdere ATV op weg naar 2000 moeten we dat geen tweede keer laten gebeuren: geen ' 

vierdaagse' van de Vervoersbond FNV! Een van de eerste zaken die volgden op de invoering van de 

bedrijfsgezondheidszorg in 1975 was het creëren van de mogelijkheid van 50 procentroosters. Die kon 

de arts aangrijpen voor chauffeurs die niet meer voor 100 procent geschikt waren. Op dit moment 

werken niet minder dan 130 chauffeurs van Centraal Nederland al op zo'n 50 procent rooster. Dit 

aantal loopt de laatste jaren sterk op. Hiermee is een van de oorzaken gegeven voor het stijgend 

ziekteverzuim. Natuurlijk zou dit verzuim nog hoger zijn uitgevallen als meer mensen voor 80 tot 100 

procent de WAO zouden zijn ingegaan. Maar het is ook denkbaar dat voor sommige groepen (doordat 

het hun niets kost) de drempel hier wat te laag ligt. Het aantal 50 procentwerkers begint wel erg hoog 

te worden.  

 

Onderweg: stad. streek . toer .  

Niet alleen de werktijden zijn van invloed op het ziekteverzuim, maar ook wat onderweg gebeurt. In 

1970 was de situatie op de weg bepaald anders dan nu. In 2000 zal het weer anders zijn. In de periode 

tussen 1970 en 1980 werd het voor de bus in bepaalde opzichten echter ook beter, omdat veel nieuwe 

snelwegen werden aangelegd en het autoverkeer toch wat opzij moest. Dat effect is door de geweldige 

toename van het autoverkeer nu weer weggeëbd. Er zal een nieuwe, geweldige inspanning nodig zijn 

om 'vrije banen' te krijgen. Het vervoer is geleidelijk meer agglomeratievervoer aan het worden; een 

verdere stijging valt te verwachten. De agressie van het publiek neemt hand over hand toe. Ook de 

manier waarop het contact met het publiek tot stand komt veranderde. Eerst de Beckson met veel 

contact, toen de stempelautomaat zonder contact. Nu weer iets meer contact doordat de 

stempelautomaten weg zijn en veel kleine strippenkaarten worden verkocht. In 2000 zullen we 

ongetwijfeld iets als een chip- of magneetkaart hebben. Ten slotte is een bijzonder belangrijke factor 

dat chauffeurs gaandeweg niet alleen op drukkere wegen maar ook op drukkere tijden gaan rijden, 

terwijl het avond- en weekend- vervoer vermindert. Dat deze ontwikkeling het ziekteverzuim 

bevordert lijkt voor de hand liggend. Vaak aangevoerde verschillen tussen soorten buschauffeurs 

(stads-, streek- en toerbus) zijn daarbij mogelijk niet helemaal vol te houden. Het streekvervoer doet 

bijvoorbeeld ook veel stadsvervoer in steden die soms groter zijn dan Dordrecht, Arnhem, Nijmegen, 

Groningen en Maastricht (de zogenaamde vijf kleine BOV-steden). Een aantal van die verschillen, die 

te maken hebben met het werk en de organisatie, zal echter ongetwijfeld verantwoordelijk zijn voor 

het geweldig verschil in ziekteverzuim. Dat nogal wat wordt gedaan om die verschillen te 

compenseren in de sfeer van het sociaal beleid lijkt echter nauwelijks te helpen.  

Ziekengeld  
Een factor die niet onbesproken mag blijven is die van het ziekengeld. Persoonlijk denk ik dat er 

zoveel factoren invloed hebben op het ziekteverzuim vanwege een soort neutralisering van de meest 

beslissende factor, namelijk de financiële, zeker in de beginperiode van ziekte. Wanneer men in de 

WAO belandt is er wel degelijk een flinke financiële korting voor de werknemer. Je ziet dan ook soms 

mensen zich juist voor het ingaan van de WAO beter melden, of ze kunnen of niet. Daarvoor, tijdens 

de ziektewetperiode, is het soms zo dat het zelfs geld kost om naar het werk te gaan: men moet 

immers zelf de reiskosten betalen. Ook heeft de vervoersector als enige de overuren en de 

gebrokendiensttoeslag in het ziekengeld opgenomen, in conveniënte die zich niet voordoen bij ziekte, 

maar die dus wel betaald worden. Ook de vakantierechten lopen door, hoewel deze laatstelijk zijn 

ingeperkt. Kortom: financieel kost ziekteverzuim, zeker in het begin, de betrokkenen niets. Dat geldt 

ook voor de werkgevers, omdat (behalve bij eigen risicodragers) slechts een gedeeltelijk verband 

bestaat tussen de hoogte van het ziekteverzuim en de kosten.  

Sinds Den Uyl en Dales struikelden over hun plan om de ziektewet voor een deel weer voor rekening 

van de werknemer te laten komen rust er een taboe op een echte individualisering van 

ziektewetpremies, zowel bij werkgevers als bij werknemers. Daar komt wel verandering in. De 



rijksbijdrage wordt in het streekvervoer sinds 1990 op gemiddelde basis toegerekend aan de bedrijven. 

Een bedrijf dat een hoger ziekteverzuim heeft dan gemiddeld voelt dit dus nu wel in de portemonnee. 

Ook bij de steden zullen normeringen en taakstellingen die hetzelfde beogen, worden ingevoerd.  

Niet het verleden zal echter de maatstaf zijn maar het gemiddelde. Mede onder invloed van ' Europa 

92' verwacht ik verdere aanpassingen in een meer individuele richting. Bedrijven zullen steeds meer ' 

eigen risicodrager' worden. De invoering van de WAGW zal de nodige druk geven evenals de 

discussie die gevoerd wordt over het bonus-malussysteem rond de WAO.  

En als de werkgever zelf zo onder vuur komt te liggen om een lager verzuim te bewerkstelligen, zal er 

bij hem de neiging ontstaan om een stuk van die verantwoordelijkheid op de werknemer te verhalen.  

Begeleiding  
Sinds de jaren zeventig zijn we veel meer aan leiding en begeleiding gaan doen. Niet alleen de 

werkomstandigheden in de bus zijn gaandeweg verbeterd, ook de vestigingen en de eindpunten. Niet 

meer het plasje bij de boom maar overal eindpuntvoorzieningen met koffie en toiletten. Wassen en 

tanken gebeurt steeds meer overdekt. Ook aan communicatie met de leiding over werk en prive- 

'problemen wordt wel iets gedaan. In 1970 was er nog een duidelijke chef, maar dat fenomeen werd 

impopulair in de jaren zeventig, met als hoogtepunt ongeveer I 980, toen de chef nagenoeg verdwenen 

was. De staf had toegeslagen en er waren alleen nog begeleiders en coördinatoren. Nu is de chef terug 

maar ongetwijfeld zal nu de staf een poging doen om de verloren posities te herwinnen. Het 

verdwijnen van de chef heeft weinig geholpen, maar ook het terugkeren van de chef heeft tot nu toe 

het verzuim in het streekvervoer niet omlaag gebracht. In onze bedrijfstak wordt jaarlijks zon 7 

miljoen gulden uitgegeven aan artsen, psychologen en maatschappelijk werkers.  

Vroeger gebeurde dat niet en in de toersector gebeurt het nu nog niet of nauwelijks. In de jaren 

zeventig gingen per jaar zo'n vijftig man bij Centraal Nederland in de WAO; nu zijn dat er nog maar 
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Het grootste deel van deze daling komt echter waarschijnlijk voor rekening van de VUT die inmiddels 

is ingevoerd. Ondanks alle inspanningen, en ook al is 60 procent van de chauffeurs die nu in dienst 

zijn bij de selectie medisch en psychologisch gekeurd, bleef het ziekteverzuim stijgen.  

Ten slotte  

De cruciale vraag is natuurlijk hoe hoog de stijging van het ziekteverzuim zou zijn uitgevallen zonder 

alle genoemde voorzieningen. Het lijkt uiterst gevaarlijk om te stellen dat we terug zouden moeten 

naar de jaren zeventig. De maatschappij om ons heen is veranderd, de chauffeurs veranderen en het is 

onmogelijk om dezelfde recepten toe te passen die in 1970 werden toegepast. In communicatie zal nog 

fors moeten worden geïnvesteerd, evenals in een systematisch opleidingsprogramma voor het in dienst 

zijnde personeel. Een belangrijk onderdeel daarin zal zijn omgaan met stress'. Bij meer dan 30 procent 

van de zieken heeft de ziekte een psychosomatische oorzaak.  

Verder moet men bijblijven op het vakgebied en ook voortdurend worden getraind in het omgaan met 

publiek en dergelijke. toch blijft het een beetje een trieste zaak dat er collectief zoveel is gedaan en 

zoveel geïnvesteerd met zo weinig resultaat.  

Dat de oorzaken grotendeels ook in de algemene maatschappelijke ontwikkeling liggen is een schrale 

troost. Sterker nog: dat maakt het extra moeilijk om de ontwikkelingen een wending te geven in de 

goede richting. Die zie ik, evenals minister-president Lubbers, in het zorgen voor meer evenwicht 

tussen rechten en plichten. Daarbij dient het individu, de persoon, te worden aangesproken op diens 

eigen waarde en mogelijkheden.  

Dit beginsel wordt momenteel overigens vrij algemeen onderschreven, maar de praktijk blijft weer-

barstig!  

Mr S.D.Renzema maakt nu deel uit van de directie van MIDNET te Amersfoort.  

 

 

 

 



PROBLEMEN EN ERVARINGEN BIJ 

INDIVIDUGERICHTE INTERVENTIES  
 

Als directies van openbaarvervoersbedrijven hebben wij op het vlak van ziekteverzuim meer vragen 

dan antwoorden. Dat is voor de Twentsche Electrische Tram-wegmaatschappij (TET) aanleiding 

geweest om de wetenschap te hulp te roepen.Die gelegenheid deed zich voor toen TET en collega 

bedrijf GSM samen konden meedoen aan het 'Project Beïnvloedbaarheid Verzuim' (Grosfeld).In 

vergelijking met andere bedrijfstakken is het ziekteverzuim onder buschauffeurs van de 

openbaarvervoerbedrijven hoog tot zeer hoog.  

Binnen Streekvervoer Nederland schommelt het ziekteverzuim rond de twaalf procent; bij de grote 

gemeentelijke vervoerbedrijven ligt dit percentage nog aanzienlijk hoger.  

De busvervoerbedrijven zijn per definitie zeer arbeidsintensieve bedrijven.  

Als gevolg daarvan brengt zo'n hoog verzuim ook hoge kosten met zich mee, zowel op bedrijfs- als op 

algemeen maatschappelijk niveau. Achter de hoge verzuim- en kostenpercentages gaan bovendien 

mensen schuil, die kennelijk werk doen waaraan grote gezondheidsrisico's zijn verbonden. Welke op 

het individu gerichte maatregelen kan men treffen, die ook echt effect sorteren en rendement 

opleveren? Welke ervaringen hebben we en tegen welke problemen lopen we daarbij op?  

De realiteit  
De chauffeurs in onze bedrijven werken in werkeenheden -' rayons' - ter grootte van 100 d 150 

chauffeurs met een rechtstreekse chef. Het werk, onze dienstverlening, is strak en tot op de minuut 

vastgelegd in de dienstregeling.  

De chauffeur is tijdens zijn werk niet in het bedrijf aanwezig. Binnen zo'n organisatie zijn 

persoonlijke aandacht en een individuele benadering moeilijk realiseerbaar. Op kantoren en in 

werkplaatsen met een grotere diversiteit in werkzaamheden, kan veel gemakkelijker worden 

ingespeeld op de individuele behoeften en meer rekening worden gehouden met de sterke en de 

minder sterke capaciteiten van de medewerkers. Ten aanzien van de chauffeurs echter gaat een op het 

individu gerichte benadering vaak eerst ontstaan als het eigenlijk al te laat is, namelijk op het moment 

dat hij of zij afhaakt.  

De medische en sociale begeleiding van de chauffeurs is - mede op grond van de geldende CAO-

bepalingen - redelijk goed georganiseerd. Via de Sociale Teams wordt door personeels 

functionarissen, bedrijfsartsen, psychologen en maatschappelijk werkers de nodige aandacht besteed 

aan mensen met medische, sociale en psychische problemen. Deze persoonlijke aandacht en 

begeleiding is van groot belang, maar nogmaals - het is dan eigenlijk al te laat.  

Voorstellen en haalbaarheid  
Een goede preventie zou in vele gevallen kunnen voorkomen dat mensen in het medisch-sociale 

circuit en in het ziekteverzuim terechtkomen. Daartoe zijn binnen het kader van het Project 

Beïnvloedbaarheid Verzuim recent vergaande voorstellen op tafel gelegd bij TET en GSM.  

Deze betreffen de volgende training programma’s, gericht op de bevordering en bescherming van de 

gezondheid van chauffeurs en het vergroten van hun belastbaarheid: 

 

 1 gezondheidsvoorlichting met het oog op het ontwikkelen van een gezonde lifestyle. Daarbij 

komen zaken aan de orde als: voedingsgewoonten, drinken, roken, slaapproblemen en dergelijke;  

   

  2 een specifiek op chauffeurs gericht trainingsprogramma in het vergroten van de vaardigheid 

in stresshantering;  

  

 3 een uitgebreid fitness- programma.  

Wij zijn deze voorstellen thans aan het bestuderen om binnen enkele maanden een besluit te kunnen 

nemen. Daarbij ontmoete ± we verschillende problemen: Is er wel voldoende belangstelling voor 

dergelijke programma's? Of komen misschien alleen de toch al gezonde mensen erop af, mensen 

bijvoorbeeld die nu ook al veel aan sport doen en die fitness- training dus in feite het minst nodig 

hebben? Om hier achter te komen wordt een uitgebreid behoefteonderzoek ingesteld onder de TET- en 

GSM- chauffeurs. U zult begrijpen dat de uitslag van dit onderzoek zwaar zal meewegen in de 

uiteindelijke besluitvorming. De organisatie van deze trainingen roept natuurlijk ook vragen op. 



Bijvoorbeeld: moeten we de deelname aan deze programma's vrijwillig laten of verplicht stellen? En 

nauw daarmee samenhangend: moeten we het volgen van dergelijke programma's in bedrijfstijd laten 

plaatsvinden dan wel geheel of gedeeltelijk in eigen tijd?  

Wordt de organisatie van dergelijke trainingen niet erg bemoeilijkt door de onregelmatigheid in het 

werk van de buschauffeurs? En dan de kosten. Het gaat hier weliswaar om een investering, een  

belangrijke investering zelfs, maar niet om een die men over een aantal jaren kan afschrijven. Het gaat 

dus eerder om directe kosten, die voor de lange termijn baat uitgaan! Het zal bijzonder moeilijk zijn in 

het budget voor de komende jaren voldoende ruimte te vinden voor een dergelijk ambitieus 

trainingsprogramma.  

Verwante problemen ontmoet men bij de vormgeving van individuele wensen tot meer invloed op het 

(eigen) werk: werkoverleg, inspraak, medezeggenschap. Medezeggenschap en inspraak van de 

chauffeurs zijn in onze bedrijven via de Wet op de Ondernemingsraden en de CAO goed 

gestructureerd, maar vinden plaats in de vorm van vertegenwoordigend overleg. Gezien het grote 

aantal deelnemers, hun onregelmatige diensten en de zeer kostbare tijdsinvesteringen, is directe 

participatie van alle chauffeurs bij werkoverleg niet of nauwelijks te organiseren. Leiding geven aan 

noodzakelijkerwijs grote groepen personeel en de te geringe mogelijkheden tot persoonlijk contact 

stellen zware eisen aan ons middenkader, de rayonchefs.  Ook op dit punt zullen wij meer dan tot nu 

toe moeten investeren. Door middel van meer opleidingen en trainingen moet het middenkader de ' 

tools' aangereikt krijgen voor later leiding geven en human resource management. Rayonchefs moeten 

minder ' technische regelaars' en veel meer ‘personeelsmanager' worden Voor het oplossen van een 

aantal van de eerdergenoemde knelpunten lijkt de invoering van goed opgezette 

functioneringsgesprekken met chauffeurs wenselijk. Deze bieden persoonlijke aandacht voor iedere 

chauffeur waarbij, deze ook zijn 'verhaal' kwijt kan. Invoering vergt opnieuw een gedegen 

voorbereiding en - meer nog - een consequente uitvoering. De TET heeft enkele jaren geleden al een 

voorloper van een dergelijk systeem ingevoerd en de reacties van de chauffeurs daarop zijn in het 

algemeen positief. 50 procent- diensten  

Een zeer belangrijk onderdeel van de aanbevelingen in het kader van het Project Beïnvloedbaarheid 

Verzuim vormt het pleidooi voor een betere balans tussen de belasting (de zwaarte van het werk) 

enerzijds en de persoonlijke belastbaarheid van de chauffeurs anderzijds. Al eerder heb ik opgemerkt 

dat" maatwerk' in ons type bedrijven moeilijk te leveren is. Het is nauwelijks of niet mogelijk op 

iedere chauffeur persoonlijk toegesneden diensten te creëren. Toch lijken er wel mogelijkheden te zijn 

tot verbetering. Wij doen bij de TET namelijk goede ervaringen op met zogenoemde 50 procent- 

diensten. In elke roostergroep worden enkele diensten opgenomen, die relatief gemakkelijk in twee 

gelijke delen (van ongeveer vier uur) geknipt kunnen worden. Zulke diensten zijn uitermate geschikt 

voor chauffeurs die na een langdurige ziekteperiode, via het opstapje van halve dagen werken, weer 

volledig in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen. Daarnaast voeren wij bij de TET al geruime 

tijd een actief beleid met betrekking tot het in dienst houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

chauffeurs, leder rayon heeft ook een rooster- groep, die werkt met een rooster van uitsluitend 50 

procent- diensten (het gaat hier wel om zogenoemde afspiegelingsroosters met vroege, dag- en late 

diensten). Aldus is de belasting dus ook aangepast aan de belastbaarheid van de betreffende 

chauffeurs, terwijl de TET ruimschoots voldoet aan de (nu nog niet bindende en volop ter discussie 

staande) quoteringsregeling in de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW). Deze roosters 

bieden ons overigens ook de mogelijkheid om in te spelen op de nog steeds groeiende behoefte aan 

deeltijdchauffeurs voor bepaalde gedeelten van de dag.  

Tenslotte iets over de oudere chauffeur. Wat reeds uit vroegere studies bleek en wat we ook allemaal 

dagelijks kunnen waarnemen, wordt in het PBV- project nogmaals bevestigd. Een groot deel van het 

ziekteverzuim komt op het conto van de oudere chauffeurs. Vooral de duur van het verzuim neemt na 

ongeveer vijftien dienstjaren belangrijk toe en wordt na verloop van tijd vaak gevolgd door gehele of 

gedeeltelijke afkeuring. Niet voor niets beveelt het PBV- onderzoeksrapport dus aan, veel aandacht te 

besteden aan de ontwikkeling van een adequaat ouderenbeleid. Naast een grotere persoonlijke 

aandacht, een verbetering van de verzuimbegeleiding en de ontwikkeling van een actief re- 

integratiebeleid wordt in dit rapport echter ook een veel verdergaande structurele maatregel bepleit, 



namelijk om het werkpakket per rayon op te delen in deelpakketten die steeds in zwaarte afnemen. 

Gedurende zijn loopbaan krijgt de chauffeur dan, bijvoorbeeld steeds na vijf of tien jaar, een lichter 

werkpakket met minder onregelmatigheid. Het zal duidelijk zijn dat bij invoering van een dergelijk 

werksysteem ook het beloningsbeleid (denk aan de toeslagen voor onregelmatige en gebroken 

diensten) volledig op de schop moet.Het ligt in de bedoeling op dit terrein bij ons collega-bedrijf BBA 

een beperkt experiment te starten om ervaring op te doen.  

Overigens: in de CAO 1990/1991 is al een forse stap gezet naar een beter ouderenbeleid. Vanaf 

volgend jaar bestaat in onze bedrijfstak voor alle 50-plussers in feite de 35- respectievelijk 36-urige 

werkweek. De betrokkenen mogen dan kiezen voor twee ATV- dagen per maand (gemiddeld de 36-

urige werkweek) of voor een rooster met vijf diensten van gemiddeld zeven uur per week (gemiddeld 

de 35-urige werkweek).  

De heer C .Anker maakte deel uit van de directie van de TET te Enschede.  


