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Dankwoord

Dit boek is het verhaal van een arbeidsgeneesheer, die als directeur van
een interbedrijfsgeneeskundige dienst belangstelling had voor arbeids-
fysiologie en-psychologie. In 1976 begaf hij zich naar de Sorbonne in
Parijs waar hij enkele seminaries over ergonomie volgde, omdat toen
aan onze Belgische universiteiten geen ergonomie gedoceerd werd.
Aanvankelijk was hij van plan er een paar weken te blijven, maar zeer
ingenomen met de onderwijsmethode van Prof. Pierre CAZAMIAN is
hij er gebleven. In 1978 verdedigde hij er als eerste Belg zijn doctoraats-
thesis over het thema ″nachtarbeid en alternerende werktijden″. Bij-
gevolg wens ik hier Professor Cazamian als zijn erkentelijk student een
woord van hulde te brengen.

In aansluiting op deze thesis heb ik in 1982 een werkje over dit on-
derwerp gepubliceerd, dat thans is uitgeput, maar dat hoe dan ook aan
een bijwerking toe was.

In de zomer van 1996 had ik het geluk de heer Simon MOORS te mo-
gen ontmoeten. Hij is doctor in de psychologie en administrateur-ge-
neraal van het Nationaal Onderzoeksinstituut Voor Arbeidsomstandig-
heden. Ik vertelde hem dat ik een boek wenste te publiceren dat niet
enkel over ploegenarbeid handelde, maar dat tevens de belangrijkste
vormen van atypische werktijden aansneed. Hij toonde zich bijzonder
geïnteresseerd en was bereid de publicatie van dit boek voor zijn reke-
ning te nemen. Ik wens hem hiervoor te bedanken alsmede voor de ge-
vatte commentaren die hij in de loop van de werkzaamheden wist te
formuleren.

Mijn hartelijkste dank gaat tevens naar Prof. Paul VERHAEGEN, die
als aandachtige lezer oog had voor detail, bijzonder kwistig was met
zijn verhelderende raadgevingen en mij al zijn kennis ten dienste stelde.

3





Voorwoord

Robert Léonard, auteur van dit boek ″Werk en tijd - Arbeid en flexibele
uurroosters″ is doctor in de geneeskunde (U. C. L. 1957), bijzonder li-
centiaat in de arbeidsgeneeskunde (U. C. L. 1970). Sedert 1978 is hij ook
doctor in de ergonomie en de menselijke ecologie aan de Universiteit
van Parijs (thesis over ″nachtarbeid en de alternerende werktijden″).
Sedert 1981 is hij eveneens lector aan de Polytechnische Faculteit van
Bergen. Van 1990 tot 1993 was hij nationaal voorzitter van de Belgian
Ergonomics Society.

Als geneesheer-directeur van een interbedrijfsgeneeskundige dienst
en directeur van een adviesbureau over ergonomie, kan dr. L. Léonard
bogen op een grote ervaring op het gebied van arbeidsgeneeskunde in
het algemeen en ergonomie in het bijzonder.

Over ploegenarbeid bestaat er een enorm aanbod aan Engelstalige
literatuur, maar beduidend minder over arbeid volgens atypische werk-
tijden, een stelsel dat afwijkt van de klassieke ploegenarbeid. Het ″Scien-
tific Committee on Night and Shiftwork, ICOH″, waarin Dr. Léonard
als vertegenwoordiger voor België zetelt, organiseert sedert 1969 om
de twee of drie jaar een symposium waarvan de bijdragen steeds wor-
den gepubliceerd. In tijdschriften zoals ″Ergonomics″ en ″Work and
Stress″ treft men regelmatig artikels over de problematiek van atypi-
sche werktijden aan. De Europese Stichting voor de verbetering van
de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin) heeft een reeks brochu-
res over ploegenarbeid gepubliceerd. Dr. Léonard maakt deel uit van
het netwerk van Europese deskundigen dat verantwoordelijk is voor
deze publicaties.

Er bestaan natuurlijk talrijke boeken over dit onderwerp. Als voor-
beeld citeren we het boek ″Shiftwork, Problems and Solutions″, uitge-
geven door W. P. Colquhoun, G. Costa, S. Folkard en P. Knauth, gepu-
bliceerd in 1996 bij Peter Lang (Frankfurt am Main).

Bedrijfsleiders, personeelsdirecteurs en vakbondsverantwoordelij-
ken hebben dus ruimschoots de gelegenheid zich te informeren. In
principe althans, want in de praktijk ligt dit niet steeds voor de hand.
De informatie vervat in artikels uit wetenschappelijke tijdschriften is
noodzakelijkerwijs vrij fragmentarisch en sterk gecondenseerd. Vaak
brengt men er verslag uit over onderzoeksresultaten in specifieke om-
standigheden die niet kunnen veralgemeend worden. In bepaalde boe-
ken zoals het boek waarvan eerder sprake, zijn de hoofdstukken van
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de hand van verschillende auteurs, waardoor men al te vaak in node-
loze herhalingen vervalt. Deze boeken zijn vaak geen licht verteerbare
kost. Bijgevolg moet de verantwoordelijke die zich aan de hand van
deze documenten ernstig wenst te informeren, er de nodige tijd en aan-
dacht aan besteden.

Dit boek heeft het voordeel dat het slechts door één auteur werd ge-
schreven. Het bevat bovendien een waaier aan belangrijke onderzoeks-
resultaten, ook de meest recente. De auteur vat ze samen en bespreekt
hun praktische betekenis. Zijn persoonlijke ervaring is in dit opzicht
een sterke troef. Het is niet onbelangrijk te vermelden dat bij het schrij-
ven van dit boek werd rekening gehouden met de Belgische context,
b. v. inzake wetgeving.

De stijl is direct en zonder stijlbloempjes. De tekst is goed leesbaar,
soms misschien wat te beknopt.

Het boek omvat twee delen.

Het eerste gedeelte handelt over ploegenarbeid. De auteur behan-
delt er de klassieke onderwerpen zoals b. v. de bioritmen en de slaap,
de weerslag op de gezondheid en het welzijn, het belang van de leef-
tijd, de socio-familiale context, de tolerantiefactoren, de pogingen om
het 24-uur-ritme te beïnvloeden, b. v. door de blootstelling aan intens
licht, enz.

Dit eerste deel vormt een vrij volledige uiteenzetting van de proble-
men i. v. m. ploegenarbeid. Ik wil er evenwel op wijzen dat rekening
houdend met de opgelegde afbakening van het onderwerp, zeer ge-
specialiseerde onderwerpen zoals deze i. v. m. de luchtvaart en het zee-
wezen niet werden aangesneden.

Het tweede deel draagt als titel: ″Enkele andere vormen van arbeids-
tijdregeling″.

Het eerste deel is eerder een uiteenzetting van de klassieke onder-
werpen, waarin vanzelfsprekend de recentste ontwikkelingen werden
geïntegreerd (zoals b. v. de invloed van intens licht). Het tweede deel
daarentegen is een studie van nieuwe praktijken en tendensen op het
vlak van de arbeidsorganisatie. De titels van de verschillende hoofd-
stukken zijn: deeltijdse arbeid, verkorte arbeidstijd, telewerk, de sys-
temen gaande van dagflexibiliteit tot loopbaanflexibiliteit. In ieder hoofd-
stuk vindt men de theoretische beschrijving en concrete voorbeelden
van deze nieuwe arbeidsorganisatorische systemen, waarvan sommi-
ge nog weinig verspreid zijn. De auteur heeft het tevens over de voor-
spelbare voor- en nadelen niet enkel vanuit biologisch, maar vooral van-
uit psychologisch en sociaal oogpunt.
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Het ligt voor de hand dat dit boek geen kant-en-klaar recepten kan
aanbieden. Het geeft principes en voorbeelden. In de praktijk komt men
enkel tot een bevredigende werktijdenregeling dankzij gesprekken met
de betrokkenen. Hierbij moet worden rekening gehouden met de prin-
cipes en de ervaring, die b. v. in dit boek worden uiteengezet, alsook
met de uiteenlopende aspecten eigen aan de concrete toestand van de
onderneming en het personeel.

Het organiseren van ploegenarbeid en van werktijden in het alge-
meen is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de arbeids-
omstandigheden. Laten we hopen dat dit boek, waarvan de publicatie
slechts mogelijk werd dankzij het NOVA en zijn administrateur-gene-
raal Dr. Simon Moors, door de ter beschikking gestelde informatie daad-
werkelijk zal bijdragen tot een verbetering van de arbeidsomstandig-
heden.

Paul Verhaegen,
Professor emeritus aan de K. U. Leuven
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Inleiding

1. Het woordje ″tijd″, heeft meerdere betekenissen. Het volstaat dus
niet om om alle varianten van tijdsindelingen aan te geven. Alhoewel
wij hier onze aandacht vooral richten op de biologische tijdsdimensie,
moeten we beseffen dat een veelvoud van op elkaar afgestemde tijds-
indelingen volgens subtiele en veelvoudige aaneenschakelingen bij
mensen op elkaar inwerken, aldus de formule van Prigogine (1980).
Sommige tijdsindelingen kennen een vlot verloop, andere daarente-
gen raken in een onderlinge concurrentieslag verwikkeld. Daarom moe-
ten wij spreken van materiële tijdssystemen en sociale tijdsindelingen,
waartussen onderling een eng verband bestaat.

Het begrip ″duur″ wordt gebruikt ter indicatie van de psychologi-
sche weergave van de tijd bij de mens.

2. Het is belangrijk deze denkwijze te situeren in een chronoergo-
nomisch kader dat kan worden gedefinieerd als de aanpassing van de
productieritmen en -cycli aan de biopsychologische en sociale ritmen
en cycli van de mens (Carpentier en Cazamian 1977). Zoals elke ergo-
nomische benadering moet ze multidisciplinair en globaal zijn. Tevens
moet ze rekening houden met het in de taak nagestreefde doel en met
de voorwaarden waaronder dit doel moet worden bereikt. Hiertegen-
over staan de activiteiten die door de werknemer in feite verricht wor-
den om de opgelegde taak uit te voeren. Deze activiteit komt tot stand
in een kader dat reeds grotendeels vastligt en opgelegd is. Tot de inter-
ne bepalende factoren behoren de fysiologische en psychische eigen-
schappen van het individu en tot de externe factoren behoren de orga-
nisatie, de veiligheidsnormen, het werkmilieu, zonder dat deze opsom-
ming beperkend is. De ergonomie bevordert ook de inspraak omdat ze
een beroep doet op de betrokken operatoren, die allen op via een re-
presentatieve steekproef, gevraagd worden hun advies uit te brengen
over hun arbeidssituatie.

3. Wij hebben niet de pretentie alle vormen van werktijdregeling on-
der de loep te nemen, maar de belangrijkste komen wel aan bod. De
aandachtige lezer zal hier niettemin voldoende inlichtingen vinden om
zijn eigen arbeidssituatie naar behoren te analyseren.
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DEEL 1

Ploegenarbeid
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HOOFDSTUK I.
Algemeen

1. TERMINOLOGIE

Het lijkt mij belangrijk de door ons gebruikte terminologie te definiëren,
aangezien de woordenschat bijzonder arm en dubbelzinnig klinkt wan-
neer er sprake is van de studie van arbeidstijdregelingen.
- De werknemer met vaste werktijd of met permanente werktijd werkt

onafgebroken steeds dezelfde uren, volgens een normale werktijd-
regeling (ongeveer acht uur overdag), hetzij in de morgen, de na-
middag of tijdens de nacht.

- De werknemer met wisselende werktijden of in wisselende ploegen-
dienst, doorloopt om beurten de ochtendploeg, de namiddagploeg
en de nachtploeg volgens een wisselend rotatiesysteem dat weke-
lijks kan zijn, maar ook van langere of kortere duur.

- ″Wisselende ploegenarbeid″ is halfcontinu of volcontinu, naar ge-
lang al dan niet rekening gehouden wordt met de zondagsrust.

- Ploegenarbeid is een bijzondere vorm van werktijdregeling waarbij
op de werkplaats in opeenvolgende ploegen wordt gewerkt om de
continuïteit van de produktie te waarborgen (4, 5 of 6 ploegen vol-
gen elkaar op volgens een driebeurtenstelsel, 2 ploegen volgens een
tweebeurtenstelsel).

- Een ploeg (door sommige werknemers ook shift genoemd) bakent in
de tijd de periode af, gedurende welke de arbeider gaat werken (b. v.
ochtendploeg, namiddagploeg).

- De nachttijd is iedere periode van ten minste zeven uur, zoals vast-
gelegd in de nationale wetgeving, die in ieder geval de periode van
middernacht tot vijf uur ’s morgens omvat.

- De nachtarbeider wordt gedefinieerd enerzijds als een werknemer die
ofwel normaal gedurende ten minste drie uren van zijn dagelijkse ar-
beidstijd ’s nachts presteert, ofwel gedurende een bepaald gedeelte
van zijn jaarlijkse arbeidstijd ’s nachts werkt. Dit wordt al naarge-
lang de lidstaten van de Europese gemeenschap vastgelegd in de na-
tionale wetgeving na raadpleging van de sociale partners, of in col-
lectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen de sociale part-
ners op nationaal of regionaal niveau. (Richtlijn 93/104/EG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 be-
treffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd).
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2. CATEGORIEËN EN PARAMETERS VAN
PLOEGENARBEID

Vertrekkend van voornoemde definities kunnen verschillende catego-
rieën van ploegenarbeid beschouwd worden:

1) Continuploegenarbeid
a) Continu-ochtendploeg
b) Continu-namiddagploeg
c) Continu-nachtploeg. In Europa wordt dit stelsel vooral in de sec-

tor van de gezondheidszorg, de veiligheidsdiensten in de ruimste
zin, de pers en de bakkerijen toegepast.

2) Wisselende ploegenarbeid (wordt het vaakst toegepast)
a) Systemen zonder nachtarbeid (de ochtend- en de namiddag-

ploeg)
- Zonder weekendwerk
- Met weekendwerk

b) Systemen met nachtarbeid
- Zonder weekendwerk
- Met weekendwerk

Er bestaan verschillende systemen die alle hun voor- en nadelen heb-
ben.

In een eerste systeem wordt iedere dag dezelfde werktijdregeling
herhaald zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de da-
gen van de week. Dat is onder meer het geval bij de koopvaardij: een
officier is van dienst van middernacht tot 4 u. en van 12 tot 16 u., een
andere officier is van wacht van 4 tot 8 u. en van 16 tot 20 u., terwijl een
derde officier werkt van 8 tot 12 u. en van 20 u. tot middernacht, wat
overeenkomt met 2 X 4 werkuren onderbroken door 2 X 8 uren rust.

Deze werktijdregeling gaat ervan uit dat de betrokken werknemers
zich ter plaatse bevinden, want er moet worden vermeden dat binnen
een tijdsspanne van 24 uur de werknemers zich twee keer moeten ver-
plaatsen. Dit geldt vooral voor nachtarbeid, hoewel er onderbroken
dienstregelingen bestaan. In de sector van de gezondheidszorg ziet men
b. v. een systeem van 8-12 u. en van 16-20 u.

Een ander systeem dat vooral in semi-continudienst frequent wordt
gebruikt, bestaat erin de eerste week 5 voormiddagen, de tweede week
5 namiddagen en de derde week vijf nachten te werken. Dit systeem is
ook mogelijk in continudienst, indien er aparte weekendploegen zijn.
Zo vindt men b. v. in de sector van de fabricage van medisch materieel
ploegen die de eerste vijf dagen van de week in drie ploegen werken,
en twee ploegen die tijdens het weekend elk twaalf uur werken, maar
die voltijds betaald worden.
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Het merendeel van vooral de continuarbeidssystemen doen een be-
roep op 4, 5 of 6 ploegen, waarvan er elke dag drie actief zijn, nl. de
ochtend-, namiddag- of nachtploeg en de twee andere met rust.. Er be-
staan ook systemen die discontinu- of continuploegenarbeid combine-
ren met deeltijdarbeid.

Afgezien van de regelmaat of het gebrek aan regelmaat van het toe-
gepaste systeem en het aantal ploegen, waarvan hiervoor reeds sprake
was, is de duur van de ploegendienst een andere belangrijke factor.
Deze duur kan 7, 8 of 9 uur bedragen, of zelfs meer. Eventueel kan ook
volgens het ploegenstelsel een verschillende duur worden aangere-
kend: b. v. 2 ploegen van 8, 5 uur en 1 ploeg van 7 uur. KNAUTH (1996)
citeert het geval van een chemisch bedrijf in de Duitse Bondsrepu-
bliek, waar hoofdzakelijk vrouwen tewerkgesteld zijn. Om te kunnen
inspelen op de vraag, werd er in dit bedrijf een continusysteem van vier
deeltijdse ploegen ingevoerd, waarbij als volgt werd gewerkt: 6-10, 10-
14, 14-18 en 18-22 u. Dit stelsel kwam in de plaats van een discontinu-
systeem met een ochtend- en een namiddagploeg.

Er moet tevens rekening worden gehouden met de duur van de cy-
clus alsook met het uur waarop iedere ploeg begint en stopt met wer-
ken. Andere elementen zijn het aantal opeenvolgende nachten en de
richting van de beurtwisseling (fasevertraging bij de aflossing van de
ochtend-, namiddag- en nachtploeg of fasevoorsprong bij de aflossing
van de nacht-, namiddag- en ochtendploeg).

Ter herinnering: de achterwaartse beurtwisseling (nacht, namiddag,
ochtend) vormt een fasevoorsprong, d. w. z. een tijdsverschil in de te-
genovergestelde richting van de wijzers van een uurwerk.

Er moet ook rekening worden gehouden met factoren zoals de re-
geling van de jaarlijkse vakantie, de eventuele flexibiliteit van de ar-
beidstijd, de eventuele stand-by diensten, om er maar een paar te noe-
men. Wij zullen nog de gelegenheid hebben op deze verschillende pun-
ten terug te komen. Laten dit punt afsluiten met enkele voorbeelden
uit de verschillende systemen:

Voorbeeld 1: Semi-continuarbeid in drie ploegen

ma di woe do vr zat zon VM= voormiddag: 6-14u
1e week VM VM VM VM VM R R NM= namiddag: 14-22u
2e week NM NM NM NM NM R R N= nacht: 22-6u
3e week N N N N N R R R= rust:

Het gaat hier om een wekelijkse beurtwisseling in een drieploegenstel-
sel met een fasevertraging. Men zou zich een tegenovergestelde beurtwis-
seling (met fasevoorsprong) kunnen indenken, die - zoals we zullen
zien - minder gunstig uitvalt.
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Voorbeeld 2: Zes dagen en vier ploegen - cyclus van vier weken

ma di woe do vr zat zon
1e ploeg VM NM NM N N R R 40u
2e ploeg R VM VM NM NM R N 40u
3e ploeg N R R VM VM NM R 32u
4e ploeg NM N N R R VM R 32u

Beurtwisseling na 2 ploegen, goed evenwicht van de wekelijkse ar-
beidsduur, 1 volledig weekend. Gemiddelde van 36 u. /week.

Voorbeeld 3: Continuarbeid in 5 ploegen met snelle beurtwisseling

ma di woe do vr zat zon ma di woe do vr zat zon
1. VM VM NM NM N N R R R R VM VM NM NM
2. N N R R R R VM VM NM NM N N R R
3. R R VM VM NM NM N N R R R R VM VM
4. NM NM N N R R R R VM VM NM NM N N
5. R R R R VM VM NM NM N N R R R R

Het gaat hier over een beurtregeling 2 -2 -2 over 10 weken.
Lange opeenvolgingen van 6 ploegen.
Lange rustperiodes van 4 dagen, maar die slechts overeenstemmen met
3 volledige nachten van nachtrust.

Voorbeeld 4: Continuarbeid in 5 ploegen met trage beurtwisseling

ma di woe do vr zat zon
1e week VM VM VM VM VM VM VM
2e week NM NM NM NM NM NM NM
3e week N N N N N N N
4e week R R R R R R R

Er dient te worden opgemerkt dat 7 opeenvolgende nachten voor de
nodige vermoeidheid zorgen.
Het systeem kan in een vierploegenstelsel worden voorgesteld, maar
in de praktijk zijn er 5 ploegen nodig, want in een vierploegenstelsel
met een wekelijkse arbeidsduur van 38 u. moeten er ter compensatie
jaarlijks 24, 6 rustdagen worden toegekend. Er moet ook rekening wor-
den gehouden met de afwezigheden wegens ziekte, ongeval en vakantie.
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Voorbeeld 5: Semi-continuarbeid in 2 ploegen met deeltijdse werknemers

ma di woe do vr zat zon
1e week VM VM VM VM VM R R
2e week NM NM NM NM NM R R
3e weej N N N N N R R

Deeltijdse arbeid:

ma di woe do vr zat zon
1e week R R R R R N1 N1
2e week R R R R R VM1 VM1

N1= 18-6 u
VM1= 6-18 u

De 3 voltijdse ploegen werken 5 × 8 u. = 40 u. /week.
De 2 deeltijdse ploegen werken 2 × 12 u. = 24 u. /week gedurende het
weekend en worden betaald als voltijders.

3. BELANG VAN HET PROBLEEM

De aanzienlijke economische en industriële ontwikkeling heeft er in de
jongste decennia op spectaculaire wijze voor gezorgd dat steeds meer
mannen en vrouwen ’s nachts werken. Twee eeuwen geleden bestond
de nachtarbeid niet, met uitzondering van de mannen van de wacht in
de scheepvaart. In België - één van de weinige landen, waar voor alle
werknemerscategorieën (afgezien van een paar uitzonderingen) nacht-
arbeid verboden werd - schat men dat één arbeider op 5, één arbeid-
ster op 10 en één bediende op 14 met een systeem van ploegenarbeid
te maken hebben.

Wat de industriesector betreft, werd er in 1977 door de K. U. Leuven
een enquête gevoerd in 913 ondernemingen die minstens 50 werkne-
mers tewerkstellen. Hieruit is gebleken dat 37 % van deze onderne-
mingen van één of andere vorm van ploegenarbeid gebruik maken en
dat in 26 % van de gevallen verscheidene arbeidssystemen werd ge-
combineerd. De relatieve frequentie van ieder systeem was de volgen-
de:

discontinuarbeid: 59,5 %
semi-continuarbeid: 32 %
continuarbeid: 24 %
overige systemen: 15,5 %
Er was nachtarbeid in 71,5 % van de ondernemingen die een ploe-

gensysteem hebben. Uit dezelfde enquête bleek dat 27 % van de loontrek-
kers van deze ondernemingen in ploegen werkten, waarvan 38 % pro-
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ductiearbeiders en 7 % omkaderingspersoneel. Een door ons in 1991 ge-
voerde enquête toont aan dat 80 % van de ondernemingen met meer
dan 100 werknemers gebruik maken van ploegenarbeid.

Nog een belangrijk gegeven: op 100 ploegenarbeiders zijn er 89 man-
nen en 11 vrouwen, en voor deze 100 werknemers is de verdeling vol-
gens het ploegenarbeidssysteem het volgende: discontinuarbeid: 31 %;
semi-continuarbeid: 40 %; continuarbeid: 23 %; andere systemen: 6 %.

Indien wij de toestand per sector (1985) bekijken, ziet dat eruit als
volgt:

Tabel I. Verdeling van de ploegenarbeid per sector in 1985

SECTOR % van ondernemingen die van
ploegenarbeid gebruik maken

energie en water 64,7
minerale en chemische producten 72,3
metaalindustrie 39,5
andere verwerkende industrieën 51,5
bouwbedrijf 6,5
groot- en kleinhandel 16,5
vervoer en verkeer 39
banken en verzekeringen 30
andere dienstverlenende sectoren 37,8

Bron: S’jegers (1985).

In de sectoren van de mineralen en chemische producten, energie
en water en andere verwerkende industrieën maken meer dan de helft
van de ondernemingen gebruik van ploegenarbeid, terwijl in de groot-
en kleinhandel alsook in het bouwbedrijf dit slechts het geval is voor
minder dan 20 % van de ondernemingen.

Een recentere appreciatie van de toestand wordt in de tabel II (vol-
gende bladzijde) samengevat.

In de industrie en in de sector van de gezondheidszorg en de veilig-
heidsdiensten treft men het grootste aantal ploegenarbeiders aan. Per-
centsgewijze doet de industrie het meeste beroep op ploegenarbeid.
Hierop volgen sectoren als vervoer, gas, elektriciteit, water, gezond-
heidszorg en veiligheidsdiensten.

In 1990 deden 80 % van ondernemingen met meer dan 100 werkne-
mers een beroep op ploegenarbeid tegenover 38 % in 1985. De groei kon
vooral worden opgetekend in de discontinu- en semi-continuarbeid eer-
der dan in de continuarbeid, waarvan het percentage stabiel blijft. Dit
kan vermoedelijk worden uitgelegd door de kapitaalaangroei en door
de noodzaak om op intensieve wijze ondernemingen uit te baten.
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Indien in België 80 % van de grote ondernemingen in ploegen wer-
ken, dan bedraagt dit cijfer voor ondernemingen met 50 tot 99 werk-
nemers 23,5 % en voor deze met minder dan 50 werknemers 10 %. Men
ziet hier duidelijk de invloed van de omvang van de onderneming die,
naarmate ze groter wordt, steeds meer in ploegen gaat werken.

Een ander interessant gegeven is de leeftijdspiramide van de ploe-
genarbeiders.

Tabel III. Leeftijdspiramide van de ploegenarbeiders

< 25 jaar 12 %
van 25 tot 44 jaar 69 %
van 45 tot 65 jaar 19 %

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek 1994.

Men stelt dus een prevalentie van dit arbeidsstelsel vast bij werkne-
mers van middelbare leeftijd. Na de leeftijd van 45 is er een terugloop,
maar niet zo sterk als het eruit ziet, want slechts 32 % van de werkne-
mers zijn ouder dan 45.

De toestand in Europa wordt samengevat in tabel IV.

Tabel IV. Percentage nachtarbeid per land

Tps B DK BRD DDR GR E F IRL I L NL P RU gem.
100 % 3,5 1,5 4,9 4,4 5,5 6,6 4,9 5,9 2,2 4,3 2,7 3,6 7,4 4,9
> 50 % 7,4 4,8 7,9 7,5 12,8 8,8 9,1 17,6 6,2 9 6,1 8,9 16,2 9,5
> 25 % 14,2 9,8 15,1 17,2 24,7 15,3 17,9 32,6 11 15,8 13,3 15,9 27,6 17,6

Bron: Eerste Europese enquête over het arbeidsmilieu 1991-1992
LEGENDE: B: België - DK: Denemarken - BRD: vroegere Bondsrepubliek Duitsland -
DDR: vroegere Duitse Democratische Republiek - GR: Griekenland - E: Spanje - F: Frank-
rijk - I: Italië - NL: Nederland - P: Portugal - GB: Groot-Brittannië - L: Luxemburg -
Tps: percentage van de werktijd

Volgens deze tabel is nachtarbeid vooral een Angelsaksisch verschijn-
sel, aangezien Ierland en het Verenigd Koninkrijk met meer dan 50 %
boven het Europees gemiddelde uitsteken. Griekenland komt even-
eens sterk uit de hoek, Frankrijk zit in de middenmoot, België is 70 %
van het gemiddelde verwijderd (dus 30 % onder het gemiddelde) en
Italië net als Denemarken halen de helft van het gemiddelde. Bij ons is
dit verschijnsel vooral te wijten aan de afwezigheid van vrouwen in
het nachtelijk arbeidsproces, behalve in de sector van de gezondheids-
zorg, de vermakelijkheidsindustrie en de horeca.

In de jaren 50 en 60 is ploegenarbeid in de meeste geïndustrialiseer-
de landen toegenomen. Zo is in Frankrijk het percentage ploegenar-
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beiders in de verwerkende nijverheid van 20 % in 1959 gestegen tot
30 % in 1994. Globaal bekeken, stellen we vast dat 16,5 % van de werk-
nemers in ploegen of ’s nachts werken. In het Verenigd Koninkrijk is
het percentage ploegenarbeiders gestegen van 13 % in 1959 tot 25 % in
1968, een percentage dat sedertdien lichtjes is opgelopen. Uit ″Labour
Force Survey″, een recente studie uit 1991, blijkt dat 13 % van de ar-
beidskrachten in ploegen werkt. Hieraan moeten nog 7 % worden toe-
gevoegd onder de rubriek ″andere onregelmatige werktijden″. Hier-
mee worden b. v. de systemen bedoeld waarin uitsluitend avondwerk,
nachtwerk of onregelmatige arbeidsprestaties worden verricht.

Tabellen V en VI geven eerst een samenvatting van de toestand in
Nederland en vervolgens de leeftijdspiramide van ploegenarbeid in het
Verenigd Koninkrijk.

Tabel V. Toestand in Nederland

1988 1990 1991
aantal % aantal % aantal %

mannen 205000 6,6 218724 6,6 219000 6,6
vrouwen 13600 0,8 21681 1,1 19000 0,9
totaal 219500 4,5 240405 4,5 238000 4,4

Bron: Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS).
Geciteerd door JANSEN en HOEKSTRA (1991).

Totaal Mannen Vrouwen

Aantal arbeiders

Jaar
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Het percentage ploegenarbeiders is stabiel.
Het percentage ploegenarbeidsters bedroeg 0,6 % in 1984, maar was

opgelopen tot 0,8 % in 1988. Dit was te wijten aan een wijziging van de
reglementering, waardoor ook vrouwen nachtarbeid mochten verrich-
ten. Ondertussen steeg dit percentage tot 1,1 % in 1990 en stabiliseer-
de zich vervolgens op 0,9 % in 1991.

Tabel VI. Leeftijdspiramide van de ploegenarbeid in het Verenigd Koninkrijk (1987).

Leeftijd 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
% ploegenarbeid 8,6 14,1 15,7 13,8 13,4 12,3 12 10,7 10,1 11,7

Percentage ploegenarbeiders

Leeftijdsgroepen
% ploegenarbeid

Bron: Bosworth 1994.

Er werd een piekwaarde opgetekend voor de leeftijdsklasse van 25-29
jaar (de gedetailleerde studie toont verschillende piekwaarden naar ge-
lang van de verschillende types van ploegenarbeid voor deze leeftijds-
groep). Vervolgens werd er een daling genoteerd van het aantal ploe-
genarbeiders naargelang hun leeftijd stijgt. Er is evenwel een stijging
voor de 60-plussers die voor ploegenarbeid kiezen, omdat ze denken
dat ze zo gemakkelijker en vlugger hun pensioen zullen krijgen. (Dit
verschijnsel is in tegenspraak met het merendeel van de studies die aan-
tonen dat men met de leeftijd minder bestand is tegen ploegenarbeid.
Dit verschijnsel doet zich niet voor in België).

De toestand in Frankrijk wordt geschetst in figuur 1.
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% ploegen-
arbeiders

Jaar

Figuur 1. Evolutie van het aantal ploegenarbeiders in Frankrijk.

Bron: Ministerie van Arbeid, 1988.

Er kan een toename van het aantal ploegenarbeiders worden vastge-
steld.

4. WETTELIJKE ASPECTEN

A) BELGIË

Wij vermelden eerst kort de reglementering die zopas werd goedge-
keurd. Deze beoogt een volledige gelijkschakeling van mannelijke en
vrouwelijke werknemers wat betreft het verbod op nachtarbeid (on-
der nacht verstaat men de periode tussen 20 uur en 6 uur). Dit verbod
blijft het algemeen geldend principe zelfs wanneer ze voorziet in en-
kele uitzonderingen. De reglementering beschrijft de procedureregels
volgens welke deze uitzonderingen worden bepaald. Zij definieert zo-
wel voor mannelijke als vrouwelijke werknemers drie categorieën van
afwijkingen m. b. t. het principieel verbod op nachtarbeid.

De eerste categorie uitzonderingen betreft activiteiten of werkzaam-
heden die omwille van hun aard, ’s nachts moeten gebeuren.

De tweede categorie betreft de werkzaamheden die wegens econo-
mische motieven ’s nachts moeten worden uitgevoerd.

De derde categorie staat nachtarbeid toe in ondernemingen of voor
werkzaamheden die nu nog niet noodzakelijkerwijze ’s nachts moe-
ten gebeuren.

27



Enkele uitzonderingen daargelaten, wordt tussen twee prestaties een
rusttijd van 11 uur opgelegd.

Voor jongeren ouder dan 16, worden enkele uitzonderingen op het
verbod op nachtarbeid voorzien. Voor continuarbeid of werkzaamhe-
den in opeenvolgende ploegen liggen de grenzen normaal tussen 23
en 7 uur. In andere gevallen, is voor jongeren ouder dan 16, nachtar-
beid geoorloofd tussen 22 en 6 uur. Personen die reeds in de onderne-
ming tewerkgesteld zijn en die op nachtarbeid overschakelen, kunnen
gedurende een proefperiode van 2 maanden terugkomen op hun be-
slissing tussen 20 en 6 uur te werken, mits zij een vooropzeg van 7 da-
gen geven.

Anderzijds is er de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 46 die de
omkaderingvoorwaarden van de nachtarbeiders verbetert (principe
van vrijwilligheid, mogelijkheid om definitief terug over te schakelen
naar werken overdag voor werknemers tussen 50 en 55 jaar die 20 jaar
in één of meer stelsels van nachtarbeid gewerkt hebben en dit om me-
dische redenen, of voor werknemers van ten minste 55 jaar die er 20
jaar nachtdienst op hebben zitten, zonder dat ze hun keuze moeten mo-
tiveren).

Er wordt ook regelmatig medisch toezicht voorzien.

B) EUROPESE RICHTLIJN VAN 23 NOVEMBER 1993

Deze voorziet in een rustperiode van 11 opeenvolgende uren per pe-
riode van 24 opeenvolgende arbeidsuren met bovendien 24 uur rust per
zeven werkdagen, ten hoogste 8 uur nachtarbeid en 4 weken jaarlijkse
vakantie. Nachtwerkers kunnen wegens gezondheidsredenen terug
overdag gaan werken. en hebben recht op medisch toezicht bij aan-
werving en later op regelmatige tijdstippen. Ook worden er passende
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen getroffen, en kunnen zij be-
roep doen op de preventie-en veiligheidsdiensten, net zoals de andere
werknemers.

De richtlijn is van toepassing op minimale dagelijkse rustperiodes
(11 opeenvolgende uren voor elke periode van 24 uur), op de weke-
lijkse rust (24 uur ononderbroken rust waarbij de eerder geciteerde 11
uur geteld moeten worden) en de jaarlijkse vakantie (betaalde jaarlijk-
se vakantie van tenminste 4 weken).

De lidstaten nemen de nodige maatregelen zodat de normale ar-
beidstijd van een nachtwerker een gemiddelde van 8u. per 24u. niet
overschrijdt (behalve in geval van bijzondere risico’s of belangrijke fy-
sieke of mentale druk).

De richtlijn besluit met de opsomming van een reeks afwijkingen van
die regels o. m. via wettelijke, reglementaire, administratieve weg of
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via collectieve akkoorden of nog via tussen de sociale partners afgeslo-
ten overeenkomsten.

5. FACTOREN DIE BEPALEND ZIJN VOOR DE
TOEPASSING VAN DIT TYPE ARBEIDS-
ORGANISATIE

A) TECHNISCHE FACTOREN

Zij houden noodzakelijkerwijs verband met het continu karakter van
een bepaald fysisch, chemisch of operationeel proces. Wij vermelden
hier de volcontinubedrijven uit de staalnijverheid, de chemische indu-
strie, de petroleumsector en de kerncentrales.

B) ECONOMISCHE FACTOREN

Zij lijken thans de meest doorslaggevende rol te spelen. Zij hebben in-
derdaad steeds meer belang gekregen, wanneer er beslist wordt op
ploegenarbeid en bijgevolg ook nachtarbeid over te schakelen. Het
streefdoel hierbij is het maximaal rentabiliseren van de investeringen.
Deze investeringen worden steeds zwaarder onder invloed van de ver-
snelde technologische vernieuwing (economische veroudering van de
machines, kapitaalinkrimping van twee tot drie keer om een bepaalde
productie op touw te zetten) en van de evolutie van de vraag. De inter-
nationale concurrentie en de noodzaak om de werkgelegenheid te hand-
haven zorgen voor steeds meer druk op de ketel. SARTIN(1970) ver-
meldde dat de gebruikstijd van een weefgetouwspindel in
HONG-KONG gemiddeld 8455 u. bedroeg, en slechts 3920 u. in
FRANKRIJK.

Het is trouwens door zich gedeeltelijk op deze overwegingen te in-
spireren dat PALASTHY in de jaren 60 een voorstel formuleert om de
gebruikstijd van het kapitaal te verhogen (en dit naast een verminde-
ring van de individuele arbeidsduur en de aftopping van de pieken).
Hij stelt voor dat de dagelijkse produktieduur minstens 12 uur in plaats
van 8 zou bedragen, en dit gedurende alle dagen van het jaar. Hier-
door worden de materialen gebruikt naar rata van 4380 u. (365 X 12) in
plaats van 1840 u. (230 werkdagen van 8 u. ). Men zou dus meer kun-
nen produceren met hetzelfde kapitaal (maar zijn er voldoende kopers?)
ofwel zou men minder kapitaal nodig hebben om een ongewijzigd pro-
duktievolume aan te houden. In de dienstverlenende sector zou vol-
gens hem de ″consumptie″ wel eens kunnen afhangen van de aanwe-
zigheid van de klant. Het is dus van belang de vrije tijd van de consu-
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ment te verhogen en de openingsuren van de diensten uit te breiden.
Zelfs al kan dit plan moeilijk worden toegepast, toch onthouden we de
bereidheid om de industriële installaties ten volle te benutten om zo
de vaste kosten over een grotere productie te spreiden. Op deze ma-
nier kan de onderneming veel vlugger de investeringskosten afschrij-
ven. Deze redenering houdt geen rekening met de menselijke kost van
ploegenarbeid die zal worden gedragen door het individu en de ge-
meenschap via het systeem van sociale zekerheid in geval van ziekte
of invaliditeit.

C) ORGANISATORISCHE FACTOREN

De continuarbeid heeft zich geleidelijk uitgebreid tot ondernemingen
en installaties buiten de sectoren waarvoor dit stelsel technisch verant-
woord is. Deze uitbreiding van ploegenarbeid in volcontinu houdt ver-
band met de concentratie en de automatisering van het productieap-
paraat in bedrijven die steeds groter worden en ″just in time″ produ-
ceren.

D) SOCIALE FACTOREN

Mens en maatschappij verwachten steeds meer dat bepaalde diensten
dag en nacht geopend zijn. Vermelden we hier de gezondheidszorg,
de spoorwegen, de post- en telecommunicatiediensten, de brandweer,
de politie en de horeca. Deze continuïteit is in een aantal gevallen ver-
antwoord.

Men gaat ervan uit dat het economische primeert als finaliteit van
de individuele gedragingen en het ultieme criterium vormt bij grote
openbare beslissingen, maar men mag niet uit het oog verliezen dat ac-
tiviteiten zoals productie, handel en consumptie slechts behoren tot een
eerste ″sfeer″ van de menselijke activiteiten. De mens leeft in een veel
ruimere wereld van levende en levenloze materie - de biosfeer - die hem
opslorpt en zijn verstand te buiten gaat. (PASSET, 1979).

Economische activiteiten hebben alleen maar zin als ze betrekking
hebben op mensen. Deze activiteiten hebbben betekenis in de context
van de menselijke betrekkingen en niet op zichzelf. Sociaal welzijn kan
niet worden teruggebracht tot een eenvoudige opeenhoping van goe-
deren en diensten. Werknemers streven steeds meer kwaliteit na van
hun beroepsleven en van hun dagdagelijkse leven dat er nauw mee ver-
bonden is. Vandaar dat dit arbeidsstelsel op een zekere weerstand kan
stuiten..
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Hoofdstuk II.
De biologische ritmen

1. KENMERKEN

In zijn boek over ″biologische ritmen tot chronobiologie″ resumeert
REINBERG (1974) hun belangrijkste aspecten als volgt:

De ritmische activiteit, d. w. z. de cyclische afwisseling tussen fases
van hyperactiviteit en fases van hypoactiviteit is een typische eigen-
schap van de menselijke, plantaardige en dierlijke materie. Ieder bio-
logisch ritme kan vergeleken worden met een sinusoïde functie en wordt
gedefinieerd door vier parameters:

1) De tijdsspanne of het tijdsinterval verstrijkend tussen twee identieke
situaties (bij voorbeeld 2 maxima of 2 minima).

2) De acrofase, d. w. z. de piek van de variatie die wordt gedefinieerd
op de tijdsschaal ten opzichte van een willekeurig richtpunt zoals
b. v. middernacht (24 uur).

3) De amplitude die overeenstemt met de helft van de totale veran-
derlijkheid van de bestudeerde activiteit.

4) De mesor of gemiddelde waarde van een parameter die over een
periode van 24 uur wordt gemeten, ook nog aangepast niveau van
het ritme genoemd.
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De methode van de cosinor (Halberg) benut de methode van het klein-
ste kwadraat om de sinusoïde te vinden die het dichtst de experimen-
tele verandering benadert.

De duur van de tijdsspanne (T) van het beschouwde ritme maakt het
mogelijk het ritme te kwalificeren hetzij als zijnde van

- hoge frequentie (Ta 5 uur): variaties van het elektrocardiogram,
van het elektro-encefalogram en van de enzymatische ontwikke-
lingen;

- middelmatige frequentie (5 uura Ta 2,5 dag) waartoe de zoge-
naamde circadiaanse ritmen behoren. Het woord circadiaans is af-
geleid van het Latijnse ″circa″ dat ongeveer betekent en ″dies″ dat
dag betekent. Deze circadiaanse ritmen omvatten dus een periode
gaande van 20 tot 28 uur. Zij komen het meest frequent voor.

Reinberg (1974) beschrijft er meer dan 65 die van belang zijn voor-
het menselijk organisme zoals:

Figuur 2. Kenmerken van een biologisch ritme (Halberg, 1980).
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- de temperatuur
- de polsslag
- de bloeddruk
- de hersenen (elektro-encefalogrammen)
- het ademhalingsstelsel (vitale longcapaciteit, zuurstofverbruik)
- het endocrien stelsel (bijnieractiviteit)
- het bloed
- de urine

Hierbij komen nog tal van psycho-fysiologische functies zoals:
- pijngevoeligheid
- kleuronderscheidingsvermogen
- snelheid en nauwkeurigheid van bewegen
- het geheugen maar ook bepaalde processen van informatieverwer-

king (MAURY en QUEINNEC, 1992; FOLKARD-MONK, 1980).
Een gekende illustratie hiervan is het optreden van een hartinfarct en
van hersenaandoeningen bij voorkeur op het ogenblik waarop de ag-
gregatie van de bloedplaatjes het hoogst is, namelijk tussen 6 en 11 u.
Louter statistisch bekeken, komt de berekening volgens een 24-uur-
periode slechts neer op een gemiddelde dat schommelt tussen de be-
trouwbaarheidsgrenzen. Het hoeft dus niet per se om een periode van
precies 24 uur te gaan.

- De lage frequentie (Ts 2,5 dag) zoals bij voorbeeld de menstruatie-
cyclus bij de vrouw (T bedraagt dan ongeveer 28 dagen) of de jaar-
schommeling van de fysische capaciteit, van de orale temperatuur,
van het seksueel gedrag of van de bloeddruk (T = ongeveer een jaar).
Het seizoenoverwicht van de infectieziekten is wel gekend.

Onafhankelijk van hun periode bezitten deze biologische ritmen ge-
lijkaardige basiskenmerken.
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Men stelt vast dat de meeste biologische variabelen hun acrofase over-
dag hebben.

Figuur 3. Circadiaans aspect van de menselijke tijdsstructuur.
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Figuur 4. Acrofase van de jaarritmen.
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De jaaracrofases worden gegeven met hun betrouwbaarheids-
grens voor een veiligheid van 95 %. De fasereferentie is 21 december.

De studie van een jaarritme kan alleen maar nauwkeurig zijn, wan-
neer wordt rekening gehouden met de (eventuele) circadiaanse schom-
melingen van de beschouwde variabele. De voorgestelde resultaten
stellen de jaarvariaties van de gemiddelden van 25 u. voor, waarbij de
metingen en de doseringen om de 4 uur van de beschouwde dagen ver-
richt worden. Het is belangrijk de geografische plaats van de metingen
aan te geven, zoals blijkt uit de verschillende resultaten m. b. t. de ora-
le temperatuur en de systolische arteriële bloeddruk (REINBERG 1971).

A) GENETISCHE AFHANKELIJKHEID

Dit is dus een element van onze erfelijkheidsstructuur. Dit kenmerk
wordt geïllustreerd op grond van de waarnemingen bij (een- en twee-
eiige) tweelingen, d. w. z. bij ″identieke″ en ″niet-identieke″ tweelin-
gen of bij orgaantransplantaties. Zo vindt men dezelfde organisatori-
sche tijdsstructuur bij identieke tweelingen die sedert hun geboorte in
een verschillend milieu werden grootgebracht, wat niet het geval is bij
niet-identieke tweelingen.

B) AUTONOMIE

De circadiaanse ritmen zijn niet eenvoudigweg het gevolg van de af-
wisseling tussen licht en duisternis tijdens een periode van 24 uur. Proef-
nemingen bij constante omgevingsfactoren en zonder richttijd, zoals
uitgevoerd in het laboratorium door ASCHOFF en WEVER (1962) en
door SIFFRE (1963) gedurende twee maanden in een ondergrondse
grot, hebben aangetoond dat de circadiaanse ritmen blijven bestaan.
Bovendien trad er een stabilisering op van de tijdsduur die lichtjes af-
week van de 24-uur-cyclus, en kwam men uit op ongeveer 25 uur. Deze
periode verschilt eveneens van de getijdencyclus van de zee, die
24,8 uur bedraagt. Een voorbeeld van het waak-slaap-ritme en van het
ritme van de lichaamstemperatuur in vrije loop wordt gegeven in
figuur 5.

De waakperiode wordt in volle lijnen en de slaapperiode in openge-
werkte lijnen aangegeven. De driehoeken geven het uur van de cyclus-
maxima en -minima van de lichaamstemperatuur. Er kan in de loop van
de dagen een progressieve verschuiving worden opgetekend van het
uur van ontwaken, van slapengaan alsook van de minimum en maxi-
mumtemperatuur. Aldus wordt volgens WEVER (1979 p. 30) een cy-
clus van 25 u. 3 min bereikt.
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Het menselijk organisme, zoals ieder levend organisme, bezit dus ei-
gen ritmen van endogene aard. Iedere biofysiologische functie gehoor-
zaamt niet aan een klok (oscillator) die losstaat van andere klokken. Een
model met (ten minste) twee oscillatoren geïnspireerd op de toestan-
den van interne desynchronisatie die werden geobserveerd bij een
proef van tijdelijke afzondering (waarbij het temperatuurritme zich on-
derscheidt van dit van het uitgescheiden natrium) trekt thans het meest
onze aandacht. Dit is inzonderheid het geval bij het model van
KRONAUER (1982), dat een beroep doet op twee oscillatoren X en Y
die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de circadiaanse ritmiek
van de lichaamstemperatuur en van de waak-slaap-cyclus.

De krachtigere X-oscillator (verhouding 4/1) beïnvloedt onder meer
de lichaamstemperatuur, de voor de paradoxale slaap verantwoorde-

Figuur 5. Waak-slaap-ritme en ritme van de lichaamstemperatuur in vrije loop bij
een persoon in volledige afzondering.

u.
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lijke mechanismen, het plasmagehalte van cortisol, het urinevolume en
het urine-uitscheidingsgehalte van kalium, en zou minder gevoelig zijn
voor de synchronisatoren, waarvan later sprake.

De oscillator Y brengt de waak-slaap-cyclus op gang en inzonder-
heid de trage diepe slaap, de afscheiding van het groeihormoon soma-
totropine en de circadiaanse schommelingen van de huidtemperatuur
alsook van het urine-uitscheidingsgehalte van natrium. Deze twee os-
cillatoren zijn onderling gekoppeld in normale levensomstandighe-
den en verlenen aan de mens een echte ″tijdsstructuur″, waarvan niet
zonder gevaar kan worden afgeweken.

Figuur 6. Illustratie van de theorie van de multioscillator.

Model met twee oscillatoren (X en Y).
De oscillator X zou minder gevoelig zijn voor de synchronisatoren en zou op Y een
koppelingskracht uitoefenen die vier keer groter is dan het omgekeerde. Iedere
oscillator zou het ritme van verschillende functies besturen:
T° = lichaamstemperatuur, W-S = afwisseling tussen waak-slaap,
REM = remslaap, die door snelle oogbewegingen gekenmerkt wordt,
SWS = kortegolfslaap, STH = groeihormoon (volgens Kronauer et al. 1982).

synchronisatoren

T° W-S

R E M S W S

cortisol STH

kalium natrium
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Zoals blijkt uit figuur 7, heeft men bij de zoogdieren de neurofysio-
logische en endocriene basissen van de ritmen kunnen formuleren. Dit
schema zou eveneens gelden voor mensen.

Afgezien van de betrokkenheid van drie zenuwstructuren (de supra-
chismakern, de kern van de mediaanlijn en de pijnappelklier) ziet het
ernaar uit dat de melatonine (het hormoon van de pijnappelklier) een
belangrijke rol speelt. De nachtelijke afscheiding wordt geremd door
intens licht. Louter theoretisch meent men aldus te kunnen inspelen
op de werking van de oscillatoren om de recyclage van de ritmen te
versnellen na een tijdsfasenverschuiving zoals b. v. bij een transmeri-
dionale verplaatsing.

De ritmeveranderingen van een aantal omgevings- of milieufacto-
ren kunnen de bioritmen beïnvloeden en hun kenmerkende parame-
ters wijzigen. Deze factoren werden door A. SCHOFF ″Zeitgeber″ of
tijdaanwijzers genoemd, PITTENDRIGH heeft het over ″entraining-
agent″ en HALBERG over ″synchroniser″, die op een paar nuances na,
synoniemen zijn. Het gaat hier over synchronisatoren die voldoende
sterk zijn opdat de wijziging ervan een opeenvolgende verandering van
de circadiaanse ritmen zou kunnen teweegbrengen. Dit gebeurt wel-
iswaar binnen bepaalde grenzen en met een omvang die varieert vol-
gens de soort, het ritme en het individu. Hiertoe behoren de afwisse-
ling tussen licht en duisternis, een verschijnsel dat CANDOLLE in 1832

oscillatoren?

netvlies

licht
RHT-vezels suprachiasmakern

van de
hypothalamus

kern van de
mediaannaadlijn

pijnappel-
klier

gezichts-
banen

serotoninergetische
neuronen

melatonine

Figuur 7. Schematische voorstelling van de zenuwstructuren die betrokken zijn bij
de regeling van de circadiaanse ritmen (geïnspireerd op RUSAK et al., 1989 en
QUEINNEC, 1992).
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reeds ter sprake bracht, omdat het voor de planten een doorslaggeven-
de synchronisator is. Dit blijkt ook in de dierenwereld te kloppen. Lan-
ge tijd heeft men geloofd dat dit fenomeen niet gold voor de mens. Het
is dan ook pas in de jongste jaren dat de feiten overtuigend bewezen
dat het ook van toepassing is op de mens. Er werd ook nog rekening
gehouden met andere factoren zoals de al even belangrijke sociale syn-
chronisatoren (maatschappelijk en familiaal leven, arbeidsritme, la-
waaihinder, .... ), de temperatuurschommelingen en de seizoenwisse-
lingen. Al kunnen de synchronisatoren de ritmen in feite niet creëren,
toch zijn ze in staat in bepaalde omstandigheden de kenmerken ervan
te wijzigen, maar voor eenzelfde variabele hangt dit af van de beschouw-
de soort. Voor eenzelfde variabele kan de aanpassing verschillen van
geval tot geval, en voor eenzelfde individu kan zij verschillen van va-
riabele tot variabele, waardoor de tijdsorganisatie van het organisme
vernietigd en pathogeen kan worden (REINBERG 1979).

2. HET PROBLEEM

Men weet dat het menselijk organisme een circadiaanse variatie kent,
die gekenmerkt wordt door een psychosomatische activering- en waak-
fase overdag en een desactiverings- en slaapfase ’s nachts. Bij een dag-
arbeider bestaat er een faseovereenstemming tussen de biologische ac-
tivering en de werktijd en tussen de desactivering en de slaaptijd. Daar-
entegen kent de nachtarbeider een dubbele fasetegenstelling: hij moet
werken in een toestand van nachtelijke desactivering. Bijgevolg moet
hij bij het presteren van een zelfde taak een bijkomende inspanning
leveren. Hij moet slapen in een toestand van heractivering overdag, wat
hem een versnipperde en kwalitatief minder goede slaap bezorgt. Deze
dubbele belasting ligt aan de basis van oververmoeidheid en van slaap-
stoornissen die bij werknemers van deze categorie werden vastgesteld.

3. INVERSIE VAN DE BIORITMEN

Tal van auteurs (KALMUS, 1940; REINBERG en GHATA, 1964) hebben
proefondervindelijk vastgesteld dat men bij dieren de ritmen kon om-
keren, als men ook de verlichtingsperiodes omkeerde.

Bij de mens werd aan de hand van transmeridionale vluchten een
gelijkaardig experiment uitgevoerd. Bij het bestuderen van de lange-
afstandsvluchten hebben LAFONTAINE, GHATA, LAVERHNE,
COURILLON, BELLINGER, LAPLANE (1967) en recentelijker HAUS,
SACRETT, SWOYER, BABB en BIXBY (1980)vastgesteld dat de Noord-
Zuid-vluchten, die binnen dezelfde tijdzone blijven, het bioritme van
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de piloot niet wijzigen. Daarentegen zorgen de transmeridionale Oost-
West-vluchten bij de aankomst voor een gebrek aan overeenstemming
tussen de bioritmen van de piloot, die nog synchroon lopen met de
plaatselijke tijd van de luchthaven van vertrek, en de socioritmen van
het land waar het vliegtuig neerstrijkt. Indien het tijdsverschil geen vijf
uur overschrijdt, blijven de bioritmen ongewijzigd. In het tegenover-
gesteld geval worden zij op uiteenlopende wijze afgestemd op de so-
cioritmen van het gastland (bepaalde ritmen passen zich vlugger aan
dan andere). Dit gebeurt in ieder geval traag: een week voor de vlug-
ste aanpassers, twee à drie weken voor de traagste aanpassers. Binnen
dit interval zorgt een terugkeer naar het land van oorsprong voor een
haast onmiddellijke hervatting van de aanvankelijke ritmen.

4. TOESTAND VAN DE NACHTARBEIDERS

Men heeft lange tijd geloofd, weliswaar zonder enig bewijs, dat het-
zelfde gold voor nachtarbeiders en dat zij na enkele nachten hun bio-
ritmen konden omkeren, zodanig dat de biologische activering en de
arbeidsinspanningen samenvallen. Men weet nu dat dit niet klopt. In
een bepaalde omgeving is het niet mogelijk de ritmen volledig om te
keren (KNAUTH en RUTENFRANZ, 1978, 1981). Zelfs na verschillen-
de opeenvolgende nachten van nachtarbeid, blijven de bioritmen aan-
leunen bij deze van de dagarbeiders. Dit verklaart ten dele waarom er
in dergelijke gevallen overdag slaapstoornissen optreden. LEONARD,
REINBERG en ANDLAUER (1978) stellen vast dat werknemers die kla-
gen over vermoeidheid, maagklachten en zenuwproblemen precies
mensen zijn die geneigd waren hun circadiaans temperatuurritme te
wijzigen volgens het type van werkrooster. Niettemin slaagden zij er
nooit in dit ritme in de loop van de opeenvolgende nachten van nacht-
arbeid totaal om te keren. De circadiaanse amplitude (1/2 van de ver-
anderlijkheid) is duidelijk veel belangrijker bij tolerante personen
(s 0, 5° C) dan bij de niet tolerante (Fig. 8).

Deze vaststelling zet ons ertoe aan korte ploegwisselingen om de 2 à 3
dagen aan te bevelen. Deze tijd is nodig alvorens bij sommige werkne-
mers kan worden vastgesteld dat er wijzigingen in de temperatuurcur-
ve optreden. Hierdoor zou het verschijnsel van de zich opstapelende
vermoeidheid kunnen worden verholpen (KIESSWETTER, KNAUTH,
SCHWARZENAU, RUTENFRANZ, 1985). In dit verband kan worden
gesteld dat het nuttig is na periodes van nachtarbeid ten minste twee
rustdagen in te bouwen. Volgens BONJER (1961) worden de eventueel
ingezette aanpassingen tijdens de rustdagen vanaf de eerste dag ver-
broken, behalve indien men ’snachts actief blijft! Het is dus fout te ge-

43



loven dat lange ploegwisselingen (of het inschakelen van de werkne-
mer in een vaste nachtploeg) ervoor zorgen dat de betrokken werkne-
mers zich beter aan nachtarbeid aanpassen.

Wat de lichaamstemperatuur betreft, is het interessant vast te stel-
len dat de slaap zorgt voor een daling van de temperatuur, terwijl de
rechtstaande positie en de fysische activiteit de temperatuur doen stij-
gen. De nycthemerale curve van de lichaamstemperatuur wordt dus
beïnvloed door de keuze van de slaap- en waakperiode (MOOG en
HILDEBRANDT, 1986; FOLKARD, 1989; MINORS en WATERHOUSE,
1989). Een normale levenswijze accentueert de spontane circadiaanse
evolutie van de interne lichaamstemperatuur. We kunnen de endoge-
ne component en de exogene maskering - die te wijten zijn aan rust en
activiteit - inschatten, aangezien deze maskeringseffecten zich op an-
dere tijdstippen situeren dan gewoonlijk, wanneer het nachtarbeid be-
treft (Fig. 9).

Ingeval van nachtarbeid maken wij een pathogene verandering mee
van de tijdsstructuur van het individu (WEVER, 1983; CAZAMIAN,
1975). Inderdaad, alle biologische variabelen reageren niet op dezelfde
wijze op een verandering van de uurregeling. Sommige, zoals b. v. de
frequentie van de hartslag, hebben de neiging om zich sneller dan an-
dere te wijzigen, wat onder meer het geval is voor de lichaamstempe-
ratuur.

Op de eerste rustdag of bij een werkhervatting volgens een norma-
le werktijdregeling zorgt in het eerste geval de opheffing van het syn-

Figuur 8. Amplitude van de circadiaanse schommelingen van de
lichaamstemperatuur bij ploegenarbeid in wisselende ploegen.

● niet-tolerante werknemers 24
• tolerante werknemers 24
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chronisatorenconflict (werktijd, het leven in de woonwijk en het ge-
zinsleven) of in het tweede geval de teruggevonden synergie voor het
verdwijnen van de voorafgaande aanpassingen. Er dient op gewezen
te worden dat de aanpassing aan nachtarbeid vlotter verloopt in een
laboratorium omdat er uitgerekend daar geen sociale synchronisato-
ren bestaan. Als men ’s nachts moet werken, wordt men blootgesteld
aan een dubbel traumatisme. Eerst en vooral is er het werk dat bij een
nachtelijke desactivering moet worden verricht (wat leidt tot overver-
moeidheid), en vervolgens is er de onmogelijkheid om deze vermoeid-
heid weg te werken, omdat er tijdens de dagslaap minder wordt gere-
cupereerd. Er dient ook opgemerkt te worden dat MAKOWIEC-DA-
BRIWSKA (1967), geciteerd door MAIRIAUX (1986), gewag maakt van
een hoger zuurstofverbruik tijdens de nacht bij zeventien werknemers,
wanneer men de vergelijking maakt met hetzelfde werk overdag.

Wij zouden deze paragraaf willen afronden met een kleine rechtzet-
ting. Het is duidelijk dat niet iedereen (alle mensen reageren niet op
dezelfde wijze op werktijdschommelingen) om het even wat kan ver-

Figuur 9. Maskeringseffecten. Endogene component en exogene maskering.

Evolutie van de lichaamstemperatuur: schatting van de endogene component
(doorlopende lijn) en normale curve (stippellijn) met normale opeenvolging van de
waak/slaap-ritmen. De endogene curve werd verkregen door de normale curve te
vergelijken met: 1) de opgetekende temperatuur in liggende rusthouding: (zo werd
de ″maskering″ ingevolge de dagactiviteit geëvalueerd, en 2) de opgetekende
temperatuur gedurende een periode van gemis aan slaap met een constante activiteit
gedurende 24 uur (aldus werd de ″maskering″ ingevolge de onbeweeglijkheid tijdens
de nachtelijke slaap geëvalueerd). Het verschil tussen het normale ritme en de
endogene component geeft de schatting van de exogene component van het
temperatuurritme (FOLKARD, 1989).
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richten (wij merken dat vooral geestesarbeid ’s nachts minder goed dan
lichamelijke arbeid wordt verdragen) en niet om het even wanneer (bij
een gelijke belasting is nachtarbeid vermoeiender) (REINBERG, 1979).
Maar het is fout te geloven dat wij buiten de normale werkuren niets
zinnigs kunnen verrichten. Dat klopt dus niet, en dit ondanks het feit
dat onze capaciteiten om een bepaalde taak te verrichten zeer verschil-
lend zijn. Het klopt dat wij op bepaalde uren misschien sneller maar
minder nauwkeurig antwoorden, en dat wij op andere uren minder
vlug maar met een grotere preciesheid reageren. Zo stellen we vast dat
de antwoordtijd op een bepaald signaal (reactietijd) omstreeks half-
vier in de namiddag optimaal is en zich tot 21 uur op een hoog niveau
handhaaft. Daarentegen blijkt dat bij de reken- of sorteertests het pres-
tatievermogen om halfvier in de namiddag slechts een derde bedraagt
van dit om 21 uur. Vanuit een andere ooghoek bekeken, stellen we vast
dat de uitvoeringssnelheid van de tests en de nauwkeurigheid van de
antwoorden een faseverschil van 4 uur kunnen vertonen, wanneer we
rekening houden met de optimale toestand gedurende de dag
(QUEINNEC, 1992). Wij stellen vast dat het korte-termijngeheugen een
nachtelijke acrofase beleeft (REINBERG, 1971, 1974), maar ten koste van
een grotere vermoeidheid. Vervolgens is er de dalperiode rond 3-4 uur
’s morgens, tijdens dewelke zich de ergste ongevallen voordoen. Het
lange-termijngeheugen verbetert in de loop van de dag en verzwakt
tijdens de nacht.

Met andere woorden, op bepaalde uren kunnen we vlugger maar
niet noodzakelijkerwijs nauwkeuriger antwoorden, terwijl op andere
tijdstippen wij minder vlug maar met grotere nauwkeurigheid zullen
reageren.

Het gebruiksniveau van het geheugen kan eveneens leiden tot ogen-
schijnlijk tegenstrijdige resultaten. In feite zijn de cognitieve taken in
het algemeen ’s nachts gemakkelijk toegankelijk. Zo ziet het er althans
schematisch naar uit. Zo heeft men vastgesteld dat het type van me-
morisatie en zijn intensiteit rechtstreeks de karakteristieken van het cir-
cadiaans ritme van de ″geheugenfunctie″ kunnen beïnvloeden. Wan-
neer de memorisatievereisten beperkt en van het korte-termijntype zijn,
dan volgt de doeltreffendheid van het geheugen de temperatuurschom-
meling (dagelijks maximum), terwijl een omgekeerde evolutie kan wor-
den opgetekend voor krachtige memorisatievereisten van het lange-
termijntype. Daar tegenover staat dat ’s nachts de vaardigheid bij het
mentaal proces van informatievatting en -verwerking afneemt (het be-
lang van een gelijktijdige display ’s nachts eerder dan een opeenvol-
gende display van de informatie). (MAURY en QUEINNEC, 1993).
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5. CHRONOTHERAPIE

De eigenschappen van de circadiaanse ritmen worden ook op thera-
peutisch vlak gebruikt, met name bij de toediening van geneesmidde-
len op precieze tijdstippen van de 24-uur-cyclus (belangrijk b. v. in de
oncologie). Naar gelang van het uur van toediening van de stof (het-
zelfde geldt trouwens voor de blootstelling aan een bepaalde stof) ver-
hogen of verminderen de nevenwerkingen ten gunste van de thera-
peutische werking (dit werd met name aangetoond voor indometha-
cine. De verspreiding en de uitscheiding van een chemisch produkt va-
riëren overdag en ’s nachts. Het totaal effect van een produkt vertoont
een duidelijke circadiaanse ritmiek. Bij wijze van voorbeeld werd de
variatie van de gevolgen van ethylalcohol geobserveerd. Bij het inne-
men van gelijke dosissen vertaalt de geabsorbeerde alcohol zich ’s mor-
gens door een hoog alcoholgehalte in het bloed, maar met een zeer be-
perkt gevoel van dronkenschap. ’s Avonds daarentegen zorgt een lage
alcoholspiegel voor een sterk gevoel van dronkenschap (aldus MAI-
RIAUX in 1986). In het kader van een ongewone werktijdregeling be-
lichten deze gegevens een probleem in verband met de normen inza-
ke aanvaardbaarheid en schadelijkheid die voor werkzaamheden over-
dag worden vastgelegd.
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HOOFDSTUK III.
De slaap

1. DE NACHTRUST

Tijdens de fysiologische afwisseling tussen de waakperiode overdag en
de slaapperiode ’s nachts (een mens slaapt het best tijdens de nacht)
vertoont de slaap een harmonieuze verdeling van verschillende stadia
die objectief kunnen worden voorgesteld aan de hand van een elek-
tro-encefalogram. De eerste twee stadia vormen de lichte slaap en gaan
over in het derde en vierde stadium die samen de diepe slaap vormen.
Hierop volgt de paradoxale slaap. De slaap op zichzelf zorgt niet voor
een daling van de graad van bewustzijn. Het gaat hier eerder om een
actief neurofysiologisch proces met verschillende stadia die om de ne-
gentig minuten terugkeren (cycli). Zie figuur 10.

Stadium I: wanneer wij actief wakker zijn, zenden onze hersenen
elektrische pulsaties uit met een zeer zwakke amplitude (zeer lage span-
ning), maar die zeer vlug zijn: tussen 30 en 50 per seconde; dit zijn de
bêta-golven.

Vanaf het ogenblik dat wij de ogen sluiten en ons fysiek en psy-
chisch ontspannen, vertragen de door onze hersenen uitgezonden pul-
saties; hun ritme bedraagt ongeveer 10 per seconde (tussen 8 en 12).
Maar het zijn veel krachtiger pulsaties met een spanning die ongeveer
vijf maal hoger ligt; dit is het beroemde alfa-ritme van het passief wak-
ker-worden.

Dit is een zeer gevoelige toestand: het is voldoende om iemand ″in
alfa″ aan te raken, hem iets te zeggen of een specifiek geluid (bij voor-
beeld een ″klik″) te laten horen; het is voldoende dat hij zijn ogen opent
of een ogenblik oplet of emotioneel betrokken raakt, om dit alfa-ritme
onmiddellijk te doen stoppen en vervangen door een bêta-ritme. Sta-
dium I wordt gekenmerkt door een vertraging van het EEG (thetagol-
ven op laagspanning). De spiertonus neemt af en de oogbewegingen
worden trager, kennen een schommelend verloop en krijgen een gro-
tere amplitude.

Stadium II: dit stadium toont op het EEG de aanwezigheid van K-com-
plexen (deltagolven van 0, 5 tot 3 cycli per seconde) en van opeenvol-
gende golven (spoelen) met een frequentie van 12 à 14 cycli per secon-
de. Terzelfder tijd stelt men een afname van de spiertonus en van de
oogbewegingen vast.
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Stadium III: het EEG toont trage golven (2 à 3 cycli per seconde) met
een sterke amplitude (hoger dan 75 microvolt) die numeriek hoger lig-
gen dan 20 % en lager dan 50 % (deltagolven).

Stadium IV: trage golven zoals in het derde stadium, maar die nume-
riek hoger liggen dan 50 %.

Stadium V: het stadium van de paradoxale slaap (remslaap) wordt ge-
kenmerkt door een EEG van laagspanning dat dicht bij het eerste sta-
dium ligt. Bovendien wordt de spiertonus opgeheven en treden er snel-
le en veelvuldige oogbewegingen op.

Figuur 10. Elektro-encefalogram.
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De opeenvolging van de slaapstadia gedurende een registratie wordt
grafisch voorgesteld in de vorm van een hypnogram (figuur 11).

De volle lijnen stellen de paradoxale slaap voor. Men ziet duidelijk
dat de paradoxale slaap tijdens het tweede gedeelte van de nacht in gro-
tere hoeveelheid voorkomt. Overdag is de remslaap korter en wordt
beïnvloed door lawaai.

Organisatie van een nachtelijke slaap:na een waakperiode, die in het
algemeen voor de meeste mensen bestaat uit een dagelijkse activiteit
van verschillende uren die van persoon tot persoon kan variëren, treedt
er een progressieve slaperigheid op die van een lichte trage slaap (sta-

Figuur 11. Hypnogram (LILLE, ANDLAUER, 1982).
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dia I en II) overgaat in een diepe slaap (stadia III en IV). Na een korte
slaappassage in het tweede stadium komt de slaper ten slotte in de pa-
radoxale slaap terecht. Naar gelang de nacht vordert, neemt ook de
duur van de rem- of droomslaap toe. Deze opeenvolging van stadia
duurt ongeveer 90 minuten en herhaalt zich 3 à 5 keer in de loop van
de nacht. De totale duur van de slaap hangt af van de leeftijd, maar
schommelt eveneens van persoon tot persoon. Uitgaand van een ge-
middelde slaapduur van 8 uur heeft men extreme toestanden opgete-
kend. Er zijn kortslapers die slechts 5 uur slaap nodig hebben om te re-
cupereren en langslapers die behoefte hebben aan tien uur slaap. Het
verschil tussen deze twee groepen schuilt hoofdzakelijk in de duur van
stadium II. Het is erfelijk.

Wanneer men de ″vroege vogels″ met de ″nachtraven″ gaat verge-
lijken, dan stelt men vast dat zij een verschillend circadiaans ritme van
de lichaamstemperatuur vertonen. Figuur 12 illustreert de gemiddel-
de circadiaanse ritmen van de lichaamstemperatuur van respectieve-
lijk ″vroege vogels″ en ″nachtraven″.

Deze auteurs stellen vast dat avondmensen minder slaapproble-
men en een betere tolerantie hebben dan ochtendmensen. Dit kan in
verband worden gebracht met het circadiaans ritme van de lichaams-
temperatuur dat bij ochtendmensen gelijkenis vertoont met dit van in-
tolerante mensen, zoals hierboven werd afgebeeld.

lichaams-
temperatuur

″vroege vogels″

″nachtraven″

uur

36°

36°

Figuur 12. ″vroege vogels″ en ″nachtraven″ (volgens BREITHAUPT et al. , 1978).
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De kwaliteit van de slaap lijkt belangrijker dan de duur. Belangrijk
is vooral de continuïteit (minder dan 25 keer wakker worden geduren-
de enkele seconden tot een halve minuut), de duur van de delta-slaap
en de kwaliteit van de waakperiode die aan de slaap voorafgaat.

Neurobiologie van de slaap: de stadia worden geregeld door de cen-
tra die vooral gelegen zijn in de hersenstam (supra-chiasmatische kern,
kern van de mediaannaadlijn en pijnappelklier) (RUSAK 1989). Hun
goede werking is belangrijk voor het inslapen en de regeling van de
cycli.

Tot voor kort hebben alle auteurs gewezen op de belangrijke rol van
de paradoxale slaap, maar dankzij de thans betere kennis van het slaap-
mechanisme kan men bevestigen dat de deltaslaap (stadia III en IV),
die tussen 15 à 20 % van de slaap vertegenwoordigt en die afneemt met
de leeftijd, belangrijker is voor het recuperatievermogen dan de REM-
slaap zelf en ook als eerste gerecupereerd wordt..

2. ROL VAN DE VERSCHILLENDE TYPES SLAAP

De rol van de trage slaap tijdens dewelke het meest gerecupereerd wordt,
zoals eerder aangestipt, kan op twee manieren worden verklaard:

1) Theorie van het herstel van de energie. Dit is de meest gedocu-
menteerde theorie over de functie van de trage slaap. Hij stelt het or-
ganisme in staat te recupereren, maar deze recuperatie kan worden
geïnterpreteerd als een lichamelijk of een psychisch herstelbeleid.

De thesis van de lichamelijke recuperatie steunt op een reeks waar-
nemingen. Het katabolisme, m. a. w. het destructieve gedeelte van het
metabolisme, speelt overdag een overwegende rol, en het anabolisme
(assimilatieverschijnselen) heeft het overwicht tijdens de nacht. De af-
scheiding van het groeihormoon, een eiwitsparend hormoon, gebeurt
’s nachts. Tijdens de nacht vervullen de mitosen hun rol en treedt pro-
teïnesynthese op.

Volgens anderen zorgt de trage slaap voor het herstel van de her-
senfuncties dankzij de functionele afzondering van het centraal ze-
nuwstelsel ten opzichte van zijn periferisch afferente structuren. Door
deze toestand worden de hersenen bevrijd van een aantal taken, en kan
het recuperatieproces in de hand worden gewerkt. Tijdens de trage
slaap blijken de hersenen inderdaad op een laag pitje te functioneren.
Tijdens stadium IV zakt het metabolisme met 25 % en is het aantal neu-
ronale ontladingen het laagst.

2) Een andere theorie is deze van het energiebehoud. Krachtens het
concept van de homeostase moet de overdag verbruikte energie wor-
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den gerecupereerd. Om deze theorie te schragen, wijzen de auteurs
erop dat er een verband bestaat tussen het metabolisme en de hoeveel-
heid diepe trage slaap. Een groot energieverbruik tijdens de dag wordt
geassocieerd met een verhoging van de diepe trage slaap. De afname
van de trage slaap met de leeftijd wordt geassocieerd met een vermin-
dering van het metabolisme.

Verschillende hypotheses trachten de functies van de paradoxale slaap
uit te leggen (droom- of remslaap, waarbij REM staat voor Rapid Eye
Movements).

1) Psychisch herstel: het gemis aan paradoxale slaap leidt tot prik-
kelbaarheid, angst en concentratiestoornissen. De paradoxale slaap
neemt toe ten gevolge van stress en van overbelasting op het
werk.

2) Reafferentiatie van de cortex (hersenschors): indien de aan de tra-
ge slaap verbonden rust zou doorlopen, zou ze schadelijk zijn
voor de hersencellen. De paradoxale slaap zou dus optreden om
het oculomotorisch systeem en/of alle hogere hersenfuncties te
stimuleren.

3) Rijpwording van de hersenen. Bij de geboorte zou de grote hoe-
veelheid paradoxale slaap zorgen voor de aanbreng en de ont-
wikkeling van de zenuwbanen door het bevorderen van endo-
gene stimuleringsbronnen.

4) Genetische programmering: inbreng van gedragspatronen die ei-
gen zijn aan het menselijk ras en die periodiek zouden worden
gereactiveerd. JOUVET (1996) schuift hier een trits argumenten
ten gunste van deze theorie naar voren, met name in verband met
de fylogenese en de ontogenese.

5) Het memoriseren: tijdens de slaap is er geen leerproces, maar dit
neemt niet weg dat de slaap bij het geheugenwerk een rol speelt.
In 1924 hebben JENKINS en DALLENBACH aangetoond dat een
woordenlijst beter kon onthouden worden, indien de leerperio-
de door een slaapperiode werd gevolgd.

De slaap zou informatieverwerking bevorderen en/of een bevesti-
ging van de freudiaanse ″Erinnerungsspur″ zijn (HENNEVIN en LE-
COMPTE, 1971; LECOMPTE 1973). Deze hypothese wordt ondersteund
door het feit dat het gemis aan paradoxale slaap afbreuk doet aan het
prestatievermogen bij het uitvoeren van complexe taken, terwijl het ver-
vullen van eenvoudige taken niet wordt verstoord.

Het aanleren van een nieuwe situatie (ALLEN, 1972; DE KONINCK,
PREVOST, 1975) in waaktoestand of een dagactiviteit met een sterke
mentale of sensoriële belasting (HORNE et WALMSLEY, 1976) zorgt
voor een verhoging van de paradoxale slaap tijdens de volgende nacht.
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Deze menselijke resultaten bevestigen andere dierlijke experimen-
ten die trachten aan te tonen dat de slaap, en meer specifiek de para-
doxale slaap, een toestand van het zenuwstelsel vormt waarbij infor-
matie, vaak met een affectief tintje, kan verwerkt worden. Vervolgens
wordt deze informatie in geheugen, motorische schema’s, kennis, enz.
omgezet, die later op hun beurt bruikbaar zijn.

Een geheugenfacilitatie kan worden verkregen door een wijziging
van de aard van de paradoxale slaap: een gehoorprikkeling verhoogt
de duur van de paradoxale slaap en zou het memoriseringsproces kun-
nen vergemakkelijken (KLEITMAN, 1969; KAISER, 1973; LILLE en
ANDLAUER, 1981; BENOIT, 1984; QUEINNEC, 1992; FORET, 1994; VAN
REETH, 1996).

3. HET DAGDUTJE EN DE SIESTA’S

In bepaalde landen met een warm klimaat en een relatief rurale struc-
tuur stelt men vast dat een middagslaapje met een gemiddelde duur
van ongeveer 1. 20 u. in het algemeen tot de gewoonten behoort.

Bij deze gewoonte stelt zich het probleem van de coëxistentie van
een genetische programmering en van sociale determinanten bij de uit-
werking van het slaapkarakter.

De siësta is ook een belangrijk element van de recuperatiestrategie
bij nachtarbeiders en bij ploegenarbeiders met wisselend stelsel (TEPAS,
1982).

Men heeft het verband kunnen leggen tussen het uur waarop ze ge-
durende 24 u. voorkomen, hoe lang ze duren en in welke mate ze hel-
pen recuperen (AKERSTEDT, 1981; TEPAS, 1981; JOHNSON, 1981).

LORTIE (1979) en LEONARD (1984) zien de siësta’s bij nachtarbei-
ders in feite als een onderdeel van de gebruikelijke slaap die in twee
keer wordt afgewerkt: ’s morgens na de terugkeer van het werk en ’s
avonds rond 19 u. voor een nieuwe nachtshift wordt aangevat.

A) OCHTENDDUTJE

Het gaat hier hoofdzakelijk om de slaapperiode van nachtarbeiders.
Deze periode is korter dan de nachtslaap. De kortheid van het ochtend-
dutje gaat gepaard met een dissociatie van de respectieve werkings-
principes van de diepe trage slaap en van de paradoxale slaap.

Het menselijk organisme verkeert in een toestand van tegenstrijdig-
heid wanneer het moet slapen na een slapeloze nacht: de slaap vangt
aan op een voor de paradoxale slaap zeer gunstig uur, maar op datzelf-
de ogenblik, namelijk bij het begin van de slaap, concentreert zich even-
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eens de diepe trage slaap wegens de interne opbouw van het slaap-
proces.

In zijn geheel beschouwd is de dagslaap procentueel minder rijk aan
trage en paradoxale slaap, maar veel rijker aan lichte slaap die echter
minder herstelt. Er bestaat tevens een uitgesproken desynchronisatie
van de dagslaap ten opzichte van de nachtslaap bij ploegenarbeiders
van de ochtend- en namiddagshift (WALSCH, 1981; TILLEY, 1881).

B) NAMIDDAGDUTJE

Er treedt geen paradoxale slaap op, maar de spontane neiging tot in-
slapen is veel groter.

C) TOEVALLIG DUTJE OVERDAG

Een matinaal dutje, zelfs al wordt hierdoor de volgende avond het in-
slaapuur verlaat, heeft praktisch geen invloed op de duur, de samen-
stelling en de stadia van de nachtelijke slaap.

Daarentegen beïnvloedt een namiddagdutje de volgende slaap door
een inkrimping van de diepe trage slaap.

D) EEN REEKS DUTJES OVERDAG

De slaap is korter. De paradoxale slaap die de eerste ochtend bij het be-
gin van de slaap vroeger en overvloediger is, en dit ten koste van de
diepe trage slaap, streeft er vervolgens naar, om tegen het einde van
de slaap weer een normaal peil te bereiken.

Nadat er bijvoorbeeld 3 of 4 achtereenvolgende nachten gewerkt
wordt - zoals dat tegenwoordig gebeurt in industriële beurtstelsels - is
de hersynchronisatie van de circadiaanse curven reeds dermate gevor-
derd dat men moeilijkheden kan ondervinden om de nachtelijke slaap-
gewoonten te hervatten.

Ondanks het zich opstapelend gemis aan slaap zorgt de eerste nacht-
slaap niet steeds voor een volwaardig herstel.

Vooral het verwachte terugvallen op diepe trage slaap is weinig uit-
gesproken en treedt slechts op tijdens de daarop volgende nachten.

De aan dit stelsel onderworpen persoon wordt dus dubbel op de
proef gesteld. Eerst moet hij zich afstemmen op de nieuwe werktijd-
regeling, een nachtelijke activiteit die gebonden is aan ochtendslaap,
en vervolgens moet hij weer overschakelen naar de dagdagelijkse leef-
gewoonten.
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HOOFDSTUK IV.
De weerslag van ploegenarbeid

op de gezondheid en het welzijn

Het merendeel van de beschikbare gegevens slaat op mensen met kli-
nisch opgetekende gezondheidsproblemen. Hoe dan ook, gezondheid
is niet enkel een ziekteloze toestand, maar eerder een algehele toe-
stand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn (volgens de definitie van
de WHO). Welnu, op grond van een aantal studies kan met zekerheid
worden bevestigd dat ploegenarbeid deze welzijnstoestand ernstig kan
verstoren. Dit leidt bepaalde auteurs ertoe de gevolgen van ploegen-
arbeid voor de gezondheid in twee categorieën op te splitsen:

1) de ziekten die aan ploegenarbeid te wijten zijn
2) de welzijnsstoornissen.

1) ZIEKTEN

Wat ziekten betreft, heeft men vastgesteld dat ploegenarbeiders het fre-
quentst met gastro-intestinale klachten geplaagd zitten.

A) GASTRO-INTESTINALE KLACHTEN

Het referentiewerk blijft nog steeds de studie van AANONSEN (1959),
een Noors arbeidsgeneesheer. Hij was verbonden aan drie bedrijven
uit de staalindustrie die in eenzelfde streek gevestigd waren. Geduren-
de zes jaar heeft hij een grote groep ploegenarbeiders, dagarbeiders en
vroegere ploegenarbeiders gevolgd. De resultaten van deze studie zijn
in tabel VII weergegeven.

Tabel VII. Studie van Aanonsen.

Arbeiders dagarbeiders ploegenarbeiders vroegere
ploegenarbeiders

personeelsbestand 345 380 128
% personeelsleden met: zenuwstoornissen 13 % 10 % 19 %
maagzweer 7,50 % 6 % 19 %
gastritis of andere spijsverteringsstoornissen,
slapeloosheid 18 % 20 % 32,50 %
bij correcte huisvesting 12 % 15 % 84 %
bij slechte huisvesting 18 % 73 % 97 %
gemiddeld absenteı̈sme (dagen/jaar) 9,26 % 6,25 % 10,60 %
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Men stelt vast dat werknemers die in ploegen blijven werken, hier zelf
voor gekozen hebben.

Het grootste percentage van werknemers met gezondheidsproble-
men vindt men inderdaad onder de vroegere ploegenarbeiders. De re-
sultaten wijzen op het belang rekening te houden met de vroegere ploe-
genarbeiders wanneer men een bepaalde toestand moet inschatten,
want indien het werkgelegenheidsvolume en de organisatie van het
werk het mogelijk maken, zullen werknemers met problemen trach-
ten een dagtaak te krijgen. Daarom precies heeft men lang beweerd dat
ploegenarbeid niet meer ongemakken meebracht dan enig andere vorm
van werkorganisatie. In feite behoren de werknemers die doorgaan met
werken volgens een wisselende werktijdregeling tot een bevolkings-
groep met minder gezondheidsproblemen dan arbeiders die ooit in
ploegen werkten en er dan mee ophielden. Sedertdien werden deze fei-
ten bevestigd, onder meer door BOURGET-DEVOUASSOUX en
VOLKOFF (1991). Maagzweren zijn een veel voorkomend verschijnsel
en duiden op een slechte aanpassing aan ploegenarbeid en op proble-
men in het huwelijks-, gezins- en maatschappelijk leven (het somati-
seren van problemen). Deze problemen moeten worden gezien in het
licht van de recente ontdekking van de helicobacter pylori, die aanwe-
zig was in 70 % van de maagzweren en in 90 % van de zweren in de
twaalfvingerige darm, maar die tevens courant voorkomt in de maag
van mensen die helemaal geen maagklachten hebben. De door de he-
licobacter pylori veroorzaakte infectie is verraderlijk, aangezien zij ja-
renlang kan sluimeren, en heel wat mensen zich tegenover deze kwaal
asymptomatisch gedragen. Wanneer echter een andere agressieve fac-
tor optreedt (stress, het volgen van een dieet, toxische aandoeningen),
komen de tekenen van een ingewikkelde chronische gastritis en het fre-
quentst een peptische zweer aan het licht. Sommige auteurs schrijven
dit toe aan een synergie tussen de bacil en de hyperaciditeit, die ten
dele aan de stress zou kunnen worden toegeschreven.

In een studie over ploegenarbeid in een aluminiumverwerkend be-
drijf (LEONARD et al., 1980) hadden wij vastgesteld dat het risico op
zweren tijdens de eerste jaren tussen ploegen- en dagarbeiders nau-
welijks een verschil opleverde. Niettemin nam voor de ploegenarbei-
ders na vijf jaar dit risico gevoelig toe. Nadien werden deze gegevens
ruimschoots bevestigd.

De evolutie van de ziektecijfers voor gastro-intestinale ziekten on-
der invloed van de werktijdregeling wordt in figuur 13 geïllustreerd.

Figuur 13 die wij aan ANGERSBACH (1980) ontlenen, toont de evo-
lutie van gastro-intestinale ziekten in functie van de werktijdregeling.

Men stelt bij ploegenarbeiders een belangrijke verhoging van deze
ziekten vast.
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Tabel VIII geeft een samenvatting van de meeste, thans beschikbare
gegevens in verband met de eventuele prevalentie van gastro-intesti-
nale ziekten bij ploegenarbeiders.

Figuur 13. Evolutie van het ziektecijfer voor gastro-intestinale ziekten in functie van
de werktijdregeling.

Percentage

ploegenarbeiders

dagarbeiders

jaren
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Tabel VIII. Epidemiologische studies van gastro-intestinale aandoeningen bij
ploegenarbeiders.

A. De prevalentie is groter bij ploegenarbeiders:

Auteur (jaar) Aantal
personen

Bedrijfstak

* AANONSEN (1959) 1106 Metaalindustrie - chemie
* ANDERSEN (1957) 897 allerlei
* ANGERSBACH et al. (1980) 640 chemie
* BJERNER et al. (1948) 4607 allerlei
* Bonnevie (1953) 900 allerlei
BRANDT (1969) 5470 allerlei
* BRUUSGAARD (1949) 1120 papier
* COSTA et al. (1981) 573 textiel
* DUESBERG & WEISS (1939) 13015 allerlei
* ENSING (1969) 697 spoorwegen
GODARD et al. (1973) 300 staalindustrie
GRAF et al. (1958) 305 metaalindustrie, textiel
HAKKINEN (1969) 343 elektriciteit
KOLLER et al. (1978) 260 petroleumraffinaderijen
KOLLER (1983) 301 petroleumraffinaderijen
* KOLMODIN & SWENSSON (1975) 183 spoorwegen
LEONARD (1979) 535 metaalindustrie
* LESNIAK et al. (1970) 354 steenkool
NACHREINER & RUTENFRANZ (1975) 942 chemie
* RIETSCHEL (1978) 208 metaalindustrie
* SEGAWA et al. (1985) 11657 allerlei
STEIN (1963) 812 diversen (vrouwen)
* THIJS-EVENSEN (1958) 14348 diversen
WERNER (1980) 523 diversen
ZAHORSKI et al. (1977) 8302 steenkool

* met inbegrip van zweren.

B) Geen verschil tussen dag- en ploegenarbeiders:

* DEMARET/FIALAIRE (1974) 2364 diversen
DIRKEN (1966) 1782 diversen
* DOLL & JONES (1951) 4871 diversen
* GAUTHIER et al. (1961) 16350 metaalindustrie
* JACQUIS (1963) 919 textiel
LOSKANT (1970) 200 chemie
* MICHEL-BRIAND et al. (1981) 192 diversen
* MOTT et al. (1965) 1045 diversen
SEIBT et al. (1987) 542 textiel (vrouwen)
* TAILOR (1967) 1383 petroleumraffinaderijen

* met inbegrip van zweren.
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C) De prevalentie is groter bij dagarbeiders:

* Leuliet (1963) 564 textiel

Tabel ontleend aan COSTA (1993).

Andere aandoeningen worden beschreven als gastritis en dyspep-
sie van zowel hyposthenische als hypersthenische aard. Dit moet wor-
den toegeschreven aan de verschuiving van de maaltijden die het fy-
siologisch ritme van de gastrale secreties verstoort, en aan de slechte
kwaliteit van de tijdens de nacht gebruikte maaltijden. De kantines zijn
dicht, de maaltijden worden koud gebruikt, vaak zijn ze te vet, te sterk
gekruid en worden ze doorgespoeld met ″pepmiddelen″ (straffe koffie
gedurende de nacht om zich wakker te houden, soms alcohol ondanks
het verbod ervan op de werkplaatsen, groter verbruik van tabak ’s
nachts). (DERVILLEE en LAZARINI, 1959; LEONARD, 1980; MIDON,
1977).

Wanneer er met nachtarbeid gestopt wordt, verdwijnen deze aan-
doeningen, wat niet het geval is bij zweren. Dit is ook te wijten aan di-
gestieve overbelasting door het gebruiken van een bijkomende maal-
tijd ’s nachts, wat nadien tot zwaarlijvigheid leidt (bij 20 % van de nacht-
waaksters volgens LAPLANCHE en BRAULT) (1963). Daarentegen komt
LEONARD (1980) tot de bevinding dat 25 % van de nachtarbeiders ’s
middags een maaltijd overslaan.

Diverse intestinale stoornissen worden ook frequenter gesignaleerd
bij ploegenarbeiders met nachtdienst. Men stelt ook een verhoogde fre-
quentie vast van constipatie en diarree (THIIS-EVENSEN, 1958; JOR-
GEN-ANDERSEN, 1957; BARHAD en PAFNOTE, 1970). De constipatie
die met hemorroïdale opstoten wordt geassocieerd, zou deel uitma-
ken van het specifieke syndroom dat tijdens een week van nachtar-
beid optreedt (LECOCQ, 1963; GUERIN, 1973). Er werden tevens eet-
lust stoornissen opgetekend die met het onregelmatig gebruik van de
maaltijden te maken hebben (COSTA, 1989).

Hoewel het gebruik van maaltijden op ongewone uren en hun sa-
menstelling het vaakst in vraag worden gesteld (DEBRY en BLEYER,
1972) wijt men vaak (CARPENTIER en CAZAMIAN, 1977) een slechte
digestieve werking aan een primitieve aandoening van het vegetatie-
ve zenuwstelsel. Ongetwijfeld vervullen deze factoren een cumulatie-
ve rol. Niettemin mag het belang van dit verschijnsel niet worden on-
derschat. In vergelijking met andere studies treffen we bij ANGERS-
BACH (1980) de hoogste waarden aan. Volgens hem zitten in de che-
mische nijverheid 55,1 % van de ploegenarbeiders en 44,8 % van de
dagarbeiders geplaagd met darmklachten.

Hij onderscheidt gediagnosticeerde peptische zweren (9,7 % bij ploe-
genarbeiders tegenover 5,9 % bij dagwerkers) en peptische sympto-
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men waarbij geen zweren konden worden aangetoond (5,1 % van de
ploegenarbeiders tegenover 3 % van arbeiders in dagdiensten).

Deze studie bevat nog andere interessante aspecten in. Na verloop
van tijd en vooral na 5 jaar ploegenarbeid werd er een verhoogd ab-
senteïsme wegens gastro-intestinale ziekten opgetekend. Wanneer men
stopt met nachtarbeid, wordt er een terugloop van gastro-intestinale
aandoeningen vastgesteld. Tabel IX vergelijkt de gezondheidstoestand
van ploegenarbeiders, dagarbeiders en vroegere ploegenarbeiders.

Bij de vroegere ploegenarbeiders (die vaak dit soort werk om ge-
zondheidsredenen hebben opgegeven) stelt men meer cardio-vascu-
laire en osteo-articulaire ziekten vast dan bij de huidige ploegenarbei-
ders.

Tabel IX. Ziektepercentages opgedeeld in 3 groepen werknemers volgens het type
werktijdregeling: dagwerk, thans in 3 ploegen (3×8), ploegenarbeid bij de
overgang naar dagarbeid en dit vóór en na de verandering
(ANGERSBACH, 1980).

cardio-
vasculaire
ziekten

psychoso-
matische
ziekten

gastro-
intestinale
ziekten

osteo-
articulaire
ziekten

dagarbeiders van 1966 tot 1977 (aantal 142)

ploegenarbeiders van 1966 tot 1977 (aantal 210)

ploegenarbeiders die op dagarbeid zijn overgeschakeld:

voor de verandering (aantal 41)

na de verandering (aantal 41)
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B) CARDIO-VASCULAIRE AANDOENINGEN

Tot voor kort nam men aan, bij gebrek aan het tegenbewijs, dat ploe-
genarbeid geen rechtstreekse invloed had op het cardio-vasculaire be-
stel (onder verwijzing naar toonaangevend werk over de weerslag van
ploegenarbeid op de gezondheid van RUTENFRANZ, 1960-1970). Re-
cent hebben de Zweden deze stelling in twijfel getrokken (KNUTS-
SON et al., 1986). In de papiersector werden 504 werknemers geduren-
de 15 jaar gevolgd. Hieruit bleek dat bij ploegenarbeiders dubbel zo-
veel hartproblemen voorkwamen. Tijdens de eerste 20 dienstjaren stijgt
het aantal hartklachten regelmatig. Nadien toont de studie volgens de
auteurs aan dat cardio-vasculaire ziekten haast in dezelfde mate bij de
ploegenarbeiders als bij dagarbeiders optreden. Dit is wellicht te wij-
ten aan de mutatie van slecht aangepaste personen, of aan het overlij-
den van vroeger hieraan blootgestelde personen. Eigenlijk zou men de
levenswijze en voedingsgewoonten van deze werknemers moeten be-
studeren, hoewel een aantal van deze factoren in de Zweedse studie
reeds vervat zijn. KOLLER et al. (1978), FRESE en SEMMER (1986) sig-
naleren een prevalentie van cardio-vasculaire klachten, en dit vooral
bij ploegenarbeiders die om gezondheidsredenen naar een dagstelsel
werden overgeplaatst. MICHEL-BRIAND (1981) wijst op een prevalen-
tie van angina pectoris en van hypertensie bij ploegenarbeiders. KOL-
LER (1983) spreekt van nog belangrijker ziektecijfers op het vlak van
bloedsomloopstoornissen en van ischemische hartklachten die met de
leeftijd en de duur van ploegenarbeid verergeren. TAYLER en POCOK
(1972) stellen vast dat het percentage van voortijdige sterfgevallen (voor
de leeftijd van 60 wordt bereikt), die te wijten zijn aan arteriosclerose
bij ploegenarbeiders, belangrijker en meer uitgesproken is. SCOLOVA
en KRATKY (1991) stippen aan dat, wanneer er bij geautomatiseerde
continuarbeidssystemen slechts weinig gebruik gemaakt wordt van mo-
torische activiteit, er een sterke neuropsychologische belasting optreedt.
Deze zorgt voor een hoog aantal hartkloppingen (90+/- 9) die worden
beschouwd als een voorteken van een potentieel cardiovasculair risico.

Het blijkt dus duidelijk dat stress die aan ploegenarbeid te wijten is,
direct maar ook onrechtstreeks, perverse effecten kan veroorzaken in
de cardio-vasculaire sfeer via onder meer de levensstijl die heel belang-
rijk lijkt. Wij citeren hier ook de studie van ORTH-GOMER (1983) waar-
in politieagenten in Stockholm hebben kunnen experimenteren met
twee mogelijke beurtwisselingsrichtingen. Men kwam tot de bevin-
ding dat de richting van de wijzers van een uurwerk voor de slaap het
gunstigst uitkwam. Het invoeren van dit systeem zorgde voor een da-
ling van de bloeddruk en van de glucose, van het melkzuur en van de
triglyceriden van het bloed, die risicofactoren zijn en tot hartziekten
kunnen leiden. Maar de chronobiologische argumentatie laat zich moei-
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lijk beoordelen, want de werktijdregelingen veranderden iedere dag
en de overgang naar de richting ochtend-namiddag-nacht had een gun-
stig effect op de rustduur tussen twee arbeidsperiodes. Hier kunnen
we ook verwijzen naar een studie over politieagenten in de stad Akron
(ELY en MASTARDI, 1986) die een hoog percentage aan epinefrine bij
ploegenarbeiders aan het licht bracht, een factor die het risico op hart-
ischemie verhoogt.

Recente studies maken gewag van een prevalentie van arteriële hy-
pertensie bij ploegenarbeiders die nachtarbeid verrichten (AKERSTEDT,
1984; WATERHOUSE, 1992). Er treden eveneens ernstige aandoenin-
gen op die de ritmen van de hormonale secreties verstoren (TOUI-
TOU, 1980 geciteerd door QUEINNEC, 1992). Wij denken inzonder-
heid aan cortisol en aan de catecholaminen. Bij ploegenarbeiders heeft
men een verhoogd glucosegehalte in het bloed aangetroffen. Hetzelf-
de geldt voor cholesterol en de triglyceriden (THEORELL en AKER-
STEDT, 1976; DE BACKER, 1987). Wij noteren dat LEONARD (1978),
THELLE (1976) en KNUTSSON (1988) een veel hoger percentage van
rokers onder ploegenarbeiders hebben opgetekend, en we weten nu
dat tabak cardiovasculaire ziekten in de hand werkt. Deze studies ver-
dienen bevestiging. Het is belangrijk om vroegere ploegenarbeiders in
deze studies te betrekken en de methodologie om ″vergelijkbare din-
gen te vergelijken″ te uniformiseren.

Het komt er in de eerste plaats op aan telkens de afwikkelingsvoor-
waarden van de studies en de kenmerken van de uitgekozen bevol-
kingsgroep duidelijk te formuleren. Dit debat toont aan hoe moeilijk
het is ploegenarbeid op een epidemiologische wijze te benaderen, want
er bestaan geen specifieke aandoeningen bij ploegenarbeid, aangezien
er geen identificeerbare causale agens bestaat die in duidelijk opspoor-
bare situaties aan de oorsprong van een bijzondere pathologie ligt.

2) WELZIJNSSTOORNISSEN ZIJN IN DE EERSTE
PLAATS SLAAPSTOORNISSEN, VERMOEIDHEID,
ZENUWAANDOENINGEN EN
KARAKTERSTOORNISSEN

A) SLAAPSTOORNISSEN

De kwaliteit van de waaktoestand die de slaaptoestand voorafgaat,
vloeit voort uit de kwaliteit van de voorafgaande slaap, en er bestaat
bovendien een interactie tussen beide. Welnu, er treedt een kwantita-
tief tekort op aan dagslaap ná het verrichten van nachtarbeid en aan
nachtslaap vóór het verrichten van ochtendarbeid. Dit tekort is cumu-
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latief en leidt tot vermoeidheid en verzwakking van de aandacht, waar-
bij eventueel de werknemers kunnen wegdoezelen. Bij dit gemis aan
slaap moet nog worden rekening gehouden met de gewijzigde samen-
stelling van de slaap, zonder dat de rol van de storende geluiden op de
dagslaap alsook de taakgebonden rol over het hoofd mogen worden
gezien (’s nachts valt geestesarbeid uit. ).

Zo werd in onze recente studie aangetoond dat de gemiddelde slaap-
duur van journalisten verminderde, omdat ze later insliepen wanneer
ze voor het slapen gaan langer teksten verwerkten (LEONARD, 1992).

Een dagslaap duurt steeds 1 à 2 uur minder dan een nachtslaap
(GUERIN en DURRMEYER, 1977; LEONARD, 1979; AKERSTEDT en
GILBERG, 1991). Deze werknemers hebben een ″slaapachterstand″: zij
slapen veel meer tijdens hun vakantie of wanneer ze een punt zetten
achter het nachtwerk. Dit toont aan dat zij niet gewoon zijn weinig te
slapen. LORTIE (1979) heeft vastgesteld dat permanente nachtarbei-
ders dagslaapjes doen die een duur van 2 à 5 uur niet overschrijden.
Deze eerste ochtendslaap wordt vervolgens met een namiddagdutje
aangevuld. Afgezien van de vermindering van de gemiddelde slaap-
duur, kan men in feite stellen dat de dagslaap onderbroken wordt door
frequent wakker worden en rijker is aan stadia I en II dan de nacht-
slaap, maar armer aan paradoxale slaap. Op dit vlak moeten we ook
rekening houden met de leeftijd: boven de 40 is de slaap doorgaans
minder rijk aan stadia III en IV en meer verbrokkeld.

Bij het verrichten van nachtarbeid is het aantal opeenvolgende nach-
ten van groot belang. Na de eerste nacht wordt de dagslaap inderdaad
het meest aangetast. In de daarop volgende dagen treedt er evenwel
een zekere ″verbetering″ op, maar er dient te worden opgemerkt dat
de eerste nachtrust na een cyclus van nachtelijke ploegenarbeid voor
geen herstel zorgt.

De omgeving (de ligging van de woning met of zonder straatlawaai,
een huis of appartement met of zonder burengerucht of lawaai van klei-
ne kinderen) speelt een belangrijke rol. Aldus heeft GADBOIS (1981)
vastgesteld dat bij verpleegsters met kleine kinderen een uitgesproken
vermindering van de dagslaap kon worden opgetekend.

Met de aard van het werk moet eveneens worden rekening gehou-
den, zoals eerder reeds werd aangestipt.

De aan de ochtendploeg voorafgaande slaap is onvoldoende lang,
temeer daar het ontwaken voortijdig gebeurt en er fel beknot wordt op
de paradoxale slaap, die vooral tussen 5 en 7 uur ’s morgens plaats vindt
(zie synthese van TEPAS en CARVALHAIS (1990) over slaapstoornis-
sen bij ploegenarbeid).

JOHNSON (1981) is van oordeel dat de nachtploeg het meest de
slaap verstoort (52 %) en vervolgens de ochtendploeg (36 %), wat ove-
rigens WEDDERBURN (1978) en LEONARD (1978) reeds beweerden.
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Nachtarbeiders en werknemers in afwisselende ploegen, doen meer du-
tjes dan werknemers die overdag, ’s namiddags of ’s avonds werken
(TEPAS, 1981-82).

Thans wordt onderzocht welk verband er bestaat tussen de plaats
van deze rustperiodes op een 24-urenschaal, hun duur en hun recupe-
ratievermogen (TEPAS, 1981-82; AKERSTEDT, 1981).

Voor de bevolking in het algemeen is ’s nachts slapen de enige ma-
nier om een gemiddelde van 6 uur slaap per dag te bereiken, en dit voor
alle werknemers.

Naar gelang van de werktijdregeling wordt de slaapduur in figuur
14 afgebeeld.

Men ziet dat nachtarbeid met de kortste slaapduur in verband moe-
ten worden gebracht.

Gezien over de ganse bevolking slapen slechts 10 % van de mensen
6 uur of minder. Onder de actieve beroepsbevolking verklaren 21 % van
de werknemers dat ze gewoonlijk slecht slapen (LE BODEC, 1990).
Maar uit een studie die werd verricht in de centrale hallen van Rungis
(ADOLHI, 1994) blijkt dat er een zeer belangrijke groep van ″kortsla-
pers″ bestaat, wanneer er tijdens de nacht of een gedeelte ervan moet
worden gewerkt (33 % van de mannen, 45 % van de vrouwen). Talrijk
zijn ook de werknemers die slechts enkele uren slapen, wanneer ze tus-
sen 4 en 6 u. moeten beginnen te werken. In dit specifieke geval wor-

Figuur 14. Aantal uren slaap, in functie van de werktijdregeling (volgens
MAURICE, 1971).

Percentage arbeiders
nacht

ochtend

namiddag

Aantal uren slaap
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den ze verplicht voortijdig op te staan (36,8 % van de mannen en 48,6 %
van de vrouwen).

ESTRYN-BEHAR (1978) kwam tot de vaststelling dat bij vaste nacht-
arbeid 60 % van het verzorgend personeel slechts 6 uur of minder slaapt.
In 1986 stelde ESTRYN-BEHAR dat, gezien over 24 uur, de slaapperio-
de tijdens de arbeidsdagen van dezelfde werknemers, nadat deze met
nachtarbeid gestopt waren, met meer dan twee uur steeg binnen een
termijn van twee jaar (van gemiddeld 5. 28 u. naar 7. 43 u. ). Dit ver-
zorgend nachtpersoneel haalt overigens ten dele zijn slaaptekort in tij-
dens de eerste 24 u. door gemiddeld 11. 11 u. te slapen. Andere studies
gaan in dezelfde richting. Hierbij denken we aan LEE (1992); ESCRIBA
(1992); GERMAIN (1995).

Wat de slaapproblemen onder het ziekenhuispersoneel in Califor-
nië betreft, stelde Lee (1992) vast dat 42,7 % van algemene slaappro-
blemen bij verplegers met vaste nachtdienst voorkwamen, tegen 28,2 %
voor werknemers in wisselende ploegen. Vrouwen die uitsluitend nacht-
dienst verrichten (15,7 %) of die in wisselende ploegen werken (14,1 %),
hebben vaker inslaapproblemen dan het personeel dat overdag of ’s
avonds werkt (respectievelijk 9,6 % en 8,3 %). Deze personen worden
ook frequenter wakker. De inhoud van het werk kan wellicht verkla-
ren dat verpleegsters met vaste nachtdienst minder klagen dan deze
welke in wisselende ploegen werken, aldus VERHAEGEN (1987). Men
stelt dus vast dat het om een erg complex probleem gaat.

B) VERMOEIDHEID

Er bestaan twee oorzaken voor oververmoeidheid van de nachtarbei-
der. Vooreerst moet er in een toestand van nachtelijke desactivering ge-
werkt worden. Dat houdt in dat bij een gelijke belasting een bijkomen-
de inspanning wordt gevergd.

REINBERG spreekt hier van de uren tijdens dewelke het organisme
minder weerstand biedt, maar toch geconfronteerd wordt met al de aan
de taak verbonden inspanningen en ongemakken en een dagslaap die
voor onvoldoende recuperatie zorgt (kortere slaap met minder vlugge
slaap die verantwoordelijk is voor sommige zenuwaandoeningen). Deze
toestand vertaalt zich in een gemis aan slaap dat tijdens de rustdagen
wordt ingehaald. Tijdens de eerste nachtrust na verschillende dagen
nachtwerk krijgt men vreemd genoeg geen ″weerbots″ ondanks het op-
gestapelde slaaptekort. Het is in feite in de loop van de tweede nacht
dat de verlenging van de slaapperiode opduikt (FORET, 1973).

Wat de ochtendploeg betreft, zijn het gemis aan slaap en de even-
tuele inkorting van de paradoxale slaap afhankelijk van het aanvangs-
uur van de ploeg, de grote boosdoeners. Uit het merendeel van de stu-
dies blijkt dat ochtendarbeiders niet vroeger gaan slapen, omdat ze de
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volgende ochtend aan de slag moeten. Dit verschijnsel zorgt dus voor
een beknotting van de slaaptijd (FORET, 1973; CHAZALETTE, 1973;
GUERIN en DURRMEYER, 1973; LEONARD, 1978).

Hoe later men gaat slapen, hoe korter de nachtrust.

C) ZENUWAANDOENINGEN

Zenuwaandoeningen zijn niet specifiek: hoofdpijn, prikkelbaarheid,
angst, een gevoel van lusteloosheid, geen eetlust (ten dele te wijten aan
de onregelmatige eetgewoonten en aan de slechte omstandigheden
waarin ’s nachts een maaltijd moet worden gebruikt, vooral omdat het
vaak om een koude maaltijd gaat). Zij kunnen gepaard gaan met een
simpele neurose met gewoonlijk een drietal symptomatische verschijn-
selen: asthenie vooral bij het ontwaken, slapeloosheid met vooral post-
prandiale sufheid, karakterologische wijzigingen gaande naar agressi-
viteit of depressie (BEGOIN, 1958), of naar een echt depressiesyndroom.

De evolutie is wisselvallig: zij kan opduiken tijdens de eerste maan-
den waarin nachtarbeid wordt gepresteerd (JORGEN-ANDERSEN, 1957)
en vervolgens door gewenning afzwakken of het noodzakelijk maken
dat een werknemer naar de dagploeg wordt overgeplaatst. Soms duurt
het 10 à 20 jaar alvorens er klachten opduiken, en dan worden ouder-
domsverschijnselen ingeroepen (BURGER, VAN ALPHEN DE VEER,
1957). In dergelijke gevallen kan alleen verandering van werk voor een
oplossing zorgen. Het is duidelijk dat onvoldoende herstelslaap een be-
langrijke oorzaak van zenuwaandoeningen is, maar sommige auteurs
schrijven dit toe aan de rol van bepaalde karaktertrekken (zoals bij-
voorbeeld een introvert karakter) en aan tevredenheid met het werk.
De cijfers spreken voor zichzelf: 65 % van de zenuwaandoeningen in
alle categorieën worden opgetekend bij werknemers die in wisselende
ploegen werken. De intensiteit van deze klachten is groter tijdens de
weken waarin ’s nachts gewerkt wordt. Daarentegen treden dezelfde
klachten aan het licht bij slechts 25 % van de dagarbeiders. Volgens
AANONSEN (1959) treedt hetzelfde verschijnsel op bij 32 % van de in-
dertijd overgeplaatste werknemers en bij slechts 14 % van de
dagarbeiders.

ESTRYN-BEHAR (1986) ondervroeg het verzorgend personeel dat
met nachtarbeid gestopt was. 83% hiervan verklaarde zich nooit de-
pressief te voelen, terwijl dit percentage slechts 44 % bedroeg, toen deze
werknemers nog nachtarbeid verrichtten. DANDOLIN (1993) bestu-
deerde in Finland de geestelijke gezondheid van 286 verplegers en vond
meer stress-symptomen bij werknemers in een drieploegenstelsel.
SWINNEN en MOORS (1994) bestudeerden de oorzaken van het ab-
senteïsme van 1280 personen van alle mogelijke categorieën. Stress is
de vierde oorzaak van absenteïsme, goed voor 10 %. Naast deze geval-
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len van pure stress zijn er de overige gevallen waar stress meespeelt.
We denken bijvoorbeeld aan maagzweren, migraine en hartinfarcten,
waaruit de auteurs besluiten dat stress in 1/3 van de gevallen van ab-
senteïsme optreedt.

Er dient ook nog te worden opgemerkt dat er een verschil in gewen-
ning aan het werken in wisselende ploegen blijkt te bestaan, naar ge-
lang men een ″ochtend″ of een ″avond″ type is die nachtwerk beter zou
verdragen (POLLMANN en MOGG, 1993).

BOUGRINE (1996) wijst erop dat de duur van de dagslaap gedeel-
telijk afhangt van de ochtend-avond-typologie, aangezien avondmen-
sen beter nachtwerk verdragen.

D) ANDERE STOORNISSEN

Afgezien van zwaarlijvigheid die reeds werd vastgesteld bij nachtwaak-
sters (ESTRYN-BEHAR, 1978; HERCBERG, 1982) hebben sommige au-
teurs, waaronder AXELSSON (1989), vastgesteld dat er een klein risico
bestaat voor spontane abortus. Dit verschijnsel is evenwel niet signifi-
catief bij vrouwen die binnen het ziekenhuis in wisselende of onregel-
matige ploegen werken, wanneer men dit vergelijkt met vrouwen die
uitsluitend overdag werken (relatief risico, RR: 1,44; betrouwbaarheids-
interval van 95 %: 0,83 - 2,51). Daartegenover vindt hij een beduidend
hoog risico (RR= 3,2) bij vrouwelijke laboranten aan de universiteit en
bij werkneemsters die dicht bij petrochemische bedrijven wonen, maar
in deze gevallen zouden de solventen misschien een rol kunnen spe-
len (AXELLSON, 1984, 1988).

De kinderen van niet-rokende moeders die volgens een onregelma-
tige werktijdregeling werken, hebben bij de geboorte een veel lager ge-
wicht dan deze van ook niet-rokende moeders die enkel overdag wer-
ken. UEHATA en SASAWAKA (1982) hebben stoornissen van de men-
struatiecyclus en van dysmemorrhoea vastgesteld bij de observatie van
1832 ploegenarbeidsters. TASTO (1978) heeft eveneens stoornissen van
de menstruatiecyclus vastgesteld en COLLIGAN (1979) wijst erop dat
ploegenarbeidsters voor gelijkaardige problemen in belangrijke mate
een dokter geraadpleegd hebben.

Wij hebben reeds gezien dat nachtarbeid dieetstoornissen, het ge-
bruik van alcoholhoudende dranken en stimulerende middelen in de
hand werkt. Deze afwijkingen kunnen aan de basis liggen van gezond-
heidsproblemen en gedragsstoornissen.
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3) OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN

De belangrijkste en de bekendste leeftijdsgebonden slaapverande-
ringen zijn het meer wakker worden ’s nachts, het vervroegd optre-
den van de eerste fase van de paradoxale slaap (KALES, 1969; WILLI-
AMS, 1976), de merkelijke vermindering van de amplitude van de tra-
ge delta-golven en de spectaculaire vermindering, zelfs de volledige
verdwijning van het vierde stadium (GARMA, 1981).

Bijgevolg is het begrijpelijk dat een vrij grote groep van werkne-
mers na veertig jaar ploegenarbeid niet langer verdraagt. Tijdens deze
periode nemen de klachten over slaapstoornissen voortdurend toe en
stijgt het gebruik van slaapmiddelen. De klinische tekenen van de ver-
anderingen van de interne ritmiekfunctie van het organisme die wor-
den opgetekend bij de oudste bemanningen op transmeridiane vluch-
ten, zijn ons ook bekend: verminderde doeltreffendheid, oncomforta-
bel gevoel, het gevoel dat men als het erop aankomt noch wakker is,
noch slaapt, of dat men terzelfder tijd slaapt en toch wakker is. Alles
speelt zich af alsof het verouderingsproces gepaard gaat met verande-
ringen van de circadiaanse organisatie van het organisme. Een voor-
beeld. Zo zou de amplitude van de circadiaanse temperatuurschom-
meling afnemen met de leeftijd, wat wijst op aanpassingsmoeilijkhe-
den. De leeftijd beklemtoont en verstrakt de individuele karakterei-
genschappen die meespelen bij de dagelijkse indeling van de slaap- en
waakgewoonten, vooral wat betreft de geliefkoosde slaapperiode. De
individuele typologische tendensen worden in de verf gezet en de aan-
passingsmogelijkheden (met name het gamma van de mogelijke varia-
ties) nemen bijgevolg af. Het waak-slaap-tijdsgebruik wordt strikter. Het
vermogen om zich aan een nieuw uurrooster aan te passen vermin-
dert met de leeftijd, net alsof het minder soepele regelmechanisme van
het waak-slaap-ritme zich moeilijker synchroniseert of aanpast bij een
bruuske verandering.

Bij mensen die al lijden aan slapeloosheid, verergeren met de leef-
tijd de symptomen van een slechte slaap. Wanneer ze ouder worden,
ontwaken slaapgestoorden gemakkelijker, maar ze slapen vooral min-
der vlug weer in (GARMA et al., 1981).

Figuur 15 illustreert de leeftijdsgebonden vermindering van de da-
gelijkse slaapduur en van het percentage paradoxale slaap (ROFFWARG,
1986). Deze auteur wordt tevens geciteerd door QUEINNEC (1992).
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Met het vorderen van de leeftijd, stelt men een belangrijke vermin-
dering van de slaapduur en van het percentage paradoxale slaap vast.

Figuur 16 illustreert de slaapduur van de journalisten rekening hou-
dend met het ploegenstelsel en de leeftijd (PAVARD, 1982).

Men stelt vast dat na de ochtend- en de nachtploeg de slaapperiode
het kortst is.
De slaapduur vermindert met de leeftijd (vakantiecurve, maar deze ver-
mindering wordt sterker geaccentueerd door de werktijdregeling. Dit
geldt vooral voor nachtarbeid (0 - 6. 30 u). Het gevoel van een ″slechte
fysische conditie″ bij (permanente) ploegenarbeiders vertoont dan ook
een dalende frequentie, wanneer we overstappen van de nachtploeg
(0 - 6. 30 u. = 23%) naar de ochtendploeg (6 - 12. 30 u. = 19 %), naar de

Figuur 15. Slaapduur en structuur van de paradoxale en trage slaap volgens de
leeftijd.
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avondploeg (17 - 0. 30 u. = 14 %) en naar de namiddagploeg (12 - 18. 30
u. = 4 %).

Het is duidelijk dat de aard van het werk meespeelt, aangezien gees-
tesarbeid ’s nachts minder goed verdragen wordt.

WELFORD (1964) en PACAUD (1967) leggen een verband tussen de
waargenomen involutieve effecten en de histologische veranderingen
in de hersenen (afname van de capaciteit van het ″centraal informatie-
kanaal″, zowel voor de verwerking van de gegevens als voor het me-
moriseren op korte termijn). Naar gelang de taak verschilt de vereiste
m. b. t. het memoriseren op korte termijn en het vermogen om gelijk-
tijdig een hoeveelheid gegevens te verwerken. Dit verklaart waarom
er zeer uiteenlopende gevolgtrekkingen bestaan omtrent de vermin-
dering van het prestatievermogen naar gelang van de taken. Een re-
centere hypothese legt een verband tussen de regeling van de waak-
zaamheid bij de werknemer op leeftijd en de intellectuele activiteit die
in de voorafgaande jaren werd uitgeoefend. Hoe intenser deze activi-

Figuur 16. Gemiddelde slaapduur van journalisten volgens de leeftijd.
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teit werd aangesproken, des te kleiner is de weerslag op het veroude-
ringsproces (LILLE en ANDLAUER, 1981).

De oudere werknemer heeft het ook veel moeilijker om zijn werk in
de door het werkschema opgelegde omstandigheden te vervullen. Hij
gebruikt andere visuele controlemodaliteiten voor de manuele activi-
teiten en andere operatieve strategieën (TEIGER, 1975; MARQUIE, 1987).

Het is duidelijk dat een strak arbeidsstelsel voor een bijkomende
moeilijkheid zorgt. Helse ritmen, een nefaste omgeving met een gro-
tere kwetsbaarheid van het organisme tijdens de nacht, nieuwe tech-
nologieën en het gebrek aan een leeftijdsgebonden opleiding alsook ge-
zondheidsproblemen eigen aan de leeftijd, zijn factoren waardoor de
toestand van de oudere nachtarbeider verslechtert.

Men stelt inderdaad vast dat sommige veranderingen van de leef-
tijdsgebonden psychofysiologische functies de uitvoering van bepaal-
de taken meer kunnen bemoeilijken. Men denke aan geheugenproble-
men, aan moeilijkheden bij de gegevensverwerking, de beslissingster-
mijnen, enz. Naast het natuurlijke verouderingsproces moet er ook wor-
den rekening gehouden met de kunstmatige veroudering. Hiermee
wordt bedoeld de veroudering ten gevolge van externe factoren bin-
nen het milieu waarin we leven en vooral waarin we werken (TEIGER,
1989). Wij krijgen te maken met een differentieel verouderingsproces,
maar we merken dat hiervoor oplossingen bestaan (flexibele werktijd-
regeling, keuzemogelijkheden om eenzelfde doel na te streven, aange-
paste ritmes en werktijdregelingen, bijsturing van moeilijke houdin-
gen en vermindering van fysieke inspanningen, gegevensverwerking
en vooral leeftijdsgebonden opleiding) (CUNY, LEPLAT, 1975).

De terugloop van het aantal werknemers tijdens de jongste jaren
wordt in tabel X geïllustreerd.

Tabel X. Ratio tewerkstelling op een populatie van werknemers in de
leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar.

LAND 1979 1994 1995
Verenigde Staten 70,8 62,6 5,5
Japan 81,5 81,2 3,1
Duitsland 63,2 45 8,2
Frankrijk 67 39,1 11,6
Italië 36,8 30,7 12,2
Verenigd Koninkrijk 70,2 64,5 8,7
België 44,5 33 9,4
Nederland 63,2 40,7 6,5
Spanje 73,8 48,6 22,7
Zweden 77,8 68,8 9,2

Bron: OESO.
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Uit tabel X kan worden afgeleid dat het aantal beroepsactieve mannen
tussen 55 en 64 jaar tijdens de jongste vijftien jaar spectaculair gedaald
is. Men moet hierin niet uitsluitend de weerslag van de nefaste gevol-
gen van ploegenarbeid zien, want in het algemeen gaat het om een sa-
menloop van omstandigheden, waarbij ook economische aspecten een
rol spelen.

4) HET PROBLEEM VAN DE VROUW

Vanuit fysiologisch standpunt dient er vooreerst te worden opgemerkt
dat bepaalde coëfficiënten die aan de circadiaanse variatie onderhevig
zijn, bij man en vrouw in absolute waarde verschillen (bij de vrouw ligt
het hartritme tijdens een rustperiode gemiddeld hoger dan bij de man,
en het basale metabolisme wordt afgezwakt), maar dit wijzigt niet het
nycthemerale gedrag op zich. Anders ligt het met de interferentie van
de circadiaanse bioritmen met de ovariale cyclus van ongeveer 28 da-
gen. De fysiologische aanwijzingen drukken toevallig de resultante van
de gecombineerde actie van het etmaal en van de maanmaand uit. Al-
dus zal tijdens bepaalde dagen van de cyclus de diurnale activatie ver-
sterkt worden, en op andere dagen zal de nachtelijke desactivatie meer
uitgesproken zijn. Vandaar de typisch vrouwelijke tijdsstructuur. (REIN-
BERG en GHATA, 1964; REINBERG, 1974). Deze specifieke structuur,
die afhankelijk is van de ovariale secretie, duikt op bij de puberteit en
loopt door tijdens de ganse periode van seksuele activiteit. Deze pe-
riode valt samen met het actieve beroepsleven van de vrouw. De me-
nopauze maakt hieraan een einde. Eens de leeftijd van vijftig voorbij,
dalen de hormonale secreties geleidelijk onder invloed van de senes-
centie (PINUS, 1947). Op dat ogenblik wordt de vrouw net als de man
geconfronteerd met veranderende slaapgewoonten. Welnu, in de loop
van de maand wijzigt de voornoemde interferentie de vrouwelijke
weerstand tegenover bepaalde agressies. Door deze verminderde weer-
stand zou de vrouw gedurende sommige dagen van de oestrische cy-
clus, en meer bepaald bij nachtarbeid, aan oververmoeidheid worden
blootgesteld. Dit verschijnsel heeft te maken met een verhoogde nach-
telijke desactivatie ten opzichte van de mannelijke desactivatie. BU-
GARD (1964) meent dat vrouwen een globale aanpassingswijze aan een
verstoord uurrooster hebben. Deze aanpassingswijze verschilt volle-
dig van deze van mannen, maar vormt op zichzelf geen contra-indi-
catie voor vrouwelijke nachtarbeid. Afgezien van de reeds aangestipte
problemen in de geslachtssfeer, ervaart de vrouw bij nachtarbeid de-
zelfde ongemakken als de man. Deze storingen worden nog aangedikt
door de sociale leefgewoonten die de werkneemster de dubbele taak
van een beroepsbezigheid en huishoudelijk werk opleggen.
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In de paramedisch sector werken veel vrouwen. Het al dan niet ac-
cepteren van nachtarbeid is ten dele gebonden aan de persoonlijke mo-
tivatie i. v. m. het maatschappelijk en familiaal leven die de werkneem-
ster ertoe aanzet haar gezondheidsproblemen te minimaliseren of te be-
nadrukken(RAMACIOTTI, 1990). Voor het minder geschoolde perso-
neel hebben de financiële compensaties een belangrijke aantrekkings-
kracht (WEDDERBURN, 1992). De aard van de taak speelt ook een rol
(VERHAEGEN, 1987). Dit neemt niet weg dat de werktijdregeling na
een bepaalde leeftijd voor problemen zorgt (LAHAYE, 1993; LEONARD,
1980), aangezien in de meeste gevallen er permanent in nachtploegen
wordt gewerkt.

5. ZIEKTE- EN STERFTECIJFERS
In het algemeen neemt men aan dat ten minste 20 à 30 % van de ploe-
genarbeiders volgens enquêtes ernstige moeilijkheden hebben om zich
aan het arbeidsritme aan te passen. Er zijn hier aanzienlijk meer ziek-
teverschijnselen.

De gezondheidstoestand die met de leeftijd verslechtert, kent een
versnelde terugloop bij ploegenarbeiders van boven de 35 en is nog
meer uitgesproken bij de vroegere ploegenarbeiders (HAIDER, 1980).

In figuur 17 wordt de gezondheidstoestand van ploegenarbeiders
vergeleken met deze van de dagarbeiders.

Figuur 17. Gezondheidsindex volgens de leeftijd.
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Vergeleken met dagarbeiders is de degradatie van de gezondheidstoe-
stand van ploegenarbeiders sterk uitgesproken bij het vorderen van de
leeftijd, zoals blijkt uit de longitudinale studie van HAIDER (1980).

Een indirecte indicator van de ziektetoestand is het absenteïsme we-
gens ziekte.

Op 27 vergelijkende studies over het absenteïsme van ploegarbei-
ders ten opzichte van dagarbeiders (MAIRIAUX, 1986) zijn er 2 waar
een groter absenteïsme werd opgetekend, 12 met een lager en 13 met
een gelijkaardig absenteïsme. Het absenteïsme zou ’s nachts iets hoger
liggen, ook voor ploegenarbeiders met minder dan 4 jaar anciënniteit
(aanpassing, progressieve selectie, grotere samenhorigheid van de ploe-
gen na een bepaalde tijd die ervoor zorgt dat men toch gaat werken,
zelfs wanneer men zich niet volledig in zijn sas voelt).

Studies uit andere landen geven een hoger absenteïsme aan bij ploe-
genarbeiders in vergelijking met dagarbeiders (ANGERSBACH, 1980;
REVERENTE, 1982; Japan Association of Industrial Health, 1979; om er
maar enkele te noemen). COSTA (1996) merkt op dat men voorzichtig
moet zijn met de interpretatie van de resultaten, vermits de methodes
verschillen (vragenlijsten, medische vaststellingen, bedrijfsstatistie-
ken, enz. ) en de onderliggende factoren (van temporele, organisato-
rische en sociaal-economische aard) eveneens sterk variëren (FISCHER,
1986).

Volgens sommige auteurs zou de aan nachtarbeid te wijten overver-
moeidheid op lange termijn een voortijdige sleet van het organisme ver-
oorzaken. Deze degradatie van de gezondheidstoestand werd beves-
tigd, maar is niet specifiek. Volgens OSTBERG en SVENSSON (1977)
zouden de gevolgen van een aan nachtarbeid te wijten overspanning
overeenstemmen met een functionele veroudering van 7 jaar en vol-
gens RABIT van 5 jaar. Dit kan in verband worden gebracht met de vast-
stellingen van RAIGER et al. (1981) voor drukkerijberoepen, die in fi-
guur 18 en in tabel XI worden voorgesteld. De voor de verschillende
beroepen opgetekende ziekte- en sterftecijfers houden proportioneel
verband met het belang van de tijdens de werktijdregeling gepresteer-
de nachturen.

Ten opzichte van de chronologische leeftijd, met name de leeftijd vol-
gens de burgerlijke stand, wordt de functionele leeftijd vastgesteld door
te verwijzen naar een bevolkingsgroep van een gelijkaardige sector
waarin geen nachtarbeid wordt gepresteerd. Onbetwistbaar bestaan er
moeilijkheden die inherent zijn aan de keuze van de referentiegroep
en aan de in aanmerking te nemen criteria om deze vroegtijdige ver-
oudering te bewijzen.

TEIGER (1981) bestudeerde een bevolkingsgroep die tussen 1900 en
1917 geboren is en als volgt was samengesteld: 972 rotatiepersdruk-
kers, 284 clichémakers, 1481 letterzetters en 208 correctoren.
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De letterzetters en de correctoren werken overdag, de clichémakers
en vooral de rotatiepersdrukkers werken ’s nachts, wat een fysiek gro-
tere inspanning vergt en ze blootstelt aan het papierstof en aan inkt-
spatten.

Ten opzichte van deze oorspronkelijke bevolking, die was samenge-
steld uit personeelsleden vanaf 55, berekende hij het percentage van
niet enkel de ″overlevenden″ maar ook van zij die tot hun 65 zijn door-
gegaan met werken.

Figuur 18. Percentage van de overlevenden tussen 55 en 70 jaar volgens het
uitgeoefende beroep in de persdrukkerijen.
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Tabel XI. Percentage van alle overlevenden en van de nog beroepsactieve
overlevenden van 55 tot 65 jaar.

Beroepsactive
overlevenden

Alle
overlevenden

Verschil

van 55 tot 65 jaar (I) van 55 tot 65 jaar (2) (2) - (1)%
Rotatiepersdrukkers 36,7 79,7 43
Clichémakers 49,9 84,1 34,2
Letterzetters 57,2 81,8 24,6
Correctoren 69,5 80,3 10,8

We stellen vast dat het percentage van de nog beroepsactieve overle-
venden op 65 (wettelijke pensioenleeftijd ) heel wat lager ligt dan het
percentage van alle overlevenden op dezelfde leeftijd. Dit is vooral het
geval bij de rotatiepersdrukkers waar dit percentage nog slechts iets
meer dan een derde van het oorspronkelijke personeelsbestand be-
draagt.

Vertrekkend van dezelfde bevolkingsgroep, maakte TEIGER (1981)
een longitudinale studie waaruit de evolutie van het sterftecijfer tus-
sen 55 en 70 jaar gevolgd wordt.

Ten opzichte van het aanvankelijk personeelsbestand op 55 jaar is
het percentage overlevenden lager bij de rotatiepersdrukkers en ho-
ger bij de correctoren. Bovendien groeit het verschil tussen de twee
groepen met de leeftijd.

TAYLOR en POCOCK (1972) daarentegen bestudeerden 13 jaar lang
een bevolkingsgroep van 8603 handarbeiders en stelden een hoger sterf-
tecijfer vast bij ploegenarbeiders en bij werknemers die vroeger in ploe-
gen gewerkt hadden, maar de resultaten schijnen niet significatief.
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HOOFDSTUK V.
Socio-familiale storingen

1) STORINGEN VAN HET GEZINSLEVEN

Moeilijkheden in het gezinsleven worden door de werknemers en hun
gezinnen als de meest storende factor beschouwd (WEDDENBURN,
1981; COSTA, 1991). MAURICE en MONTEIL hebben al sinds 1965 aan-
getoond dat 66% van de ploegarbeiders zich vooral in hun gezinsle-
ven gestoord voelden. Het percentage ging in stijgende lijn van het
tweeploegenstelsel zonder nachtarbeid met 56% naar 75% bij nachte-
lijke continuarbeid. De nachtarbeider hecht een groot belang aan het
gezinsleven dat als een evenwichtsfactor wordt beschouwd.

De kenmerken van de nachtarbeid in vaste en wisselende ploegen
schijnen betrekking te hebben op twee aspecten van het gezinsleven:

A) ENERZIJDS DE PRAKTISCHE KANT VAN HET ORGANISEREN
VAN HET HUISELIJK LEVEN VAN ALLEDAG

De nachtarbeider die in vaste of wisselende ploegen werkt, moet zich
immers schikken naar de gewoonten binnen het gezin. Hij zal dus zijn
slaap onderbreken om samen het middagmaal te kunnen gebruiken,
of hij zal zijn gezin met zijn eigen uurrooster opzadelen (dit is enkel
mogelijk indien de echtgenote niet werkt en het gezin geen school-
gaande kinderen telt), zo niet zal hij ten dele een van zijn gezin onaf-
hankelijk ritme volgen. In alle mogelijke omstandigheden zullen er bij
de voorbereiding en de organisatie van de maaltijden moeilijkheden
opduiken. Hetzelfde geldt voor de huishoudelijke taken, zelfs indien
werknemers in wisselende ploegen vaker dan andere werknemers in
het huishouden en bij de kinderopvang worden ingeschakeld. De werk-
nemer kan overdag moeilijk rusten door de activiteiten van de andere
gezinsleden (BROWN, 1959), vooral indien het gezin verschillende kin-
deren telt.

CAILLOT (1959) stelt vast dat tijdens de rustperiode van de werken-
de echtgenoot 88 op 91 gezinnen zich genoopt zien hun levensritme te
wijzigen, wat als een verplichting wordt aangevoeld. Het ligt voor de
hand dat de onvoldoende uitgeruste werknemer en het in zijn activi-
teiten gestoorde gezin hierin een voedingsbodem zullen vinden voor
onenigheid en moeilijkheden binnen het gezin.
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B) ANDERZIJDS HET GROEPSLEVEN VAN HET GEZIN, MET
INBEGRIP VAN DE ONDERLINGE RELATIES

Deze storingen binnen het gezinsleven werden vooral bestudeerd bij
nachtarbeid in wisselende ploegen (het vaakst van toepassing op ge-
zinshoofden). Hiervoor zijn twee oorzaken:
- de desynchronisatie van de activiteiten en het levensritme,
- de ploegenwisselingen die voortdurende veranderingen teweegbren-

gen.

Naar gelang het ploegenstelsel zijn de gezamenlijk in het gezin ge-
bruikte maaltijden minder talrijk, terwijl uitgerekend de maaltijden het
geliefkoosde moment zijn waarop er binnen het gezin van gedachten
wordt gewisseld. Enkel wanneer er nachtarbeid wordt verricht, kan de
echtgenoot dagelijks bij twee maaltijden aanwezig zijn (in 45% van de
gevallen), wat echter nadelig is voor zijn rustperiode. Een vierde van
de arbeiders in de namiddagploeg gebruiken geen enkele maaltijd sa-
men met hun gezinsleden (MAURICE en MONTEIL, 1965).

De in wisselende ploegen werkende arbeider ondervindt heel wat
moeilijkheden om zijn kinderen met de nodige verantwoordelijkheid
op te voeden. Dit geldt vooral wanneer hij bij de namiddag- of de nacht-
ploeg is ingedeeld. Zit hij daarentegen in de ochtendploeg, dan kan hij
de avond bij zijn gezin doorbrengen (maar dit is dan weer nadelig voor
zijn rustperiode, indien hij de volgende ochtend terug aan de slag moet).

MAASEN (1978) heeft een studie gemaakt over 330 kinderen van
ploegen- en dagarbeiders. Hieruit kan worden afgeleid dat 18% van de
kinderen van dagarbeiders de school verlaten, wanneer ze niet meer
schoolplichtig, zijn tegenover 39% van de kinderen waarvan één van
beide ouders ploegenarbeid verricht. Dit komt neer op een verdubbe-
ling van de schoolverlaters in de tweede groep.

DIEKMANN (1981) en GADBOIS (1991) kwamen tot dezelfde bevin-
dingen, terwijl MAASEN (1981) vaststelde dat er onder de kinderen van
ploegenarbeiders minder universitairen voorkwamen.

Bepaalde auteurs stellen het vaak lager cultureel en educatief ni-
veau van ploegenarbeiders in een ongunstig daglicht, maar DIEK-
MANN (1981) verwerpt deze zienswijze en schrijft alle schuld toe aan
de wijze waarop ploegenarbeid wordt georganiseerd.

KOLLER (1990) stelde over een periode van vijf jaar vast dat bij nacht-
arbeiders het ouderlijk gezag teloorging, wat niet het geval was voor
de onderzochte groep van dagarbeiders. GORDON (1981) kwam tot de
vaststelling dat de in ploegen werkende vaders veel minder vaak aan
de schoolse activiteiten van hun kind deelnamen: 11% van de nacht-
arbeiders die in vaste ploegen werken en 28% van zij die in wisselende
ploegen werken, wonen de oudervergaderingen bij, gaan naar de scouts-
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feestjes en vertonen zich op de sport- en schoolmanifestaties. Voor de
dagarbeiders daarentegen loopt dit percentage op tot 64%. LEONARD
et al. (1991) halen het geval aan van een firma die alleen maar vrouwen
zonder kinderen ploegenarbeid laat verrichten. In het algemeen stel-
len ze ook vast dat, hoe meer kinderen mannen hebben, hoe vlugger
ze naar nachtarbeid teruggrijpen. Bij vrouwen doet zich echter net het
tegenovergestelde verschijnsel voor.

Deze optie kan in heel wat gevallen voortvloeien uit een bewuste
keuze om meer geld te verdienen voor eenzelfde hoeveelheid werk.

Tabel XII legt het verband tussen ploegenarbeid en het aantal kin-
deren.

De cijfers van PERNOT (1980) (tabel XII) tonen aan dat mannen met
drie of meer kinderen oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van de
categorieën van arbeiders die regelmatig nachtarbeid en in mindere
mate continuploegenarbeid verrichten. Volgens LEONARD en CLAIS-
SE(1991)zouhethiergaanomeenbewustekeuzevanvadersvankroost-
rijke gezinnen die voor eenzelfde hoeveelheid werk meer willen ver-
dienen.

Tabel XII. Verband tussen ploegenarbeid en het aantal kinderen.

mannen (percentage)

aantal
kinderen

arbeidsstelsel
dagploeg nachtploeg

discontinu regelmatig semi-continu continu
0 39.7 40.3 25.6 28.0 18.3
1 29.5 28.0 30.9 29.8 29.8
2 20.5 18.3 18.4 25.3 26.8
3 5.6 7.5 7.1 11.3 14.0
Meer dan 3 4.2 5.6 17.8 5.6 10.7

Bron: Pernot 1980.

vrouwen (percentage)

aantal
kinderen

arbeidsstelstel
regelmatig onregelmatig ploegenarbeid

0 66.7 18.8 14.5
1 74.6 20.3 5.1
2 70.4 25.7 3.9
3 of meer 48.2 51.8 0.0
gemiddeld 69.4 24.4 6.2

Bron: Renard 1985.
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In de studie van RENARD (1985) (tabel XII) werd geen enkele ploe-
genarbeidster met drie of meer kinderen opgetekend, maar aan deze
vaststelling moet geen universele waarde worden gehecht.

In feite willen de ouders hun gezinsverantwoordelijkheid dragen en
zelf voor de opvoeding van hun kinderen zorgen, ten dele althans, want
de kosten voor kinderopvang kunnen heel duidelijk het gezinsinko-
men belasten. Heel vaak wordt een beroep gedaan op de familie in de
ruime zin van het woord. Hoofdzakelijk de grootouders, maar soms
worden ook de broers en zussen aangesproken om voor een stuk op
de kinderen te passen, maar COSTA (1991) merkt op dat deze toestand
tot familiale wrijvingen kan leiden.

Andere nadelen zijn dat er te weinig tijd in gezinsverband worden
doorgebracht (28%), dat het in huis luidruchtig is (27%) en dat het le-
vensritme erdoor verstoord wordt (28%) (CHAZALETTE, 1973). Deze
resultaten worden bevestigd door GUERIN en DURRMEYER (1973) als-
ook door LEONARD (1979). Anderen zien hierin bepaalde voordelen
wat betreft de taakverdeling. Bij de studie van vrouwenarbeid in de ver-
schillende ploegenstelsels stelt STEIN (1963) immers vast dat, para-
doxaal genoeg, hulp van een familielid slechts in 6, 5% van de drie-
ploegenstelsels optreedt, terwijl zij in de dagstelsels 16, 4% vertegen-
woordigt en 29, 8% bij regelmatige tweeploegenstelsels. Als positieve
punten moeten vooral worden onthouden de gemeenschappelijke ac-
tiviteiten, de onderlinge gesprekken en voor de kinderen een grotere
aanwezigheid van de vader. Wanneer daarentegen in de shift zonda-
gen en feestdagen zoals Kerstmis en Pasen vallen, die niet enkel fami-
liefeesten zijn, maar ook fel begeerde vakantiedagen voor de meeste
werknemers, dan komen de schadelijke gevolgen van de desynchro-
nisatie en van het beurtstelsel op de familiale betrekkingen tot uiting,
aldus SARTIN (1970), die tevens door CAZAMIAN (1974) wordt geci-
teerd. Uit de enquête van MAURICE en MONTEIL (1965) blijkt dat meer
dan de helft van de werknemers die continuarbeid verrichten, het werk
op zon- en feestdagen als zeer ″onaangenaam″ ervaren. Hiervan be-
roepen zich 58% op motieven van familiale aard.

Daarentegen zijn jongere werknemers met schoolgaande kinderen
en thuiswerkende echtgenote blij met een rustdag in de week of met
een grotere rustperiode van een week per maand bijvoorbeeld.

In de staalindustrie hebben wij werknemers ontmoet die drie we-
ken werken (een week ’s ochtends, een week ’s namiddags en week ’s
nachts), alvorens ze aan rustdagen toe zijn, die zij omwille van een gro-
tere vrijheid wensen te cumuleren.

In sommige bijzondere omstandigheden kan evenwel de voorkeur
worden gegeven aan wisselende ploegen, wanneer de werknemer ver
van zijn familie woont en hij de rustdagen wenst op te sparen om zijn
familie te bezoeken.
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De cijfers over echtscheidingen bieden zeer tegenstrijdige resulta-
ten. Voor sommigen liggen deze hoger dan het gemiddelde, voor an-
deren zijn ze identiek (CAZAMIAN, 1974). Deze cijfers worden door
de recentste studies bevestigd. Volgens ESTRYN-BEHAR (1989) bestaat
er een grote groep van nachtarbeidsters in een eenoudergezinssitua-
tie. Zij leven als alleenstaande moeder met kinderen ten laste. Dit geldt
vooral voor weinig geschoolde vrouwen. Wellicht is hun gezinssitua-
tie bepalend voor de keuze van werktijdregeling.

STEIN (1963) haalt het volgende geval aan: wanneer beide echtge-
noten in totaal verschillende ploegen werken, zien ze elkaar veel min-
der, maar sommigen verkiezen dit systeem, omdat er dan altijd één van
beiden beschikbaar is om zich met de kinderen bezig te houden.

C) PSYCHOLOGISCH EVENWICHT EN SOCIO-FAMILIAAL
ROLLENPATROON

Ervaringen hebben uitgewezen dat, wanneer de werknemer het moei-
lijk heeft om beroeps- en gezinsleven te verzoenen, zijn psychische toe-
stand eronder lijdt en des te meer naarmate de moeilijkheden zich op-
stapelen (MOTT et al., 1965). Meer specifiek: hoe meer het rollenpa-
troon van echtgenoot, vader of burger wordt verstoord, des temeer
wordt zijn psychisch evenwicht als werknemer erdoor aangetast. Het
blijkt ten slotte dat de persoonlijkheidskenmerken van de werknemer
geen invloed hebben op het fundamentele verband tussen de versto-
ring van een bepaald rollenpatroon en zijn mentale toestand. Het ge-
zinsklimaat daarentegen blijkt van doorslaggevende aard te zijn, zon-
der dat men hiervoor een verklaring heeft. De al of niet begripsvolle
houding van de echtgenote zal hier bepalend zijn (LEONARD 1978).

GUERIN en DURRMEYER (1974) tonen aan dat de storende invloed
van ploegenarbeid op het gezinsleven verschillend ervaren worden, af-
hankelijk van de graad en aard van vermoeidheid. Toezichters denken
eerder dat hun vermoeidheid een hinder voor het gezin kan zijn, om-
dat ze het gezinsleven verstoort door te grote zenuwachtigheid, slecht
humeur en prikkelbaarheid. De psychische vermoeidheid van hand-
arbeiders wordt op een verschillende wijze ervaren: de vermoeide ar-
beider klaagt over de onmogelijkheid gesprekken te voeren en over het
tekort aan vrije tijd in familieverband omdat hij meestal slaapt en uit-
rust. Uit een studie van WEDDERBURN (1978) over de Britse staalin-
dustrie blijkt dat 44% van de werknemers in een wisselend drieploe-
genstelsel werken. Hiervan heeft de nachtploeg nooit de gelegenheid
tot seksuele betrekkingen, tegenover 13% voor de ochtendploeg en 11%
voor de namiddagploeg. THIERRY et al. (1983) hebben vastgesteld dat
in twee Nederlandse fabrieken één ploegenarbeider op drie seksueel
minder actief is. KOLLER et al. (1990) hebben na een studie van vijf jaar
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over ploegenarbeiders in een petroleumraffinaderij een teloorgang van
de echtelijke verstandhouding vastgesteld.

Er werd ook opgemerkt dat bij de jonge werknemer - vooral wan-
neer hij gestudeerd heeft - psychische stoornissen des te belangrijker
zijn, naarmate hij kleine kinderen heeft, hij in zijn bedrijfstak een nieuw-
komer is en hij gezondheidsklachten heeft. In ieder geval heeft nacht-
arbeid een belangrijke weerslag op het gezinsleven.

2. MOEILIJKHEDEN IN HET SOCIALE LEVEN

A) INFORMELE RELATIES

In verscheidene enquêtes, waaronder deze van MAURICE (1971) en van
GUERIN en DURRMEYER (1973), komt een gevoel van onbehagen en
eenzaamheid tot uiting. Nachtarbeid zorgt inderdaad voor een ver-
schuiving van de vrije tijd ten opzichte van een normale werktijdre-
geling. Wanneer er in wisselende ploegen wordt gewerkt, is de desyn-
chronisatie nog groter door het feit dat de arbeidstijden steeds verscho-
ven worden. Bijgevolg stelt men vast dat nachtarbeiders een beperkte
vriendenkring hebben (CHAZALETTE, 1973).

GADBOIS (1981) ondervroeg 848 nachtverpleegsters. Hij stelde vast
dat een vierde van deze verpleegsters op geen enkele uitnodiging is in-
gegaan en tijdens de vier weken voorafgaande aan de enquête geen en-
kel bezoek heeft ontvangen. De helft onder hen deed het slechts een
keer in de maand. Indien de ploegenarbeider tijdens het weekend vrij
is, vergemakkelijkt dit vanzelfsprekend de relaties, aangezien deze twee
vrije dagen aan familie en vrienden kunnen worden besteed.

Het milieu speelt ook een rol in een dubbele betekenis: indien er veel
ploegenarbeiders zijn, zijn onderlinge contacten moeilijker, maar an-
derzijds hebben deze werknemers minder het gevoel buiten de samen-
leving te staan. Nachtarbeid wordt ook beter aanvaard, indien in een
wijk of een stad de meerderheid van de inwoners ’s nachts werkt om-
dat ze zich dan beter kunnen organiseren. De vriendenkring is minder
uitgebreid en vooral samengesteld uit mensen met dezelfde leefge-
woonten waardoor ze dan ook een meer begrip hebben voor deze si-
tuatie (LEONARD, 1978).

B) FORMELE RELATIES

Hoe meer het maatschappelijk leven gekoppeld is aan instellingen en
organisaties, des te meer hebben de problemen de neiging groter te wor-
den(MAURICE, 1971).
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Wisselende nachtarbeid is een hinderpaal voor collectieve activitei-
ten zoals het sportieve verenigingsleven, politieke en vakbondsactivi-
teiten, culturele groeperingen, enz. De werknemer kan zich inderdaad
niet regelmatig en ten volle inzetten. Hij voelt zich soms uitgesloten of
sluit zichzelf uit als hij niet regelmatig aan de activiteiten kan deelne-
men. Dit gebeurt des temeer naarmate de vergaderingen frequenter zijn
(CHAZELETTE, 1973).

JAMAL en JAMAL (1982) vinden dezelfde verschillen bij deelname
aan het verenigingsleven (20 % voor ploegenarbeiders tegenover 37 %
voor niet-ploegenarbeiders). Deze vaststelling geldt zowel voor ver-
pleegsters als voor werknemers in de voedingssector. Men zou zich
eveneens kunnen afvragen of nachtarbeid het isolement van gastarbei-
ders niet in de hand werkt en aldus hun maatschappelijke integratie
afremt.

C) VRIJE TIJD

Het ligt voor de hand dat voor de nachtarbeider vrije tijd een belang-
rijk deel van de dag in beslag kan nemen. Dit varieert evenwel naar ge-
lang van de tijd die hij doorbrengt met slapen. Hij kan eveneens vol-
ledig opgaan in knutselen (38 %), tuinieren (31 %), in buitenactivitei-
ten zoals sporten en wandelen, maar minder in socio-culturele activi-
teiten (18 %). Wij hebben vastgesteld (LEONARD, 1978) dat handen-
arbeiders de voorkeur geven aan een fysiek minder ver moeiende vrije-
tijdsbesteding dan werknemers die mentaal belastende activiteiten
uitvoeren. Werknemers met een individuele woning maken beter ge-
bruik van hun vrije tijd dan deze welke in een appartementsgebouw
wonen. Een groot aantal werknemers blijven tijdens hun vrije tijd aan
hun werk denken (GUERIN en DURRMEYER, 1973). Dit valt gemak-
kelijk te begrijpen, aangezien de fabriek tijdens hun rustperiode blijft
draaien. Misschien liep het werk van hun ploeg onverwachts af, ter-
wijl ze nog volop aan de slag waren. De werknemer heeft dan het ge-
voel dat hij zijn taak niet afgemaakt heeft, of is bang dat hij bij zijn ver-
trek iets vergeten te melden is.

Als reactie hierop stellen MAURICE en MONTEIL vast dat deze werk-
nemers meer dan andere hieraan trachten te ontkomen door hun toe-
vlucht te zoeken in een individuele vrijetijdsbesteding (knutselen, tui-
nieren, vissen, naar de radio luisteren). Zij staan dan ook niet onder
tijdsdruk en ze concentreren hun activiteiten op het huisgezin eerder
dan op de gemeenschap. Terzelfder tijd, en dat is geen contradictie, ont-
wikkelt zich de nostalgie van″ in de marge″ te leven.

ESTRYN-BEHAR (1989) stelde vast dat nachtarbeidsters minder col-
lectieve of individuele sportactiviteiten hebben dan mannen. Daaren-
tegen hebben mannen en vrouwen gelijkaardige huiselijke activitei-
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ten zoals lectuur en TV-kijken. Het is duidelijk dat het type van beurtwis-
seling eveneens een weerslag heeft op de verdeling van de vrijetijds-
besteding tijdens de weekends.

D) NEVENACTIVITEITEN EN WERKEN VAN DE ECHTGENOTE

Hoewel dit onderwerp moeilijk te onderzoeken is, denken de meeste
auteurs dat nachtarbeiders vaker dan andere werknemers nevenacti-
viteiten hebben. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat ze tijdens
een groot gedeelte van de dag vrij hebben (MAURICE en MONTEIL,
1965; MOTTE et al., 1965). Om deze reden kiest een werknemer uit een
landelijke omgeving wel eens voor een wisselend ploegenstelsel, om-
dat hij dan ook zijn grond kan blijven bewerken (FOURRE, 1962). Wij
hebben ook vastgesteld (LEONARD, 1978) dat de ochtendploeg boven
de minder vermoeiende namiddagploeg wordt verkozen, omdat men
hierdoor meer vrije tijd krijgt.

Anderzijds is gebleken dat wanneer het gezin behoefte heeft aan een
financieel toemaatje, de arbeider in wisselende ploegen de neiging heeft
om zelf naar een bijbaantje uit te kijken, eerder dan te aanvaarden dat
zijn vrouw werkt (GUERIN en DURRMEYER, 1974). Deze vaststelling
lijkt evident, wanneer men rekening houdt met het belang van de hou-
ding van de echtgenote en de wijze waarop zij de nachtarbeid psy-
chisch verwerkt. Het is ook duidelijk dat, indien de vrouw werkt, het
ganse gezinsleven hierdoor wordt beïnvloed.

Door ″gecondenseerde″ arbeidsstelsels van 12 uur (en meer) komen
er ook rustdagen vrij die aan een tweede job kunnen worden besteed.
Zo werken b. v. brandweerlieden van een grote Belgische agglomera-
tie onafgebroken gedurende 24 uur en krijgen ze een inhaalrust van 72
uur, waardoor ze bijna allemaal een nevenactiviteit hebben. Ze spelen
24 uur brandweerman, nemen 24 uur rust en besteden de resterende
48 uur aan een ″nevenberoep″. Door deze vaak toegepaste techniek
kunnen de financiële middelen worden aangevuld. Wanneer echter
door een andere affectatie of ten gevolge van een medisch probleem
deze pompiers naar een dagtaak van 8 uur in een niet-interventiedienst
moeten overschakelen, dan wordt dit door het merendeel als een ″sanc-
tie″ met soms zware gevolgen ervaren (LEONARD en CLAISSE, 1991).

Bovendien hebben wij bij een enquête in glasfabrieken (LEONARD,
1981) kunnen vaststellen dat socio-familiale problemen minder groot
waren, wanneer één van beide echtgenoten, meestal de vrouw, afkom-
stig was uit een gezin waar één van de ouders ploegenarbeid verricht-
te. Dit zou te maken hebben met de bijna ingebakken gewoonte van
een dergelijk familiaal levensritme en van sociaal ″voorgeprogram-
meerde″ gewoonten.
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3) STORINGEN VAN HET ARBEIDSLEVEN

Het blijkt dat bij gelijke geschooldheid het loon van de nachtarbeider
hoger ligt, en wel om twee redenen:
- de premie voor ploegenarbeid en voor weekendwerk;
- de loontoeslag op zon- en feestdagen.

Niettemin mag men niet vergeten dat de nachtarbeider ook meer uit-
gaven heeft (bijkomende maaltijden, verschuiving van de thuis ge-
bruikte maaltijden ten opzichte van de gezinsmaaltijden, dus bijko-
mende uitgaven voor brandstof en een langer gebruik van verwar-
mings- en verlichtingstoestellen wegens het vroege vertrekuur ’s och-
tends en het late uur van thuiskomst). Het blijkt evenwel dat voor nacht-
arbeiders de financiële voordelen hoger liggen dan de extra uitgaven.

De werknemers die dankzij dit toemaatje een zekere levensstan-
daard hebben kunnen verwerven, aarzelen vaak naar een normale dag-
taak over te stappen wegens het hierdoor geleden loonverlies. Het blijkt
tevens dat er ’s nachts onder ploegenarbeiders een groter samenhorig-
heidsgevoel bestaat dan onder de dagarbeiders (MAURICE en MONTEIL,
1965). Dit samenhorigheidsgevoel gaat gepaard met een gevoel van gro-
tere vrijheid door de afwezigheid van bepaalde kaderleden. Boven-
dien voelen ze zich tevens zelf verantwoordelijk voor de continuïteit
van de productie.

De werknemers inlichten en opleiden is voor de onderneming niet
steeds een gemakkelijke taak, vooral wanneer hiervoor een beroep wordt
gedaan op externe diensten. Aangezien de cursussen voor overdag wer-
kend personeel gepland zijn, worden ze door de nachtarbeiders wei-
nig gevolgd, omdat ze hiervoor vooral te moe zijn.

Zoals blijkt uit sommige studies (MAURICE en MONTEIL, 1965,
CHAZALETTE, 1973) gebeurt het daarentegen dat de arbeidsploeg,
vooral wanneer het om collectieve arbeidstaken gaat, ook buiten de on-
derneming als eenheid gaat functioneren en externe contactmoeilijk-
heden van familiale en sociale aard compenseert. De arbeidsploeg krijgt
bijgevolg een verlengstuk naar de vrijetijdsbesteding toe. In bepaalde
gevallen ontmoeten de ploegenarbeiders elkaar na het werk om sa-
men te sporten, op stap te gaan of doodgewoon voor een gezellige bab-
bel. Hierdoor kunnen de collectieve activiteiten met het ritme van het
ploegenstelsel verzoend worden.

Sommige studies hebben het over een gevoel van afzondering en
verantwoordelijkheid tijdens de nacht, vooral wanneer het om relatief
kleine ploegen gaat, zoals dat onder meer het geval is bij een geïnfor-
matiseerd arbeidsproces.

Een laatste punt, zeker niet onbelangrijk, heeft te maken met een
eventuele omschakeling van de nachtarbeider, wanneer hij niet langer
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in staat is in dit arbeidsstelsel te werken. Er moet worden aan herin-
nerd dat er in dit opzicht wettelijke schikkingen werden getroffen. Dit
neemt niet weg dat het probleem, in combinatie met een gevoel van
een bepaalde ″marginaliteit″, aanleiding kan geven tot een ware angst,
waarmee moet worden rekening gehouden. De meest courante oplos-
sing bestond erin de vroegere ploegarbeiders te ″plaatsen″ in vaak slech-
ter betaalde betrekkingen behoudens bijzondere overeenkomsten. Dit
gebeurde omdat de voor continuarbeid vereiste geschooldheid meest-
al verschillend was van de aan dagarbeiders gestelde eisen. Andere
vaardigheden bijbrengen vergt dus een belangrijke inzet bij een even-
tuele omschakeling (QUEINNEC, 1992).

4) STORINGEN IN DE ORGANISATIE VAN HET
GEMEENSCHAPSLEVEN

De tijd die aan het woon-werk-verkeer wordt besteed, kan aanzienlijk
zijn. Men woont soms ver van de fabriek, het bedrijfsbusje moet mis-
schien een lange reisweg afleggen of de dienstregeling van het open-
baar vervoer stemt niet overeen met de werktijdregeling.

In zijn studie stelt LEONARD (1978) echter vast dat 92 % van de
werknemers hun eigen vervoermiddel gebruiken. Bij ploegenarbeid
moet er om 2 of 3 uur ’s morgens worden opgestaan, of gaan de werk-
nemers rond middernacht naar bed. Deze trajecten zorgen voor ver-
moeidheid die des te zwaarder doorweegt, naarmate de werknemers
zich ’s nachts moeten verplaatsen. In enquêtes van GUERIN en DUR-
RMEYER (1973) werd overigens aangetoond dat nachtarbeiders niet al
te dicht bij hun fabriek wensen te wonen, omdat ze een duidelijke schei-
dingslijn tussen hun beroepsleven en hun privé- of gezinsleven willen
trekken.

Wat de huisvesting betreft, staat het vast dat de afmetingen en de
ligging een duidelijke invloed op de kwaliteiten van de werknemer en
op het gezinsklimaat hebben (CAILLOT, 1959).

Een woning op ht platteland geniet de voorkeur boven een woning
in de stad. Rusten is moeilijk:
- in 55 % van de gevallen, wanneer het gezin slechts over twee kamers

of minder beschikt;
- in 41 % van de gevallen, wanneer het gezin over drie kamers be-

schikt;
- in 17 % van de gevallen, wanneer het gezin over vier kamers be-

schikt;
- in 7,6 % van de gevallen, wanneer het gezin over vijf kamers be-

schikt.
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Volgens CHAZELETTE (1973) schuilt hierin een belangrijke factor
van al-dan-niet aanpassing aan nachtarbeid.

Steden hebben in toenemende mate een soort collectief levensritme
(TOURAINE, 1969; GROSSIN, 1974), en in zekere zin werkt nachtar-
beid desynchroniserend ten opzichte van deze tendens. Maar ander-
zijds kan de in een beurtstelsel genoten wekelijkse rust zorgen voor een
betere rentabiliteit van de collectieve voorzieningen en van de infra-
structuur dankzij de spreiding van hun gebruikstijd.

De ontwikkeling van de wisselende werktijdregeling heeft beslist een
belangrijke rol gespeeld bij de verlenging van het uurrooster van het
gemeenschapsleven tijdens de nachtelijke uren (openingsuren van de
winkels, dienstensector met langere openingsuren, enz.).

5) MENINGEN VAN WERKNEMERS OVER
NACHTARBEID EN WIJZE WAAROP DEZE
GEORGANISEERD WORDT

Wij hebben gezien dat in de ogen van de bioloog, de psychofysioloog
en de geneesheer nachtarbeid objectief als een schadelijk verschijnsel
werd gekenmerkt, en dit ongeacht de organisatorische modaliteiten. Er
bestaat een conflict tussen de werktijd en de tijdsgebonden leefwe-
reld. Laten we nu de houdingen en meningen van de arbeiders op dit
vlak even doornemen.

MAURICE en MONTEIL (1965) hebben kunnen vaststellen dat de
meeste betrokken werknemers niet zo direct voor nachtarbeid te vin-
den zijn, maar dat de overgrote meerderheid zich aanpast aan deze toe-
stand. Men is niet openlijk tegen nachtarbeid gekant, maar de menin-
gen weerspiegelen zulke uiteenlopende en wankele opvattingen dat ze
voor herziening vatbaar zijn, wanneer nieuwe geldelijke voordelen
worden toegekend. WYATT en MARIOTT (1953) stellen vast dat er soms
disharmonie bestaat tussen ″wat de arbeiders ondervinden″ en ″wat ze
willen doen″.

Anderzijds weten we dat werknemers niet bepaald op veranderin-
gen gesteld zijn en dat ze in zekere zin gehecht zijn aan het systeem
dat ze kennen en waarin ze functioneren.

Daarom stelde LEONARD (1978) na een ergonomische studie 7-15,
15-23, 23-7 voor als werkrooster ter vervanging van 6-14, 14-22, 22-6 en
dit uitsluitend met het oog op de gezondheid van de werknemers. Hij
kreeg bij de werknemers echter het deksel op de neus, omdat zij vrees-
den dat door deze verbetering de aan het huidige uurrooster verbon-
den premies zouden worden afgeschaft.

Wanneer men dieper ingaat op hun reacties, komt men tot het in-
zicht dat de overgrote meerderheid van de werknemers niet erg inge-
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nomen zijn met ploegenarbeid en zich tegenover het systeem bijzon-
der kritisch opstellen (CHAZELETTE, 1973; LEONARD, 1978). Volgens
hun bevindingen zijn respectievelijk 56 % en 59 % van de werknemers
ontevreden.

Ieder ploegenstelsel (ochtend - namiddag - nacht) vertoont vanuit
maatschappelijk oogpunt voor- en nadelen.

- De ochtendploeg maakt het mogelijk aan het avondmaal en aan het
maatschappelijk en gezinsleven deel te nemen. Maar dit uurrooster kan
als zeer vermoeiend worden ervaren wanneer men vroeg aan de slag
moet. Volgens MAURICE en MONTEIL (1965) houden de arbeiders om
uiteenlopende redenen van dit systeem: 38 % doet het voor de vrije tijd,
20% voor het gezinsleven en 15 % omdat het minder vermoeiend is.

- De namiddagploeg valt vanuit maatschappelijk oogpunt vrij on-
gunstig uit, omdat de werknemer zijn kinderen niet ziet en geen vrije
avonden heeft. Wel geniet hij van een normale nachtrust en arbeiders
in wisselende ploegen zien dit stelsel als een gelegenheid om te recu-
pereren, want 76 % vindt het minder vermoeiend.

- De nachtploeg stelt de meeste problemen door haar weerslag op
het gezinsklimaat (dagslaap), en omdat sociale activiteiten ’s avonds niet
mogelijk zijn. Meer geld, meer vrije tijd en de bijzondere sfeer bren-
gen mee dat de nachtarbeid niettemin wordt aanvaard, er zelfs voor
een kleine minderheid aantrekkelijk uitziet.

Volgens verscheidene enquêtes zijn werknemers voorstander van
een vast ploegenstelsel (MAURICE en MONTEIL, 1965; CHAZALET-
TE, 1973). De inhoud van het werk zou kunnen verklaren waarom nacht-
verpleegsters in vast ploegverband minder klachten hebben dan hun
collega’s die in wisselende ploegen werken (VERHAEGEN et al. 1987;
BARTON et al., 1993).

MONK (1988) is van oordeel dat er ten minste 12 nachtploegen no-
dig zijn om tot een bevredigende bijsturing van de ritmeperiodiek te
komen. Er dient nog te worden nagetrokken of deze bijsturingscapa-
citeit een weerslag heeft op alle functies van het menselijk organisme,
wat door de meeste auteurs wordt betwist. Overigens zijn de werkfa-
ses vaak minder lang (maximum 7 nachten). Er moet worden afgere-
kend met een geaccumuleerde vermoeidheid en bovendien wordt ie-
dere aanpassing door de rustdagen tenietgedaan. Het zijn overigens
de ″nachtraven″ die het best dit arbeidsstelsel verdragen.

De meningen van de arbeiders over de periodiciteit van de beurt-
wisselingen zijn weinigzeggend. In het algemeen verkiezen de werk-
nemers de periodiciteit waaraan ze gewoon zijn. Wel beïnvloedt het
beurtwisselingsstelsel de vrijetijdsactiviteiten tijdens het weekend (BAER
et al., 1982). Vanuit maatschappelijk oogpunt heeft men de neiging een
eenvoudig en regelmatig beurtwisselingsstelsel aan te bevelen, waar-
bij de mogelijkheid wordt ingebouwd om sociaal-familiale activiteiten
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op voorhand te plannen. Een snel beurtwisselingsstelsel is alleszins een
aanrader. Wat de gewenste aanpassingen betreft, staat een werktijd-
verkorting vaak op het verlanglijstje van de werknemers. Dit is vrij lo-
gisch wanneer men de oververmoeidheid wenst terug te dringen. De
verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd is een andere vrome
wens. De verwezenlijking hiervan zou een absoluut pluspunt zijn, wan-
neer men gaat beseffen dat het leeftijdselement zwaar doorweegt bij
de tolerantie voor dit arbeidsstelsel. Er gaan dan ook stemmen op om
ploegenarbeiders in andere systemen te laten werken, waarbij moet
worden rekening gehouden met hun leeftijd, hun anciënniteit en hun
gezondheid. Dit veronderstelt vaak dat ze opgeleid worden voor an-
dere taken.

De tabellen XIII en XIV weerspiegelen de sociaal-familiale weerslag
van de werktijdregeling in de chemische en textielsector.

Tabel XIII. Casestudie in de chemische sector.

CRITERIA ONDERNEMING A ONDERNEMING B ONDERNEMING C
werktijdregeling 5 ploegen

beurtwisseling om de week
(7-15, 15-23, 23-7)
continusysteem

4 ploegen
snelle beurtwisseling om
de 2 à 3 dagen (7-15;
15-23; 23-7)
continusysteem

5 ploegen
wekelijkse beurtwisseling
4 dagen rust na de nacht-
ploeg (5-13; 13-21; 21-5)
continusysteem

positieve familiale
weerslag

2 vrije weekends + 1 week
per maand dagploeg =
verbetering van de
familiale contacten

maximum 2 à 3
nachtploegen per week
korte beurtwisseling = 3 à
4 vrije avonden =
vergemakkelijkt de fami-
liale en maatschappelijke
contacten

toename van het aantal
vrije weekends = betere
verstandhouding binnen
het gezin

negatieve familiale
weerslag

40 % reservetijd van
gekende vervanging =
minder familiale contacten
+ meer vermoeidheid

haast geen alle vakantiedagen liggen
op voorhand vast = het is
moeilijk aan de
familiefeesten deel te
nemen en zich af te
stemmen op de vakantie
van de andere echtgenoot
en de kinderen

positieve maatschappelijke
weerslag

een groter aantal vrije
weekends = betere
contacten met de
vriendenkring

meer vrije avonden =
meer contacten met de
buren en de vriendenkring

een groter aantal vrije
weekends = een stimulans
voor het maatschappelijk
leven

negatieve maatschappelijke
weerslag

het is moeilijk op geregelde
tijdstippen afspraken te
maken

weinig talrijk zeer complex vrijetijds
stelsel = moeilijkheden bij
het organiseren van een
maatschappelijk
gestructureerd leven
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Het is duidelijk dat de beste oplossing een snel beurtwisselingsstel-
sel is dat terzelfder tijd de weekends en de avonden vrijhoudt
(LEONARD en CLAISSE, 1991).
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HOOFDSTUK VI.
De weerslag van ploegenarbeid op het

prestatievermogen en de efficiency

1. VARIATIES VAN DE MENSELIJKE CAPACITEITEN

Het spectaculairste gevolg van ploegenarbeid is de kwantitatieve en
kwalitatieve daling van de productie op het einde van de nacht en in
mindere mate bij het begin van de namiddag.

MEERS (1974) had reeds in een suikerraffinaderij een verlaagd kwa-
litatief rendement van 20 % opgetekend en in een draadfabriek een
kwantitatieve daling met 5 % vastgesteld. Andere studies in andere sec-
toren bevestigen deze vaststelling. Aldus hebben HILDEBRANDT et al.
(1975) aangetoond dat er ’s nachts een belangrijke daling van het ren-
dement optreedt, zoals b. v. bij treinbestuurders, die een stijgend aan-
tal noodstops maken (voor een overzicht van het probleem, zie FOLK-
ARD en MONK, 1985). Deze dalingen van het prestatievermogen wer-
den gewoonlijk in verband gebracht met de circadiaanse schommelin-
gen van de fysieke of intellectuele capaciteiten. De mens kan inder-
daad niet op ieder moment van de dag even doeltreffend en perfor-
mant zijn. Er bestaan dus ritmische schommelingen van heel wat
menselijke functies en capaciteiten. Bij nachtarbeid moet men vechten
tegen de slaap, en deze strijd heeft een invloed op de uitvoering van
de opgedragen taken. Qua arbeidsbelasting kost het uitvoeren van een
taak ’s nachts meer. Om een ″goed prestatievermogen″ in stand te hou-
den, wijzigen de operatoren hun activiteit en mikken zij op dure rege-
lingsmechanismen. Maar ook het peil van het individuele prestatiever-
mogen (betrouwbaarheid, productiviteit, reactiesnelheid) kan worden
aangetast.
Indien, zoals wij hebben aangestipt, de schommelingen van het pres-
tatievermogen gewoonlijk geïnterpreteerd worden in het algemeen ka-
der van de circadiaanse schommelingen van de fysieke en intellectue-
le capaciteiten, dan worden ze sinds het opvoeren van de inspectieta-
ken steeds meer toegeschreven aan het wisselvallig karakter van de
waakzaamheid.

Beide in figuur 19 en 20 aangehaalde voorbeelden illustreren de
schommelingen van de parameters die gebonden zijn aan de activiteit
van de operatoren over een periode van 24 uur.
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De analyse van 75 000 leesfouten op toestellen heeft in een Zweedse
gasfabriek aan het licht gebracht dat er rond 3 - 4 uur ’s morgens en bij
het begin van de namiddag een duidelijke piek wordt bereikt. Het is
dus tijdens de momenten van desactivering dat de frequentie van de
fouten het hoogst ligt en in de loop van de dag neemt ze nog toe.

aantal fouten per uur

dagelijkse cyclus (uur)

Figuur 19. Schommelingen van de leesfouten op toestellen in een gasfabriek naar
gelang het uur. Statistieken over een periode van 30 jaar. (BJERNER et al., 1955).

Frequentie per minuut
Standaard-

afwijking

Standaard-
afwijking

Uur

Figuur 20. Schommeling van de bewakingsactiviteit (geëvalueerd volgens de
frequentie van de richtingveranderingen van de blik) bij de controleur van de
continuprocédés in de chemiesector. De ploegwisselingen hebben plaats om 4, 12 en
20 uur (DE TERSSAC et al., 1983).

106



Operatoren die in een controlekamer het productieproces regelen, zijn
’s nachts duidelijk minder actief en zeer actief ’s middags, zonder dat
er evenwel schommelingen optreden in de productie of wijzigingen in
de organisatorische structuur.

2. INVLOED VAN DE AARD VAN DE TAAK

Er moet vanzelfsprekend ook worden rekening gehouden met de uit-
eenlopende aard van de taken overdag en ’s nachts en met de schom-
melingen van de bedieningswijzen. Wij zijn het volkomen eens met
GADBOIS en QUEINNEC (1984), wanneer zij de klemtoon leggen op
de taakkenmerken om de opgetekende resultaten en de bedrijfskosten
uit te leggen.

Al naar gelang het gaat om fysieke arbeid, om het bedienen van ge-
automatiseerde installaties of om ″eentonige″ bewakingsopdrachten
met interventiemogelijkheid bij een incident, zijn de aangesproken ca-
paciteiten en de bedieningswijzen niet steeds identiek.

Figuur 21 illustreert de schommeling van de bewakingsactiviteit van
procédécontroleurs, die wordt geëvalueerd aan de hand van de fre-
quentie van de blikveranderingen, en dit vijf minuten vóór (h = nor-
male toestand) en vijf minuten na het optreden van een incident (i =
incident). De eerste lijn (h) stelt de toestand bij normale werking voor.

Frequentie per minuut
N: nachtwacht (20-4 u. )
VM: ochtendwacht (4-12 u. )
NM: namiddagwacht (12-20 u. )

N M NM

N M NM
Figuur 21. Variatie van de toezichtsactiviteit van bewakers van het productieproces,
vijf minuten voor (h=huidige situatie) en vijf minuten na (i=incident) het optreden
van een incident (volgens QUEINNEC en DE TERSSAC, 1984).

Frequentie
per minuut
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Men komt hier tot dezelfde vaststellingen als bij de schommeling van
de toezichtsactiviteit naar gelang van het uur. De tweede lijn (i) stelt in
de loop van de werkzaamheden van een drieploegenstelsel de toe-
stand voor in geval van een incident. Wanneer er ’s morgens een inci-
dent optreedt, gaat men meer inlichtingen inwinnen.

Bij een incident ’s nachts (20 u. -4 u. ) worden er beduidend meer en
langer visuele inlichtingen verzameld. Dit is niet het geval tijdens de
namiddag, want op dat ogenblik wijzigt een incident de activiteit slechts
oppervlakkig. Deze studie van 38 incidenten in de chemische nijver-
heid toont aan dat er bij een nachtelijk incident wordt overgegaan tot
een grondige reorganisatie van de plaatsen waarop inlichtingen wor-
den verzameld. De arbeidssystemen moeten dus over deze ingebouw-
de flexibiliteit beschikken en rekening houden met de circadiaanse
schommelingen van de mens als operator.

Het is te simplistisch om de tijdens het arbeidsproces vastgestelde
productieschommelingen te verklaren als zijnde uitsluitend het resul-
taat van de dagelijkse schommeling van de capaciteiten. De aard van
de verrichte taken en de omstandigheden waarin ze uitgevoerd wor-
den, kunnen deze tijdsgebonden schommelingen verdoezelen of ster-
ker doen uitkomen. Wanneer het uit te voeren werk slechts een fractie
van de capaciteiten vergt, zal het prestatievermogen doorgaans vrij sta-
biel zijn, zelfs indien de capaciteiten afnemen, in zover het niet om een-
tonig en repetitief werk gaat. In dit opzicht schuiven COBLENTZ en
CABON (1994) twee begrippen over het concept eentonigheid naar
voren:

Een eerste taakgebonden begrip betreft de eentonige aard van het
werk van repetitieve activiteiten of van het toezicht op continuprocé-
dés: bij repetitieve activiteiten is er negatieve invloed van het beperkte
aantal acties en van de kortstondige duur van deze acties. De eenvoud
en het opgelegde ritme van de taken verhogen eveneens de eentonig-
heid. De factoren die op doorslaggevende wijze de eentonigheid bij het
toezicht op de continuprocédés bepalen, betreffen: een beperkt ge-
zichtsveld, het geringe aantal nuttige inlichtingen die per tijdseenheid
werden ontvangen en de afwezigheid van externe stimuli. Een belang-
rijk niveau van verantwoordelijkheid bij het treffen van beslissingen
vermindert niet noodzakelijkerwijs de negatieve effecten van de een-
tonigheid op de waakzaamheid van de operator. De omgeving laat
eveneens haar invloed gelden: wij denken onder meer aan een con-
stant niveau van geluidshinder, zwak licht, hoge temperaturen en een
lange afzondering.

Het onderwerp wordt door een tweede begrip gekenmerkt: de reac-
tie op en weerstand ten overstaan van de eentonigheid verschillen vol-
gens de taakgebonden voorbereiding van de operator, zijn fysiologi-
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sche toestand, zijn persoonlijkheid en zijn motivering. Hoe ouder de
werknemer, hoe meer hij in het algemeen onderhevig is aan eentonig-
heid. Het gemis aan slaap en meer algemeen iedere desynchronisatie
van de circadiaanse ritmen accentueren de gevolgen van eentonig-
heid.

Tijdens het bestuderen van de waakzaamheid bij het spoorvervoer
stelt VERHAEGEN (1991) meer dalingen van de waakzaamheid vast bij
het begin van de nacht, wanneer men normaal zou inslapen en ook’s
namiddags, zelfs indien deze periodes een optimaal niveau van oplet-
tendheid vereisen.

COBLENTZ, CABON et al. (1995) wijzen ook op sterk uitgesproken
waakzaamheid tijdens nachttrajecten van vrachtwagenbestuurders die
dag en nacht heen en terug rijden tussen Parijs en Lyon.

HAMELIN (1987) had reeds vastgesteld dat in het wegverkeer het
risicopercentage van ongevallen door gebrek aan waakzaamheid ho-
ger lag tussen nul en vier uur. COBLENTZ en CABON (1994) stelden
in het luchtvervoer hetzelfde verschijnsel vast. De op andere momen-
ten optredende dalingen van waakzaamheid kunnen worden uitge-
legd door het gemis aan slaap van de piloten tijdens hun dienstweek.
Naast de eentonigheid van de taak spelen er bij het verminderen van
de waakzaamheid nog twee andere factoren mee, nl. het optreden van
episodes van uitgesproken waakzaamheid op momenten die overeen-
stemmen met ″de poorten van de slaap″ en het gemis aan slaap.

WILKINSON (1972) stelde vast dat, na een slaapduur van drie à vijf
uur bij een eentonige laboratoriumtaak er slechts met 55 à 65 % van de
signalen werd rekening gehouden. De duur van eentonige arbeid heeft
ook een negatieve invloed. Voor zover mogelijk, kan het aanwenden
van verschillende arbeidsprocédés de operator helpen bij het beheer
van zijn eigen taak.

CHILES (1963) stelt vast dat beperkte capaciteiten niet noodzakelijk
een daling van de waakzaamheid inhouden, maar dat wel een verho-
ging van de arbeidsbelasting optreedt. Bij het bestuderen van de acti-
viteit van 27 operatrices van sigarenmachines tijdens de ploegen van
6-14 u. en van 14-22 u. stelden KHALEQUE en VERHAEGEN (1981) vast
dat bij 15 goed renderende personen met een financiële bonus in het
vooruitzicht, het aantal stilleggingen van de machines en de duur er-
van een circadiaanse schommeling ondergaan, wat niet het geval is bij
de personen met een laag rendement.

We herinneren eraan dat er een interactie bestaat tussen de aard van
de taak en de kwantiteit en de kwaliteit van de erop volgende slaap.
Hoe groter de mentale belasting, hoe groter risico op verstoorde en
moeilijke slaap, wat het recuperatievermogen en het aanpassingsver-
mogen aan nachtarbeid tijdens de erop volgende dagen beïnvloedt.
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Wij hebben gezien dat met de uitbouw van de inspectie-, controle-
of toezichtopdrachten deze veranderingen steeds meer worden toege-
schreven aan de schommelingen van de waakzaamheid. Wij hebben
een aantal grote rampen nog fris in het geheugen. Denken we bijvoor-
beeld aan Three-Mile Island, waar in 1979 om 4 u. ’s morgens niet zo-
zeer een geblokkeerde klep, die zorgde voor een verlies van koelwater,
aan de basis lag van het ongeval, maar vooral het niet-inschatten van
het voorval. Niet te vergeten zijn ook Tchernobyl in 1986 om 1.25 u. en
Bopal in 1984 om 0.57 u. Dan was er nog de ramp met het ruimteveer
Challenger te wijten aan beoordelingsfouten ’s morgens vroeg van men-
sen die onvoldoende geslapen hadden ten gevolge van deeltijdse nacht-
arbeid tijdens de nachten die aan de lancering voorafgingen. Men wordt
zich hier bewust van de noodzaak om een toestand van uiterste waak-
zaamheid aan te houden, terwijl steeds meer omvangrijke gegevens
moeten worden verzameld, verwerkt en gememoriseerd. In de loop van
24 uur zal men dus voornamelijk aandacht moeten besteden aan de
voorstelling van de data, aan de aard van de opgetekende gegevens en
aan de ondersteunende strategieën. Deze vaststelling wordt versterkt
door het feit dat de circadiaanse schommeling van het memoriseren van
de gegevens beïnvloed wordt door het niveau waarop ze verwerkt wor-
den (het betreft hier een beter uitgewerkt en betrouwbaarder seman-
tisch niveau dat evenwel in de loop van de nacht verflauwt), of door
hun linguïstische of beeldrijke aard (QUEINNEC en MAURY, 1992). Het
lange-termijngeheugen neemt af tijdens de nacht in tegenstelling tot
het korte-termijngeheugen. Het beheer van de talrijke gegevens die
achtereenvolgens op het scherm worden afgebeeld, is beduidend moei-
lijker tijdens de nacht dan bij een gelijktijdige screening van dezelfde
gegevens. Belangrijke gegevens kunnen beter om 22 u. dan om 2 u. ’s
morgens worden gememoriseerd. Het tegenovergestelde geldt voor de
gecodeerde gegevens op grond van hun fysische kenmerken zoals groot-
te, vorm en kleur (QUEINNEC en MAURY, 1992).

Het blijkt dat de verschillende menselijke aptitudes op het ene uur
niet allemaal maximaal zijn en minimaal op een ander uur. Anders ge-
zegd, het gedragspatroon van eenzelfde persoon kan ’s nachts, ’s och-
tends of ’s namiddags meer verschillen dan dat van verschillende per-
sonen onderling. Om slaperigheid te bestrijden moet men de operato-
ren volwaardige pauzes in comfortabele en functionele kamers gun-
nen. Bovendien moet men beschikken over een voldoende aantal per-
sonen om een ″mobiel beheer″ van de activiteiten mogelijk te maken.

3. ONGEVALLEN

Statistieken zijn van weinig nut, omdat het moeilijk is vergelijkingen
te maken. Nachtarbeid heeft zelden wat gemeen met werk overdag, de
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omgeving is verschillend, er wordt met minder mensen gewerkt en de
hiërarchie is nauwelijks vertegenwoordigd. COSTA (1991) geeft een ta-
bel waarin de gegevens van CORLETT en CARTER (1982) zijn vervat.
Deze tabel werd op verzoek van de Europese Stichting opgesteld, en
wij hebben de resultaten van Belgische studies er aan toegevoegd. Deze
gegevens zijn terug te vinden in tabel XV.

Er werden 21 studies gemaakt, en telkens werd er een verhoging van
het aantal ongevallen opgetekend: 3 tijdens de ochtendploeg, 2 tijdens
de namiddagploeg, 3 tijdens de ochtend- en namiddagploeg, 1 over-
dag en 9 ’s nachts. Bij twee studies werd er geen enkel verschil opge-
tekend en volgens 3 andere studies zijn de nachtelijke ongevallen veel
ernstiger. Tijdens de dagploegen zou men zich kunnen verwachten aan
een ongevallenpiek tijdens de uren waarop er een activiteitenpiek op-
treedt, maar men heeft vastgesteld dat de ploegenwissel eveneens een
uitverkoren moment is voor ongevallen. Het aanvangsuur van de och-
tendploeg is ook een belangrijk element: hoe vroeger men begint te

Tabel XV. Aantal ongevallen bij ploegenarbeid.

Auteur Jaar Sector Ploeg
Abelsdorff 1910 industrie overdag
Adams et al 1981 staalindustrie ochtend
Andlauer 1960 industrie ochtend, namiddag*
Andlauer & Metz 1955 mijnwezen, metaalindustrie ochtend, namiddag
Andlauer & Metz 1967 mijnwezen, metaalindustrie nacht*
ARPES 1979 metaalindustrie, raffinaderijen ochtend, namiddag
Costa et al. 1978 textiel
Hill & Trist 1955 metaalindustrie namiddag
Kohegyi & Bedi 1962 mijnwezen namiddag
Langlois et al. 1985 het besturen van vrachtwagens nacht
Léonard et al. 1984 staalindustrie ochtend, nacht*
Menzel 1950 spoorwegen, voedingsnijverheid nacht
Pokorny et al. 1981 het besturen van autobussen ochtend
Pradham 1969 industrie nacht
Quaas & Tunsch 1971 metaalindustrie nacht
Richer 1973 industrie overdag = nacht
Smith et al. 1979 ziekenhuizen nacht
Van Peteghem et al. 1982 chemie (2) textiel (4) metaal (2) nacht
Vernon 1923 munitie nacht
Wanat 1962 mijnwezen nacht*
Wyatt & Marriott 1953 industrie overdag = nacht
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werken, hoe nadeliger (POKORNEY, 1981). Vaak wordt er tussen 10 en
11 uur en tussen 15 en 16 uur een verhoogde frequentie van ongeval-
len vastgesteld. Dit komt overeen met periodes van hoog prestatiever-
mogen en maximale bedrijvigheid (COSTA, 1996). Volgens studies ge-
beuren er in het algemeen ’s nachts ernstiger ongevallen. Om zich een
duidelijk beeld te kunnen vormen, moet met alle incidenten worden
rekening gehouden, want lang niet alle incidenten leiden tot een on-
geval; dat laatste is eerder zeldzaam.

Op het gebied van de gezondheidszorg vinden GOLD et al. (1992)
een ″odds ratio″ die praktisch dubbel zo hoog ligt voor de verpleeg-
sters die afwisselend ’s nachts en overdag werken (1, 97) ten opzichte
van zij die afwisselen tussen ochtend- en namiddagploeg. Dit geldt zo-
wel voor verkeersongevallen op de weg naar en van het werk, arbeids-
ongevallen te wijten aan plots inslapen, als voor begane fouten door
foutieve medicatie of door verkeerde arbeidsprocedures.

De door AKERSTEDT (1995) verzamelde gegevens betreffen de on-
gevallen waarbij werd rekening gehouden met het tijdstip en de ar-
beidsduur. Zij worden voorgesteld in tabel XVI.

Tabel XVI. Ongevallen volgens het tijdstip en de arbeidsduur (AKERSTEDT, 1995).

a) Op een beroepsactieve bevolking van 4 000 000 werden er 16 000 ongeval-
len opgetekend gedurende het jaar 1990-1991. Overdag gebeuren er meer on-
gevallen, maar dan zijn er ook meer mensen aan het werk. De verdeling van
het aantal werknemers houdt gelijke tred met deze van het aantal ongevallen.
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b) Bij de berekening van het aantal arbeidsongevallen per 100 000 werkne-
mers ziet men duidelijk de invloed van het etmaal, wat leidt tot een verhoogd
risico ’s nachts en tot een dubbel risico midden in de nacht.
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c) Men ziet een zeer belangrijke stijging van het risico vanaf het negende werk-
uur.

arbeidsduur (u.)

De werktijdregeling speelt overigens ook een rol. Zo hebben wij b. v. in een onderne-
ming uit de verpakkingssector het aantal ongevallen en het aantal verletdagen met 50 %
kunnen terugschroeven, nadat werd overgeschakeld op een systeem met korte beurt-
wisselingen en waarbij de ploegen twee uur later aan de slag gingen.
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HOOFDSTUK VII.
Tolerantiefactoren bij

ploegenarbeid

ANDLAUER (1960) en THIIS-EVENSEN (1969) wijzen erop dat 20 à
30 % van de werknemers vrij snel het stelsel van de ploegenarbeid moe-
ten verlaten, omdat zij het niet kunnen verdragen ondanks het feit dat
zij ogenschijnlijk in goede gezondheid verkeren. Een tweede groep er-
vaart met de leeftijd een aantal ongemakken die onder andere met de
gewijzigde slaapgewoonten te maken hebben. Beide groepen zijn even
belangrijk. Ten slotte is er nog een derde groep die zonder al te ern-
stige problemen de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Al deze gege-
vens worden gemoduleerd naar gelang van het maatschappelijk leef-
milieu en inzonderheid van het economisch bestel waardoor het terug
opnemen in een dagrooster min of meer wordt bemoeilijkt.

1. INDIVIDUELE FACTOREN SPELEN EEN ROL BIJ DE
TOLERATIE VOOR PLOEGENARBEID

Wij vermelden:

A) DE LEEFTIJD

Een werknemer van 45 die overdag werkt, heeft het moeilijker dan een
25- jarige om zich aan ploegenarbeid aan te passen. Dit heeft vooral te
maken met de gewijzigde slaapgewoonten. Daarom raadt BUFFET (1963)
af om werknemers ouder dan 40 voor de nachtploeg aan te werven, ter-
wijl THIIS- EVENSEN (1958) deze leeftijdsgrens op 50 brengt. Hetzelf-
de geldt voor ANDLAUER en FOURRE (1962) die voor wisselende ploe-
genstelselsels alleen maar jongeren wensen in te zetten die al met het
arbeidsleven vertrouwd zijn. Zij vinden dan ook dat ploegenarbeiders
ten minste 16 jaar oud moeten zijn.

B) ″VROEGE VOGELS″ OF ″NACHTRAVEN″

Deze geaardheid moet in verband worden gebracht met het verschil-
lend circadiaans ritme van de lichaamstemperatuur. Wanneer deze vast-
stelling inderdaad wordt bevestigd (dit geldt voor zowat 1/4 van de
werknemers), dan is deze invloed vooral merkbaar bij de ″nachtraven″
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die nachtarbeid heel wat gemakkelijker zouden kunnen verdragen
(OSTBERG, 1973).

C) BEPAALDE PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

We stellen vast dat werknemers met een introvert en pre-neurotisch ka-
rakter moeilijkheden hebben om zich aan dit arbeidsstelsel aan te passen
(COLQUHOUN en FOLKARD, 1978).

D) AMPLITUDE VAN DE CIRCADIAANSE SCHOMMELINGEN
VAN DE LICHAAMSTEMPERATUUR

Er werd vastgesteld (LEONARD, 1979; ANDLAUER en REINBERG,
1980) dat werknemers met een grotere amplitude qua schommeling van
de lichaamstemperatuur zeer dicht bij hun dagritme blijven en dus be-
ter bestand zijn tegen de dag- nacht-inversie. Zij verdragen dus in het
algemeen beter ploegenarbeid. KNAUTH en HARMA (1992) delen het
standpunt over de lichaamstemperatuur niet, maar vinden dat werk-
nemers met een interne desychronisatie van de ritmen inderdaad meer
problemen met nachtarbeid hebben.

E) VASTE SLAAPGEWOONTES (FOLKARD, 1979)

Het is noodzakelijk qua slaapbehoeften een zekere flexibiliteit of ″plas-
ticiteit″ te bezitten. Aldus splitst HORNE (1985) de slaap op in een ver-
plicht gedeelte dat noodzakelijk is voor het herstel van het organisme,
vooral mentaal, en in een facultatief gedeelte. VERHAEGEN et al. (1987)
vinden dat werknemers die minder slapen, zich beter aan nachtarbeid
aanpassen en dat ploegenarbeiders blijkbaar leren leven met minder
slaap. JOHNSON (1981) vindt evenwel dat de ″kracht″ in belangrijke
mate afneemt en dat de vermoeidheid erg toeneemt, indien men min-
der dan zes uur slaapt.

F) PROBLEMEN VAN ONDERVOEDING

Het overslaan van één of twee maaltijden of een onevenwichtige voe-
ding (tekort aan vitaminen, teveel koolhydraten ten nadele van pro-
teïnen, eventueel een buitensporig alcohol-, koffie- of tabaksgebruik)
bemoeilijken aanzienlijk de arbeidsomstandigheden van de ploegen-
arbeider (IAO, 1988). De samenstelling van de maaltijden (proteïnen be-
vorderen het waakproces, koolhydraten stimuleren de slaap) en hun
spreiding over 24 uur worden aangehaald als factoren die het waak-
proces en het prestatievermogen kunnen beïnvloeden (EHRET, 1981).
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G) GEZONDHEIDSTOESTAND

In het licht van wat voorafgaat, wordt duidelijk dat personen met ern-
stige en hardnekkige spijsverteringsproblemen - en a fortiori een maag
of duodenale zweer - de arbeidsgeneesheer voor problemen stellen .

Men moet zich er evenwel voor hoeden bepaalde kwalen in de re-
gel uit te sluiten, aangezien ieder geval afzonderlijk moet worden be-
studeerd. Hierbij moet worden rekening gehouden met de anamnese,
het medisch onderzoek van de betrokken werknemer, de eventuele re-
sultaten van de biologische analyses en röntgenfoto’s, de wensen van
de werknemer en zijn motivatie, de aard van het werk en de econo-
mische toestand, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is. Vroeger
werden een aantal kwalen automatisch uitgesloten (BURGER, 1957;
THIIS-EVENSEN, 1958), maar de ervaring heeft ons geleerd veel ge-
nuanceerder te zijn, vooral nu maagzweren met veel meer succes wor-
den behandeld.

We moeten wel erg voorzichtig zijn in het geval van neurotische en
psychotische klachten, die vaak aan een verandering van de waak-
slaap- cyclus worden toegeschreven. Hetzelfde geldt eveneens voor de
chronische slaapstoornissen.

Werknemers die lijden aan een zware pathologische aandoening
(hartziekten zoals hartinfarct, ernstige angina pectoris, hoge bloed-
druk, leveraandoeningen zoals hepatitis, cirrose, chronische aandoe-
ningen van de pancreas, longaandoeningen zoals zware astma-aanval-
len, neurologische ziekten en craniale trauma’s) of hiervan herstellen
en werknemers die pas een belangrijke chirurgische ingreep ondergin-
gen, zijn niet geschikt voor ploegenarbeid en nog minder voor nacht-
arbeid. Het is moeilijk om het geschikte evenwicht te vinden voor de
van insuline afhankelijke suikerzieke, omdat de maaltijden op onre-
gelmatige tijdstippen gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor epilepsie
waarbij het gemis aan slaap de crisissen bevordert. Vroeger misbruik
van alcohol of verdovende middelen moet eveneens als een ongunsti-
ge factor worden beschouwd. Ernstige hemeralopie of nachtblindheid
kan ’s nachts bijzonder gevaarlijk zijn.

Individuen met kwaadaardige tumors, personen met nierinsuffi-
ciëntie die hemodialyse nodig hebben, personen met schildklierpro-
blemen (thyreotoxicose, thyreoïdectomie ) en lijders aan adrenale aan-
doeningen die binnen het strikte kader van de werk- en rusttijdrege-
ling onder permanente medicatie staan, vormen vaak een probleem.

2) FAMILIALE FACTOREN

Er moet tevens worden rekening gehouden met de familiale factoren.
Wij denken dat het aantal kinderen en hun jeugdige leeftijd eventueel
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een bron van geluidshinder kan zijn voor de slapende ploegenarbei-
der, maar anderzijds ook een motivatie om ploegenarbeid te verrich-
ten en aldus het inkomen te verhogen.

Wij noteren de invloed van:
- de woning: de ligging rustig of rumoerig), de oppervlakte (belang-

rijk element voor de rust, rekening houdend met het
aantal bewoners), de afstand tot het werk (ook rekening
houden met de transportmogelijkheden), allemaal ge-
gevens die de duur van de rustperiode van ploegenar-
beiders kunnen beïnvloeden;

- de al dan niet aanwezigheid van een partner (sommige studies spre-
ken van een goede aanpassing van ″eenzaten″ en van onafhankelijke
individualisten);

- het al dan niet werken van de echtgenote (het werk van de partner
zorgt dikwijls voor extraproblemen);

- de houding van het gezin t. o. v. de ploegenarbeider (het respec-
teren van zijn slaap, rekening houden met zijn werktijdregeling bij
het organiseren van de maaltijden)(LEONARD, 1978).

3. DE ARBEIDSSITUATIE IS OOK BELANGRIJK

Afgezien van de eigenlijke activiteiten zijn de arbeidsbelasting ( werk
zonder tijdsdruk, niet al te zwaar, niet eentonig, en met een lage men-
tale belasting wordt vooral ’s nachts beter verdragen) en de aard van
het werk (fysieke arbeid wordt ’s nachts beter verdragen) ook belang-
rijke factoren. Wij hechten evenwel veel belang aan de arbeidstevre-
denheid. Zij vloeit voort uit het subjectieve evenwicht tussen de finan-
ciële voordelen en de familiale ongemakken, maar als men zijn werk
graag doet, de leden van de ploeg weet te appreciëren en zich min of
meer spontaan voor dit soort werk heeft aangeboden, zijn dit belang-
rijke factoren van tolerantie. Al even belangrijk zijn het bestaan van een
kantine, die alle ploegen voorziet van warme maaltijden en van een
evenwichtige dieetvoeding; het bestaan van speciaal aan de ploegen-
arbeiders aangepaste opleidingen en kortere werkroosters voor deze
werknemers.

4. EEN BELANGRIJK GEGEVEN: HET SYSTEEM VAN
AANGEPASTE PLOEGENARBEID

Betreft het hier continuarbeid of semi-continuarbeid (gemakkelijker ver-
dragen)? Gaat het over een vast ploegenstelsel of wordt er in wisselen-
de ploegen gewerkt? Betreft het deeltijdse of voltijdse arbeid?
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- Vast of wisselend

″Vaste nachtdiensten dragen bij tot een resynchronisatie - soms gedeel-
telijk - van gans het circadiaans stelsel, maar de rustdagen verstoren
het aanpassingsproces aan het nachtelijk werkrooster. Eigenlijk zou
men moeten doorgaan met alleen ’s nachts te leven, wat nauwelijks
denkbaar is. Bovendien is na een nachtdienst de dagslaap veel korter
dan een normale slaap en dit verschijnsel duurt verschillende dagen
(FORET en BENOIT, 1978). Het gemis aan slaap doet zich iedere dag
meer gevoelen en nachtarbeiders zeggen dat de tweede of derde dag
na het begin van de nachtploeg de zwaarste zijn.

DIRKX (1993) tracht in zijn thesis twee vragen te beantwoorden: doet
men er goed aan in een werktijdregeling waarin alleen ’s nachts ge-
werkt wordt, een groot of klein aantal nachten te groeperen, en welk is
de invloed van een deeltijdse of voltijdse werktijdregeling op deze aan-
passing?

In dit kader bestudeerde hij de arbeidsomstandigheden van 119 ver-
pleegsters (een eerste groep werkte uitsluitend ’s nachts en gedurende
verscheidene opeenvolgende nachten; een tweede groep werkte even-
eens ’s nachts, maar presteerde slechts een beperkt aantal opeenvol-
gende nachten, en de derde groep tenslotte werkte ’s nachts volgens
een wisselend beurtstelsel). Hij kwam tot de vaststelling dat de alge-
mene aanpassing aan nachtarbeid voor de eerste twee groepen op de-
zelfde manier verliep. Bij deze groepen ging het uitsluitend om nacht-
arbeid. Nochtans hebben de verpleegsters die talrijke opeenvolgende
nachten presteren, het heel wat moeilijker om eenzelfde algemeen aan-
passingsniveau te bereiken. De deeltijdse nachtverpleegsters hebben
meer problemen dan hun voltijdse collega’s. De auteur schrijft dit toe
aan zwaardere familiale omstandigheden. Hoewel de verpleegsters die
uitsluitend ’s nachts werken, op lange termijn een betere aanpassing
vertonen dan hun collega’s die in wisselende ploegen werken, hebben
zij meer spijsverterings- en slaapproblemen.

Indien de voltijdse verpleegsters die uitsluitend ’s nachts werken,
zich beter aanpassen dan hun deeltijdse collega’s van de nacht en in-
dien de twee groepen in hun geheel beschouwd een betere aanpas-
sing aan nachtarbeid vertonen dan hun in wisselende ploegen werken-
de collega’s, dan is dit ten dele, omdat zij zich meer op de nachtdienst
toeleggen. Deze vaststelling suggereert duidelijk dat de vrije keuze een
zeer belangrijk element is bij de beslissing om uitsluitend nachtdienst
te verrichten.

MINORS et al. (1994) onderzochten studenten uit de verpleegkun-
de voor en na een periode van 8 weken ononderbroken nachtarbeid.
Zij stelden vast dat de levenskwaliteit van het verplegend personeel
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erop achteruit was gegaan, dat hun relaties eronder leden en dat ze
vaak met gezondheidsproblemen sukkelden.

WILKINSON (1992) pleit voor permanente nachtarbeid die volgens
hem de door nachtarbeid veroorzaakte stoornissen zou verminderen,
maar de meeste auteurs delen dit standpunt niet. Zij beroepen zich op
de uit nachtarbeid voortvloeiende vermoeidheid en op de onvolledige
aanpassing van de bioritmen bij ″permanente″ nachtarbeid.

Men heeft er dus ook niet het minste belang bij het aantal opeen-
volgende nachtploegen op te voeren wegens de zich opstapelende ver-
moeidheid.

Het is dan ook belangrijk na een reeks van nachten tenminste twee
rustdagen in te lassen, vermits de nachtrust van de eerste nacht onvol-
doende herstelt.

- De richting van de beurtwisseling

Ook de richting van de beurtwisseling is belangrijk. Bij een werktijd-
regeling met drie ploegen van acht uur krijgen we een VM-NM-N-
beurtwisseling (voorwaartse rotatie) met een onderbreking van ten
minste 16 + 8 = 24 uur bij de ploegwisseling, of een N-NM-VM-
beurtwisseling (achterwaartse rotatie) met een onderbreking van 16 - 8
= 8 uur, wanneer geen rustdag wordt ingelast. De VM-NM-N-beurtwis-
seling geeft aanleiding tot een fasevertraging. Men heeft evenwel vast-
gesteld, dat men gemakkelijker een circadiaans ritme kan vertragen
(voorbeeld de transmeridiane vluchten naar het Westen) dan het te ver-
vroegen (de vluchten naar het Oosten).

Sommigen geven hiervoor als verklaring dat de endogene periode
van de meeste individuen rond 25 uur ligt. Dit verschijnsel wordt ge-
bruikt in de chronotherapie voor patiënten die lijden aan een patho-
logische verschuiving van slaapgewoonten, waarbij men de circadi-
aanse periode met twee à drie uur verlengt. Maar zekerheid hierover
bestaat niet. Het feit dat men beter uitrust bij een voorwaartse rotatie
en dat in de praktijk een betere tolerantie optreedt, zetten ertoe aan
voorwaartse rotaties warm aan te bevelen.

- Tijdsduur van de arbeidsploegen

Wij hebben vastgesteld dat naarmate de nachtarbeid langer duurt in da-
gen, de vermoeidheid zich steeds duidelijker doet gevoelen. Dit is voor ons
een voldoende reden om het stelsel van korte beurtwisselingen van onge-
veer twee dagen aan te bevelen (RUTENFRANZ et al., 1977).

Wanneer er bij een verandering van arbeidsrooster een verschui-
ving van de acrofases van de biologische variabelen optreedt, dan ge-
beurt dit in het algemeen rond de 3de of 4de dag. Dit is een bijkomen-

122



de reden om de voorkeur te geven aan korte beurtwisselingen. Ten slot-
te moeten we nog vermelden dat, wanneer we de overgang van een
trage rotatie naar een snelle rotatie aanbevelen, wij hebben vastge-
steld dat het aantal ongevallen verminderde, het absenteïsme afnam,
er in het algemeen minder klachten over gezondheid en vermoeid-
heid waren en er vaak sprake was van een kwaliteitsverbetering van
de productie. De geïnteresseerde lezer vindt hierna een tabel met het
beknopt overzicht van de artikels die de voor- en nadelen van de snel-
le en trage beurtwisselingen van de opeenvolgende ploegen hebben
vergeleken (tabel XVII).

Volledigheidshalve wijzen we erop dat Noord-Amerikaanse deskun-
digen (CZEISLER, 1982; MOORE-EDE en RICHARSON, 1985) voor-
standers zijn van trage beurtwisselingen (drie weken of meer in een-
zelfde ploeg alvorens naar een andere ploeg over te stappen). Zij be-
roepen zich hiervoor op de invoering van een tijdelijke structuur die
aan de nieuwe werkroosters is aangepast na een redelijk lange termijn
(onvolledig volgens de meeste auteurs), wat volgens hen gunstig zou

Tabel XVII. Beknopt overzicht van de artikels waarin de voor- en nadelen van snelle
en trage beurtwisselingen van de opeenvolgende ploegen werden vergeleken.

Gemeten variabele Bestudeerde
populatie

Aantal werknemers Eerste
conclusies

Ten gunste
van trage
beurtwisselingen

Knauth & Kiesswetter
(1987)

subjectieve raming voedings industrie 25 vs 21 (in vaste
ploeg)

+ +

Knauth & (1976)
Rutenfranz

lichaams-
temperatuur

laboratorium
experiment

4 (in alle
omstandigheden)

+ +

Knauth et al. 1980 slaap laboratorium
experiment

20 (in alle
omstandigheden)

NS

Knauth & Schönfelder
(1990)

raming petroleum
raffinaderij

54 vs 24 (in vaste
ploeg)

+ +

Léonard et al. (1990) subjectieve raming,
prestatievermogen,
veiligheid,
absenteïsme

verpakking 21 snelle
beurtwisseling
21 trage
beurtwisseling

+ +

Monk (1986) lichaamstemperatuur
+ subjectief
ontwaken

verpleegsters en
fabrieks controleurs

6 snelle
beurtwisselingen
vs 22 vaste nachten

+ +

Tilley et al. (1982) slaap +
prestatievermogen

industriële
suikerbakkerijen

6 (in alle
omstandigheden)

+ +

Wilkinson et al. (1989) prestatievermogen
(TR)

verpleegsters 8 (in twee
toestanden)

+
(vaste ploeg)

Williamson &
Sanderson (1986)

subjectieve raming dienst
spoedgevallen

33 (in twee
situaties)

+ +
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uitwerken, maar zij spreken niet over de zich opstapelende vermoeid-
heid. Dit neemt niet weg dat de verschillende taken niet enkel een ″tijd″
aangeven die verschilt van het beste niveau in de loop van de circadi-
aanse cyclus, maar dat de aanpassing aan de ploegenwisseling min of
meer snel gebeurt (FOLKARD en MONK, 1979; MONK en FOLKARD,
1985). We stellen dus vast dat taken waarbij aanzienlijk denkwerk komt
kijken, zoals bijvoorbeeld hoofdrekenen en mondelinge argumenta-
tie, vroeger op de dag een piek bereiken en bijgevolg vlugger aan te
passen zijn dan de repetitieve of ″automatische″ taken zoals de bestu-
ring, de kwaliteitscontrole en de monitoring.

De typologie van de betrokkene speelt eveneens een rol.

- Begin en einde van de ploeg

In België kennen we vooral volgende stelsels: 6-14-14-22-22-6 terwijl in
Amerika hoofdzakelijk gekozen wordt voor: 8-16-16-24-24-8. Het is voor-
al belangrijk dat de ochtendploeg niet te vroeg begint, omdat men de
gelegenheid moet krijgen om genoeg te slapen en voldoende paradoxa-
le ochtendrust te genieten. Men weet immers dat de werknemer niet
vroeger gaat slapen, wanneer hij in de ochtendploeg zit. Dit is onge-
twijfeld ten dele te wijten aan het televisiekijken.

MOORS (1989) ondervroeg werknemers voor en na de wijziging van
hun uurrooster en merkte op dat de vervroeging met één uur van de
ochtendploeg bij de werknemers voor meer vermoeidheid zorgde. FOLK-
ARD en BARTON (1993) stelden vast dat indien een werknemer uit de
ochtendploeg zijn woning voor 6 u. moet verlaten, hij telkens 47 mi-
nuten slaap verliest bij iedere vervroeging met een uur. Maar de nacht-
ploeg moet ook tijdig stoppen met werken, opdat de werknemer vol-
doende zou kunnen slapen alvorens hij zijn middagmaal gebruikt (de
maagsappen werken nog steeds volgens een dagritme dat de werkne-
mer ertoe aanzet op te staan om een maaltijd te gebruiken). Hierdoor
wordt de paradoxale slaap die vooral optreedt op het einde van de
nacht en bij het begin van de ochtend, aanzienlijk vergemakkelijkt.

Er moet voor gezorgd worden dat de werknemer opnieuw thuis ge-
raakt voor de ochtendspits, zodat hij eventueel samen met zijn gezin
kan ontbijten.

De oplossing zal dus een compromis zijn. Wij bevelen volgend stel-
sel aan: 7-15, 15-23, 23-7 of eventueel een kortere nachtploeg (24-7) ten
nadele van de minder vermoeiende namiddagploeg. Er is geen abso-
lute regel en ieder geval verdient ergonomisch apart en aandachtig be-
studeerd te worden. Ons voorstel heeft het voordeel de slaapperiodes
te bevorderen, de nachtarbeider een gezellige avond in gezinsverband
te gunnen en ervoor te zorgen dat een aantal maaltijden samen met de
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overige gezinsleden kunnen worden gebruikt. Het is duidelijk dat men
ook rekening moet houden met de wensen van de betrokken werkne-
mers, waarbij hun moet worden uitgelegd welke de voor- en nadelen
van de verschillende systemen voor de gezondheid zijn.

Dit principe lijkt ons het belangrijkst.

- De duur van de ploeg

KELLY en SCHNEIDER (1982) gebruikten een mathematisch model om
de risico’s van lange werkuren in de kernindustrie in te schatten. Zij
menen dat een ploeg van 12 uur eerder dan één van 8 uur het risico op
menselijke fouten verdubbelt en in 70 % van de gevallen dreigt uit te
lopen op een incident voor de bevolking in de omgeving.

DANIEL en POTASOVA (1989) vergeleken de 8-urige en de 12-urige
ploegenstelsels bij een snelle beurtwisseling. Het verschil in prestatie-
vermogen pleit voor het achturig ploegenstelsel. Hoe langer er gewerkt
wordt, hoe groter het risico op ongevallen (FOLKARD, 1996). In het 12-
urige ploegenstelsel komen veel meer gezondheidsklachten voor (LEES
en LAUNDRY, 1989).

TODD et al. (1989) stelden een vermindering van de kwaliteit van
de gezondheidszorg in de ziekenhuizen vast, wanneer er in ploegen
van 12 u. gewerkt werd. In een studie over ploegenarbeid bij informa-
tici die op een vaste ploegen van 12 u. waren overgeschakeld, stelde
WILLIAMSON (1994) vast dat er een verbetering was opgetreden van
de gastro-intestinale aandoeningen, van de slaapstoornissen en van de
prikkelbaarheid. Hij heeft hiervoor niet meteen een verklaring gevon-
den, maar hij beweert dat de werknemers zich blijkbaar beter aanpas-
sen aan korte periodes van lange ploegen met een erg gewaardeerde
onderbreking van 4 dagen dan aan lange periodes van kortere ploe-
gen.

Men moet zeer voorzichtig zijn met de interpretatie van de resulta-
ten, aangezien de gewoontes, de weerstand tegen verandering of het
hebben van een tweede baan aan de basis kunnen liggen van een be-
paalde uitleg.

ROSA (1989) vergeleek ploegen van 12 u. en van 8 u. in een aardgas-
bedrijf en kwam tot de vaststelling dat in de ploegen van 12 u. de waak-
zaamheid en het prestatievermogen gedaald waren, wat aan de bijko-
mende 4 u. werd toegeschreven. Na afloop van de nachtploeg werd er
eveneens een daling van de slaaptijd vastgesteld. KOGI (1991) stelde
vast dat er aan het 12-urige arbeidsstelsel een reeks nadelen verbon-
den waren: vermoeidheid en een vermindering van het prestatiever-
mogen, beide te wijten aan de lange werktijden. COLLIGAN en TE-
PAS (1986) wijzen op de langere blootstellingsduur aan toxische stof-
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fen, wat een herziening vergt van de thans geldende normen die op
een 8-urige werktijd zijn gebaseerd.

De resultaten zouden vooral ongunstig uitvallen bij zware fysieke
of mentale belasting. Lange verplaatsingen zijn nadelig voor de ge-
zondheid en de veiligheid. De adviezen zijn dus uiteenlopend maar de
arbeidsstelsels en de in deze systemen ingezette werknemers zijn al
even verschillend. Het is hoe dan ook denkbaar dat, ondanks de bijko-
mende vermoeidheid, ploegen van 12 u. worden overwogen, bijvoor-
beeld voor lichte arbeid die geen belangrijke en voortdurende concen-
tratie vergt. Men denke bijvoorbeeld aan bewakingsdiensten, waar ″re-
laxatieperiodes″ gemakkelijk kunnen worden ingebouwd en waarbij
geen mensenlevens in gevaar worden gebracht.

- Rekening houden met andere elementen

Het aantal ploegen (ten minste 5 à 6 voor een drieploegenstelsel), het
aantal arbeidsuren, het aantal gewerkte nachten per jaar (verminde-
ring van de nachtarbeid indien mogelijk), het aantal opeenvolgende
nachten (bij voorkeur niet meer dan 2 of 3 gevolgd door 2 rustdagen),
het aantal vrije weekends (een vrij weekend om de 4 weken, en ver-
mijden dat het vrije weekend begint na een nacht werken) en de regel-
maat van de beurtwisselingen tussen de verschillende ploegen, zijn al-
lemaal elementen waarmee rekening gehouden moet worden. De werk-
roosters moeten tijdig aan de ploegen worden meegedeeld, opdat de
werknemers hun beroepsleven en hun nevenactiviteiten zouden kun-
nen organiseren.

5. DE SOCIALE OMGEVING

Er moet ook rekening worden gehouden met de sociale context:
- de arbeidsmarkt in het algemeen;
- de plaatselijke tradities inzake ploegenarbeid;
- de vrijtijdsbesteding (wij hebben een werknemer gesproken die zou

willen dat de ochtendploeg vroeger stopt zodat hij kan gaan vissen.
Een andere wenste dat de namiddagploeg om 21 u. stopte zodat hij
tijdens het week-end de laatste filmvoorstelling niet hoeft te missen);

- nevenactiviteiten (te verbieden omwille vande extra vermoeidheid)
waardoor een fabrieksarbeider graag langer wou werken om zo meer
opeenvolgende vrije dagen te hebben;

- de sociale ondersteuning;
- de transportmogelijkheden en de dienstregelingen;
- de communautaire context...
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Met het oog op het welzijn van de werknemers en de efficiëntie van
het productiesysteem kan men trachten het werk op een dusdanige ma-
nier te organiseren dat het zo weinig mogelijk de circadiaanse ritmiek
verstoort. Het is inderdaad redelijker de organisatie van het werk te wij-
zigen, eerder dan van de werknemers te eisen dat zij de verantwoor-
delijkheid nemen om in de tijd de onvermijdelijke schommelingen in
het goed functioneren van de tandem mens/machine te compenseren.
Men denkt aan het afschaffen van nachtwerk door een beroep te doen
op de automatisering. Men kan inderdaad minder mensen laten wer-
ken ’s nachts en tijdens het weekend. Zo werken in een rekencentrum
van de ruimtevaartindustrie de computers zonder het minste toezicht
tussen 2 en 8 u. De programma’s worden opgestart voor het vertrek van
de nachtploeg en als er zich geen incident voordoet, worden de resul-
taten pas ’s morgens opgevraagd (QUEINNEC, TEIGER en DE TERS-
SAC, 1985). Hetzelfde geldt tussen 2 en 6 u. ’s ochtends in een onder-
neming waar computers worden gemonteerd (PEPIN, 1987).

We kunnen ook de nachttaken naar overdag verschuiven. In een che-
misch bedrijf werkten de laboratoria in continu om de kwaliteit van de
verschillende producten, die door in continu draaiende installaties wer-
den afgeleverd, te controleren en op te volgen. Een analyse van de fre-
quentie en het soort controle (meer dan zeshonderd per week) heeft
het mogelijk gemaakt sommige te schrappen en andere van de nacht
naar overdag door te schuiven. Men kan ofwel nachtwerk voor alle
ploegen terugschroeven (41,1 gewerkte nachten per jaar tegenover 65,8
in een klassiek systeem van vijf ploegen), ofwel deze vermindering van
de nachtploegen op een andere wijze schikken door het laten samen-
gaan van vijf ploegen in een 3 X 8-continustelsel en van drie ploegen
in een 2 X 8-stelsel, dat zeven dagen loopt. Hier is de verkorting van de
nachtarbeid geconcentreerd op een gedeelte van het betrokken nacht-
personeel (PEPIN, 1987). In een papierfabriek waar grote inspannin-
gen werden geleverd om de installaties te moderniseren, werd een on-
derhoudsbeleid gevoerd waarbij het preventieve onderhoud op de eer-
ste plaats kwam. Dit heeft het mogelijk gemaakt overdag drie gespe-
cialiseerde ploegen per sector op te richten en het aantal continu wer-
kende ploegarbeiders, die nog steeds de opdracht hebben dringende
herstellingen uit te voeren, te verminderen. In een ziekenhuis hebben
wij taken zoals het nemen van de lichaamstemperatuur kunnen door-
schuiven naar de ochtendploeg, die meer personeel heeft dan de nacht-
ploeg.

KNAUTH, EICHERON, LOWENTHAL, GARTNER en RUTENFRA-
NZ (1983) slaagden erin het aantal personen die tussen 23 en 6 uur op
een grote luchthaven voor de bevrachting zorgen, te verminderen, en
dit dank zij een gedetailleerde en nauwkeurige analyse van de behoef-
te aan werkkrachten. Het voordeel hierbij was dat voor ieder individu
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afzonderlijk de frequentie van de verplichte ploegenarbeid werd te-
ruggedrongen.

Het kan interessant zijn het aantal ploegen te verhogen, omdat hier-
in het voordeel schuilt dat de frequentie van de verplichte ploegenar-
beid voor elke individu wordt teruggeschroefd. Dit kan in de praktijk
gebeuren door ofwel de arbeidsduur te verkorten, ofwel door gemeng-
de stelsels van ploegenarbeid en dagarbeid in te voeren. Het grootste
nadeel is dat men dan meer werknemers verplicht in ploegen te wer-
ken, ook al moeten ze minder lang werken dan in een klassiek arbeids-
stelsel. Deze mogelijkheden worden toegelicht in de tabellen XVIII en
XIX.

We komen aan een gemiddelde van 34,29 u. per week. De snelle beurt-
wisselingen betreffen de ochtend- en nachtploegen en zijn mogelijk
dankzij een verhoging van het aantal ploegen. Iedere dag is er een hal-
ve ploeg met rust en twee halve ploegen zijn samen aan de slag.

Tabel XVIII. Toelichting van een praktische toepassing met twee halve ploegen die
gedurende vijf werkdagen samen aan de slag zijn.

ma di woe do vrij za zon
1 NM NM NM NM NM R R 40 u.
2 R VM VM N N R R 32 u.
3 N R VM VM N R R 32 u.
4 NM NM NM NM NM R R 40 u.
5 N N R VM VM R R 32 u.
6 VM N N R VM R R 32 u.
7 VM VM N N R R R 32 u.

Tabel XIX. Toelichting van een zevenploegenstelsel met continuploegenarbeid.

ma di woe do vrij za zon
1 VM NM NM N R R R
2 R N N R R VM VM
3 NM R R R VM NM NM
4 N R R VM NM N N
5 R VM VM NM N R R
6 S S S S S R R
7 S S S S S R R
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We komen hier tot een gemiddelde van 35 u. per week met vier vol-
ledige vrije weekends op zeven (volgens M. PEPIN (1987)).
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HOOFSTUK VIII.
Pogingen om het circadiaans

stelsel te beïnvloeden

Dit hoofdstuk kan worden gezien als een bijkomende benadering bij
het voorgaande hoofdstuk, aangezien bepaalde aspecten evengoed in
het hoofdstuk VII als VIII kunnen worden ondergebracht.

De traagheid van de ″biologische″ klokken vormt een belangrijke
hinderpaal voor de aanpassing van de mens aan radicale veranderin-
gen van uurroosters. We kunnen dus trachten het circadiaans stelsel van
de mens te beïnvloeden door rechtstreeks in te spelen op de werking
van de biologische klokken en trachten ze met het uur van de werk-
tijdregeling gelijk te stellen.

A) BLOOTSTELLING AAN INTENS LICHT

Men heeft lange tijd gedacht dat het licht een secundaire synchroni-
sator was. We weten nu dat licht boven een bepaalde drempel, die veel
hoger ligt dan de courante niveaus van kunstmatige verlichting (2500
à 3000 Lux volgens bepaalde auteurs), het circadiaans ritme van de
mens, net als dat van de zoogdieren kan resynchroniseren (WEVER,
1983; ROSENTHAL en LEWY, 1984).

LEWY (1980) stelde vast dat onder invloed van intens licht de af-
scheiding van melatonine tijdens de nacht werd opgeschort.

Overeenkomstig de geldende hypothese verlopen de circadiaanse
ritmen bij de mens zoals bij het merendeel van dieren volgens een fa-
seresponscurve (FRC), d. w. z. dat de door het licht veroorzaakte defa-
sering van de circadiaanse variabelen afhangt van het uur van de dag
(ASCHOFF, 1965). Blootstelling aan intens licht laat op de avond wil wel
eens de fase van gans het circadiaans systeem vertragen, zoals uit de
curven van de lichaamstemperatuur, van bepaalde hormonen en van
bepaalde gedragingen kan worden afgeleid (FORET, 1992). Blootstel-
ling aan intens licht op de vroege morgen (2000 Lux van vijf tot zeven
uur volgens deze studie) vervroegt de fase van de lichaamstempera-
tuur en van cortisol bij de mens (CLODORE, FORET en BENOIT, 1990),
terwijl een blootstelling overdag niet het minste effect heeft.

EASTMAN (1990) heeft een systeem uitgewerkt dat een verband legt
tussen intens licht, arbeid en slaap en dat ervoor moet zorgen dat ploe-
genarbeiders beter de schommelingen van de werktijdregeling kun-
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nen verdragen. Bij een lange, eenmalige blootstelling aan fel licht is
CZEISLER (1989) erin geslaagd aanzienlijke defaseringen van de li-
chaamstemperatuur, die tot zes uur kunnen bedragen, te verwezenlij-
ken. CZEISLER (1990) paste met succes het systeem toe op werkne-
mers die overdag moesten slapen (van 7 tot 12000 Lux tussen 0 en 8 u.
en verduistering tussen 9 en 17 u.).

BOUGRINE, MOLLARD, IGNAZI en COBLENZ (1995) kwamen tot
dezelfde resultaten met dosissen van 2500 tot 3000 Lux.

Men stelde zo een gunstig effect van fel licht op seizoengebonden
depressies vast (30 % van de bevolking op dezelfde breeedtegraad als
Montreal) (LEWY, 1980), maar het hielp ook bij het opvangen van het
transmeridiaan tijdsverschil (HARMA, LAITINEN, PARTINEN, ILMA-
RINEN en SUVANTO, 1990) en het zorgde voor de verbetering van de
waakzaamheid en het prestatievermogen.

Zo vinden COSTA, GAFFURI, MINOR, GHIRLANDA en WATER-
HOUSE (1995) een verbetering van het prestatievermogen en de psy-
cho-fysiologische toestand van werknemers die in een korte beurtwis-
seling, ’s nachts werden blootgesteld aan 2350 lux. HORNE et al. (1991)
slaagden erin de slaperigheid terug te dringen van mensen die 36 uur
lang niet geslapen hadden, door ze ieder uur gedurende 10 minuten
aan fel groen licht bloot te stellen. Men mag niet uit het oog verliezen
dat een hoge graad van nachtelijke waakzaamheid die door de bloot-
stelling aan een fel licht werd veroorzaakt, vervolgens kan leiden tot
slaapstoornissen, zoals blijkt uit de resultaten van DIJK, VISSCHER,
BLOEM, BEERSMA en DAAN (1987). Hierbij komt nog dat, indien men
tijdens de nacht een hoog stresspeil bereikt, veel intellectuele activitei-
ten verricht of aan allerlei intense stimulansen onderhevig is, men het
vervolgens moeilijk heeft om in te slapen (PAVARD, LADIS, FORET en
WISNER, 1983).

Wij moeten voorzichtig zijn om een mogelijke grootschalige strate-
gie, gebaseerd op deze premissen, uit te werken. Verder onderzoek is
nodig om deze vaststellingen te schragen die op het eerste gezicht in-
derdaad tot heel aanlokkelijke oplossingen kunnen leiden.

Tabel XX biedt een samenvatting van de gevolgen van een blootstel-
ling aan intens licht.

B) ANDERE FYSIOLOGISCHE POGINGEN

Men zou kunnen denken dat, indien men erin slaagt op de één of an-
dere manier ’s nachts voldoende wakker te blijven zodat de waakzaam-
heid niet vermindert, de neiging tot inslapen verdwijnt en men een ge-
voel van welbehagen schept, men er misschien in kan slagen, het vol-
ledige circadiaanse ritme naar zijn hand te zetten. Bij wijze van voor-
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beeld vermelden we nog even dat de lichaamstemperatuur daalt, als
men gaat slapen en stijgt, wanneer men weer actief wordt (het maske-
ringseffect zoals reeds beschreven) (ASCHOFF, 1981). Dit maskerings-
effect accentueert de endogene circadiaanse invloed bij werken over-
dag, maar bij nachtarbeid krijgen we dan een averechts effect. De kunst
zou dus erin bestaan, dit averechts effect om te keren om tot een gun-
stig resultaat te komen.

De fysieke activiteit heeft ’s nachts een gunstige invloed op de waak-
zaamheid en op het zich goed voelen. Zij vermindert de circadiaanse
dalperiode van de lichaamstemperatuur op het einde van de nacht, zon-
der dat het evenwel formeel bewezen is, dat er een wijziging van de
circadiaanse ″oscillator″ is opgetreden.

In aansluiting hierop geeft ″the Bulletin of European Shiftworks
Topics, BEST 3. ″ (COSTA, JANSEN, KNAUTH, LEONARD, QUEIN-
NEC, TYNAN en WEDDERBURN, 1991) zes regels voor een gezonde
fysieke conditie: voldoende fysieke weerstand opbouwen door aan fy-
sieke activiteiten deel te nemen, meer gebruik maken van de sportin-
frastructuur die overdag vaak heel wat toegankelijker is, energie op-
slaan door oververmoeidheid te vermijden vooraleer men aan nacht-
werk begint , jaarlijks een gezondheidsbalans opmaken, oog hebben
voor de gezondheidsproblemen die geleidelijk kunnen opduiken bij het
verrichten van ploegenarbeid (overgewicht of gewichtsverlies, spijs-

Tabel XX.

LEWY et al. (1985) Indien men het vroeger donker maakt, wordt de afscheiding
van melatonine gedurende zeven dagen vervroegd en vice
versa.

CZEISLER et al. (1985) Blootstelling aan licht ’s avonds, meer bepaald 4 opeenvol-
gende uren en dit gedurende een week, vertraagt het ritme
van de lichaamstemperatuur.

DIJK et al. (1987) Blootstelling aan licht van 3 uur ’s morgens, en dit gedu-
rende 3 dagen, vervroegt het einde van de slaapperiode, de
acrofase van de lichaamstemperatuur en het begin van de af-
scheiding van melatonine.

HONMA en HONMA (1988) Een eenmalige blootstelling van 3 of 6 uur ’s morgens van
werknemers met een ontvankelijk gedragspatroon vervroegt
het waak-slaap-ritme.

DAWSON et al. (1989) Een eenmalige blootstelling aan licht gedurende 4 uur alvo-
rens te gaan slapen, vertraagt het ritme van de lichaamstem-
peratuur maar heel weinig.

DRENNAN et al. (1989) Blootstelling aan licht gedurende 5 uur voor het slapengaan
gedurende 3 avonden vertraagt het ritme van de lichaams-
temperatuur.

CZEISLER et al. (1989) Blootstelling van 5 uur gedurende 3 dagen in het dal van de
curve van de lichaamstemperatuur (minimum) vertraagt de
periode van het ritme van de lichaamstemperatuur.
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verteringsstoornissen, zenuwklachten, vermoeidheid), een gezonde le-
venswijze nastreven.

Bij dieren is de toegankelijkheid van het voedsel een belangrijke de-
terminant van de circadiaanse ritmiek: wanneer en hoeveel mag het
dier eten? Het antwoord op deze vraag is veel belangrijker dan de be-
hoefte om te slapen, terwijl ze bij de mens slechts op de tweede plaats
komt. Hoewel hierover geen eensgezindheid bestaat, zou een voedsel-
strategie niettemin kunnen worden overwogen als een element van wat
men de chronohygiëne zou kunnen noemen.

We onthouden dat proteïnen de waaktoestand bevorderen en dat
koolhydraten eerder aanzetten tot slapen. Daarom bevelen de auteurs
aan ’s nachts maaltijden te gebruiken die rijk zijn aan proteïnen en vi-
taminen zoals bijvoorbeeld fruit en melkproducten, en arm zijn aan
koolhydraten en vetten. Er wordt aangeraden niet meer dan 600 kilo-
calorieën te gebruiken, en dit ten laatste om 1 uur ’s morgens, om de
slaperigheid tegen te gaan en om vooral in het tweede gedeelte van de
nacht de waakzaamheid te verhogen. ROMON-ROUSSEAUX, 1985).
Een te zware maaltijd voor het naar bed gaan, verstoort vaak de slaap
en zorgt voor spijsverteringsproblemen (MONK, 1988). Er wordt veel-
eer aangeraden de hoofdmaaltijd na de dagslaap te gebruiken. Kort-
om, een goed doordacht chronodieet kan het comfort van de ploegar-
beiders aanzienlijk verbeteren, zonder dat hierdoor evenwel de chro-
nobiologische problemen werkelijk worden opgelost (TEPAS, 1990).
TODERO (1990) wijst erop dat dieetkeuzes die weldoordacht worden
gekoppeld aan gemanipuleerde licht-donker-schema’s, de overschake-
ling van de circadiaanse ritmen naar nieuwe werktijdregelingen ver-
gemakkelijken.

C) FARMACOLOGISCHE POGINGEN

Slaapmiddelen

Vermits de dagslaap onvoldoende is, ontstaat de idee hem verbeteren
door gedurende de dag slaapmiddelen toe te dienen. Wij beschikken
thans over nieuwe moleculen met een kortere actieduur die een te ver-
waarlozen residuele weerslag op de waakzaamheid hebben. WALSH
(1991) vermeldt de benzodiazepines zoals triazolam en BENSIMON
(1991) heeft het over de imidazopyrides zoals zolpidem. Geen enkele
studie vermeldt een beduidende verbetering van het niveau van de
waaktoestand tijdens de nacht die volgt op het nemen van het genees-
middel (FORET, 1992). Het wordt ten strengste afgeraden - en zeker
voor een langere periode - slaapmiddelen te gebruiken zonder een dok-
ter te hebben geraadpleegd. MONK (1989) meent ook dat slaapmidde-
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len niet thuis horen bij de duurzame voorstellen die aan de ploegen-
arbeiders zouden kunnen worden gedaan.

Daarentegen onthullen studies het belang van een nachtelijke slaap-
strategie in het kader van de ploegenarbeid. Aldus tonen TASSI, NI-
COLAS en MUZET (1994) aan dat een profylactische siësta (van 0 tot 1
u.) kan zorgen voor het behoud van het prestatievermogen. Indien een
siësta op dat moment niet denkbaar is, dan doet men er goed aan te
wachten tot midden in de nacht (3 - 4 u.). Deze periode is gunstig voor
twee siësta’s van 20 à 30 minuten die te verkiezen zijn boven een en-
kele siësta van 60 minuten. In feite bestaat er geen zaligmakende stra-
tegie maar eerder verscheidene strategieën die alle op het individu zijn
afgestemd. CLODORE en FORET (1990) hebben aangetoond dat er aan-
zienlijke individuele schommelingen bestaan wat betreft de gevoelig-
heid van de circadiaanse determinanten die tijdens de Multiple Sleep
Latency Test werden opgetekend. (Deze test meet de capaciteit om op
regelmatige tijdstippen en over een periode van 24 uur te kunnen in-
slapen). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de aard van de
taak (de slaap heeft een weldoend effect op alle taken, maar vooral op
de taken met een hoge cognitieve en mnemotechnische belasting die
een sterke concentratie vereisen). Er moet eveneens rekening worden
gehouden met de eventuele hypnische inertie die zich vertaalt door een
tijdelijke daling van het prestatievermogen. Maar het merendeel van
de studies maken gewag van een beperkt hypnisch effect en dus van
de hoogst mogelijke winst ten opzichte van het prestatievermogen vóór
de siësta bij een dutje van 20 minuten. Een dutje van 50 minuten levert
echter het slechtste resultaat op. TASSI (1992) slaagt erin de effecten van
de hypnische inertie volledig weg te werken door bepaalde milieufac-
toren te manipuleren, namelijk door werknemers bij het ontwaken aan
een constant lawaai van 75 dB bloot te stellen. ANGLADE (1994) is ook
voorstander van slaappraktijk in ziekenhuizen en BAILLOEUIL (1996)
heeft het over een gelijkaardig experiment in de centrale van Tricastin
op vooraf bepaalde tijden (23. 30 u. - 0. 30 u. - 1. 30 u. - 2. 30 u.). De on-
derzoekers van NASA (ROSKIND, CONNELL en DINGES, 1991) to-
nen aan dat een korte slaap het waakzaamheidspeil verbetert van de
piloten die lange-afstandsvluchten uitvoeren.

MINORS en WATERHOUSE (1981) spreken van een ankerslaap die,
zelfs al is hij beperkt in duur, steeds voor een bepaald individu op het-
zelfde uur moet plaatshebben, meer bepaald tijdens de nachtshift. Deze
ankerslaap bevordert aldus het behoud van een groot gedeelte van de
bioritmen in hun normale periodiciteit.

REINBERG en ANDLAUER (1978) hadden getracht in een petro-
leumraffinaderij een arbeidsstelsel in te voeren waardoor twee van de
vier leden van een nachtploeg konden uitrusten gedurende 2 x 2 uren,
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behalve in geval van een incident, terwijl de twee overige leden de
dienst waarnamen en vice versa.

GILLBERG (1984), ROGERS (1989) en BONNET (1990) pleiten voor
een preventieve siësta hetzij in de namiddag, hetzij in de loop van de
avond die aan de nachtarbeid voorafgaat.

Melatonine

Melatonine is een hormoon dat door de grote pijnappelklier wordt af-
gescheiden en haar secretie houdt nauw verband met de duisternis. Bij
dieren informeert dit hormoon het organisme over de seizoenschom-
melingen van de fotoperiode (gevoeligheid van de epifyse voor licht
via het netvlies). Zij is dus betrokken bij het genereren van de circadi-
aanse ritmen en hun verloop. Haar afscheiding wordt geblokkeerd door
fel licht (2500 Lux). Men heeft de hypothese naar voren geschoven dat
de rol van dit hormoon erin zou bestaan het organisme te wijzen op
het intreden van duisternis en we willen het dus ook gebruiken bij jet-
lag of nachtarbeid (ARENDT en BROADWAY, 1987). Deze laatsten stel-
den vast dat de ongemakken van een belangrijke transmeridiane ver-
schuiving worden teruggedrongen door het nemen van 5 mg melato-
nine drie avonden vóór de vlucht en vier avonden erna (plaatselijke
tijd). GUNDEL, MAAS en SAMEL (1990) verduidelijken dat het nemen
van 5 mg melatonine gedurende drie avonden vóór de vlucht moet ge-
beuren, om achttien uur (plaatselijke tijd), en de vier avonden na de
vlucht, om drieëntwintig uur (gesimuleerde plaatselijke tijd). Aange-
zien we de gevolgen ervan op lange termijn nog niet kennen, mag het
enkel door gespecialiseerde geneesheren worden voorgeschreven en,
voor zover we thans weten, uitsluitend voor gevallen van jet-lag.

Stimulerende middelen

We kennen de schadelijke neveneffecten van amfetamines, te begin-
nen met tolerantie en psychische en zelfs fysieke afhankelijkheid. Wij
kennen allemaal personen die zich hebben laten meeslepen door het
gebruik, en het misbruik van slaappillen, gecombineerd met het inne-
men van stimulerende middelen, om tijdens het resterend gedeelte van
het etmaal klaarwaker te blijven. Dergelijke herinneringen moeten ons
zulke praktijken categoriek doen verwerpen.

Dan zijn er nog cafeïne en tabak. Koffie die ’s nachts vaak in grote
hoeveelheden wordt gedronken om wakker te blijven, kan hartklop-
pingen of extrasystolen, tachycardie, spastische borstklachten, spijs-
verteringsstoornissen gaande van een eenvoudig ″branderig″ gevoel
tot veel ernstiger symptomen, gedragsstoornissen bij sterke dosissen
(10 koppen koffie) en de daaruit volgende slapeloosheid veroorzaken.
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Wanneer er ’s nachts meer gerookt wordt, heeft dat volgens onze stu-
dies o. m. een kankerverwekkend effect (LEONARD, 1979, 1987). Kof-
fie en tabak zijn dus als opwekkende middelen te mijden.
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HOOFDSTUK IX.
Aanpassingen van de

werktijdregeling

Indien er aanpassingen worden voorgesteld, betekent dit er om ge-
vraagd wordt. Dit voorstel moet dus samen met degenen die om een
oplossing van het probleem vragen, worden geanalyseerd De arbei-
ders die om de oplossing van het probleem verzoeken, moeten bij deze
analyse worden betrokken. Vervolgens moet het ontwerp tot omvor-
ming van de levensomstandigheden van de ploegenarbeiders nauw-
keurig worden omschreven. Hierbij moet de rol van elkeen worden ge-
definieerd, vooral wanneer men een beroep doet op een externe ploeg
die voor haar tussenkomst de goedkeuring van de betrokken partijen
nodig heeft. Op zijn minst is de instemming van de vertegenwoordi-
gers van de werknemers en de directie vereist. Men moet het ook eens
zijn over het principe van de studie, ongeacht of er externe onderzoe-
kers worden ingezet of niet. Dit veronderstelt dat men duidelijk weet
van wie de vraag uitgaat: de baas, de vakorganisaties, de veiligheids-
chef, de arbeidsgeneesheer of verscheidene personen terzelfder tijd.
Welke houding wordt er aangenomen door de andere personen die
geen vragende partij zijn? Waarom werd er een verzoek ingediend? En
voor wie?

Tabel XXI. Verzoek tot aanpassing van de arbeidstijd van opeenvolgende ploegen.

ANALYSE VAN HET VERZOEK
Wie heeft het ingediend?
Voor wie? de betrokken werknemers rol bij het initiatief...
Wat? beurtwisselingsstelsel,

richting van de beurtwisseling
ploegen, aantal leden...

Waarom?

BESCHRIJVING VAN DE TOESTAND
Arbeidsanalyse Balans van de kennis

Denkwerk en synthese
Raadpleging en voorlichting van de betrokken personen
Voorstelling van de mogelijkheden die in aanmerking komen

Overleg
Beslissing
Proefperiode
Opvolging
Invoering van de maatregelen op lange termijn, tenzij er nieuwe elementen opduiken
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Tabel XXI beschouwt de elementen die bij een verzoek tot aanpassing
van de werktijd in overweging moeten worden genomen.

Niet enkel tijdsgebonden en organisatorische aspecten komen aan
bod bij het aanpassen van de werktijdregeling. Er moet een beschrij-
ving worden gemaakt van de toestand.

Over welk soort werk gaat het?
Door wie wordt het werk uitgevoerd?
Binnen welke tijdsgebonden context?
Welk arbeidsstelsel wordt er toegepast?
Het komt erop aan het eigenlijke werk te analyseren: de aard van de

uitgevoerde taken, het werkvolume, de materiële en milieugebonden
arbeidsomstandigheden, maar ook de activiteit van de werknemer (het
inzetten van de eigen capaciteiten volgens de eigen fysieke conditie,
de externe hulpmiddelen zoals gereedschap, beschikbare informatie,
de manier van werken rekening houdend met opgelegde beperkin-
gen), de variërende eisen in natura en/of in hoeveelheid, die al of niet
te voorzien zijn.

De kenmerken van het betrokken personeel moeten worden opge-
tekend (leeftijd, gezondheidstoestand, eventuele handicap, opleiding,
leerproces, gezinstoestand, afstand tot de werkplaats, type van huis-
vesting en ligging, loon, persoonlijke, familiale en regionale gewoon-
tes inzake arbeid en vrijetijdsbesteding).

Moeten tevens worden opgetekend: de werktijdregeling voor iede-
re dienst afzonderlijk, het tijdsgebonden arbeidsstelsel van de ploe-
gen, d. w. z. de wijze waarop de werknemers in de tijd worden inge-
schakeld, de mogelijke verschillen tussen dag- en nachtarbeid, zonder
een nauwgezette studie van de incidenten en ongevallen te vergeten,
alsook het absenteïsme van het betrokken personeel en de oorzaken er-
van. Wij dringen tevens aan op de noodzaak om de betrokken werk-
nemers te raadplegen over hun evaluatie van de bestaande ploegen-
arbeid, een element waarmee moet worden rekening gehouden bij de
uitwerking van nieuwe modaliteiten. Het verzoek zal vaak in een an-
dere vorm worden gegoten, waarbij wordt aangestipt dat er verschei-
dene oplossingen mogelijk zijn of dat er niet echt een kant-en- klare
oplossing voor handen is (ieder geval is en moet een geval apart blij-
ven). Wij stellen altijd een proefperiode van zes tot twaalf maanden
voor, om de nodige bijsturingen te kunnen doorvoeren. Ook nadien
moet het mogelijk bijven de klok terug te draaien.

Ieder initiatief heeft steeds een globaal karakter, aangezien het slaat
op alle kenmerken van de arbeidssituatie. Iedereen moet bij het initi-
atief worden betrokken, aangezien de werknemers zich van bij het be-
gin moeten uitspreken over de doelstellingen van de studie, over de
opvolging ervan en over de evaluatie van de resultaten.
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In een volgende fase moeten directie en personeel worden ingelicht
over de nadelen van ploegenarbeid en over nachtwerk in het bijzon-
der, alsook over de elementen waarmee moet rekening gehouden bij
de bepaling van een nieuwe werktijdregeling. Wij houden vaak voor
iedere groep afzonderlijk een uiteenzetting: voor de directie, voor de
vakbondsafgevaardigden, wanneer ze geen deel uitmaken van de ploe-
gen, en voor de leden van de verschillende ploegen (nacht, ochtend en
namiddag). Wij trachten te vermijden dat het werk gestoord wordt en
dat de werknemers moeten nablijven, wat hun slaap uitstelt en inkort.
Wij betrekken er steeds de groepschef, de personeelschef, de veilig-
heidschef en de arbeidsgeneesheer bij. Achteraf proberen wij de be-
trokken personen of zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de ver-
schillende partijen voor een gedachtenwisseling te verzamelen. Het is
belangrijk dat iedereen zich kan uiten en kritiek en suggesties kan for-
muleren. Het nastreven van een oplossing verloopt telkens via discus-
sie en overleg. De voorgestelde oplossingen worden overigens steeds
gelijktijdig aan beide partijen voorgelegd en op een vergadering be-
sproken. Bij het zoeken naar een oplossing moet er steeds enige soe-
pelheid worden ingebouwd, omdat de toestand in de loop van de tijd
kan evolueren. De levenswijze van de ploegenarbeiders mag niet strak-
ker worden en de gedane voorstellen moeten op lange termijn op hun
deugdelijkheid worden getoetst. Maar laten we eerst de basisprincipes
onderzoeken en vervolgens de overige elementen uitdiepen, rekening
houdend met de ongemakken van ploegenarbeid en nachtwerk.

Basisprincipes

1. Nachtarbeid moet maximaal worden beperkt, bijvoorbeeld door
terug te grijpen naar automatisering en door taken die voordien ’s nachts
werden verricht, voortaan overdag te laten uitvoeren.

2. Indien nachtarbeid niet kan worden afgeschaft, zal men erop toe-
zien dat er niet meer dan drie opeenvolgende nachten wordt gewerkt
en dat bij de beurtwisseling een voorwaartse rotatie wordt toegepast
(ochtend, namiddag en nacht). Een rustperiode van ten minste twee
opeenvolgende nachten is volstrekt noodzakelijk na een periode van
nachtarbeid.

3. Er moet worden vermeden dat de cycli zich snel opvolgen (de
voorkeur moet worden gegeven aan twee of drie gelijkaardige ploe-
gen boven een enkele).

4. Te lange arbeidscycli moeten worden verboden en de beurtwisse-
lingen moeten zodanig geregeld worden dat er vrije weekends kun-
nen worden ingelast (bijvoorbeeld een vrij weekend om de vier we-
ken, waarbij moet worden vermeden dat dit weekend begint wanneer
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de nachtploeg stopt met werken). De beurtwisselingen moeten een re-
gelmatig verloop kennen (2-2-2, 2-2-3).

5. De ochtendploeg mag niet te vroeg, maar ook niet te laat van start
gaan, opdat de nachtarbeider niet zou gestraft worden. In veel geval-
len lijkt een arbeidsduur van 7 uur een aanvaarbaar compromis. In de
Verenigde Staten hanteert men het meest een arbeidsduur van 8 uur,
maar wij geven niettemin de voorkeur aan zeven uur, omwille van ons
sociaal-cultureel verleden.

6. Bij ploegenarbeid moet de arbeidsduur worden bepaald naar ge-
lang van de fysieke en mentale belasting. Hier gelden weliswaar geen
absolute regels, maar wij neigen eerder naar een verkorting van de
nachtarbeid.

7. Er is geen zaligmakende oplossing die overal en voor iedereen aan-
vaardbaar is: we zullen voor ieder atelier afzonderlijk een oplossing na-
streven en waarom niet, als het enigszins mogelijk is, voor iedere per-
soneelscategorie afzonderlijk een oplossing uitdokteren.

8. Er bestaat geen absoluut determinisme van de technologie en/of
van de economische en sociale dwang tenzij op de werkregeling en niet
op de praktische modaliteiten ervan (QUEINNEC, MAURY en MIQUEL,
1992).

9. De werknemers moeten geruime tijd op voorhand worden inge-
licht over de werktijdregeling (ten minste een maand op voorhand).

Wij hebben het reeds gehad over de taak- en activiteitsgebonden fac-
toren van de operatoren, de factoren die eigen zijn aan de werkne-
mers, de rol van de arbeidsgeneesheer bij het opmaken van een ge-
zondheidsbalans van de betrokken werknemers en de opvolging er-
van, de rol van de veiligheidschef en van de personeelschef, wanneer
het gaat om absenteïsme en ongevallen.

Ten slotte moeten we het nog hebben over de factoren die de eigen-
lijke organisatie van de ploegenarbeid beïnvloeden.

Elementen waarmee moet worden rekening gehouden

Drie belangrijke factoren beïnvloeden de organisatie van ploegenar-
beid: de gebruiksduur van de uitrustingen (GDU, die doorgaans schom-
melt tussen 5 en 7 dagen), het aantal ploegen en de arbeidsduur. Er be-
staat een onderlinge relatie tussen deze elementen: de arbeidsduur is
de verhouding tussen de gebruiksduur van de uitrustingen en het aan-
tal ploegen, aangezien de totale werkingsduur van de productie onder
de verschillende ploegen moet worden verdeeld:

Arbeidsduur = GDU/aantal ploegen.
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Voor de werknemer is deze wekelijkse arbeidsduur een gemiddelde
over verschillende weken, maar met ploegen van acht uur komt de duur
van een werkweek steeds overeen met een veelvoud van acht uur.

Dit is de voorstelling van een arbeidsstelsel in drie ploegen gedu-
rende vijf dagen per week. De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur.
De uitrustingen worden gedurende 120 uur per week gebruikt. Indien
in theorie de uitrustingen inderdaad gedurende 120 uur kunnen wor-
den gebruikt door 3 ploegen gedurende 40 uur/week te laten werken,
dan is dit in de praktijk niet haalbaar. Er is immers geen vervanging
voorzien tijdens ziekteverlof of na een ongeval. Evenmin zijn er schik-
kingen getroffen voor de jaarlijkse vakantieperiode, tenzij de jaarlijk-
se vakantie door gans het personeel terzelfder tijd wordt genomen en
de fabriek bijgevolg sluit.

Afgezien van deze verwikkelingen, wordt het probleem complexer
door het feit dat de arbeidstijd in fabrieken nog zelden 40 uur bedraagt.
Als we een arbeidstijd van 35 uur nemen, dan zijn er 3, 43 ploegen no-
dig om dezelfde GDU van 120 uur te verwezenlijken (120/35 = 3,43).
Indien we met de vervangingen rekening houden, hebben we ten min-
ste vier ploegen nodig.

Een voorbeeld van een mogelijke beurtwisseling:

ma di wo do vr za zo
1 NM NM NM NM NM R R 40 u.
2 R VM VM N N R R 32 u.
3 N R VM VM N R R 32 u.
4 NM NM NM NM NM R R 40 u.
5 N N R VM VM R R 32 u.
6 VM N N R VM R R 32 u.
7 VM VM N N R R R 32 u.

Gemiddelde: 34, 29 u.
De formule wordt: GDU / individuele arbeidstijd = aantal ploegen / aantal ateliers

GDU van 5 dagen:

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM VM VM R R 1 VM VM VM VM VM R R
2 NM NM NM NM NM R R 2 N N N N N R R
3 N N N N N R R 3 NM NM NM NM NM R R

Het rechts voorgestelde organisatietype is minder gunstig.
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We kunnen overwegen de ploegen in subgroepen te verdelen. In-
dien het aantal ploegen 3, 43 bedraagt, moeten we bijvoorbeeld de vol-
gende breuk nemen:

3,43 = 7/2. In dat geval zijn er 7 subgroepen voor twee ateliers.

Het aantal ploegen of een veelvoud ervan stemt overeen met de tijd
(uitgedrukt in aantal weken) die nodig is voor de reproductie van de
ploegenwisselstructuur, wanneer het werk door wisselende ploegen
wordt uitgevoerd. In dit geval stemt deze periode overeen met zeven
weken.

GDU van zes dagen

Het klassieke systeem wil dat de ploegen elkaar gedurende zes dagen
van de week met hetzelfde ritme opvolgen. De werknemer verandert
iedere week van werktijdregeling (volgens de cyclus ochtend - namid-
dag - nacht) en geniet om de vier weken een week rust, nadat hij gedu-
rende een week ’s nachts gewerkt heeft:

Dit uurrooster komt overeen met een wekelijks gemiddelde van 36 u.
per werknemer.
In dit systeem klinkt een volledige week rust bijzonder aantrekkelijk..
Niettemin mag het probleem van de vermoeidheid veroorzaakt door
een week van 48 u. en de opeenvolging van zes ploegen op een rij, niet
onderschat worden. Bij afwezigheid van een week op de fabriek is het
bovendien nodig dat de werknemer op de hoogte wordt gebracht van
wat eerder voorviel.

Men stelt vast dat het op familiaal en sociaal vlak moeilijk wordt, deel
te nemen aan collectieve activiteiten. Er zijn problemen met de omge-
ving als de werknemer niet aanwezig kan zijn wanneer dit nodig ge-
acht wordt (werkende echtgenote, schoolgaande kinderen, enz). Deze
uiteenlopende ongemakken zetten ons ertoe aan uit gezondheidsover-
wegingen vaker een kortere beurtwisseling aan te bevelen.

ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM VM VM VM R 48 u.
2 NM NM NM NM NM NM R 48 u.
3 N N N N N N R 48 u.
4 R R R R R R R 0 u.
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Zoals blijkt uit het voorgaande voorbeeld komt dit uurrooster over-
een met een wekelijks gemiddelde van 36 u. per werknemer.

Er zou nog moeten worden gewezen op een zeker onevenwicht tus-
sen de lange weken van 48 u. (vermoeidheid) en de weken van 24 u.,
maar de snelle beurtwisselingen zijn minder storend voor de gezond-
heid vooral wanneer er na een nachtje werken een relatief lange rust-
periode volgt (er moeten altijd ten minste twee nachten rust worden
voorzien). Op familiaal en sociaal vlak beschikt de werknemer over
twee rustperiodes van 4 dagen, namelijk van zondag tot woensdag en
van donderdag tot zondag.

Dit is een compromis tussen de fysiologische vereisten(beurtwisse-
ling binnen een drieploegenstelsel) en de vereisten qua leefgewoon-
ten na het werk (voldoende lange rustperiodes).

Andere mogelijke oplossingen zijn ploegenstelsels met korte beurt-
wisselingen maar met een beter evenwicht qua wekelijkse arbeidsduur.
Terloops wijzen wij eveneens op het fysiologisch belang van beurtwis-
selingen in de zin van de wijzers van een uurwerk (ochtend, namid-
dag, nacht) eerder dan tegen de wijzers in (nacht, namiddag, ochtend).
Het organisme past zich immers beter aan een aan fasevertraging dan
aan een fasevoorsprong. Dit stelsel biedt het voordeel van betere rust-
periodes.

Hierna volgt een evenwichtiger voorbeeld:
Dit uurrooster wordt na een cyclus van 4 weken herhaald en is net

als in de voorgaande voorbeelden van toepassing op werknemers die
gemiddeld 36 u. presteren.

ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM NM NM NM R 48 u.
2 N N N R R R R 24 u.
3 NM NM NM N N N R 48 u.
4 R R R VM VM VM R 24 u.

ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM VM VM VM R 40 u.
2 NM NM NM NM NM NM R 40 u.
3 N N N N N N R 32 u.
4 R R R R R VM R 32 u.

(1) Sommigen zijn op het idee gekomen om de nachtarbeid van zaterdag naar zondag
te verplaatsen, omdat men dat maatschappelijk gezien minder storend vond.
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Hierna volgt een ander voorbeeld dat het voordeel heeft alleen maar
reeksen van maximum vier opeenvolgende ploegen in te schakelen:

Dit voorbeeld respecteert een gemiddelde arbeidsduur van 36 u. per
week en wordt na een cyclus van vier weken herhaald.

Wanneer dit soort uurrooster wordt ingevoerd, stelt men vast dat er
weinig slaapstoornissen optreden, aangezien alle rustperiodes gegroe-
peerd zijn.

Sommigen drijven de logica van de snelle beurtwisseling dermate
op de spits door een werktijdregeling met volgend ritme voor te stel-
len: 1 ochtend, 1 namiddag en 1 nacht. In dit stelsel worden er boven-
dien in de week afzonderlijke rustperiodes voorzien.
Uit eigen ervaring zijn wij echter van oordeel dat dit stelsel op sociaal-
familiaal vlak storend werkt, aangezien er te frequent van uurrooster
wordt veranderd.

Natuurlijk bestaat er geen kant-en-klaar stelsel en moet men ieder
geval afzonderlijk bestuderen door een nauwkeurige analyse te ma-
ken van de werkelijk verrichte arbeid en door de sociale partners erbij
te betrekken om hun advies in te winnen. Niettemin moeten er steeds
enkele regels en principes worden gerespecteerd, waarvan wij reeds
de belangrijkste hebben opgesomd.

In het volgende voorbeeld wordt de nachtploeg gevolgd door een
rustperiode die op haar beurt direct door een ochtendploeg wordt ge-
volgd, wat wij ongunstig vinden. Wij moeten eveneens wijzen op de
socio-familiale problemen die voortvloeien uit een dagelijkse ploegen-
wisseling.

ma di wo do vr za zo
1 R VM NM N R VM R 32 u.
2 NM N R VM NM N R 40 u.
3 VM NM N R VM NM R 40 u.
4 N R VM NM N R R 32 u.

Cyclus van vier weken met een gemiddelde arbeidsduur van 36 u.
CED. SAMSON nr. 3, 1969. Flexibiliteit, gebruiksaanwijzing. R. LEONARD.

ma di wo do vr za zo
1 VM VM N N R R R 32 u.
2 N N R NM NM NM R 40 u.
3 R R VM VM N N R 32 u.
4 NM NM NM R VM VM R 40 u.
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De overgang naar een vijfploegenstelsel heeft het voordeel de ar-
beidstijd globaal te verkorten, het aantal rustdagen te verhogen en het
aantal nachten ten opzichte van het vierploegenstelsel terug te schroe-
ven. Als er niet voldoende uren gewerkt wordt, zijn er verschillende
formules om deze uren te recupereren, met name door bijkomende
prestaties overdag.

De mogelijkheid van 9 halve ploegen is eveneens denkbaar.

Na een nacht werken is er steeds een volledige rustdag voorzien. De
beurtwisselingen verlopen uitermate snel - misschien wel te snel - maar
door telkens slechts één nacht te werken, wordt de vermoeidheid te-
ruggedrongen.

GDU van zeven dagen

Lange tijd werd in de staalnijverheid het traditionele stelsel van 7 VM
- 7 NM - 7 N - 7 R toegepast, maar door de verkorting van de werktijd
en de toenemende vermoeidheid werd van dit stelsel afgestapt. Wij stel-
len andere oplossingen voor met hun voor-en nadelen.

Eerste voorstel:

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maandag VM R N VM R N NM R R NM
dinsdag VM R N NM R R NM VM R N

woensdag NM R R NM VM R N VM R N
donderdag NM VM R N VM R N NM R R

vrijdag N VM R N NM R R NM VM R
zaterdag N NM R R NM VM R N VM R
zondag R NM VM R N VM R N NM R

ma di wo do vr za
1 NM N R VM NM R
2 VM R N R VM NM
3 N R VM NM N R
4 R VM NM N R VM
5 NM N R VM R N
6 R NM N R VM NM
7 N R VM NM N R
8 R VM NM N R VM
9 VM NM R R NM N
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5 ploegen met een cyclus van 10 weken.
Snelle beurtwisseling van de ploegen van het type 2 -2 -2 (deze organisatie van de se-
quenties van het type gebroken vierde zorgt voor een beter recuperatievermogen bij vermoeid-
heid).
Zes lange ploegen sequenties (in tegenstelling tot de lengte van de sequenties) kunnen
zorgen voor oververmoeidheid, voor lange rusttijden (vier dagen) die ver uit elkaar lig-
gen en ook voor een regelmatige beurtwisseling in het drieploegenstelsel (potentiële voor-
delen voor het maatschappelijk en gezinsleven), en 3 volledige vrije weekends alle 10
weken (3/10).
Dit voorstel biedt dus verschillende voordelen.

Tweede voorstel:

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5

ma VM N R NM R
di NM R VM N R

wo N R NM R VM
do R VM N R NM
vr R NM R VM N
za VM N R NM R
zo NM R N N R

5 ploegen met een korte cyclus (5 weken). Korte sequenties (3 ploegen), frequente rust-
periodes en snelle beurtwisselingen van het type gebroken vierde 1 - 1 - 1.
Dit type werktijdregeling is voordelig voor de gezondheid, maar is nadelig op het so-
ciaal en familiaal vlak. Om de vijf weken biedt het stelsel een vrij weekend (1/5).

Derde voorstel:

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maandag VM N VM VM R R R R N NM
dinsdag VM R R R R N NM VM N NM

woensdag R R N NM VM N NM VM R R
donderdag NM VM N NM VM R R R R N

vrijdag NM VM R R R R N NM VM N
zaterdag R R R N NM VM N NM VM R
zondag N NM VM N NM VM R R R R

5 ploegen met een cyclus van 10 weken en korte sequenties (van 2 ploegen).
Frequente rustperiodes.
Voordelig voor de gezondheid, maar geen lange vakantieperiodes op het einde van de
cyclus.
Een vrij weekend om de 10 weken (1/10).
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Vierde voorstel:

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

maandag VM R R NM R NM R NM R R N VM N VM N
dinsdag VM N VM R R NM R NM R NM R R N VM N

woensdag VM N VM N VM R R NM R NM R NM R R N
donderdag R N VM N VM N VM R R NM R NM R NM R

vrijdag NM R R N VM N VM N VM R R NM R NM R
zaterdag NM R NM R R N VM N VM N VM R R NM R
zondag NM R NM R NM R R N VM N VM N VM R R

5 ploegen met een cyclus van 15 weken.
Korte sequenties (van 3 ploegen) - frequente rustperiodes.
Geen noemenswaardige gezondheidsproblemen.
Een vrij weekend om de 15 weken, wat het socio-familiale leven kan bemoeilijken.

Vijfde voorstel:

W E K E N
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ma V N Na R R R V N Na R R R V N Na R R V N Na Na R R V N
di N Na R R V V N Na R R R R V N Na R R V N Na Na R R V N

wo N Na R R V V N Na R R V N Na R R R V N Na R R R V N Na
do Na R R V N N Na R R V V N Na R R R V N Na R R V N Na R
vr Na R R V N Na R R V N N Na R R V V N Na R R R V N Na R
za R R V N Na Na R R V N N Na R R V N Na R R V V N Na R R
zo R V N Na R R R V N Na Na R R V N N Na R R V V N Na R R

(V = voormiddag; N = namiddag; Na = nacht; R = rust)
Cyclus van 25 weken.
Per cyclus hebben we:
- 21 arbeidssequenties van vijf ploegen
- beurtwisseling na een of twee ploegen
- 21 rustperiodes
- 7 vrije weekends
Wij hebben hier een beurtwisseling waarbij het aantal opeenvolgende ploegen beperkt
is tot 5. Er is dus geen week van 48 u.. Hierdoor komt men noodgedwongen tot een zeer
lange cyclus van 25 weken met een vrij onregelmatig ritme van het type 2 - 2 - 1, dat na
iedere rustperiode verandert. De rustperiodes zijn gegroepeerd per 3 of 4, wat gunstig
uitvalt voor het socio-familiale leven.
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Zesde voorstel:

W E K E N
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ma VM N R R NM VM N NM R R N NM R R VM VM N R R NM
di VM N R R NM N R R NM VM N NM R R VM NM R R VM N

wo NM R R VM N N R R NM VM R R NM VM N NM R R VM N
do NM R R VM N R R VM N NM R R NM VM N R NM VM N R
vr R NM VM N R R R VM N NM R VM N NM R R NM VM N R
za R NM VM N R NM VM N R R R VM N NM R VM N NM R R
zo VM N NM R R NM VM N R R VM N R R NM VM N NM R R

Cyclus van 20 weken.
Per cyclus hebben we:
- 21 arbeidssequenties van vier ploegen
- beurtwisseling na twee ploegen
- 21 rustperiodes
- 5 vrije weekends.
Deze beurtwisseling biedt het voordeel van korte sequenties (4 opeenvolgende ploegen) met
een aflossing om de twee ploegen. De lange rustperiode van vier dagen bevindt zich na de
nachten en voor de ochtenden en komt overeen met drie volledige nachten van rust. De rust-
periodes van twee dagen stemmen overeen met twee volledige nachten.
Een nadeel: de slechte spreiding van de rustzondagen (zes opeenvolgende zondagen per
cyclus).

Zevende voorstel

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maandag VM R R N NM NM VM R R N
dinsdag VM R R N NM R N NM VM R

woensdag N NM VM R R R N NM VM R
donderdag R NM VM R R VM R R N NM

vrijdag R R N NM VM VM R R N NM
zaterdag R R N NM VM N NM VM R R
zondag NM VM R R N N NM VM R R

Cyclus van 10 weken.
Per cyclus hebben we:
- 14 arbeidssequenties
- beurtwisseling na 2 ploegen
- 14 rustperiodes van 56 uur.
- 2 vrije weekends
In tegenstelling tot de voorgaande voorstellen zorgt deze beurtwisseling niet voor lange
rustperiodes, aangezien deze per twee gegroepeerd zijn. Maar de arbeidssequenties zijn
kort (4 of 2 ploegen), en door de opeenvolging VM - N kan er midden in de sequenties
van 4 ploegen gedurende 32 u. gerust worden.
De rustperiodes bieden twee volledige nachten van rust. De beurtwisseling is niet van
het type ″ochtend - namiddag - nacht″, wat eigenlijk verkieslijk is, maar de gevolgen wor-

154



den afgezwakt door de schikking van de rustdagen.

Achtste voorstel:

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5

ma VM R N NM R
di VM R R N NM

wo VM R R N NM
do NM VM R R N
vr NM VM R R N
za R N NM VM R
zo R N NM VM R

Cyclus van 5 weken.
Per cyclus hebben we:
- 5 arbeidssequenties
- beurtwisseling na twee of drie ploegen
- 5 rustperiodes
- 2 vrije weekends
Deze beurtwisseling is niet gebaseerd op de regelmatige herhaling van een bepaald rit-
me. Ze loopt over slechts 5 weken, met sequenties van 5 ploegen maximum en een beurtwis-
seling om de 2 of 3 ploegen.
Dit stelsel biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van de voorgaande voorstellen: het
maximaliseert het aantal vrije weekends (2 op 5). Daarenboven zijn er twee lange rust-
periodes mogelijk: een van 5 dagen (een weekend inbegrepen) en een andere van 4 da-
gen (tijdens de week).

Negende voorstel:

W E K E N
DAGEN 1 2 3 4 5

ma VM R NM N R
di NM N R R VM

wo NM N R R VM
do N R R VM NM
vr R R VM NM N
za R VM NM N R
zo R VM NM N R

Cyclus van 5 weken.
Per cyclus hebben we:
- 6 arbeidssequenties
- beurtwisseling na 1 of 2 ploegen
- 6 rustperiodes van verschillende lengte
- 2 vrije weekends

Dit beurtwisselingsstelsel is evenmin gebaseerd op de regelmatige
herhaling van een bepaald ritme.
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Net als in het vorige voorstel wordt hierdoor het aantal vrije week-
ends gemaximaliseerd.

Bovendien is het evenwichtig qua werktijdverdeling (4 weken van
32 u., 1 week van 40 u.), en nooit zijn er meer dan 2 ochtenden of 2 nach-
ten na elkaar (men heeft zelfs 3 afzonderlijke ochtenden en 3 afzon-
derlijke nachten).

Er zijn 2 lange rustperiodes ingebouwd: een weekend van 4 dagen
en een periode van 3 dagen in de week. Daartegenover bestaat er een
opeenvolging nacht - rust - ochtend, waardoor er geen volledige nacht
van rust mogelijk is.

Als we rekening houden met alle hiervoor beschreven elementen,
moeten we alleen nog voorstellen doen omtrent de werktijdaanpas-
sing en de schikking van de ploegen. Wat deze ″voorstellen″ betreft,
werd er hier bewust het meervoud gebruikt.

Er zal een evaluatie gemaakt worden van de voor- en nadelen van
iedere optie door het betrokken personeel. Vervolgens zal er een eind-
verslag worden opgemaakt. Daarop volgt een proefperiode van de uit-
gekozen oplossing(en) gedurende een periode van 6 maanden tot een
jaar, zoals hoger reeds aangestipt. Eventueel zullen deze oplossingen
weer in vraag worden gesteld bij het bekijken van de opvolging en bij
het opdoen van nieuwe kennis. Men moet vermijden dat de werkne-
mers de indruk krijgen dat zij een systeem gaan uitkiezen waarover de
deskundigen veel goeds vertellen zonder het zelf te kennen en waarbij
geen weg terug is. De vrees voor veranderingen moet worden over-
wonnen. Bovendien moeten de werknemers niet met een gevoel van
wantrouwen of angst worden opgezadeld. En ten slotte moeten zij
steeds de gelegenheid krijgen om, na een proefperiode, naar de vroe-
gere werktijdregeling terug te keren.

156



HOOFDSTUK X.
Voorbeeld van een toepassing

Zowat tien jaar geleden voerde een onderneming uit de verpakkings-
sector voor een gedeelte van zijn personeel volgend doorlopend ar-
beidsstelsel in: 5 ochtenden - 2 rustperiodes - 5 namiddagen - 2 rustpe-
riodes - 5 nachten - 7 rustperiodes. Na een enquête van directie en vak-
bonden bij enkele ondernemingen die traditioneel volgens dit stelsel
functioneerden, werd dit systeem ingevoerd. De veiligheidschef volg-
de aan de universiteit een cursus om een licentie in arbeidsveiligheid
te behalen en ontving van de auteur inlichtingen over de schadelijke
gevolgen van nachtarbeid en over bepaalde algemene principes die
deze moeilijkheden, althans gedeeltelijk, konden oplossen (LELEU,
1989). (Eindwerk voor het behalen van de titel van ingenieur veilig-
heid, Faculté Polytechnique de Mons, FPMs).

Hij brengt bij de directie verslag uit over de algemene opvattingen
inzake de organisatie van ploegenarbeid. Dit thema vormde het on-
derwerp van de cursussen die hij gevolgd had. Bij deze gelegenheid
onderstreepte hij het belang van de korte beurtwisselingen.

De directie stond in principe gunstig tegenover dit systeem.
De arbeidsgeneesheer had onder de werknemers reeds een enquête

uitgevoerd en bij heel wat mensen vastgesteld dat ze ploegenarbeid niet
goed verdroegen. Ondanks de permanente opvolging en de goeie raad-
gevingen kwam er van de kant van de werknemers geen enkele vraag.

Men behoort te weten dat in België de ondernemingsraad bevoegd
is om beslissingen te treffen over de aanpassing van de arbeidstijd.
Noch de arbeidsgeneesheer, noch de veiligheidschef, noch de verant-
woordelijke van de afdeling ″Human Resources″, maken deel uit van
deze raad.

De veiligheidschef dacht dit probleem te kunnen omzeilen en orga-
niseerde een voorlichtingsvergadering waarop wetenschappers objec-
tief en neutraal hun standpunt naar voren brachten en. Zo werd een
beroep gedaan op onze ploeg, die zich tegenover de fabriek volkomen
onafhankelijk opstelde.

Vooraleer deze voorlichtingsvergadering te beginnen, hebben wij de
taken en activiteiten en de omgeving van de betrokken werknemers be-
studeerd en vroegen wij hun mening over de arbeidsorganisatie.

Wij namen ook contact op met de arbeidsgeneesheer om over even-
tuele gezondheidsproblemen te worden ingelicht. Wij vroegen de vei-
ligheidschef om inlichtingen over incidenten en ongevallen en het tijd-
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stip waarop ze gebeurden. Wij ondervroegen de verantwoordelijke van
″Human Resources″ over absenteïsme en over de burgerlijke stand van
de werknemers en hun huisvesting.

Het onderhoud met de directie omvatte een uiteenzetting over de
met nachtarbeid gepaard gaande problemen en het voorstellen van een
aantal ideëen om aan deze problemen het hoofd te bieden. Hierbij moest
rekening worden gehouden met het type van het personeelsbestand
en met de aard van het uitgevoerde werk, zonder productie en renta-
biliteit uit het oog te verliezen.

Het kwam er eveneens op aan, de goedkeuring van de directie te krij-
gen om twee vergaderingen te organiseren zonder loonverlies voor het
personeel . De eerste vergadering was voor de werknemers die deel uit-
maakten van de nacht- en ochtendploeg en de tweede vergadering voor
de werknemers van de namiddagploeg alsook voor deze van de nacht-
en ochtendploeg die de voorgaande vergadering niet hadden kunnen
bijwonen. Deze vergaderingen hadden als thema de aan ploegenar-
beid en vooral aan nachtarbeid verbonden schadelijke gevolgen. Er
werd tevens gepraat over een mogelijke verandering van het beurtwis-
selingsstelsel zonder dat aan lonen of premies zou worden geraakt, zelfs
indien de nieuwe arbeidsorganisatie beter kon verdragen worden.

Ook aan de directie werd gevraagd of de vertegenwoordigers van
de werknemers, de arbeidsgeneesheer alsook de hiërarchische chefs
mochten worden uitgenodigd. Deze laatsten werden vooraf door de
fabrieksverantwoordelijken over het project ingelicht, en wij vroegen
ook om hun medewerking.

Alvorens deze vergaderingen met mogelijkheid tot discussie wer-
den georganiseerd, had de veiligheidschef onder het personeel een en-
quête gevoerd over de voor- en nadelen van het huidige systeem en
had hij mondeling beknopte inlichtingen verstrekt over de huidige on-
derzoeken inzake werktijdregeling.

De leden van het comité voor veiligheid en de gewestelijke vak-
bondsafgevaardigden werden ook op deze vergaderingen uitgeno-
digd. Zoals reeds vermeld, gingen de uiteenzettingen over problemen
en over voorgestelde oplossingen die in het kader van dit arbeidsstel-
sel konden gebruikt worden. Hierbij werd rekening gehouden met de
eigenheid van de betrokken werknemers, en werden de voor- en na-
delen van alle voorstellen nauwkeurig toegelicht. De uiteenzetting en
de gesprekken werden gefilmd en een videocassette werd aan ieder-
een uitgedeeld opdat ook de echtgenote door de informatie zou wor-
den gesensibiliseerd, en thuis het debat kon worden voortgezet. Van
bij de start was de eerste vergadering een koele bedoening. Aanvan-
kelijk werd er agressief gereageerd, maar stilaan toonde de vergade-
ring steeds meer belangstelling, tot er een dialoog tot stand kwam. De
deelnemers aan de tweede vergadering waren reeds op de hoogte van
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de inhoud van de uiteenzetting en zij namen bijgevolg doelbewust en
actief deel aan de besprekingen.

Door deze uiteenzetting zijn de werknemers gaan beseffen dat het
mogelijk was gezond te blijven en hun maatschappelijk leven te ver-
beteren dankzij een betere regeling van hun arbeidstijd. De directie kon
heel tevreden vaststellen dat men het welzijn van de werknemers kon
verbeteren en terzelfder tijd absenteïsme en ongevallen terugdringen.
Wanneer op de koop toe de productiviteit en/of de kwaliteit van de pro-
ductie kon worden opgevoerd, was dit uiteraard meegenomen.

Parallel met deze voorlichtingscampagne hebben wij in samenwer-
king met de arbeidsgeneesheer onder de werknemers een vertrouwe-
lijke, schriftelijke enquête uitgevoerd. Deze enquête was zowel me-
disch als psychosociaal getint en vroeg de werknemers hun mening
over het arbeidsstelsel dat hun voorkeur geniet. De synthese van de en-
quête werd gepubliceerd. Hoewel reeds bij het einde van de uiteen-
zettingen een meerderheid van de werknemers voorstander was van
korte beurtwisselingen, werd toch nog een referendum georganiseerd
dat de resultaten van de enquête heeft bevestigd. Dit referendum werd
gemotiveerd door een vertrouwenscrisis bij de komst van een nieuwe
directie, hoewel deze zich van bij het begin had uitgesproken ten gun-
ste van een voortzetting van het beleid inzake werktijdregeling.

Na de wettelijke procedure te hebben gevolgd (personeel - vakbon-
den - ondernemingsraad), werd er besloten gedurende een experimen-
tele periode van 6 maanden een 6/4-stelsel van korte beurtwisselingen
in te voeren: 2 ochtenden - 2 namiddagen - 2 nachten - 4 rustdagen.

De arbeidsgeneesheer heeft vóór de proefperiode een gezondheids-
balans opgemaakt. De hele proefneming wordt tevens begeleid door
de verschillende actoren die aan de invoering van het systeem hebben
meegewerkt. Een maand vóór het einde van de proefneming werd een
nieuwe gezondheidsbalans opgemaakt.

Ik heb de personeelsleden geïnterviewd om hun mening over de
proefneming te vragen. Vervolgens heb ik van de resultaten een syn-
these gemaakt die aan al de betrokken partijen werd rondgedeeld. Net
op het einde van de proefneming werden we door de naderende va-
kantieperiode ertoe aangezet om naar lange beurtwisselingen terug te
grijpen om het tekort aan personeel gedurende de maanden juli en au-
gustus op te vangen.

Als oplossing werd voorgesteld personeelsleden van andere afde-
lingen gedurende deze periode over te plaatsen om de lengte van de
cycli in te korten.

Er werd opnieuw besloten een nieuwe proefperiode van 6 maan-
den in te voeren en bij de afloop ervan werd het stelsel 6/4 definitief
aangenomen tot grote voldoening van het personeel.
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Ik had ook voorgesteld de ploegen om 7, 15 en 23 u. te laten begin-
nen, maar werd hierin niet gevolgd. Dit had waarschijnlijk te maken
met de weerstand tegen veranderingen van het uurrooster. Het stelsel
5 u. - 13 u., 13 u. -21 u., 21u-5u. werd dan ook behouden. Twee jaar later
vroeg het personeel om de invoering van het stelsel 7 u. - 15 u., 15 u. -
23 u., 23 u. - 7 u. De veiligheidschef die al die tijd de draaispil van het
systeem was geweest, had de informatie keurig doorgespeeld en was
erin geslaagd de laatste tegenstanders te overtuigen. Eigenlijk zou men
eerder moeten spreken van onvoldoende overtuigde werknemers want
bij mijn weten is er nooit openlijke tegenkanting geweest.

Als wij dit voorbeeld uit de talrijke realisaties hebben uitgekozen, dan
is dat omdat wij geloven dat het prima de te volgen methodologie il-
lustreert, evenals de mogelijke problemen. Het gaat hier om een com-
plex probleem en de gevolgen van het arbeidsleven komen niet steeds
op de arbeidsplek tot uiting of via symptomen van fysieke ziektever-
schijnselen. Het hier voorgestelde systeem is zeker geen universeel
wondermiddel. Er bestaat immers geen ″ideaal″ ploegenstelsel.
RUTENFRANZ (1981) kwam terecht tot de conclusie dat men onmo-
gelijk een zaligmakend stelsel van ploegenarbeid kan uitdokteren dat
optimaal geschikt is voor alle werknemers en dat perfect aan alle ar-
beids- en levensvoorwaarden beantwoordt.
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HOOFDSTUK XI.
Enkele vernieuwende

benaderingen

Stelsels van korte continubeurtwisselingen met beperking van
nachtarbeid.

Oplossing A: 8 halve ploegen (2 ochtendploegen of namiddagploegen
en één enkele nachtploeg).
Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over de volledige cyclus: 35 u.

1 2 3 4 5 6 7 8
maandag VM R R R N NM NM VM
dinsdag VM VM R R R N NM NM

woensdag NM VM VM R R R N NM
donderdag NM NM VM VM R R R N

vrijdag N NM NM VM VM R R R
zaterdag R N NM NM VM VM R R
zondag R R N NM NM VM VM R

40 u. 40 u. 40 u. 32 u. 32 u. 32 u. 32 u. 32 u.

Oplossing B: 1 ploeg zonder nachtarbeid (gemiddelde arbeidsduur:
37.20 u.), maar er moet op jaarbasis tijdens de weekends meer gewerkt
worden. 4 ploegen die meer nachtarbeid verrichten, maar met een ver-
kort uurrooster (32.40 u.) en een winst aan vrije weekends.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
maandag VM R NM N R N VM R NM R
dinsdag VM R NM N R R NM N R VM

woensdag NM N R R VM R NM N R VM
donderdag NM N R R VM VM R R N NM

vrijdag R R N VM NM VM R R N NM
zaterdag R R N VM NM NM N VM R R
zondag N VM R NM R NM N VM R R

Volgens Queinnec (1992).

Stelsels van wekelijkse discontinubeurtwisselingen met beperking
van nachtarbeid.

Dit stelsel zorgt voor stabiliteit binnen het gezin (wekelijkse beurtwis-
seling) evenwel zonder opeenvolgende nachten.
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Wekelijkse arbeidsduur: 36 u. voor de ochtendploegen; 37,3 u. voor
de namiddagploegen en 38,7 u. voor de ″weken″ waarin nachtarbeid
wordt verricht.

Weken Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 VM VM VM VM VM VM R
2 NM NM NM NM NM R R
3 N N N R R R R
4 VM VM VM VM VM VM R
5 NM NM NM NM NM R R
6 R R R N N R R

Volgens Queinnec (1992).

Gemengde stelsels van ploegenarbeid - dagarbeid

Dergelijke continuarbeidsstelsels met 7 of 8 ploegen werden in
cementfabrieken en raffinaderijen ingevoerd. Na een periode
continuarbeid van 5 weken kan een periode van 2 of 3 weken van
dagarbeid volgen die aan onderhoud wordt besteed. Dit
veronderstelt wel dat men over de nodige polyvalentie beschikt. Met
een zevenploegenstelsel krijgt men dus de volgende configuratie:

Zevenploegenstelsel met ploegenarbeid in continu.

Cyclus van 7 weken: Periode met ploegenarbeid - gemiddelde arbeidsduur
33,6 u.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 VM NM NM N R R R
2 R N N R R VM VM
3 NM R R R VM NM NM
4 N R R VM NM N N
5 R VM VM NM N R R
6 D D D D D R R
7 D D D D D R R

Gemiddelde arbeidsduur overdag: 38,5 u.
Gemiddelde arbeidsduur over 7 weken: 35 u.
4 vrije weekends op 7
Bron: Pepin (1987).
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Het 4 X 6- stelsel

4 X 6 over een periode van 6 dagen met 4 ploegen. Voorbeeld:

ma di wo do vr za zo cyclus van 4 weken
1 N N N N N N R 36 u. N = 0 - 6
2 A A A A A A R 36 u. VM = 6 - 12
3 NM NM NM NM NM NM R 36 u. NM = 12 - 18
4 VM VM VM VM VM VM R 36 u. A = 18 - 0

Sequenties van 6 arbeidsploegen.
4 rustperiodes op het einde van de week: 3 van 36 u.

1 van 60 u.

Het grootste nadeel van dit systeem is vanzelfsprekend de spreiding
van het werk over 6 dagen (tegenover gemiddeld 4, 5 in een vierploe-
genstelsel van 3 x 8) wat de weekends aanzienlijk verkort. Natuurlijk
zijn er andere voordelen aan verbonden, meer bepaald de verkorting
van de arbeidsduur van zware ploegen, alsook de mogelijkheid tot be-
duidend meer vrije tijd overdag, bijvoorbeeld gedurende de week van
de ochtendploeg (6 u. tot 12 u.) of de avondploeg (18 u. tot 0 u.) .

Afgezien van een bijzondere context, bleken deze voordelen niet vol-
doende te zijn om het maatschappelijk ongemak van de inkrimping van
het weekend te compenseren.

Er moet overigens worden vermeld dat, al is de arbeidsduur van de
ploeg veel korter, het behoud van een wekelijkse beurtwisseling een
ongemak blijft voor de ploegen waardoor de slaap wordt verstoord.
Maar bij het onderzoek van de snelle beurtwisselingen heeft men af te
rekenen met dezelfde moeilijkheid als bij het klassieke 3 X 8-stelsel.

Ploegenarbeid van ongelijke arbeidsduur met korte nachten

In plaats van 3 ploegen van 8 u. kan men overwegen de nacht in te kor-
ten door de 2 dagploegen te verlengen.

Werking over 6 dagen met korte nachten.

Voorbeeld: 3 wisselende ploegen

ma di wo do vr za zo
1 VM VM NM NM R R R VM = 6 - 14. 30 u.
2 NM NM R R VM VM R NM = 14. 30 - 0 u.
3 R R VM VM NM NM R N = 0 - 6 u.
4 N N N N N R R

1 vaste nachtploeg
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Gemengde ploegen nachtarbeid en weekendarbeid.

ma di wo do vr za zo
VM VM VM VM VM R R VM= 7 - 15 u.
NM NM NM NM NM R R NM = 15 - 23 u.

N = 23 - 7 u.
N N R R R D D D = 7 - 19 u.
R R R R R N+ N+ N+ = 19 - 7 u.
R R N N N R R

-2 wisselende ploegen: ochtend - namiddag
-3 wisselende ploegen: nacht - overdag
-1 vrij weekend op 3.
Gemiddelde arbeidsduur van 29. 20 u., maar dagen en nachten van 12 u.

Combinatie van een discontinuarbeidsstelsel met deeltijdse
ploegen

weken ma di wo do vr za zo
1 VM R R R R N+ N+
2 R R R R R VM+ VM+

weken ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM VM VM R R
2 NM NM NM NM NM R R
3 N N N N N R R

Bron: Knauth (1996).

R = rust
VM = voormiddag (7 - 15 u.)
VM+ = voormiddag (7 - 19 u.)
NM = namiddag (15 - 23 u.)
N = nacht (23 - 7 u.)
N+ = nacht (19 - 7 u.)
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BIJLAGEN

1. INSTRUMENTEN VOOR HET ONTWERPEN EN
EVALUEREN VAN PLOEGENARBEID

Instrumenten voor de evaluatie, het ontwerpen en het in de praktijk
brengen van ploegenarbeid

″Roosterplan van Mardo BV″.

Na het invoeren van de gegevens overloopt het programma automa-
tisch een hele reeks van variabelen zoals de dagelijkse behoeften aan
arbeidskrachten, de toegekende vakantiedagen krachtens de arbeids-
tijdverkorting, enz. Het programma kan verschillende lijsten genere-
ren zoals lijsten met cumulatieve gegevens en gevallen van onregel-
matige uurroosters voor iedere werknemer afzonderlijk.

″Square″ van het Institut pour l’information technologique destinée aux
autorités locales (IGA).

De gebruiker kan zelf een aantal regels aan het programma toevoegen.
Bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomsten die in bepaalde sec-
toren werden afgesloten, officiële voorschriften, instructies inzake be-
sluitvorming en kwaliteitseisen. Op dit vlak biedt het Square-program-
ma heel wat meer vrijheid dan de overige programma’s. Bovendien stelt
het een aantal middelen voor om in het kader van de geformuleerde
regels ploegen te vormen.

″Robasis ″van Ortec.

Het betreft een hulpprogramma voor het ontwerpen van werktijdre-
gelingen. Hiermee kunnen verschillende lijsten gegenereerd worden.
Robasis is op cyclische uurroosters gebaseerd en het is precies op dit
punt dat het van andere programma’s verschilt.

″Diskus″ van de Faculteit voor economische en financiële wetenschappen
van de Staatsuniversiteit van Groningen.

Diskus van de Staatsuniversiteit van Groningen is een zeer interessant
project dat tracht de regels te bepalen die door een ontwerper van een
arbeidstijdregeling zouden kunnen worden gebruikt. Hierbij wordt van
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een zeer gesofistikeerd systeem gebruik gemaakt. Het eindresultaat
moet leiden tot een informatica-programma dat in staat is automatisch
het uurroostertype te genereren dat de ontwerper zelf zou hebben
kunnen uitgedacht.

″Algoritme voor de controle van systemen van ploegenarbeid″.

Is gebaseerd op ″l’Algorithme pour la conception informatisée de sys-
tèmes de travail posté répondant à des critères ergonomiques″ (Algo-
ritme voor de geïnformatiseerde uitwerking van ploegenarbeidsstel-
sels die aan ergonomische criteria beantwoorden), gepubliceerd in Ap-
plied Ergonomics, 17, p. 169-176; auteurs: P. SCHWARZENAU, P.
KNAUTH, E. KIESWETTER, W. BROCKMANN EN J. RUTENFRANZ
(1986). In Duitsland is dit programma enkel verkrijgbaar bij Lufthansa
Consulting GmbH, D - 50679 Köln 21, Von Gablenzstraβe 2 - 6.

″Workplan Strategic Shift Planning″.

Dit programma ″gebruikt″ logische en eenvoudige etappes om com-
plexe problemen van werktijdplanning op te lossen. WORKPLAN op-
timaliseert de rentabiliteit van de arbeidskrachten en kijkt erop toe dat
de werkbelasting van de werknemers keurig wordt afgewogen, zodat
heel wat arbeidskosten kunnen worden uitgespaard. Dit programma
is te koop bij SIA Ltd, Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, London
SW1W ONW, Groot-Brittannië, tegen de prijs van 9000 £, inclusief li-
centie en opleiding.

″Teamplan″: Dagelijkse planning van de arbeidstijd.

Dit programma ″is ontworpen voor de dagelijkse controle van werk-
nemers en om veranderingen te registeren die te wijten zijn aan afwe-
zigheden, stages, vakantie of andere beroepsredenen. De arbeidsver-
deling kan worden geanalyseerd aan de hand van een wekelijkse, maan-
delijkse en jaarlijkse werktijdregeling, of zelfs van uur tot uur.″

Te koop bij SIA Ltd, Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, London
SW1W ONW, Groot-Brittannië.

″Time Director″.

Het betreft hier een ″programmatuur ″die een betere benutting van de
″human resources″ mogelijk maakt. Hierin is het SHIFTPLAN vervat.
Wanneer dit programma wordt aangesloten op de modules Time Re-
cording en Attendance Management, dan genereert dit programma
uurroosters, rekening houdend met bedrijfsreglementen, wettelijke
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voorschriften, scholing en kosten. Het kan ook de verschillende werk-
tijdregelingen vergelijken en terzelfder tijd rekening houden met de
uitzonderingen. Time Director wordt in zowat 300 ondernemingen in
zeven verschillende landen gebruikt. Het is te koop bij Smart Systems,
Node Court, Codicote, Herts SG4 8TR, Groot-Brittannië.

″Working hours″.

Behandelt in enkele zeer eenvoudige stappen het merendeel van com-
binaties zoals namen, uren, ploegen en taken. De gegevens worden een-
malig ingevoerd en terzelfder tijd staan 6 verschillende en polyvalente
presentaties ter beschikking om de werktijden vanuit alle gezichtshoe-
ken te visualiseren″. Te koop bij Power Up, 100 Mytchett Road, Mytchett,
Camberley, Surrey GU16 6EZ, Groot-Brittannië.

″Werktijdregeling voor ploegen: een computerondersteund concept″.

Dit programma wordt beschreven door NACHREINER F., QIN L.,
GRZECH-SUKALO H. en HEDDEN I. (1993) in het artikel: Computer-
aided design of shift schedules. Ergonomics, 36, p. 1-3, 77-83. Het adres
van prof. Friedhelm NACHREINER: AG Arbeits- und Organisations-
pychologie, Universität Oldenburg, Birkenweg 3, 26111 Oldenburg,
Duitsland.

Adviseurs gespecialiseerd in de uitwerking en de controle van
werktijdregelingen voor ploegenarbeid.

Robert LEONARD, ERGOLAM, Lammekenslaan 14, B-8300 Knok-
ke-Heist stelt een analyse voor van het eigenlijke werk door middel van
een globale en participatieve benadering die het mogelijk moet maken
een voor iedereen aanvaardbaar compromis op te stellen inzake ar-
beidstijdregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de produc-
tieverplichtingen, de organisatorische mogelijkheden en de wensen van
de betrokken werknemers.

Chris PRIEST, Priest Associates, 5 Hartington Villas, Hove, East Sussex
BN3 6HF, Groot-Brittannië.

Hij stelt een arbeidstijdregeling voor ploegenarbeid voor, gebaseerd
op de jaarlijks te presteren uren en verstrekt raadgevingen over ploe-
genarbeidsstelels in het algemeen.

Een gecodificeerde benadering van de analyse van ploegenarbeidsstelsels.

MARVELDE en JANSEN (1991) stellen een methode voor waarbij de
beurtwisselingsstelsels kwantitatief worden vergeleken. Deze metho-
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de is de Rota Risk Profile Analysis (RRPA). Zeven van de dertien crite-
ria waarop deze benadering stoelt, zijn van psychosociale aard, de zes
andere van psychosomatische aard.

De psychosociale criteria zijn de volgende:
- voorspelbaarheid van de arbeids- en rustperiodes (PR);
- mogelijkheid om huishoudelijke taken uit te voeren en het hoofd te

bieden aan familiale verplichtingen tijdens de week tussen 7 en 19 u.
(OH);

- regelmaat van huishoudelijke taken en familiale verplichtingen met
schommelingen in de loop van de week (CH);

- mogelijkheid ’s avonds gedurende de week tussen 19 en 23 u. te ont-
spannen(OE);

- regelmaat van de vrijetijdsbesteding ’s avonds (CE): nadruk wordt
gelegd op het regelmatig en bestendig karakter ervan. Zie de even-
tuele schommelingen in de loop van de week;

- vrijetijdsbesteding gedurende het weekend, ontspanningsmogelijk-
heden op zaterdag en zondag (OW);

- regelmaat van de ontspanning tijdens het weekend (CW).

De psychosomatische criteria zijn:
- regelmaat van de beurtwisseling, de ploegen beginnen niet steeds op

hetzelfde uur (RE);
- periodiciteit van de beurtwisseling, niveau van verstoring van de bio-

logische klok (PE);
- belasting per ploeg, gemiddelde duur van de ploegen(LS);
- belasting per week, gemiddelde duur van de arbeidsweek (LW);
- mogelijkheid tot nachtrust, mogelijkheid tot slapen tussen

23 u. en 7 u. (ON);
- vaste nachtrust, schommelingen in de loop van de week (CN).

Op grond van de RRPA kunnen de resultaten voor elk van deze cri-
teria worden berekend, en kunnen de verschillende beurtwisselings-
stelsels worden vergeleken. Het probleem schuilt in het feit dat deze
criteria in de praktijk niet hetzelfde gewicht in de schaal kunnen leg-
gen. SCHÖNFELDER (1992) publiceerde bij PETER LANG in Frank-
furt een gelijkaardig procedure met 14 criteria, maar kent hierbij 70 %
toe aan de resultaten die betrekking hebben op gezondheidsaspecten,
en 30 % aan socio-familiale factoren. Men moet oppassen voor te lange
vragenlijsten en ervoor zorgen dat de betrokken personen steeds hun
zeg krijgen.
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2. VRAGENLIJST OVER DE ARBEIDSORGANISATIE

1. Inschrijvings- of refertenummer:
2. Geslacht: M - V
3. Leeftijd:a 20 jaar

20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 en meer

4. Anciënniteit: *bij normaal werk
*bij ploegenarbeid a 5 jaar

5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 en meer

5. Uitgeoefende functie: *vroeger
*nu: sedert hoeveel tijd?

6. Gezinstoestand:
* Gehuwd of samenwonend: ja - nee
* Ongehuwd(0) weduwe / weduwnaar(W), gescheiden(G): O-W-G
* Kinderen: aantal: leeftijd:
* Wie woont constant bij u?
* Wie woont tijdens de vakantie en weekends bij u?
* Andere personen die onder hetzelfde dak wonen:

Ja - Nee. Zo ja, aantal: Verwantschap:

7. Huisvesting:
* Appartement: ja nee zo ja, aantal slaapkamers:
* Eengezinswoning: ja nee zo ja, aantal slaapkamers:
* Platteland: ja nee
* Stad of voorstad: ja nee
* Afstand tot de arbeidsplaats: (graag het vervoermiddel aangeven)

15 minuten 16 - 30 31 - 45 46 - 60 >60 minuten.

8. Aard van het werk:
* Is uw werk fysiek:

zeer zwaar - zwaar - gemiddeld - licht?
* Is uw werk mentaal:

erg - normaal - weinig belastend?
* Werkt u onder tijdsdruk?

Ja - nee.
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* Gaat het over repetitief werk?:
Ja - nee. Zo ja, duur van iedere cyclus:

* Zijn er intensiteitspieken in uw werk? Ja - nee.
Zo ja, zijn ze frequent?
verschillende per uur - een per uur - een om de twee uur -
twee keer per ploeg - een keer per ploeg - minder vaak.

* Duren ze lang? ja - nee. Zo ja, verduidelijk:
enkele minuten - 1/2 u. - 1 u. - 2 u. -s2 u.

* Bevalt uw werk u? ja - nee.
* Hoe is de verstandhouding met uw collega’s?

goed - slecht - middelmatig.
* Hoe is de verstandhouding met werknemers van andere diensten?

goed - slecht - middelmatig.
* Hoe is de verstandhouding met de ploegbaas?

goed - slecht - middelmatig.

9. Werktijdregeling
* Dagarbeid: ja - nee. Zo ja, begin:

einde:
* Arbeid in opeenvolgende ploegen: ja - nee. Zo ja:

ochtendploeg: begin: einde:
namiddagploeg: begin: einde:
nachtploeg: Is er een nachtploeg? ja - nee. Zo ja,

begin: einde:
Aantal opeenvolgende ploegen: ochtendploegen:

namiddagploegen:
nachtploegen:

* In welke richting gebeurt de beurtwisseling?
ochtend - namiddag - nacht.
ja - nee. Zo nee, welke?

* Hoeveel vrije dagen zijn er per cyclus?
* Hoeveel vrije dagen zijn er na de ochtendploeg?

namiddagploeg?
nachtploeg?

* Jaarlijkse vakantie: sluit de fabriek? ja - nee.
Zo nee, neemt u om beurten vakantie? ja - nee.
Zo nee, welk stelsel wordt er dan toegepast?
Aantal vrije dagen die in een keer moeten worden genomen:

* Hangt uw werktijdregeling af van de voorafgaande ploegen?
ja - nee.

* Hangt uw werktijdregeling af van de navolgende ploegen? ja - nee.
* In welke ploeg verkiest u te werken? ochtend - namiddag - nacht

Waarom?
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*Welke ploeg is volgens u het meest vermoeiend?
ochtend - namiddag - nacht
Waarom?

* Welke ploeg is volgens u het minst vermoeiend?
ochtend - namiddag - nacht
Waarom?

* Hoe past u zich aan aan de ploegwisselingen?
zeer gemakkelijk - vrij gemakkelijk - moeilijk - helemaal niet.

* Welke overgang valt u het zwaarst?
ochtend - namiddag
namiddag - nacht
nacht - ochtend
andere stelsels vermelden:

* Bent u tijdens de twee laatste ochtendploegen meer vermoeid?
ja - nee.

* Bent u tijdens de twee laatste nachtploegen meer vermoeid?
ja - nee

* Bent u tevreden met de arbeidstijdregeling van de ploegen en met
de rustdagen? (bv.: 3VM - 3NM - 3N - 4R) ja - nee.

Zo nee, waarom?
Wat zou u wensen?

* Bent u in het algemeen tevreden met het begin en het einde van
de ploeg?
ja - nee.

Zo nee, waarom?
Wat zou u wensen?

* Bent u tevreden met het begin en het einde van de ochtendploeg?
ja - nee.

Zo nee, waarom?
Wat zou u wensen?

* Bent u tevreden met het begin en het einde van de namiddagploeg?
ja - nee.

Zo nee, waarom?
Wat zou u wensen?

* Bent u tevreden met het begin en het einde van de nachtploeg?
ja - nee

Zo nee, waarom?
Wat zou u wensen?
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UITSLUITEND INDIEN UW PARTNER WERKT:
* Welke is zijn/haar werktijdregeling?

dagploeg: begin: einde:
ochtendploeg: begin: einde:
namiddagploeg: begin: einde:
nachtploeg: begin: einde:

* Stemt deze regeling overeen met uw ploegenstelsel? ja - nee.
indien nee, acht u dit wenselijk?

* Stemt deze regeling overeen met uw arbeidstijdregeling, ja - nee.
indien nee, acht u dit wenselijk?

* Wie bekommert zich om de kinderen, wanneer u overdag of ’s och-
tend werkt?
partner - school - kinderdagverblijf - ouders - buren - andere op-
lossing

* Wie bekommert zich om de kinderen wanneer u ’s namiddags werkt?
partner - school - kinderdagverblijf - ouders - buren
- andere oplossing (welke)

* Wie bekommert zich om de kinderen wanneer u ’s nachts werkt?
partner - ouders - andere oplossing (welke)

* Houdt u zich bezig met de opvoeding van uw kinderen? ja - nee.
Zo ja, hoeveel tijd per week als u in de volgende ploeg zit:

ochtend
namiddag
nacht

* Hebt u bezigheden buiten de fabriek? ja - nee.
Zo ja, hoeveel uur per week als u in de volgende ploeg zit:

ochtend
namiddag
nacht

* Doet u aan sport? ja - nee.
Zo ja, welke?

* Hoeveel uur per week als u in de volgende ploeg zit?
ochtend
namiddag
nacht

* Neemt u deel aan collectieve activiteiten? ja - nee.
Zo ja, gebeurt dat regelmatig? ja - nee.
Zo nee, gebeurt het regelmatig als u in een bepaalde ploeg werkt?

ochtend: ja - nee.
namiddag: ja - nee.
nacht: ja - nee.

* Ontvangt u vrienden op bezoek of gaat u zelf op bezoek bij vrien-
den? ja - nee.
Zo ja, hoeveel keer per maand?
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* Helpt u bij huishoudelijke taken? ja - nee.
Zo ja, hoeveel tijd per week als u in de volgende ploeg zit:

ochtend
namiddag
nacht

* Beschikt u over een kantine waar warme maaltijden worden be-
reid wanneer u ’s nachts moet werken? ja - nee.

* Wat doet u tijdens de rustdagen? (verschillende antwoorden zijn
mogelijk)
Langer slapen - knutselen - individuele of collectieve sportbeoefe-
ning - sociale en vakbondsactiviteiten - tv-kijken - lezen - tuinieren
- opvoeding van de kinderen - activiteiten in huis - vissen - bijwer-
ken - familie of vrienden bezoeken - andere bezigheden

3. MEDISCHE FICHE

Anciënniteit als ploegenarbeider: jaar: Leeftijd:

grootte: cm Commentaar

gewicht: kg Commentaar

bloeddruk max: min: polsslag: Commentaar

Verandering van de algemene toestand: ja nee

Hartkloppingen, benauwdheid: ja nee

Precardialgiën: ja nee

Bij inspanningen? ja nee

Dyspneu bij inspanning: ja nee

Gastroduodenale zweer: ja nee

Andere gastralgieën ja nee

Pathologische harttoestand: ja nee
Zo ja, verduidelijk:

Depressieve toestand: ja nee
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Slaapstoornissen: ja nee

Gemis aan slaap: ja nee
Indien ja: ochtendploeg - namiddagploeg - nachtploeg

Darmpassagestoornissen: ja nee

Stoornissen van de seksuele activiteit: ja nee

Karakterstoornissen: ja nee

Inname van slaapmiddelen: ja nee
Zo ja: regelmatig - bij gelegenheid - nu en dan

Inname van kalmeermiddelen of aanverwante producten:
Zo ja: regelmatig - nu en dan ja nee

Gebruik van koffie: ja nee
Zo ja: hoeveelheid per dag:

Gebruik van alcohol: ja nee
Zo ja: hoeveelheid per dag:

Gebruik van tabak: ja nee
Zo ja: hoeveelheid per dag:

Regelmatige sportbeoefening: ja nee

De commentaren omvatten de aanvangsdatum van de aandoeningen
en het verband tussen de symptomen en de verschillende ploegen.

Bij ons zijn al deze vragen gekoppeld aan iedere rubriek, en vervol-
gens stellen wij een verwerkingscode op. Wij hebben het hier niet ge-
daan om de lezer de volledige vrijheid te laten. Wij willen hem alleen
maar een idee geven van de belangrijkste vragen die moeten gesteld
worden. Deze fiche vervangt geenszins het medisch dossier met de
anamnese en het resultaat van het klinisch onderzoek dat eventueel
door speciale onderzoeken kan worden aangevuld. Het gaat alleen
maar om een benadering van ploegenarbeid.

174



DEEL TWEE

Enkele andere vormen
van arbeidstijdregeling
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Voorwoord

Wij hebben het hier over de aanpassing van de werktijdregeling, maar
er mag niet uit het oog worden verloren dat de aanpassing van de werk-
tijdregeling slechts een onderdeel is van de tijdsindeling en dus ook
slaat op de schikking van de arbeidssequenties binnen de fundamen-
tele tijdscycli: uurroosters, dagen, maanden en levenscycli die aan ar-
beid worden opgeofferd. Het is duidelijk dat de organisatie van de ar-
beidstijd soms dwars staat op diverse menselijke activiteiten zoals bij-
voorbeeld de dienstroosters in het onderwijs of van andere sociale ac-
tiviteiten. Het probleem van het op elkaar aansluiten van de uren die
besteed worden aan verschillende activiteiten, wordt zichtbaar bij de
arbeidstijdregeling

Deze ruime definitie brengt ons ertoe eveneens de deeltijdse arbeid
met inbegrip van groeibanen, verkorte werkweek en arbeidstijdverkor-
ting in het algemeen aan te snijden.

Er dient opgemerkt dat de historiek van de organisatie van de ar-
beidstijd werd gekenmerkt door talrijke veranderingen. Aanvankelijk
werd vooral uitgekeken naar een gevarieerd dienstrooster om de tijds-
indeling te optimaliseren door onder meer de werkuren bij het begin
en op het einde van de dag te spreiden. Later is men overgestapt naar
soepele uurroosters om aan de wensen van de werknemers tegemoet
te komen. Aldus konden arbeiders zelf binnen bepaalde grenzen be-
gin en einde van de werkdag kiezen, wat in principe het rendement
moest verhogen en het absenteïsme terugschroeven. Wij zullen hier
even blijven bij stilstaan, want dit probleem wordt steeds belangrijker.
Indien het aanvankelijk ging om een verzoek van werknemers, dan
hebben de werkgevers hier handig op ingepikt, omdat zij er een mo-
gelijkheid zagen om de aanwezigheid van de werknemers volgens de
behoeften van de onderneming te moduleren.

In de loop van de jongste twee decennia is de tijdsindeling uitge-
groeid tot een instrument van economisch concurrentievermogen. Voor-
eerst werd zij gebruikt in de geest van een industriële productiviteits-
logica. Derhalve wordt arbeidstijdverkorting met nieuwe uurroosters
in verband gebracht. Iedere werknemer werkt minder maar ook ’s nachts
en tijdens het weekend, en de machines blijven veel langer draaien. Re-
cent is de aanpassing aan de schommelingen van de vraag het voor-
naamste doel geworden. Men tracht in te spelen op een gediversifieer-
de en wisselende vraag door de invoering van een onmiddellijke res-
ponscapaciteit, zodanig dat men niet moet teruggrijpen naar al te dure
stockagemogelijkheden, want de bedrijven zijn niet langer in staat de
verwachte veranderingen te volgen. Men spreekt van een strakke
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flux op het goede moment: de vraag brengt de productieorders op gang.
Men tracht tot een jaarlijkse modulering van de werktijden te komen.
Men spreekt van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die zich er-
gens situeert tussen een minimum- en een maximumconcept. Een woord-
je uitleg. De flexibiliteit van de werktijden wordt gekoppeld aan de di-
versificatie van de dienstroosters: differentiatie van de werktijdrege-
lingen, van de arbeidsduur en van het arbeidsritme.

En ten slotte heeft zich een nieuw arbeidsstelsel ontwikkeld: tele-
werk. Nu kan iedereen met een faxtoestel, een telefoon en een al dan
niet met een netwerk verbonden computer buiten de onderneming aan
de slag. Er kan dus van op afstand gewerkt worden. Dit stelsel omvat
alle activiteiten die buiten het hoofdbedrijf kunnen worden verricht.
Dit geldt evengoed voor bankagentschappen, verzekeringskantoren als
thuiswerkers. Onze aandacht gaat voornamelijk naar deze laatste groep,
en wij zullen het uitsluitend hebben over werknemers die gebruik ma-
ken van communicatietechnieken en informatica. Uiteraard zullen we
ook de flexibele loopbaan bespreken.

Het spreekt vanzelf dat we het onderwerp niet uitputtend zullen be-
handelen, gelet op zijn omvang en complexiteit. Niettemin zullen wij
trachten bepaalde begrippen, die wij in het eerste deel hebben ontwik-
keld, hier toe te passen. Wij zullen ernaar verwijzen zonder ze opnieuw
aan te snijden.
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HOOFDSTUK I.
Deeltijdse arbeid

1) DEFINITIES

Deeltijdse arbeid kan op verschillende manieren worden gedefinieerd.
Volgens de definitie van de Conventie van de IAO is deeltijdse arbeid
iedere arbeid die normaal gezien niet voltijds wordt verricht. In België
bestaat er geen enkele regel om deeltijdse arbeid te definiëren. Om niet-
temin aanspraak te kunnen maken op sociale wetten en pensioenrech-
ten (evenredigheidsprincipe) moet de werknemer, behoudens uitzon-
deringen, minimum drie opeenvolgende uren presteren, en het totaal
van zijn wekelijkse prestaties moet minstens overeenkomen met een
derdetijds betrekking.

Het kan gaan om een vast of variabel arbeidsstelsel.
In het kader van een vast arbeidsstelsel kan er gebruik gemaakt wor-

den van een vaste of een variabele werktijdregeling.
Bij een vaste werktijdregeling kan de spreiding over een week als

volgt gebeuren: (bijvoorbeeld 24 u./week, op maandag en woensdag
van 14 tot 18 u. en op vrijdag en zaterdag van 11 tot 18 u.). De arbeids-
tijden kunnen ook over verschillende weken gespreid worden: de da-
gen en uren moeten volgens een vast schema tijdens een bepaalde week
worden gepresteerd, maar iedere week kan dit schema verschuiven.

In dit geval is de cyclus vast en bedragen de prestaties 24 u. /week.
In een vaste cyclus kan men ook een week van 26 u. hebben die door
een week van 22 u. wordt gevolgd, wat alweer neerkomt op een ge-
middelde van 24 u.

Bij een variabele werktijdregeling worden de dagen en uren die daad-
werkelijk op een week moeten worden gepresteerd, niet gedefinieerd

Voorbeeld:

Week ma di wo do vr za zo
1 R R 4 4 8 8 R
2 5 5 R R 6 8 R
3 5 5 5 5 4 R R
4 R R 4 4 8 8 R
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in de arbeidsovereenkomst, omdat zij voortdurend aan wijzigingen on-
derhevig zijn.

Bij een variabel arbeidsstelsel is het mogelijk de ″gemiddelde″ we-
kelijkse arbeidsduur te bepalen die gedurende maximum een trimes-
ter moet worden aangehouden, alvorens hij bij collectieve arbeidso-
vereenkomst op een jaar kan worden gebracht.

2) WETTELIJKE ASPECTEN

Wij vermelden in dit verband de nieuwe Conventie en Aanbeveling uit
1994 van de IAO i. v. m. deeltijdse arbeid. De Conventie is uitvoerbaar
in de landen die ze hebben geratificeerd, terwijl de Aanbeveling eer-
der een bundeling is van praktische uitvoeringsregels. Aldus wordt in
de Conventie bepaald dat deeltijdse werknemers dezelfde bescher-
ming genieten als voltijdse werknemers inzake veiligheid, arbeidsge-
neeskunde, het recht op vertegenwoordiging en op overleg, bescher-
ming van het moederschap, jaarlijkse vakantie of ziekteverlof. Boven-
dien genieten zij een basisuurloon dat overeenstemt met dit van een
voltijdse betrekking. De overstap van een voltijdse naar een deeltijdse
betrekking, of omgekeerd, gebeurt op vrijwillige basis. De toegang tot
de deeltijdse arbeid zal bijgevolg worden aangemoedigd.

In juli 1994 werd het witboek over de toekomst van het Europees so-
ciaal beleid gepubliceerd. Hierin drukt de Commissie eens te meer de
wens uit dat op het vlak van de arbeidsvoorwaarden resultaten zou-
den worden geboekt, o. m. voor deeltijdse werknemers. Ook is er de
Europese Richtlijn betreffende atypische beroepen die voor een aantal
bijzondere punten nog steeds ter studie ligt. Al werd het voorstel be-
treffende de veiligheids- en gezondheidsproblemen van tijdelijke werk-
nemers en van werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbe-
perkte duur in 1991 door de Raad goedgekeurd, toch is het voorstel
i. v. m. de deeltijdse werknemers in de Raad op ernstige moeilijkheden
gestoten. Thans wordt er met de sociale gesprekspartners onderhan-
deld. De Commissie geeft toe dat het er in hoofdzaak op aankomt ba-
sisregels op te stellen die moeten zorgen voor een harmonisering van
de ″flexibele″ arbeidsorganisatie, waarbij erop gelet wordt dat er voor
deze werknemers degelijke arbeidsvoorwaarden worden uitgewerkt.

Het Europees Gerechtshof is ook tussenbeide gekomen zodat ook
deeltijdse werknemers kunnen inschrijven op een rustpensioenstelsel.

Op Belgisch vlak bestaat er geen wettelijke definitie van deeltijdse
arbeid. In het arbeidsrecht bestaat er een algemene definitie van deel-
tijdse arbeid die terug te vinden is in het commentaar bij artikel 1 van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35, die verduidelijkt dat deel-
tijdse arbeid slaat op arbeid die regelmatig en vrijwillig gedurende een
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kortere periode dan de normale periode wordt verricht. In deze defi-
nitie staat het woord ″regelmatig″ tegenover het woord″ onregelma-
tig″ en bevat noties omtrent tijdsduur en reglementering. Het woord
vrijwillig duidt erop dat de werknemer niet kan verplicht worden een
deeltijdse betrekking te aanvaarden. Dit betekent dat de werkgever niet
eenzijdig een voltijdse betrekking in een deeltijdse betrekking kan ver-
anderen. In het sociale zekerheidsrecht komt er geen specifieke defi-
nitie van deeltijdse arbeid voor.

Drie grote beginselen liggen aan de basis van de reglementering over
deeltijdse arbeid:
- het beginsel van de derdetijdse betrekking: in principe (maar er zijn

uitzonderingen) mag de wekelijkse arbeidsduur niet lager liggen dan
een derde van de voltijdse wekelijkse arbeidsduur die door een werk-
nemer van dezelfde categorie in de onderneming wordt gepresteerd.

- het drie-urenbeginsel: iedere periode mag niet minder dan drie uur
bedragen (in principe, maar er zijn uitzonderingen). Doel is voorko-
men dat de werknemer zich naar het werk zou moeten begeven voor
een arbeidsduur die lager dan drie uur ligt.

- het trimestrieel beginsel: bij een flexibel deeltijds arbeidsstelsel moet
de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld over een periode van maxi-
mum drie maanden worden nageleefd. Voor bepaalde categorieën
van werkgevers en werknemers kan deze periode door een collectie-
ve arbeidsovereenkomst of door de Koning met een jaar worden ver-
lengd.
Naast de op de werknemers van de privé-sector van toepassing zijn-

de aanpassing van de arbeidswetgeving aan de noodwendigheden van
de deeltijdse arbeid werden er een aantal koninklijke besluiten uitge-
vaardigd die op de specifieke problemen van de overheidsambtena-
ren en het onderwijzend personeel betrekking hebben. Er bestaat voor
werknemers van ten minste 55 met een anciënniteit van 25 jaar als
loontrekkende de mogelijkheid deeltijds brugpensioen te genieten (col-
lectieve arbeidsovereenkomst). Anderzijds handelt de wet van 10 april
1995 over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en voor-
ziet in halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek.

3) EVOLUTIE EN BELANG VAN DEELTIJDSE ARBEID

De deeltijdse arbeid heeft een grote vlucht gekend en vormt een zeer
belangrijk onderdeel van de groei van de arbeidsmarkt in de jongste
tien jaar. Volgens gegevens van een enquête over de actieve bevolking
tussen 1983 en 1993 is het aantal deeltijdse werknemers met 72,1 % ge-
stegen en ging hun aantal van 278. 000 naar 479. 000. In dezelfde pe-
riode steeg het aantal voltijdse werknemers met slechts 3,6 % en ging

181



hun aantal van 3. 154. 000 naar 3. 267. 000. In 1983 werkten er 8,1 % deel-
tijds en in 1993 12,8 %. De ontwikkeling van de deeltijdse arbeid werd
door de overheid zeer aangemoedigd. Hiervoor zorgde vooral het ko-
ninklijk besluit van 22 maart 1982, waardoor werklozen die een deel-
tijdse betrekking aanvaard hadden, voor de resterende halve dag een
werkloosheidsuitkering ontvingen. 39. 965 personen hebben in juni
1983 van dit systeem gebruik gemaakt; in juni 1993 waren het er 165.975
en in 1990 werd een piek bereikt met 204. 495. De sedert 1990 vastge-
stelde daling moet worden verklaard door een in de wetgeving inge-
bouwde beperking, waardoor het stelsel minder aantrekkelijk werd.
Thans is dit stelsel niet meer van kracht. Voor werknemers die voor 1
juni 1993 in dit stelsel gestapt zijn, werden de aanvullende uitkeringen
geleidelijk aan verminderd, tot ze vanaf 1 januari 1996 uit begrotings-
overwegingen volledig wegvielen.

In tegenstelling tot het brugpensioen, dat ook deeltijds kan geno-
men worden en een mannelijk privilege is, is deeltijdse arbeid vooral
een vrouwenzaak. In 1993 hadden vrouwen immers 83 % deeltijdse be-
trekkingen en 33 % voltijdse betrekkingen.

Onder mannen gaan vooral jongere werknemers deeltijds werken:
studenten werken deeltijds, terwijl ze hun studies voortzetten (69,1 %
van de mannen tussen 14 en 19 jaar werken deeltijds) of jongere werk-
nemers aanvaarden een deeltijdse betrekking in afwachting een vol-
tijdse job te vinden (72,4 % van de deeltijdse werknemers zijn tussen
20 en 24 jaar en 53,1 % zijn tussen 25 en 29 jaar). De deeltijdse werk-
neemsters daarentegen bevinden zich in de leeftijdsschijf van 25 tot 39
jaar. Jongere werkneemsters hebben net als hun mannelijke tegenvoe-
ters een deeltijdse betrekking aanvaard bij gebrek aan beter (in 1993 wa-
ren 60,2 % tussen 20 en 24jaar en 43,4 % tussen 25 en 29 jaar). In de leef-
tijdsschijf van 30 tot 44 jaar wordt er hoofdzakelijk om familiale rede-
nen deeltijds gewerkt (in 1993 respectievelijk 50,4 %, 57,5 % en 52,4 %
van de deeltijdse werkneemsters tussen 30 en 34 jaar, 35 en 39 jaar, 40
en 44 jaar). Telkens zou een belangrijk percentage van deze werkneem-
sters een voltijdse betrekking gewild hebben (respectievelijk 47,9 %,
36,3 % en 35,6 % voor de voornoemde leeftijdsschijven). (DAEMS, CHAR-
LIER et al., 1995). Sedert 1993 heeft de Vlaamse Executieve besloten
deeltijdse arbeid door financiële stimulansen aantrekkelijk te maken.
Ze heeft zopas de 5. 000e deeltijdse werknemer gevierd, en naar wij ver-
nomen hebben, zijn 97 % ervan vrouwen. Einde 1993 werkten in de
Vlaamse Gemeenschap 28,1 % van de vrouwen deeltijds, tegenover
1,8 % van de mannelijke werknemers.

Hoewel de administratieve gegevens van het RIZIV alleen maar slaan
op loontrekkenden, terwijl de enquête over de beroepsactieve bevol-
king betrekking had op alle werkkrachten, geven ze toch een uitste-
kend idee over de meest relevante sectoren. Het betreft hier het onder-
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wijs, ziekenhuizen, de kleinhandel, de verzorgingssector met onder
meer de kinderdagverblijven alsook de rust- en verzorgingstehuizen,
schoonmaakbedrijven en de horeca. Deze sectoren vertegenwoordi-
gen ten minste 43, 5 % van alle deeltijdse werknemers.

De Commissie Vrouwenarbeid van het Ministerie van Tewerkstel-
ling en Arbeid onderstreepte in 1990 dat in bepaalde gevallen deeltijd-
se betrekkingen gecreëerd werden, omdat ze fysisch of mentaal te be-
lastend waren om voltijds te worden uitgeoefend. Men denke hier aan
de schoonmaaksters en de gezinshelpsters, waarvan een groot gedeel-
te deeltijdse arbeid verrichten.

Een ander kenmerk van de sectoren met veel deeltijdse arbeid is ge-
koppeld aan het feit dat zij een bepaalde behoefte hebben aan perso-
neel op bepaalde uren van de dag, tijdens de spitsuren (winkelcentra,
drankgelegenheden en restaurants), ’s morgens vroeg of ’s avonds laat
( schoonmaakbedrijven bijvoorbeeld zijn het vaakst aan de slag buiten
de kantooruren). In de ziekenhuissector is er sprake van enerzijds de
zwaartegraad van het werk waardoor voltijds werken en gezinstaken
moeilijk te combineren zijn, en anderzijds is er de vraag naar een ze-
kere flexibiliteit omdat er tijdens piekuren veel personeel nodig is.

Tabel XXII geeft een idee van het percentage deeltijdse werknemers
ten opzichte van het totaal aantal werknemers.

Tabel XXII. Aantal deeltijdse werknemers ten opzichte van het totaal aantal
werknemers (in percentage).

landen totaal vrouwen
% %

Duitsland 14 31
Australië 20 39
Oostenrijk 7 15
België 10 24
Canada 15 25
Verenigde Staten 17 25
Finland 8 11
Frankrijk 12 23
Ierland 10 20
Italië 5 9
Japan 12 23
Nieuw-Zeeland 15 28
Noorwegen 26 45
Zweden 24 43
Groot-Brittannië 25 45

Bron: IAO (1989).
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Volgens recentere gegevens over Europa schommelt het aantal deel-
tijdse werknemers tussen 30 % in Groot-Brittannië en Nederland (37 %
volgens fragmentarische gegevens van 1995) en 6 % in Italië. In België
bedroeg dit aantal 10 % in 1995 en 13,6 % in 1996. In 1995 vinden we
percentages van 12,3 % in Vlaanderen en 14 % in Wallonië, wat ver-
moedelijk kan verklaard worden door een grotere vertegenwoordi-
ging van de leidinggevende sector in Franstalig België. Het Europees
gemiddelde bedraagt 14,5 %. De snelle groei en het hoge percentage
van deeltijdse werknemers in Nederland houden verband met ener-
zijds de grotere flexibiliteit van de markt (slechts 4 % van de deeltijdse
werknemers wensten in 1995 meer te werken, terwijl 12 % van de vol-
tijdse werknemers naar een deeltijdse betrekking wensten over te scha-
kelen), en anderzijds met het stelsel van sociale zekerheid dat in Ne-
derland betrekkelijk voordelig uitkomt.

Tabel XXIII geeft een idee van de aangroei van het aantal deeltijdse
werknemers van 1978 tot 1987.

Tabel XXIII geeft aan dat op negen jaar tijd het aantal deeltijdse werk-
nemers in landen met een markteconomie met 30 % gestegen is. Niet-
temin werd er een daling vastgesteld in sommige landen zoals Italië,
Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en de Verenigde Staten.

Deeltijdse arbeid wordt voornamelijk door vrouwen verricht.

Tabel XXIV geeft een beeld van het percentage vrouwen die deel-
tijds werken.

Tabel XXIII. Stijging van het aantal deeltijdse werknemers in landen met een
geïndustrialiseerde markteconomie (in miljoenen).

1978 1983 1987 stijging 1978-87
mannen 10 12 13 30 %
vrouwen 27 32 35 30 %

totaal 37 44 48 30 %

Bron: IAO (1989).
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We stellen vast dat het percentage van deeltijdse werknemers in de ver-
schillende landen ongeveer gelijkwaardig is, maar dat vrouwen in deze
sector duidelijk overheersen.

Tabel XXIV. Percentage vrouwen die deeltijds werken.

landen %
BRD 90

Australië 78
Oostenrijk 88

België 87
Canada 71

Verenigde Staten 67
Finland 68

Frankrijk 83
Ierland 66

Italië 62
Japan 72

Noorwegen 77
Nieuw-Zeeland 78
Groot-Brittannië 78

Zweden 85

Bron: IAO (1989).

Tabel XXV. Verdeling van deeltijdse arbeid over de verschillende bedrijfssectoren.

A. Aandeel van deeltijds loontrekkenden in het geheel van alle loontrekkenden.

Hergroepering van landen volgens de frequentie van deeltijdse arbeid.

zware werkroosters - gemiddeld zware werkroosters - lichte werkroosters
sectoren NL GB DK D B F IRL L I E P GR Eur.

van
de 12

andere diensten 55 41 38 29 25 22 17 15 8 13 9 6 29
distributie 39 41 32 25 25 15 15 9 7 4 3 3 23
landbouw 31 20 22 14 0 13 0 0 19 2 8 0 14
financiën & verzekeringen 24 16 18 18 11 10 6 6 5 4 7 3 13
overheid 19 13 17 13 11 16 7 9 2 2 1 0 10
andere industriële sectoren 23 13 18 12 6 6 4 0 4 2 2 1 9
vervoer en verkeer 21 9 14 11 5 9 0 0 2 1 0 0 8
metaalindustrie 9 5 8 5 2 3 0 0 2 1 0 0 4
bouwnijverheid 9 7 7 6 3 2 0 0 3 1 1 5 4
mijnbouw 8 6 9 6 2 3 0 0 2 0 0 0 4
energie & water 8 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3
totaal 32 23 24 15 13 12 9 8 5 4 4 3 14

Bron: RUBERY et al. (1994).
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Tabel XXV geeft een beeld van de verdeling van deeltijdse arbeid
over de verschillende sectoren.

Onder zware werkroosters verstaan we stelsels met een groot aantal
gepresteerde uren. Dit is onder meer het geval in Nederland, Groot-
Brittannië en Denemarken. In Nederland, en in mindere mate in De-
nemarken, werd er binnen het stelsel van de voltijdse arbeid een be-
leid gevoerd van herverdeling van de beschikbare arbeid door een ver-
korting van de standaard werkroosters en werden de werknemers er-
toe aangezet deeltijds te gaan werken. In Groot-Brittannië daarente-
gen kan het grote aandeel van deeltijdse banen niet worden toege-
schreven aan een nationaal beleid ten gunste van een herverdeling van
de arbeidstijd, of van een herverdeling van de beschikbare banen. Deel-
tijdse arbeid werd alleen maar aanbevolen als een instrument ter be-
vordering van gelijke kansen voor iedereen en als een reserve van goed-
kope, beschikbare arbeidskrachten (FAGAN, PLANTENGA en RUBERY,
1995).

Tabel XXV A klasseert de bedrijfssectoren volgens het totale aandeel
van de actieve bevolking met een deeltijdse betrekking. Het blijkt even-
wel dat de bedrijfssector een belangrijke invloed heeft: indien volgens
tabel XXV zowat 14 % van alle loontrekkenden in het Europa van de
twaalf deeltijds werken, dan kunnen er in de sectoren ″andere dien-
sten″ (29 %) en ″distributie″ (23 %) percentages worden opgetekend die
boven het gemiddelde liggen.

B. Aandeel van de loontrekkenden in deeltijdse arbeid.

Hergroepering van landen volgens de frequentie van deeltijdse arbeid.

zware werkroosters gemiddelde werkroosters lichte werkroosters
sectoren Nl GB DK D B F IRL L I E P GR Eur.

van
de 12

distributie 60 60 46 41 44 28 25 16 12 9 5 4 39
andere diensten 68 52 39 39 35 28 22 23 10 17 10 9 35
landbouw 68 58 46 32 0 30 - 0 29 4 1 4 0 30
bouwnijverheid 48 36 33 40 0 19 0 0 8 7 1 4 29
vervoer en verkeer 48 28 25 35 21 23 0 0 6 5 0 0 25
financiën & verzekeringen 45 27 29 31 22 17 9 12 9 10 12 0 24
overheid 47 26 30 33 27 28 16 29 3 5 0 0 23
energie & water 36 20 0 25 0 10 - 0 0 0 0 0 17
andere industriële sectoren 45 27 28 27 13 11 10 0 7 5 4 2 16
metaalindustrie 31 19 22 21 12 10 0 0 6 2 0 0 16
mijnbouw 30 22 27 20 13 8 0 0 6 0 0 0 15
totaal 59 44 38 34 30 24 17 18 10 11 7 5 29

Bron: RUBERY et al. (1994).
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In de landbouw, in de financiële sector en bij de overheid is het aan-
deel van deeltijdse arbeid minder uitgesproken (10-14 %). De laagste
percentages zijn terug te vinden in de vervoers- en verkeerssector en
in de industriële sectoren. Deeltijdse arbeid kent meer succes bij vrou-
wen in de distributiesector en in de categorie ″andere diensten″, dan
in andere dienstverlenende beroepen en industriële sectoren, zoals
blijkt uit tabel XXV B.

Enkele algemene bemerkingen:
Indien men de cijfers voor mannen en vrouwen vergelijkt, stelt men

vast dat vrouwen in de dienstverlenende sector oververtegenwoor-
digd en in de industrie ondervertegenwoordigd zijn (MEULDERS et
al., 1993).

In de landen waar het aandeel van deeltijds werkende mannen het
hoogst ligt en meer dan het gemiddelde bedraagt, stelt men vast dat
alweer in dezelfde sectoren van ″distributie″ en ″andere diensten″ het
grootste aantal deeltijdse betrekkingen naar mannen gaat (RUBERY et
al., 1994).

In landen zoals Nederland, België of Denemarken vertegenwoordi-
gen deeltijdse betrekkingen zowat 30 % van de gespecialiseerde beroe-
pen met inbegrip van de kaderbetrekkingen alsook van de overige tech-
nische en wetenschappelijke beroepen. Niettemin vertegenwoordig-
den deze beroepen slechts een te verwaarlozen deel van de deeltijdse
banen in Groot-Brittannië.

Tabel XXVI bestudeert deeltijdse arbeid per bedrijfstak.

Tabel XXVI. Frequentie van deeltijdse arbeid per bedrijfstak.

A. Aandeel van deeltijds loontrekkenden ten opzichte van alle loontrekkenden.

Hergroepering van landen volgens de frequentie van deeltijdse arbeid.

zware werkroosters - gemiddelde werkroosters - lichte werkroosters
sectoren NL GB DK D B F IRL L I E P GR Eur.

van
de 12

dienstverlenende sector 64 54 49 35 37 30 23 24 - 17 12 6 37
verkoop 45 41 30 27 22 12 15 9 - 3 2 2 26
kantoorarbeid 32 28 25 22 14 15 8 6 - 2 1 2 19
gespecialiseerde beroepen 36 19 28 16 16 10 8 8 - 5 3 4 16
landbouw 30 14 15 11 16 12 0 0 - 1 7 - 10
productie 12 8 14 4 3 3 4 2 - 1 2 2 5
totaal 32 23 24 15 13 12 9 7 - 4 4 3 14

Bron: RUBERY et al. (1994).
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In Nederland en Groot-Brittannië werken veel mannen deeltijds in
de dienstverlenende sector en de verkoop, ondanks het feit dat het geen
goed betaalde jobs zijn en de werknemers met een ondergeschikt sta-
tuut worden opgezadeld. In Denemarken daarentegen is de waaier van
beroepsactiviteiten veel breder.

Al zijn deeltijds werkende vrouwen sterk vertegenwoordigd in de
dienstverlenende sector en de verkoop, toch vindt men ook deeltijdse
banen in de beter aangeschreven beroepen. Dit klopt zowel voor man-
nen als voor vrouwen in landen als Nederland, België en Denemar-
ken, zoals reeds werd aangestipt, maar dit verschijnsel doet zich niet
voor in Groot-Brittannië. Per land ligt de verhouding voltijds en deel-
tijds werken anders. In Groot-Brittannië ligt het aandeel van deeltijds
werkende vrouwen duidelijk onder het gemiddelde van de andere
landen.

4) MOTIEVEN DIE DEELTIJDS WERKEN
AANTREKKELIJK MAKEN

A) REDENEN VAN DE WERKGEVERS:

- Deeltijdse arbeid beantwoordt aan de wensen van werknemers die
ofwel nog werken, dan wel na een onderbreking van de beroepsacti-
viteit.
- Deeltijds personeel wordt in dienst genomen om te beantwoorden
aan piekperiodes, terwijl deze werknemers in dalperiodes gemakke-
lijk voor hun diensten kunnen bedankt worden. Zij kunnen tevens wor-

B. Aandeel van deeltijds loontrekkenden.

Hergroepering van landen volgens de frequentie van deeltijdse arbeid.

zware werkroosters - gemiddelde werkroosters - lichte werkroosters
sectoren NL GB DK D B F IRL L I E P GR Eur.

van
de 12

dienstverlenende sector 78 70 63 47 52 39 34 32 - 27 18 12 50
verkoop 61 62 50 41 42 24 26 - - 8 3 - 42
kantoorarbeid 47 35 31 33 24 21 11 12 - 3 2 3 28
gespecialiseerde beroepen 58 35 38 31 29 18 14 - - 6 2 5 28
landbouw 76 46 36 27 0 31 0 - - 3 13 - 26
productie 45 32 26 22 14 10 8 - - 4 4 2 18
totaal 59 44 38 34 30 24 17 18 - 11 7 5 29

bron: RUBERY et al., (1994)
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den ingezet om zieken en vakantiegangers te vervangen.
- Door deeltijdse arbeid kunnen de diensturen buiten de grenzen van
de gewone werkdag verlegd worden.
- Door deeltijdse arbeid kunnen alle beschikbare krachten worden in-
gezet, met inbegrip van werknemers die niet voltijds wensen te wer-
ken in tijden van volledige tewerkstelling, omdat ze er zelf de voor-
keur aan geven of omdat ze minder denken aan te kunnen.
- Bij deeltijdse arbeid worden vaak de kosten gedrukt: gebeurlijk wor-
den er premies toegekend om dit arbeidsstelsel in te voeren, mogelijk
ligt de productiviteit hoger en is de kwaliteit van de arbeid beter, om-
dat werknemers minder vermoeid zijn. Andere motieven zijn een gro-
tere motivatie, minder absenteïsme en minder secundaire voordelen zo-
als de betaling van overuren. Wanneer de contractueel afgesproken
werkuren worden overschreden, dan gaat het inderdaad om bijkomen-
de uren die recht geven op een onbezoldigde inhaalrust. Overuren tel-
len maar in geval van uren die bovenop een voltijds werkrooster ge-
presteerd worden, tenminste in geval van een variabel dienstrooster
met een flexibele werktijd. Vaak moet ook de eetpauze niet vergoed
worden.
- Ontwikkeling van de mobiliteit en van de polyvalentie van de werk-
nemers.
- Betere positie op de arbeidsmarkt.
- Industriële operaties die niet volledig door voltijdse werknemers kun-
nen worden verricht. De arbeidstijd bedraagt b. v. 36 u. en de bedoelde
operaties duren 48 u. Op dat moment is het gemakkelijker om bijko-
mend deeltijds personeel aan te werven.
- Werkzaamheden die niet voltijds kunnen worden uitgevoerd, om-
dat ze te lastig zijn of de gezondheid schaden.
- Beter imago van het bedrijf door het feit dat de werknemers weten
dat zij eventueel naar een deeltijdse betrekking kunnen overschake-
len, indien zij b. v. kinderen willen.
- Door deeltijds werken kan worden voorkomen dat er werknemers
moeten worden ontslagen, omdat men steeds naar deeltijdse arbeids-
krachten kan teruggrijpen. Door deze formule kunnen in periodes van
laagconjunctuur bekwame werknemers worden opgespaard.

B) REDENEN VAN DE WERKNEMERS:

- Familiale redenen: vooral vrouwen geven graag de voorkeur aan ge-
zinstaken. In banken, kredietinstellingen of sommige overheidsdien-
sten waar deeltijds werkende vrouwen in de meerderheid zijn, is dit
vaak het geval. Hierdoor kunnen familiaal en beroepsleven gemakke-
lijker met elkaar worden verzoend en wordt er b. v. een vrije dag per
week aan overgehouden. Dit is minder het geval in de kleinhandel,
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waar vrouwen vaak moeten werken wanneer de kinderen thuis zijn.
Bovendien moeten zij zich dikwijls schikken naar variabele en niet te
voorziene werktijden.
- Omwille van de zwaarte van het werk: b. v. werken in een zieken-
huis of in een schoonmaakploeg.
- Omwille van opvoeding en vorming: wij denken aan studenten die
het financieel niet breed hebben en voor wie een deeltijdse betrekking
en een vakantiejob meer dan welkom zijn.
De arbeidsovereenkomsten voor jobstudenten en uitzendkrachten zijn
tussen 1986 en 1995 met 205 % gestegen en bereikten een totaal van
293 500.
- Meer vrije tijd, waardoor het mogelijk wordt aan verscheidene acti-
viteiten deel te nemen.
- Minder stress op het werk.
- Minder fiscale druk.
- Bijkomende inkomsten, hoewel het vaak om ongeschoolde arbeid
gaat, die bijgevolg minder goed wordt betaald.
- De werknemer heeft een bezoldigde activiteit i.p.v. werkloos te zijn,
wat zorgt voor een zekere valorisatie van het individu (maar het ver-
lies van iedere vergoeding en de verhoging van de kosten van levens-
onderhoud doen de werknemers verlangen naar deeltijdse arbeidstij-
den met steeds meer gepresteerde uren). In dit kader heeft men het over
de valorisatie van het beeld van de vrouw, die massaal toegang heeft
tot de arbeidsmarkt. FAGAN, PLANTENGA en RUBERY (1995) beslui-
ten uit hun studie in Nederland en Groot-Brittannië dat deze manier
van werken ongelijkheden qua genderverdeling van het werk eerder
versterken dan verminderen. Volgens CETTE en TADDEI (1994) is de
enige manier om van deeltijdse arbeid een aanvaardbare wijze van ar-
beidsverdeling te maken, de deeltijdse werknemer als een volwaardi-
ge werknemer in het arbeidsbestel beschouwd moet worden.
- Deeltijdse arbeid komt ook aan bod wanneer geen andere mogelijk-
heid bestaat om een passende, voltijdse baan te vinden.
- Deeltijdse arbeid vergemakkelijkt de inschakeling van jongeren in de
arbeidswereld en versoepelt het geleidelijk vertrek van oudere werk-
nemers.

5) NADELEN

A) VOOR DE ONDERNEMING:

- Deeltijdse arbeid vereist het beheren van verschillende personeels-
categorieën, maar de informatica beperkt deze problemen aanzienlijk.
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- Deeltijdse arbeid kan een grotere rotatie van het personeel meebren-
gen, hoewel het stelsel slechts op een relatief klein percentage van
het personeel betrekking heeft. Meestal wordt een cijfer van 10 % naar
voren geschoven. We mogen ook het probleem van de loopbaanon-
derbreking van 1 tot 5 jaar niet over het hoofd zien. Wie lange tijd uit
de omloop verdwijnt, heeft behoefte aan bijscholing, omdat onder-
tussen veel gegevens kunnen gewijzigd zijn. Bovendien zal de plaats-
vervanger zich gefrustreerd voelen, wanneer hij of zij plaats moet ma-
ken. Hoewel hij van in het begin was ingelicht over het tijdelijk ka-
rakter van de job, hoopt de betrokkene steeds dat de voorganger niet
zal terugkomen of dat de onderneming hem op grond van bewezen
diensten een andere betrekking zal aanbieden.

- Deeltijdse arbeid verhoogt de administratieve, communicatieve en
aanwervingskosten.

- Deeltijdse arbeid verhoogt de kosten van opleiding.

B) VOOR DE WERKNEMER:

- Deeltijdse arbeid kan het groepsgevoel en de belangstelling voor het
werk verminderen. Niettemin kan het tegenovergestelde verschijnsel
zich voordoen, wanneer deeltijds werken een vrije keuze is van het
individu.

- Deeltijdse arbeid beperkt de inkomsten.
- Deeltijdse arbeid kan in bepaalde gevallen qua sociale zekerheid on-

gunstig uitvallen.
- Deeltijdse arbeid brengt dezelfde vaste kosten mee als bij een voltijd-

se betrekking (vervoer, kleding).
- Deeltijdse arbeid biedt weinig promotiekansen.
- Deeltijdse arbeid verergert de ongelijkheid tussen mannen en vrou-

wen, aangezien dit stelsel in de eerste plaats tot het domein van de
vrouw behoort. Bovendien is het werk bijna steeds eentonig en ver-
eist het weinig kwalificaties.

- De onderneming moet minder investeren in de opleiding van de deel-
tijdse werknemers.

- Bij deeltijdse arbeid gaat het vaak om precaire jobs.

6) ENKELE ORGANISATIESCHEMA’S

1. DEELTIJDS WERKEN OVERDAG

A) KLEINHANDEL IN DE VOEDINGSSECTOR

In de sector van de kleinhandel wordt er vaak deeltijds gewerkt. Meer
bepaald in de voedingssector wordt door 75 % van de werknemers ge-
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kozen voor deeltijdse arbeid. Meestal presteren zij 20 uur per week, ter-
wijl een voltijdse werkweek 36 uur bedraagt. Wanneer winkels van 9
tot 19 u. open zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en za-
terdag en van 9 tot 20 u. op vrijdag, dan komt dit in feite overeen met
een werkweek van 61 uur, maar vaak is het personeel 75 uur per week
present. Wat de organisatie betreft, doet men dan het vaakst een be-
roep op een glijdend uurrooster in een variabel arbeidsstelsel. Het ligt
voor de hand dat de werkneemsters die 20 uur per week presteren,
maar zelden 5 × 4 uur zullen werken. Het kan best dat zij op het einde
van de week veel uren presteren en slechts weinig bij het begin van de
week. Al bestaan er vaste werkzaamheden zoals het laden en lossen van
vrachtwagens ’s morgens vroeg en het demonteren van rekken of het
sluiten van de kassa’s ’s avonds, dan weet men ook dat er in de loop
van de dag of van de week ″pieken″ optreden. Men weet bijvoorbeeld
dat er tussen 10.30 u. en 12.30 u. en tussen 16 u. en 18 u. het meest ver-
kocht wordt. De toeloop is ook groter op het einde van de week. Er kun-
nen ook onverwachte en niet te voorziene pieken optreden, ondanks
het feit dat men doorgaans heel nauwkeurig weet hoe de aanwezig-
heid van het cliënteel varieert. Er zijn voorziene afwezigheden, zoals
vakantie en inhaalrust, maar ook onvoorziene afwezigheden: wij den-
ken hier aan ongevallen, ziekmeldingen, onpasselijkheid ter plekke en
aan ″familiale problemen″ van het laatste ogenblik. Dit toont het be-
lang aan van een zekere flexibiliteit en van een variabel arbeidsstelsel.
Door het glijdend werkrooster kunnen de moeilijkste werkuren gelijk-
matiger gespreid worden en kunnen onvoorziene omstandigheden be-
ter worden opgevangen. Vandaar uitspraken als: ″Deze vrijdag werk
ik tot het sluitingsuur van de winkel, volgende week is een andere col-
lega aan de beurt en dan krijg ik een ander werkrooster″. Men begrijpt
dat deeltijdse arbeid geacht wordt de harmonisering van het familiale
en beroepsleven te bevorderen, maar het kan best dat er ook ’s avonds
moet worden gewerkt, wanneer de kinderen en de echtgenoot reeds
thuis zijn. Dezelfde bedenking geldt ook voor werken op zaterdag en
zondag. Uiteraard bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de ver-
schillende types van winkels: er is het winkeltje om de hoek dat niets
gemeen heeft met het meestal in de stad gelegen warenhuis van 400 à
2500 m2 en nog minder met het buiten de stad gelegen winkelcentrum
van meer dan 2500 m2 (volgens Franse normen). In het laatste geval
heeft men een auto nodig om te winkelen, er zijn een indrukwekkend
aantal kassa’s voorhanden en de openingsuren zijn vaak veel ruimer.
De problemen zijn dan ook sterk uiteenlopend.

Wij vermelden hier enkele bedenkingen van GUELAUD (1995) die
weliswaar op Franse toestanden betrekking hebben, maar heel wat as-
pecten gelden eveneens voor België. Volgens deze studie wordt er ge-
bruik gemaakt van externe flexibiliteit (studenten en uitzendkrachten)
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om de seizoenschommelingen te kunnen opvangen: men denke hier
aan de zomerperiode in toeristische streken, aan de eindejaars- en koop-
jesperiode of aan de periode van de jaarlijkse vakantie. Deze specifie-
ke arbeidsovereenkomsten worden ook gebruikt om het langdurig af-
wezige personeel te vervangen, bijvoorbeeld bij zwangerschap, ernsti-
ge ziekte en loopbaanonderbreking. Meestal gaat het dan om contrac-
ten van deeltijdse arbeid van beperkte duur. Net zoals in België wordt
voor de dagelijkse schommelingen een beroep gedaan op interne flexi-
biliteit, wat betekent dat men overuren laat presteren die tegen het nor-
male tarief worden verrekend. In dit geval kan perfect op de behoef-
ten worden ingespeeld. De auteur vestigt er overigens de aandacht op
dat een niet te verwaarlozen deel van de door de kassiersters gepres-
teerde uren buiten de arbeidsovereenkomst vallen. Deze werkuren zijn
bijgevolg onregelmatig en niet te voorzien qua plaats en tijd. Boven-
dien schijnen volgens de auteur deze onvoorziene toestanden met de
tijd nog te verergeren. Er werd nog een ander probleem gesignaleerd:
blijkbaar kennen de kassiersters hun werkrooster slechts 8 of 10 dagen
op voorhand. Activiteiten plannen buiten het werk wordt zo wel heel
moeilijk. Natuurlijk zijn er sommige kassiersters die zoveel mogelijk bij-
komende uren willen presteren om meer te verdienen, omdat ze vin-
den dat hun loon te laag is. Sommigen hebben last van stress, omdat ze
tikfouten willen vermijden en toch de klant zo vlug mogelijk willen die-
nen, vriendelijk en met de glimlach, waardoor een deeltijdse job meer
dan wenselijk is. Wanneer er naar een kassafout moet worden gezocht,
verstrijkt er tijd die niet wordt vergoed en duikt er alweer een flinke
dosis stress op. In België echter worden slechts belangrijke en herhaal-
delijke fouten opgetekend, omdat men uitgaat van het principe dat mis-
sen menselijk is.

Wij werpen hier terloops een blik op het arbeidsstelsel van de deel-
tijdse werknemers bij de Delhaize-warenhuizen, waar sommige hoger
vermelde problemen aan bod komen:

4 dagen van 5 u.
5 dagen van 4 u.
2 dagen van 8 u. en 1 dag van 4 u.
2 dagen van 6 u. en 1 dag van 8 u.
Het type werkrooster van de deeltijdse kassiersters wordt hieron-

der in tabel XXVII voorgesteld.
De werktijdregelingen verschillen naar gelang er 4, 5 of 6 u. per dag
wordt gewerkt.
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In winkelcentra kan er eerder sprake zijn van een kwalitatief dan een
kwantitatief beheer van de flexibiliteit. Voor de kassiersters betekent dit
een beheersautonomie van hun werktijden, aangezien de kassiersters
geacht worden binnen het stramien van de productieverwachtingen
arbeidsprestaties te verrichten. Het principe van het zelfbeheer van de
werktijden komt tot uiting op het niveau van de kassabatterij (″ilôt-
caisse″). Volgens dit principe beheert een groep kassiersters zelf hun
werkroosters in functie van een wekelijkse arbeidsopdracht die door-
gaans drie weken op voorhand wordt gegeven. De totale opdracht in
aantal werkuren per week varieert volgens de periodes en kan hoger
of lager zijn dan de som van de werkroostercontracten van de leden
van de kassabatterij. Door een krediet-debet of een ″kous″-systeem kun-
nen de kassiersters zelf hun wekelijkse arbeidsduur moduleren. In-
dien een kassierster meer uren presteert dan contractueel voorzien,
krijgt zij kredieturen. Wanneer zij minder uren presteert, gebruikt zij
haar kredieturen of staat zij debet en zal zij dit debet een andere week
aanzuiveren. Door het verzamelde krediet kan zij rustperiodes inbou-
wen. Wanneer opdrachten van de kassabatterij worden uitgehangen,
komen de kassiersters naar eigen wens hun positie bepalen. De nodige
aanpassingen kunnen dan des te gemakkelijker aangebracht worden,
aangezien de groep zich relatief homogeen gedraagt ten opzichte van
individuele situaties (leeftijden, gezinstoestanden, afstanden tot de
woonplaats, vervoer). Tot slot moet er m. b. t. deze sector nog worden
aangestipt dat er heel vroege werkroosters bestaan voor de schoon-
maakploeg en voor de rekkenvullers wanneer zij nog voor de opening
van het warenhuis moeten rond zijn met hun werk. Wij verwijzen de
lezer naar onze uitspraken over de ploegen- en nachtarbeid, wanneer
we het gehad hebben over de vrachtwagenchauffeurs (wij hebben er

Tabel XXVII. Type werkrooster van deeltijdse kassiersters.

4 u./dag 5 u./dag 6 u./dag
9 - 13 9 - 14 9 - 15

10 - 14 10 - 16
12 - 16 12 - 17 12 - 18
13 - 17 13 - 18 13 - 19
14 - 18 14 - 19 13 - 19
15 - 19 15 - 20 14 - 20
16 - 20 15.15 - 20.15 (do/vr/za) 14.15 - 20.15 (do/vr/za)

16.15 - 20.15 (do/vr/za) 16 - 21 (vr) 15 - 21 (vr)
17 - 21 (vr) 16.15 - 21.15 (vr) 15.15 - 21.15 (vr)

17.15 - 21.15 (vr)

do =donderdag, vr = vrijdag, za = zaterdag
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ontmoet die tussen 2 en 8 u. ’s morgens werken) en over de verladers
van vrachtwagens, allemaal mannen. Dit contrasteert doorgaans met
het kassa- en winkelpersoneel, dit zijn vooral vrouwen.

B) ANDERE DETAILHANDEL (ZIE TABELLEN XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI)

- Vaak is er een ploeg die ’s morgens werkt en een andere in de namid-
dag.

- Ofwel is er een ploeg die de eerste dagen van de week werkt en
een andere ploeg de resterende dagen van de week.

- Ofwel wordt er een beroep gedaan op een voltijdse ploeg over-
dag die wordt aangevuld met een deeltijdse ploeg ’s avonds.

- Ofwel één week op twee.
1) = 1ste week
2) = 2de week

Tabel XXVIII. Ochtendploeg en namiddagploeg.

ma di wo do vr za zo
1e ploeg 9 - 14 5 5 5 5 5 5 R
2e ploeg 14 - 19 5 5 5 5 5 5 R

Tabel XXIX. Twee ploegen vullen samen een week.

ma di wo do vr za
1e ploeg 10 10 10 R R R
2e ploeg R R R 10 10 10

Tabel XXX. Dagploeg aangevuld met een deeltijdse avondploeg.

ma di wo do vr za
voltijds 8-16 1) 8 8 8 R R R

2) R R R 8 8 8
deeltijds 16 - 20 4 4 4 4 4 4
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Overal in de kleinhandel, met inbegrip van de voedingssector, vindt
men ook de volgende werkroosters: 7-11 u., 11-15 u., 12-16 u., 16-20 u.

C) KANTOORARBEID

Wij geven hier het voorbeeld van een bank of een verzekeringsmaat-
schappij waar vier dagen per week voltijds wordt gewerkt met een vrije
dag op woensdag. Hierdoor kan er gemakkelijker voor de kinderen
worden gezorgd die op woensdagnamiddag vrijaf hebben. Dit stelsel
bestaat eveneens in de overheidsdiensten, zonder dat het statutair per-
soneel hierdoor pensioenverlies lijdt.

Er bestaan ook stelsels waarin ’s morgens of ’s namiddags wordt ge-
werkt, maar hier nemen de werkgevers een enigszins terughoudende
houding aan, want bij secretariaatwerk is het moeilijk om de verant-
woordelijkheden vast te leggen, ook omdat men nooit zeker is dat in-
structies of zelfs inlichtingen keurig werden doorgespeeld.

Een bijzonder systeem wordt toegepast door het Belgische filiaal van
de verzekeringsmaatschappij GAN. Net als elders bestond hier een be-
hoefte om te herstructureren, vooral door de vooruitgang van de in-
formatica. De firma denkt eraan 6 à 8 van haar bedienden te ontslaan.
Maar er is een alternatief: de werkweek van 32 uren kan worden inge-
voerd voor 40 vrijwilligers die 4 x 8 u. zouden presteren in plaats van 5
x 7.22 u. Hierbij zouden zij hun promotiekansen behouden, maar 10
% van hun brutosalaris verliezen. De kleine verdieners alsook de sta-

giaires zouden van deze maatregel gespaard blijven. Niettemin moet
worden opgemerkt dat deze oplossing een loonverlies meebrengt, dat
hard kan aankomen. Anderzijds worden in de praktijk alleen minder-
geschoolden hierdoor getroffen. Volgens de directie is het immers moei-
lijk van gediplomeerde werknemers te verlangen dat zij 32 u. per week
gaan werken, want het beheer van een dossier is persoonlijk, en men
kan moeilijk aan de klant vragen om een andere dag terug te bellen,
omdat zijn vertrouwde dossierbeheerder niet werkt op het moment dat
hij belt. Hoe dan ook, deze maatregel voorkomt dat er mensen moeten
worden afgedankt, wat niet te versmaden is.

Tabel XXXI. Er wordt één week op twee gewerkt.

ma di wo do vr za
1e ploeg 10 10 10 R R R
2e ploeg R R R 10 10 10
3e ploeg R R R R R R
4e ploeg R R R R R R
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De Franse verzekeringsmaatschappij AXA is een ander voorbeeld. Zij
heeft zopas een originele arbeidsovereenkomst over time-sharing on-
dertekend. De op vrijwillige basis aanvaarde voorstellen zullen het mo-
gelijk maken personeel aan te werven. Dit houdt in dat sommigen van
de 8500 bedienden van deze verzekeringsgroep zullen kiezen hetzij
voor een deeltijdse betrekking volgens verschillende formules gaande
van een dagelijkse werktijdverkorting tot gewaarborgde schoolvakan-
ties gans het jaar door, met de mogelijkheid terug voltijds te gaan wer-
ken (tabel XXXII), hetzij voor het statuut van ″reservekader″. Deze laat-
ste formule kan de kaderleden ouder dan 55 en met meer dan 15 jaar
anciënniteit aanspreken. Tot hun zestigste ontvangen zij 70 % van hun
salaris en blijven gedurende deze periode beschikbaar voor het be-
drijf. Zij kunnen opgeroepen worden om voor een periode van één
week tot acht maanden jongeren op te leiden, bepaalde opdrachten uit
te voeren, andere personeelsleden te vervangen, enz.

De ″Assurances générales de France″ stellen het volgende voor:
- hetzij 7 u. per dag (11/12);
- hetzij 6,1 u. gemiddeld per dag (4/5 over 5 dagen/week);
- hetzij 7,6 u. gemiddeld per dag over 4 dagen (4/5 over 4 dagen/

week);
- alsook twee formules van 3/5 over 5 dagen/week en 3/5 over 3 da-

gen/week, die voorbehouden zijn aan werkneemsters die uit zwan-
gerschapsverlof terugkeren.

D) ZIEKENHUISSECTOR

In de ziekenhuissector is deeltijds werken erg verspreid. Vooral ’s mor-
gens bijvoorbeeld is de werkdruk het grootst. De onderbroken arbeids-
tijdregeling (bijvoorbeeld: 7-12 u. en 16-19 u.) stelt zowel bij een deel-
tijdse als bij een voltijdse betrekking dezelfde problemen, vooral wan-
neer de deeltijdse arbeid betrekking heeft op een vermindering van het
aantal gepresteerde dagen.

Vermelden we hier het probleem van een laboratorium van de ″Cli-
nique du Centre″, waar een personeelsinkrimping moest worden door-

Tabel XXXII. Schema waarbij met schoolvakanties wordt rekening gehouden.

jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec
XX XXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
XX XXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
XX XXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

X = periode van voltijds werken
wit = vakantieperiodes
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gevoerd. De 8 laatste nieuwkomers, wier betrekking op het spel stond,
zijn op een 3/4-betrekking overgestapt, terwijl de overigen een werk-
tijdverkorting van twee uur hebben aanvaard, waarbij ze evenwel een
brutoloonverlies van 5,27 % lijden.

E) INDUSTRIE

In de industrie bestaan er klassieke voorbeelden zoals Volkswagen,
waar men op een arbeidstijd van 28.8 u. is overgestapt om de werkge-
legenheid te waarborgen. Klassieke maatregelen zoals afremming van
de investeringen, ″zachte″ afvloeiing van het personeel, verkorting van
de wekelijkse arbeidstijd van 37 naar 36 u en gedeeltelijke werkloos-
heid volstonden niet om de situatie recht te trekken. Men was van oor-
deel dat er in Duitsland op 100 000 banen 30 000 te veel waren. De da-
ling met 20 % van de arbeidstijd door de overgang naar 28.8 u. per week
stemt overeen met 20 000 banen. Het jaarlijks inkomen daalt met 11 à
14 %, al naar gelang het geval, maar niemand zal om economische re-
denen ontslagen worden. De werknemers vinden dit een zeer positief
punt, aangezien het heel moeilijk is om een andere job te vinden. Hoe
dan ook, de werknemers moeten een inkomstenderving onder ogen
zien, en ook hun pensioen wordt minder. Deze nieuwe situatie kan hun
moreel aantasten. In de komende jaren zal deze overeenkomst verder
worden toegepast, waarbij enerzijds enkele loonaanpassingen en an-
derzijds een grotere flexibiliteit in het vooruitzicht worden gesteld. Op
grond van deze overeenkomst worden de productiekosten verlicht, en
op louter menselijk vlak bespaart de onderneming zich de kosten van
een duur sociaal plan. Het aandeel van de personeelskosten in de kost-
prijs van een wagen vermindert hierdoor. Het menselijk potentieel van
de onderneming blijft intact en de leeftijdspiramide geraakt niet uit zijn
evenwicht. Door de hierop volgende reorganisatie konden zelfs de ge-
bruikstijden van de machines worden verhoogd.

Recent hebben Electricité, Gaz de France, France Telecom voorge-
steld 32 u. per week te werken en er 35 te betalen, en dit met de stellige
belofte ook nog nieuwe mensen te zullen aanwerven.

Van nog andere gevallen geven wij hieronder enkele voorbeelden:
- Een meubelfabriek in Zedelgem: er is veel werk, maar onvoldoen-

de om twee volledige ploegen aan de slag te houden. Twee arbeiders
werkten op een machine van 7.35 u. tot 15.50 u. Thans delen deze twee
werknemers deze machine met twee deeltijdse werknemers en samen
werken ze veel langer, namelijk tot 20.35 u.

Werknemer A werkt voltijds 7.50 u. /dag van 7.35 u. tot 9 u., van
9.15 u. tot 12.05 u. en van 12.30 u. tot 16.05 u.

Werknemer B werkt voltijds 7.50 u. /dag van 12.30 u. tot 18.55 u. en
van 19.10 u. tot 20.35 u.
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Werknemer A’ werkt deeltijds van 7.35 u. tot 9 u., en van 9.15 u. tot
12.05 u.

Werknemer B’ werkt deeltijds van 16.05 u. tot 18.55 u. en van 19.10 u.
tot 20.35 u.

- NV SIEMENS OOSTKAMP biedt verscheidene formules van deel-
tijdse arbeid aan: 2 of 3 dagen bij het begin of het einde van de week,
of 1 week op 2.

- Een confectiebedrijf in de Vendée: om het hoofd te kunnen bie-
den aan periodes van productieve onder- of overbelasting werft dit be-
drijf voor zes maanden op twaalf personeel aan van 15 april tot 15 juli
en van 15 september tot 15 maart van het volgende jaar, onder voorbe-
houd dat er aanpassingen kunnen worden doorgevoerd die bij het be-
gin en het einde van iedere periode geen 10 werkdagen mogen over-
schrijden.

- Ontvangst en receptie: één persoon moet telkens aanwezig zijn van
9 u. tot 18 u., wat in tabel XXXIII wordt geïllustreerd.

De tabellen XXXIV en XXXV illustreren andere situaties die in de
dagelijkse praktijk kunnen voorkomen.

Het weekgemiddelde bedraagt 32 u. Om de drie weken hebben de
werknemers recht op een lang weekend van 4 dagen.

Tabel XXXIII. Deeltijdse arbeid waarbij iedere dag volgens een verschillende
arbeidstijdregeling wordt gewerkt.

ma di wo do vr za
1 9 - 18 14 - 18 14 - 18 9 - 18 9 -18 R
2 R 9 - 14 9 - 14 R R 9 - 18

Tabel XXXIV. Deeltijdse arbeid waarbij iedere week volgens een verschillende
arbeidstijdregeling wordt gewerkt.

ma di wo do vr za
1e week 8 8 8 8 8 R
2e week R R R R 8 8
3e week R R R R 8 8
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2) DEELTIJDSE PLOEGENARBEID

In tabel XXXVI wordt een voorbeeld gegeven van een arbeidsstelsel met
4 deeltijdse werknemers in een vast tweeploegenstelsel. De eerste en
de derde persoon werken in ploeg A en de twee andere in ploeg B.

3) DEELTIJDSE NACHTARBEID

Wij nemen een eerste voorbeeld uit de ziekenhuissector. De verpleeg-
sters werken tijdens de eerste week 4 opeenvolgende nachten van maan-
dagavond tot vrijdagmorgen, van 21 u. tot 7 u. Zij hebben dan 2 weken
vrij en vervolgens werken ze tijdens de vierde week van vrijdagavond
tot maandagmorgen. Hierop volgt een week van rust.

Een tweede voorbeeld uit de industrie waar continuarbeid wordt ver-
richt. Er wordt een deeltijdse nachtploeg ingezet van zondag tot dins-
dag.

Tabel XXXVII stelt een deeltijdse nachtploeg voor.

Tabel XXXV. Deeltijdse arbeid op jaarbasis, erg gewaardeerd op het platteland.

jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

X= periode waarin gewerkt wordt

Tabel XXXVI. Een arbeidsstelsel van twee voltijdse ploegen met vier deeltijdse
werknemers.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1e ploeg VM VM VM VM VM
2e ploeg NM NM NM NM NM

1e persoon VM VM VM R R
2e persoon R R R VM VM
3e persoon NM NM NM R R
4e persoon R R R NM NM
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4) WEEKENDARBEID

Men denke hier aan de ″Hansenne″- experimenten, geregeld door het
koninklijk besluit nr. 179 van 30.12.1982. Wij citeren hier het voorbeeld
van de onderneming ″Travenol″, waar het drieploegenstelsel tijdens de
eerste vijf dagen van de week met tweemaal twaalf uur op zaterdag en
zondag werd aangevuld. Zelfs al gaat het hier om deeltijdse arbeid, toch
komt de beloning met een voltijdse betrekking overeen door het spel
van de premies.

Aflossingsploegen worden ook ingezet in de chocoladefabriek Jac-
ques. Dit gebeurt niet om ontslagen te vermijden, maar wel om de over-
uren op te slorpen en werkgelegenheid te scheppen.

Het is goed te vermelden dat wij de gelegenheid hebben gehad bin-
nen eenzelfde onderneming werknemers te ontmoeten die tijdens het
weekend (zaterdag en zondag) werkten en hun echtgenote tijdens de
week (van maandag tot vrijdag). Hun motieven waren uiteenlopend
zoals b. v. de opvang van kleine kinderen, de bouw van een nieuwe
woning tijdens de week of het hebben van een tweede job. Doorgaans
ging het om een tijdelijke toestand die op lange termijn moeilijk houd-
baar was, vooral dan binnen de gezinsstructuur.

5) DEELTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING

Door loopbaanonderbreking kan de werknemer zowel in de privé- als
in de overheidssector zijn beroepsactiviteit helemaal of gedeeltelijk op-
schorten gedurende een bepaalde tijd om achteraf zijn vroegere be-
trekking binnen de onderneming terug op te nemen. De duur van de
loopbaanonderbreking bedraagt minimum drie maanden en maximum
twaalf maanden; ze kan eventueel hernieuwd worden, maar mag een
totale duur van vijf jaar niet overschrijden. De werknemer ontvangt een
aanvullende toelage en sedert kort mag hij ook de vijf jaar overschrij-
den op voorwaarde dat hij aan deze toelage verzaakt. Men heeft de toe-
stemming van de werkgever nodig (behoudens een collectieve arbeids-
overeenkomst op sectoraal of op bedrijfsvlak, of behoudens de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr 56 tot instelling van een beperkt recht op

Tabel XXXVII. Deeltijdse nachtploeg.

ma di wo do vr za zo
deeltijds ploeg A NM NM VM VM VM VM R

ploeg B VM VM N N N R R
ploeg C R R NM NM NM R R

deeltijds N N R R R R N

Iedere week veranderen de ploegen A, B en C onderling van werk.

201



onderbreking van de beroepsloopbaan, b. v. wanneer palliatieve zor-
gen moeten worden verstrekt aan een ongeneeslijke zieke die zich in
een terminale fase bevindt). Men moet worden vervangen door een vol-
ledig werkloze of door een persoon die deeltijds werkt om niet werk-
loos te zijn. Wij gaan hier niet diep in op de praktische modaliteiten,
maar willen enkel de grote lijnen schetsen, aangezien de betrokken re-
glementering voortdurend verandert. Loopbaanonderbreking maakt
thans deel uit van het sociale landschap in België. Zowat 50. 000 werk-
nemers maken van dit systeem gebruik en het succes van deze formu-
le overschrijdt ruimschoots de aanvankelijk door de wetgever gefor-
muleerde doelstellingen. Het stelsel biedt onbetwistbaar sociale voor-
delen en is een middel tot arbeidsverdeling dat kan bijdragen tot de
eventuele oplossing van het hoge percentage werkloosheid in ons land.
In sommige gevallen kan loopbaanonderbreking worden gezien als
ouderschapsverlof, want thans is één op twee rechthebbenden een
vrouw tussen 25 en 40. Door het feit dat deze maatregel wordt gebruikt
om voor de kinderen te zorgen, wordt het traditionele rollenpatroon
binnen het gezin versterkt bij gebrek aan andere oplossingen. Het ge-
brek aan degelijke opvangstructuren voor kinderen kan voor de vrouw
een hinderpaal zijn om voltijds in het beroepsleven te stappen. Deze
maatregel is beslist een hele stap vooruit, maar desalniettemin schenkt
deze toestand geen volledige voldoening. Men kan zich inderdaad vra-
gen stellen over de terugkeer naar de onderneming na een lange pe-
riode van loopbaanonderbreking. Er moet ook gedacht worden aan het
precaire statuut van de plaatsvervangers. Qua billijkheid zijn de voor-
waarden van de vooral bij vrouwen populaire loopbaanonderbreking
minder aantrekkelijk dan de voorwaarden qua brugpensioen, dat voor-
al bij mannen in trek is. Niettemin gaat het in beide gevallen om werk-
nemers die ertoe worden aangespoord zich uit de arbeidsmarkt terug
te trekken.

6) DEELTIJDS BRUGPENSIOEN

Aanvankelijk werd brugpensioen ten gevolge van een afdanking, slecht
onthaald door de werknemers , want door deze maatregel kon de on-
derneming het hoofd bieden aan economische moeilijkheden en wer-
den vooral oudere werknemers ontslagen. Thans wordt het stelsel be-
ter geaccepteerd en vertegenwoordigt het voor velen een sociaal voor-
deel in de vorm van een stelsel dat zeer dicht bij het vervroegd pen-
sioen aanleunt.

Het gaat hier om een andere formule, met name het deeltijds brug-
pensioen, dat enerzijds de werknemer in staat stelt zijn arbeidsdruk
door deeltijdse prestaties te verlagen en anderzijds zijn eigenlijk pen-
sioen voor te bereiden. De werknemers van ten minste 55 die al 25 jaar
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loontrekker zijn en recht hebben op een volledige werkloosheidsuit-
kering, moeten met hun werkgever een overeenkomst kunnen sluiten
teneinde naar een deeltijdse betrekking over te stappen. Hierdoor si-
tueert hun inkomen zich tussen het loon van een voltijdse werknemer
en dit van een voltijdse bruggepensioneerde. Wanneer de werknemer
die voor deze formule gekozen heeft, jonger is dan 60, zal zijn werk-
nemer bovendien verplicht zijn de deeltijdse betrekking aan een uit-
keringsgerechtigde werkloze toe te kennen. Dit is een middel om werk-
lozen opnieuw in het arbeidsproces in te schakelen en de deeltijdse ar-
beid tot een nieuwe bevolkingslaag uit te breiden.

7) WEERSLAG OP HET PRIVE- EN GEZINSLEVEN

We stellen vast dat het merendeel van de deeltijdse werknemers vrou-
wen waren. Een niet te verwaarlozen aantal heeft voor dit stelsel ge-
kozen. Deze vrouwen verschillen dan ook sterk van voltijdse werk-
neemsters.

Bovendien is er ook het feit dat deeltijdse arbeid voortvloeit uit een
beheerslogica van bedrijven die dit stelsel hanteren als een bijzondere
optie om aan flexibiliteitsbehoeften te voldoen. Men vindt er ook vrou-
wen die niet opgetogen zijn over dit stelsel. We hebben bewust voor
een voorbeeld uit het buitenland gekozen, alhoewel dergelijke geval-
len ook in België voorkomen. Het voorbeeld in kwestie is dat van een
warenhuis uit Parijs (MARUANI en NICOLE-DRANCOURT, 1989). De
grote meerderheid van het warenhuispersoneel werkt deeltijds maar
verkiest een voltijdse betrekking. Vermits dat niet kan, zoeken ze een
andere baan. De vrijgekomen deeltijdse betrekkingen worden echter
niet in voltijdse omgezet voor deeltijdse werkneemsters die erom vra-
gen; wel worden zij gebruikt om nieuw deeltijds personeel aan te trek-
ken. Zo hebben een deel van de werknemers alleen maar deeltijdse ar-
beid, omdat ze geen andere baan kunnen vinden.

Tabel XXXVIII hangt een beeld op van het percentage deeltijdse werk-
nemers die eigenlijk liever voltijdse arbeid zouden doen. Het gaat over
recente gegevens (1993), maar ik meen dat de gegevens over de Bel-
gische toestand met een zekere reserve moeten worden geïnterpre-
teerd, omdat zij uitgerekend slaan op een periode waarin deeltijdse ar-
beid werd aanvaard om aan werkloosheid te ontsnappen. Werknemers
kregen in ruil hiervoor een aanvullende uitkering, waardoor deze op-
lossing aantrekkelijk was. Ondertussen werd dit systeem echter afge-
schaft.
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Bovendien is er ook het feit dat, al verkiest men deeltijds te werken,
de werkuren niet steeds overeenstemmen met de persoonlijke voor-
keur van de werknemers. Waarom een deeltijdse baan aanvaarden om
meer tijd voor de kinderen te hebben, indien er op het einde van de
dag, ’s avonds of in het ergste geval op zaterdag en zondag moet wor-
den gewerkt?

Een enquête van het INSEE over de werktijden van de Fransen (GRIM-
LER, ROY,1987) vergelijkt voor moeders onder de 45 en met twee kin-
deren ten laste het werktijdenpakket van de voltijds- en deeltijds wer-
kende vrouwen (ten minste 15 uur minder dan de arbeidstijd van de
echtgenoot) alsook dit van thuiswerkende vrouwen.

Men stelt vast dat deeltijdse werkneemsters gemiddeld 17 minuten
langer slapen dan voltijdse werkneemsters en de niet-beroepsactieve
vrouwen.

De deeltijdse werkneemsters besteden 67 minuten meer aan huis-
houdelijke taken dan voltijdse werkneemsters, maar 70 minuten min-
der dan vrouwen zonder beroepsbezigheid. De grote verschillen moe-
ten worden gezocht enerzijds in de keuken waar de deeltijdse werk-
neemsters 97 minuten doorbrengen - hetzij slechts 11 minuten meer dan
voltijdse werkneemsters - maar 41 minuten minder dan niet-beroeps-
actieve vrouwen. Anderzijds hebben deze verschillen betrekking op be-
langrijke huishoudelijke taken die bij deeltijdse werkneemsters 88 mi-
nuten in beslag nemen - wat praktisch overeenkomt met het tijdsge-

Tabel XXXVIII. Percentage per land van werknemers die een voltijdse betrekking
boven een deeltijdse verkiezen.

Land ja ( %) neen ( %)
België 19 47

Denemarken 6 89
Frankrijk 89 11
Duitsland 8 92

Griekenland 78 22
Ierland 48 44

Italië 49 51
Nederland 18 78

Portugal 40 29
Spanje 63 35

Groot-Brittannië 11 89
Europees gemiddelde 37 61

Wanneer de som van de voor- en tegenstanders niet gelijk is aan 100, betekent dit dat
een aantal werknemers geen mening hebben.
Bron: DEDERICHS en KÖHLER (1993).

204



bruik van de niet-beroepsactieve vrouwen - of 40 minuten meer dan
bij de voltijdse werkneemsters.

Wanneer het op kinderverzorging aankomt, is er nauwelijks een on-
derscheidtussendeeltijdseenvoltijdsewerkneemsters.Deeltijdsewerk-
neemsters besteden 50 minuten aan hun kinderen, of 8 minuten meer
dan voltijdse werkneemsters, maar 55 minuten minder dan de niet-be-
roepsactieve vrouwen. Wat de opvoeding betreft, is de door deeltijdse
werkneemsters uitgetrokken tijd haast te verwaarlozen in absolute waar-
de, maar aanzienlijk in relatieve waarde (17 minuten in plaats van 13)
en deze bijkomende tijd ligt verhoudingsgewijs lager ten opzichte van
de niet-beroepsactieve vrouwen. We stellen dus vast dat de tijd die
rechtstreeks aan de kinderen wordt besteed, bij deeltijdse werkneem-
sters slechts 12 minuten (4 + 8) hoger ligt dan bij voltijdse werkneem-
sters (GADBOIS, 1995). Men kan zich dus afvragen of dit minieme ver-
schil volstaat om een deeltijdse betrekking te rechtvaardigen. De be-
langrijkheid van haar aanwezigheid zowel als oppasster en als psycho-
logische toeverlaat mag niet worden geminimaliseerd.

Wat de vrijetijdsbesteding betreft, moet worden aangestipt dat deel-
tijdse werkneemsters hieraan 36 minuten meer besteden dan voltijdse
werkneemsters. Ze besteden meer tijd aan culturele activiteiten, zijn
communicatiever, hebben een ruimer verenigingsleven, beoefenen wel
minder sport, kijken evenveel televisie en lezen boeken, maar zij beoe-
fenen al deze activiteiten in veel mindere mate dan niet-beroepsactie-
ve vrouwen. Wij onthouden vooral dat al deze cijfers alleen maar fei-
tenmateriaal weerspiegelen, zonder dat hierdoor de onderliggende psy-
chologische realiteit wordt gegeven. Bovendien gaat het slechts om ge-
middelden die een totaal andere realiteit kunnen verdoezelen.

Ook is het zo dat de echtgenoten van deeltijds werkende vrouwen
minder tijd besteden aan huishoudelijke taken zoals koken, knutselen
en tuinieren, alsof ″wannneer wordt overgeschakeld op deeltijds wer-
ken, de eerdere taakverdeling van het paar terug verandert en men her-
valt in een meer traditioneel rollenpatroon″ (KERGOAT, 1984).

Er wordt iets meer tijd uitgetrokken voor kindgebonden activitei-
ten (24 minuten tegenover 19), maar niettemin blijft de hieraan beste-
de tijd aan de magere kant. Bovendien moet er rekening worden ge-
houden met het feit dat er kinderen van alle leeftijden zijn, van zuige-
ling tot tiener. Het type werkrooster, het maatschappelijk niveau en de
leeftijdsklasse zijn ook doorslaggevende elementen.

8. GEVOLGEN VOOR HET BEROEPSLEVEN

Deeltijdse arbeid kan interessant zijn voor fysiek en psychologisch be-
lastende werkzaamheden. Studenten kunnen er ook baat bij hebben als
zij verder willen studeren en een financieel ruggensteuntje nodig heb-
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ben. Terzelfder tijd kunnen zij dan ook hun eerste werkervaring op
doen. Deeltijds werken kan ook aantrekkelijk zijn voor vrouwen die
hun beroeps- en gezinsleven op een harmonieuze wijze wensen te or-
ganiseren en ze ontsnappen zo vaak aan werkloosheid die dikwijls als
zeer negatief ervaren wordt. In al deze gevallen is er steeds een motief
aanwezig dat wijst op enige voldoening en op het verlangen zich nut-
tig te maken, wat uiteindelijk ten goede komt aan de onderneming en
vooral aan het individu zelf. Een dergelijke benadering leidt tot een be-
ter rendement, een betere arbeidskwaliteit, minder absenteïsme, enz...

Van de resterende problemen zullen wij er enkel een paar aanstip-
pen die naar ons gevoel het belangrijkst zijn.

Meestal vereist deeltijdse arbeid maar weinig kwalificaties. Daarom
werken vooral vrouwen deeltijds, maar hun promotiekansen zijn be-
perkt en hun lonen zijn eerder aan de lage kant. Indien de ontwikke-
ling van deeltijdse arbeid beperkt blijft tot uitgesproken vrouwelijke
jobs, dan zal er steeds een ongelijke behandeling tussen mannen en
vrouwen blijven bestaan. Dit houdt in dat het traditionele gezinspa-
troon waarin de man de broodwinner is, blijft domineren. Er moet dus
deeltijds werk komen in jobs met hogere kwalificaties waardoor vrou-
wen stabielere arbeidscontracten krijgen, het risico van een neerwaart-
se beroepsmobiliteit vermindert en ook mannen meer interesse gaan
tonen voor dit soort werk.

Een tweede belangrijk probleem houdt verband met werkonzeker-
heid, waardoor men soms wordt verplicht minder gunstige en minder
valoriserende arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Wij staan dan ook
zeer sceptisch tegenover de ″uur U″-contracten die in Groot-Brittan-
nië, gebruikelijk zijn waarbij deeltijdse werknemers verplicht zijn zich
ter beschikking te houden van de werkgever die op hen een beroep doet
zodra er werk is. Deze contracten kunnen ook slaan op een klein aan-
tal werkuren die onvoldoende zijn om te ″overleven″, maar die mis-
schien de hoop bieden later toch nog een beter arbeidscontract te kun-
nen losweken. Natuurlijk moet men niet veralgemenen: studenten kun-
nen contracten voor een dag of voor een week aangeboden krijgen en
zijn hiermee zeer tevreden, maar dit slaat enkel op een welbepaalde
bevolkingscategorie. Studenten kunnen ook belangstelling hebben voor
contracten waarbij na de les op het einde van de dag nog een paar uren
worden gepresteerd.

Afgezien van het soms precaire karakter van de deeltijdse arbeid, be-
staat er ook het probleem van de onzekerheid om met de sociale wet-
geving en de pensioenregeling in orde te zijn. Een minimaal recht op
pensioen per gepresteerd jaar werd zopas ingevoerd, in zoverre de be-
roepsactiviteit ten minste met een deeltijdse betrekking overeenstemt.
De sociale gesprekspartners wensen dat met de beroepsbezigheid wordt
rekening gehouden, zodra een derdetijdse betrekking wordt bekleed.
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De niet gewerkte tijd moet evenwel nog geherwaardeerd worden. Voor
de vrijwillig deeltijdse werknemer wordt met vrije tijd geen rekening
gehouden. Dit is normaal, maar indien men deeltijds werken wenst aan
te moedigen, zou het misschien wenselijk zijn stimulansen in te bou-
wen. Voor de onvrijwillig deeltijdse werknemer die liever deeltijds
werkt dan helemaal niet, zou het niet logisch zijn dat bij de berekening
van zijn pensioen zijn arbeid minder zou worden gevaloriseerd dan
wanneer hij werkloos was gebleven. Kortom, de deeltijdse werknemer
moet als een volwaardige werknemer worden beschouwd. Dit princi-
pe zou moeten gelden voor minstens een deeltijdse betrekking en zo
mogelijk voor een derdetijdse betrekking. In deze geest heeft de rege-
ring in de lente van 1997 besloten dat men inzake pensioenen voor-
taan recht heeft op het jaarlijks minimum zodra men een derdetijdse
betrekking heeft bekleed. Alhoewel het probleem voor ieder individu
verschillend ligt, kunnen deze werkroosters het beste via een dialoog
worden ingevoerd. Organisatorisch bestaat er geen absolute regel, want
niet enkel de werknemers maar ook het werk kan verschillend zijn. Bij-
gevolg geldt de oplossing voor een specifiek geval niet altijd voor an-
dere gevallen. Men moet hoe dan ook aandacht besteden aan de totale
arbeidsduur en aan de goede organisatie van ploegen- en nachtarbeid
op grond van de beginselen die in het eerste deel werden besproken.

Dit zijn slechts enkele bedenkingen, maar wij zouden dit hoofdstuk
willen afsluiten met een tabel, waarin een reeks maatregelen ter bevor-
dering van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen bij deel-
tijds werken worden voorgesteld (tabel XXXIX naar het onderzoeks-
werk van FAGAN, PLANTEGA, RUBERY; 1996).
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HOOFDSTUK 2.
Gecondenseerde arbeidstijd

In feite betreft het hier een probleem dat reeds besproken werd bij ploe-
gen- en nachtarbeid, o. m. bij werktijden van 12 uur. Toch willen we dit
stelsel in een ruimer kader situeren en de meest frequente toepassin-
gen toelichten.

1. DEFINITIE

Een eerste definitie komt van TEPAS (1985), en stelt dat het om iedere
werktijdregeling gaat van meer dan 8 uur per dag gedurende minder
dan 5 dagen per week. In deze stelsels worden er dienstprestaties van
9, 10 en 12 uur per dag geleverd voor een normale arbeidstijd van 36 à
40 uur. Thans worden deze werkroosters eveneens ingevoerd voor deel-
tijdse werknemers die op bepaalde dagen meer dan 8 uur presteren.
Er zijn ook werknemers die doorlopend meer dan 5 dagen werken en
eigenlijk onder deze definitie vallen. Bij bepaalde beroepen is de ar-
beidstijd over een veel langere periode gespreid (bijvoorbeeld 14 da-
gen), omdat de werknemers ver van huis werken, maar deze arbeids-
tijd wordt dan door een lange rustperiode gevolgd. Wij denken bij-
voorbeeld aan de koopvaardij, aan het personeel van boorplatformen,
aan piloten en het vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen.
Wij vinden het derhalve noodzakelijk een definitie te formuleren waar-
in arbeidstijden van meer dan 8 uur per dag vervat zijn en/of periodes
van meer dan 5 dagen, ongeacht of de werknemers deeltijds of voltijds
werken.

We kunnen dan ook gemakkelijk over arbeidstijden op maand- of
jaarbasis spreken. Het ligt voor de hand dat formules zoals 32 uur over
4 dagen met een vermindering van de sociale bijdragen, zoals thans
wordt voorgesteld, niet in dit kader passen.

2 VOOR- NADELEN

a. Werkgevers

In onze tijd waar van werknemers een grotere flexibiliteit verwacht
wordt bij de keuze van de arbeidsplaats of van arbeidstijd, is het nor-
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maal dat deze ″gecondenseerde″ werkroosters de belangstelling van
werknemers en werkgevers wegdragen.

De werkgevers zien hierin talrijke voordelen die allemaal met flexi-
biliteit te maken hebben., een beheersconcept dat erg in de mode is en
waarvan zowel variabele en verkorte werktijden, loopbaanonderbre-
king, op persoonlijke verdienste gebaseerde lonen en aan bedrijfswinst
gekoppelde lonen deel uit maken. De werkgevers bedoelen hiermee dat
volgens hen de arbeidsorganisatie moet worden versoepeld, want haar
strakheid remt het concurrentievermogen van de ondernemingen en
doet de werkgelegenheid dalen. De gebruiksduur van de uitrustingen
werd geoptimaliseerd. Deze verhoogde flexibiliteit wordt gewoonlijk
verkregen via geldelijke compensatie. De loonkosten per werknemer
worden hierdoor verhoogd, maar per geproduceerde eenheid verlaagd
door het intensiever gebruik van het productieapparaat.

Als de waakzaamheid verflauwt, neemt de gemiddelde reactietijd
toe. In het eerste gedeelte hebben wij de studie van KELLY en SCHNEI-
DER (1982) geciteerd. Hierin hadden zij een wiskundig model gebruikt
om bij lange diensttijden het toenemend risico in te schatten, indien
deze diensttijden in de kernindustrie zouden worden ingevoerd. Zij
hebben berekend dat een diensttijd van 12 uur vergeleken met een
diensttijd van 8 uur het risico op menselijke fouten verdubbelt en het
risico op een ″publiek incident″ met 70 % doet toenemen. Zo kunnen
ook bij buschauffeurs (POKORNY et al., 1981) en bij vrachtvoerders
(HAMELIN, 1987) het aantal ongevallen toenemen. Sommige studies
bevestigen deze resultaten voor andere bevolkingsgroepen (DUCHON,
SMITH, 1993) en andere spreken ze tegen (WILLIAMSON, 1994). Om
geldige vergelijkingspunten te hebben, moet men rekening houden met
de aard en de intensiteit van het werk.

Tabel XXXX illustreert het risico van ongevallen volgens het aantal
gepresteerde uren.

Zodra er tien uur gewerkt wordt, verhoogt het risico van ongeval-
len en volgt het een exponentiële curve.

Naarmate de uren verstrijken, verhoogt de productie niet in gelijke
mate. Voor een dagelijkse arbeidsduur van 8 u. bestaat er een min of
meer gezonde verhouding tussen arbeidsduur en productie. Na tien
uur arbeid, vertraagt het werkritme door opkomende vermoeidheid die
niet meer wordt gecompenseerd door een verlenging van de dagelijk-
se arbeidsduur (LEHMAN, 1953).

Figuur 22 schetst de verhouding tussen de productie en het aantal
gepresteerde uren. De productie is gelijk aan 100 % bij een dagelijkse
arbeidsduur van 8 uur.
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Tabel XXXX. Het risico van ongevallen en het aantal arbeidsuren.

relatief risico

gepresteerde uren

Bron: FOLKARD, 1996.

productie

dagelijkse arbeidsduur (in uren)

Figuur 22. Schematische voorstelling van de productie volgens het aantal
gepresteerde uren.
Curve A: verhouding tussen de dagelijkse arbeidsduur en de productie.
Curve B: verband tussen de dagelijkse arbeidsduur en de productie voor weinig
vermoeiend werk.
Curve C: geval van zeer zware fysieke arbeid.
Volgens LEHMANN
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Uit een tussen 1993 en 1995 gemaakte studie van het INRS in Nancy
en van het LPPE, laboratoire de psychologie et de physiologie environ-
nementales, van het CNRS in Straatsburg over de psychologische ge-
volgen van de verlenging van de arbeidsduur en van de verkorte werk-
week, kan worden besloten dat het 3x12-stelsel een negatieve weer-
slag heeft op het prestatievermogen. Niettemin moet erbij worden ver-
meld dat het over laboratoriumresultaten gaat. Volgens deze enquête
hebben werknemers in het 3x12 u.-stelsel een trager reactievermogen
dan deze uit het 5x8-stelsel. Bij het 3x12 u.-stelsel is de globale slaap-
duur van minder goede kwaliteit. Dit is wellicht te wijten aan het feit
dat bij een verlenging van de arbeidsduur ook de voor de slaap gun-
stige periode wordt ingekort.

ROSA et al. (1986) komen op het terrein tot dezelfde bevindingen.
DANIEL en POTASOVA (1989) vergeleken twee systemen van snel-

le ploegwisselingen (beurten van 8 u. en 12 u.) en kwamen tot de vast-
stelling dat de werknemers in een achturig stelsel betere prestaties le-
verden.

Bij vergelijking met achturige ploegen stelden TODD et al. (1989) een
vermindering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de zieken-
huizen vast voor ploegen die 12 u. presteerden.

Volgens sommige studies zouden werknemers meer gemotiveerd
zijn door het vooruitzicht op een groter aantal vakantiedagen. De on-
derneming kan besparen op vaste kosten, op het opstarten en stilleg-
gen van de installaties en op het onderhoud van de machines, wan-
neer zij al haar activiteiten op minder dagen weet af te handelen. Hier-
bij komen nog alle voordelen van de verlenging van de gebruiksduur
van de uitrustingen, wanneer de onderneming gedurende 5, 6 of 7 op-
eenvolgende dagen aan de slag blijft, alhoewel dan de loonkosten voor
het omkaderingspersoneel stijgen. Bovendien is het moeilijk om het
werkrooster van bedienden en arbeiders op elkaar af te stemmen.

b. Werknemers

Door deze arbeidsorganisatie kan er, althans theoretisch, gemakkelij-
ker worden ingespeeld op de individuele verwachtingen van de werk-
nemers en kan de arbeidstijd beter worden beheerd. De werknemers
hebben meer vrije dagen, minder reiskosten en verliezen minder tijd
bij hun verplaatsingen. Het sociaal en gezinsleven wordt er vaak door
vergemakkelijkt. Wanneer er een nachtploeg in de werktijdregeling is
opgenomen, is er minder werk en zijn de nachtelijke werkbeurten veel
korter, wat alweer de vermoeidheid vermindert. Dan rest nog het pro-
bleem van de duur van de respectievelijke werkbeurten, waardoor extra
vermoeidheid kan optreden en gezondheidsproblemen kunnen ont-
staan. Ook hier kan er geen algemeen besluit worden getrokken. Alles
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hangt af van de aard van het werk, van zijn intensiteit, van de arbeids-
organisatie en van de taakinhoud. Maar er zijn ook andere factoren die
meespelen zoals bijvoorbeeld de typologie en de leeftijd van het indi-
vidu, het aanvangsuur en het einde van de werkbeurt en de tijd nodig
voor het woon-werk-traject. Een arbeider bijvoorbeeld die ver van zijn
werk woont, zal trachten het aantal werkdagen te condenseren om
meer vakantiedagen te kunnen opsparen en zo langer bij zijn familie
te kunnen zijn. Volgens RAAIJMAKERS (1994) hebben werknemers in
een verkort werkrooster beduidend meer en duidelijk verschillende
vrijetijdsactiviteiten in vergelijking met de andere werknemers. Vol-
gens een andere studie wordt het gemis aan sociale activiteiten en het
gebrek aan aandacht voor de wederhelft, tegen alle verwachtingen in,
niet gecompenseerd tijdens de bijkomende rustdagen (AMEN, 1993).

De gezondheidsproblemen en de slaapstoornissen nemen toe met
de leeftijd en de anciënniteit (DE VRIES et al., 1990).

Diverse enquêtes onder de arbeiders onthullen dat de arbeidsinten-
siteit en de duur van de werkdagen voor de nodige spanning zorgen.
Als hierbij fysieke vermoeidheid komt leidt dit tot een toestand van op-
winding en geprikkeldheid. En aangezien op het werk geen stoom kan
worden afgeblazen, zal de werkneemster zich ’s avonds op echtgenoot
en kinderen afreageren (ANACT, 1981; BOHLE, 1996).

Wat de spijsverteringsstoornissen betreft, spreken de resultaten van
de studies elkaar tegen.

Bovendien moeten we steeds waakzaam blijven bij de blootstelling
van werknemers aan toxische stoffen, waarvan de toegelaten waarden
steeds over een periode van 8 werkuren worden berekend. Derhalve
zou het goed zijn de blootstellingswaarden voor deze werknemers te
herzien..

Voor een gedetailleerde studie van de medische en psychosociale ef-
fecten kan men naar het eerste deel teruggrijpen.

In zijn geheel beschouwd, worden lange werkperiodes betrekkelijk
goed verdragen (CONRAD-BETSCHART, 1990).

Dit is evenwel niet steeds het geval.
Figuur 23 toont de resultaten van een studie met betrekking tot 2115

arbeiders en bedienden die op vier verschillende plaatsen maar bin-
nen dezelfde bedrijfstak worden tewerkgesteld.

Op een schaal van 0 tot 5 komt punt 1 overeen met een volledige
aanvaarding en punt 5 met een totale afkeuring van het stelsel.

We stellen vast dat de graad van afkeuring van plaats tot plaats ver-
schilt. Dit toont dus aan dat het niet volstaat te beweren dat langere
werktijden bij werknemers vrij positief overkomt, maar dat hun me-
ning moet worden gevraagd en dat ze vooral moeten worden voorge-
licht.
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TEPAS et al. (1985) menen ook nog een tweede punt te moeten aan-
stippen: de vertrouwdheid van de werknemers met een of ander ar-
beidssysteem kan hun keuze verschillend beïnvloeden.

Fabriek A Fabriek B Fabriek C Fabriek D

Figuur 23 . Aanvaardingsverschillen bij werkbeurten van 12 u. afhankelijk van de
werkplaats.

Volgens D. L. TEPAS (1990).

ploegen van 8u. ploegen van 8 en 12u. ploegen van 12u.

PLOEGEN VAN 8u en/of 12u.
Voorkeur voor 6 u.
Voorkeur voor 10 u.

Voorkeur voor 8 u.
Voorkeur voor 12 u.

Figuur 24. Voorkeuren volgens de ″historiciteit″ van ploegenarbeid.
Volgens D. I. TEPAS (1990).
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Afbeelding 24 toont de voorkeur van werknemers volgens het type
werkrooster waarmee ze vertrouwd zijn.

De eerste groep vertegenwoordigt de werknemers die uitsluitend 8
u. presteren, de tweede groep de werknemers die 8 en 12 u. presteren
en de derde groep betreft de werknemers die uitsluitend 12 u. preste-
ren. De aanduidingen zoals 6 u., 8 u., 10 u. en 12 u. stellen de duur van
de verschillende werkbeurten voor waarover het personeel wordt on-
dervraagd. Op de ordinaat wordt het percentage van de positieve ant-
woorden afgebeeld.

Al gaat globaal genomen de voorkeur uit naar ploegen van 8 u., toch
stelt men vast dat werknemers die met het twaalfurige stelsel vertrouwd
zijn positiever staan tegenover dit type van arbeidsorganisatie. COL-
LIGAN en TEPAS (1986) stippen nog een derde punt aan. De voorkeur
voor werkbeurten van 12 u. is in bepaalde gevallen gebaseerd op mo-
tieven die verband houden met de leefgewoonten na de werkuren.
Soms kunnen deze motieven echter in tegenstrijd zijn met de gezond-
heids- en veiligheidsvoorschriften.

TEPAS, (1990) onderstreept ook nog een vierde punt: zonder voor-
afgaande studie kan een arbeidsstelsel van een land met een hoge tech-
nologische ontwikkeling niet op een ontwikkelingsland worden ge-
transponeerd.

Wij sluiten deze paragraaf af met een voorstelling van de potentiële
risico’s van de glijdende werktijden (zie tabel XXXXI).

In feite moet men bij de invoering van lange werkdagen bijzonder
omzichtig te werk gaan. Pas na een globale en participatieve ergono-
mische studie kan men in bepaalde gevallen het licht op groen zetten.
Voorwaarden hiervoor zijn: de aard van het werk en de intensiteit van
de arbeidsbelasting moeten verenigbaar zijn met lange dagen, de beurt-
wisselingen moeten ervoor zorgen dat de vermoeidheid tot een mini-
mum wordt herleid (er mag niet langer dan 2 à 3 opeenvolgende da-
gen worden gewerkt en de ploegen mogen niet te vroeg ’s morgens be-
ginnen). Hiertoe dient er rekening te worden gehouden met de leef-
tijd van de werknemers, moeten overuren in de mate van het moge-
lijke worden geweerd en moeten afwezige werknemers worden ver-
vangen.

3. WETTELIJKE ASPECTEN

De wettelijke arbeidsduur die 8 u. per dag en 40 u. per werk bedraagt,
kan in bepaalde gevallen worden opgetrokken. Bij opeenvolgende ploe-
gen kan de daggrens van de arbeidsduur op 11 u. en de weekgrens op
50 u. worden gebracht. Hetzelfde geldt in sommige bedrijfstakken voor
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bepaalde categorieën van ondernemingen en in sommige ondernemin-
gen waar de normale grenzen van de arbeidsduur niet kunnen wor-
den nageleefd (machtiging bij Koninklijk Besluit na advies van het Pa-
ritair Comité). Hetzelfde redenering geldt voorbereidende en aanvul-
lende werkzaamheden die noodzakelijkerwijs buiten de normale pro-
ductie-uren moeten worden verricht (bij Koninklijk Besluit en na raad-
pleging van het Paritair Comité).

De grens van de dagelijkse arbeidsduur kan op 12 u. worden ge-
bracht voor werk dat niet mag worden onderbroken. De arbeidsduur
wordt dan per trimester in plaats van per week berekend. Bovendien
kan deze periode bij Koninklijk Besluit en na advies van het Paritair Co-
mité of bij collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van de sector
of van de onderneming op een jaar worden gebracht.

In de bouwsector mag er tijdens de zomerperiode of wanneer het
uitermate druk is 9 u. per dag en 45 u. per week gewerkt worden, zon-
der dat het overwerk op jaarbasis 64 u. overschrijdt.

Tabel XXXXI. Potentiële risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van
werknemers met glijdende werktijden.

potentiële risico’s s8 u. ploegen-
arbeid

gevolgen op
lange termijn

van de
onregelmatige

werktijden
vermoeidheid en dalende prestaties XX XX X
toenemende blootstelling aan de chemi-
sche en fysieke risico’s

X - (X)

slaapstoornissen en onvoldoende rust XX XX (X)
risico’s bij zware arbeidsbelasting, volge-
houden waakzaamheid of repetitieve ar-
beid

XX XX X

storingen van het gezinsleven XX XX XX
storingen van het maatschappelijk leven
en psychosociale factoren

X XX XX

weerslag van lange reistijden XX X X
storingen op het vlak van de arbeid (X) X X
toenemende stressverschijnselen bij
zwangerschap

- X (X)

chronische uitingen van gebrekkige aan
passing

(X) X X

(X) houdt vermoedelijk verband met de werktijdregeling.
X zeer waarschijnlijk, met een bepaalde graad van zekerheid
XX houdt meer dan waarschijnlijk verband met de werktijdregeling; gestaafd door be-
wijzen.
Naar alle waarschijnlijkheid zou er een verband met de werktijdregeling bestaan.
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Ten slotte kan in bepaalde gevallen afgeweken worden van het vo-
rige in geval van uitzonderlijk veel werk of in geval van overmacht.

4. VOORBEELDEN

Wij moeten erop wijzen dat de door ons gekozen voorstelling enigs-
zins artificieel en willekeurig kan overkomen. We zien zowel prestaties
van meer dan 5 dagen als prestaties van minder dan 5 dagen met res-
pectievelijk een arbeidsduur van meer dan 8 u.. Wij zullen telkens een
of ander aspect verder uitwerken, naar gelang van de gekozen rubriek.

A) WERKNEMERS DIE MEER DAN 5 OPEENVOLGENDE DAGEN
WERKEN

Wij denken hier aan systemen die wij in de staalindustrie hebben be-
studeerd, waar gewoonlijk cycli van 21 dagen, gevolgd door 7 rustda-
gen worden toegepast. In feite gaat het om 7 ochtenden gevolgd door
7 namiddagen die op hun beurt worden gevolgd door 7 nachten. Zoals
bekend is deze sequentie te verkiezen boven een rotatie in tegenwij-
zerzin, want hierdoor valt de rustperiode na de vermoeiende nacht-
dienst. Ook verloopt er 24 u. tussen de namiddag en de nacht.

Een tweede voorbeeld komt uit de sector van de gezondheidszorg.
Wij bestudeerden de toestand in 5 bejaardentehuizen. Er is een perma-
nente nachtdienst en het werkrooster loopt van 21 u. tot 7 u. van vrij-
dagavond tot de volgende vrijdagmorgen, wat neerkomt op 7 opeen-
volgende nachten. Afgezien van het feit dat het verkieselijk is korte
beurtwisselingen in te voeren, hebben wij nog op een ander probleem
gewezen, met name dat de keuze van de aanvangsdag van de cyclus
niet onbelangrijk is. 86 % van de vrouwelijke personeelsleden zijn ge-
huwd en hebben kinderen. De eerste nacht eindigt op zaterdagmor-
gen en dan hebben de kinderen vrijaf. De kans is dus groot dat het er
thuis luidruchtiger aan toegaat, wat moeder’s slaap zou kunnen ver-
storen. Anderzijds is het positief dat de vader ook een rustperiode heeft
en zich dus met de kinderen kan bezig houden maar dit geldt ook als
de cyclus op een andere dag begint. De tweede nacht eindigt op zon-
dag. Wij vinden dezelfde storende geluiden terug. Hierbij komt nog dat
de moeder aan het gezinsleven op zondag wenst deel te nemen, waar-
door de slaapperiode nog korter wordt. De nachtarbeidster vat dus de
derde nacht aan met een aanzienlijk slaaptekort. De toestand zou mer-
kelijk kunnen worden verbeterd, wanneer de cyclus op maandag zou
beginnen.

Men vindt gelijkaardige werktijdregelingen van 7 nachten bij nacht-
waaksters in ziekenhuizen. In deze en volgende gevallen worden de
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verlofdagen na een arbeidsduur van meer dan 40 u. overgedragen. Dit
biedt op het sociaal-familiale vlak bepaalde voordelen, omdat men meer
opeenvolgende dagen verlof krijgt, maar de vermoeidheid stapelt zich
op. Men moet er dus nauwkeurig toezien op het begin en het einde van
de werkbeurt en men zal trachten te kiezen voor de voorwaartse rota-
tie zoals aangegeven in het eerste deel. Wij worden hier geconfron-
teerd met het conflict tussen de voordelen van een korte beurtwisse-
ling op de gezondheid en de voorkeur van vele werknemers om vrije
dagen te cumuleren. Al staan wij achter korte beurtwisselingen, toch
menen wij dat ieder geval afzonderlijk moet worden beoordeeld. Om
welk type van arbeid gaat het? Wat is de intensiteit van deze arbeid?
Onder welke omstandigheden wordt hij verricht? Door wie? Dit zijn
enkele vragen die men zich kan stellen, vooraleer een werktijdrege-
ling wordt uitgewerkt. In dit verband hebben VOLKOFF et al. (1993)
een bevolking van 21. 378 mannen en vrouwen bestudeerd met een zelf-
evaluatietest. Deze omvat een reeks vragen met binaire antwoorden
over de leeftijdsgebonden weerslag van de werktijdregeling op de slaap.
Bij het bekijken van de resultaten waren zij duidelijk verrast over de
omvang van de slaapstoornissen volgens de leeftijd. Bij een normaal
werkrooster vinden zij slaapstoornissen bij 2 mannen op 5 en 1 vrouw
op 2, wanneer ze 52 zijn en ouder. Bij opgesplitste uurroosters stellen
zij stoornissen vast bij 55 % van de mannen en 60 % van de vrouwen
in dezelfde leeftijdsklasse.

In de textielsector hebben wij het volgende stelsel ontmoet: 7 och-
tenden / 2 rustdagen / 7 nachten / 3 rustdagen / 7 namiddagen / 2 rust-
dagen met een inhaalrust voor de te veel gepresteerde uren die de
werknemers trachtten op te sparen.

In eenzelfde context citeert COSTA (1994) een voorbeeld uit de sec-
tor van de papierindustrie, waar volgens een drieploegenstelsel wordt
gewerkt (2 ochtenden / 2 namiddagen / 2 nachten / 2 rustdagen). Maar
in de lente en in de herfst wordt de arbeidsduur tot 5 dagen beperkt (2
namiddagen / 1 ochtend / 1 nacht / 1 ochtend / 1 nacht met een och-
tend- en nachtploeg op dezelfde dag, wat bij ons niet acceptabel is), zo-
danig dat de als nevenberoep beoefende landbouwactiviteiten verge-
makkelijkt worden.

Op boorplatformen in de Noordzee wordt er gedurende 12 u. per-
manent gewerkt over een periode van 14 dagen, gevolgd door 14 rust-
dagen. Stelsels met lange rusttijden worden ook aangetroffen in de
luchtvaart voor piloten en het vliegend personeel alsook in de koop-
vaardij.
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B) WERKNEMERS DIE 5 DAGEN EN MINDER WERKEN EN
TIJDENS IEDERE PLOEG MEER DAN 8 U. WERKEN

Een voorbeeld uit de auto-industrie zou als model voor andere onder-
nemingen kunnen dienen. Van twee ploegen die gedurende 5 dagen 8
u. presteren en die zo nodig op tijdelijke werkloosheid kunnen wor-
den geplaatst, werd overgestapt op twee ploegen met een dagpresta-
tie van 9 u.. De weken kunnen variëren van 3 tot 5 werkdagen. De ar-
beiders worden betaald alsof ze nog steeds 5 dagen van 8 u. werken.
Men heeft de lonen afgevlakt op het jaargemiddelde, zodanig dat de
korte en lange weken geen invloed hebben op het inkomen. Bijgevolg
is er ook geen tijdelijke werkloosheid. Er wordt 189 dagen per jaar ge-
werkt en er zijn maximum 10 weken van 5 dagen, 28 weken van 4 da-
gen, 9 weken van 3 dagen en 1 week van 0 dagen (de week tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar is traditioneel een sluitingsweek). Er wordt een maxi-
mum van 4 weken van 5 dagen voorzien; deze kunnen elkaar opvol-
gen, maar de vijfde week omvat steeds 4 of 3 dagen. Bij de evaluatie
van het systeem werd vastgesteld dat de werknemers op vrijdagna-
middag het meest vermoeid waren: men heeft dus hun aantal tot 3 be-
perkt voor alle weken met 5 werkdagen. Vroeger presteerden de werk-
nemers 212 dagen per jaar, thans presteren zij 23 dagen minder. Bijge-
volg verminderen de reiskosten en de verplaatsingsduur, waardoor 23
dagen meer aan het gezin en aan andere activiteiten kunnen worden
besteed. Iedere maand publiceert de commerciële dienst een raming
voor de volgende maand. Een paritair samengestelde flexibiliteitscom-
missie analyseert iedere maand de werkkalender.

Een ander voorbeeld is IKEA, een meubelgigant die in België op een
bepaald moment de toelating kreeg om ’s zondags open te blijven. De
klanten werden beter bediend, omdat meubelen kopen een gezinsac-
tiviteit is die vooral beoefend wordt wanneer alle gezinsleden vrij heb-
ben. Door deze oplossing werd de arbeidsbelasting van het personeel
beter verdeeld. Door op zondag open te houden kon de enorme toe-
loop op zaterdag worden opgevangen. Dit experiment had betrekking
op 85 % van de werknemers en beoogde een verkorting van de weke-
lijkse arbeidsduur van 36 naar 34 u. (voltijdse prestaties), een wijziging
van het werkrooster (glijdende werk- en rustdagen), een verdubbe-
ling van het loon voor zondagsdienst en de belofte om meer mensen
in dienst te nemen.

De werktijdregeling was de volgende:

- Openingsuren:
Maandag: 11 tot 20 u.
Dinsdag: gesloten
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Woensdag: 11 tot 20 u.
Donderdag: 11 tot 20 u.
Vrijdag: 11 tot 21 u.
Zaterdag: 9 tot 18 u.
Zondag: 10 tot 17 u.

- Uurrooster van de ploegen:

Onder druk van de vakbonden en andere ondernemingen uit de sec-
tor moest dit experiment worden gestopt. Bij het invoeren van nieuwe
arbeidstelsels moet men zich onvermijdelijk aan dergelijke problemen
verwachten!

Een ander, zeer actueel voorbeeld treffen we aan in een industriële
wasserij waar twee ploegen van 5 werkneemsters 4 dagen per week
werken en 9.15 u. per dag presteren of een gemiddelde van 37 u. per
week. Door dit stelsel kunnen sommige dure machines meer worden
gebruikt om in te spelen op een markt met groeimogelijkheden en kun-
nen de werkneemsters gemakkelijker worden ingezet dankzij een uur-
rooster dat vooral om familiale redenen in de smaak valt.

Een arbeidster van iedere ploeg krijgt om beurt een dag vrij per
week, zodanig dat men per dag in iedere ploeg op 4 leden kan reke-
nen. Dit wordt geïllustreerd in afbeelding 25.

MOORS (1990) vermeldt een interessante ervaring die hij in de glas-
fabriek Glaverbel te Mol heeft opgedaan. Zijn werk bestond in het ob-
serveren van de taken en het interviewen van 20 % van de werkne-
mers, supervisors, managers, vertegenwoordigers van de werknemers

ploeg m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z
I X X X X X X X X X X X X X X X X X X
II X X X X X X X X X X X X X X X X X X
III X X X X X X X X X X X X
IV X X X X X X X X X X X

IV: deeltijdse arbeid X: werkdagen blanco: vakantiedagen

Werkverdeling: Figuur 25.

ma di wo do vr
ploeg I 1234(5) 123(4)5 12(3)45 1(2)345 (1)2345
ploeg II (A)BCDE A(B)CDE AB(C)DE ABC(D)E ABCD(E)

() dag waarop een lid van de ploeg vrij heeft.
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en van de arbeidsgeneesheer. Om het hoofd te kunnen bieden aan een
groeiende vraag naar dubbele beglazing werd er overeengekomen, in
plaats van uit te kijken naar tijdelijke arbeidskrachten, dat vanaf sep-
tember en voor een duur van 13 weken er 9 u. per dag en 5 dagen per
week zou worden gewerkt. De 64 overuren zouden worden omgezet
in 8 vakantiedagen die tijdens de winter moesten worden genomen.
Zo werd het dagelijks werkrooster 6.30 tot 16 u. in plaats van 7.30 tot
16 u.. In het tweeploegenstelsel werd de ochtenddienst 5 tot 14 u. in
plaats van 6 tot 14 u. en de namiddagdienst 14 tot 23 u. in plaats van 14
tot 22 u.. Het grootste probleem was dat de werknemers erg vroeg moes-
ten opstaan en onvoldoende hadden geslapen, wanneer ze met de och-
tendploeg aan de slag moesten. ″Er moest niet alleen een uur meer ge-
werkt worden, maar ook een uur minder geslapen, wat een verschil
maakt van twee uur″. MOORS beklemtoont tevens dat er rekening
moet worden gehouden met de arbeidsbelasting en met de ″fysieke″
conditie van de werknemer.

KUTSCHER (1994) behandelt in tabellen XXXXII en XXXXIII twee ar-
beidsstelsels van 9. 30 u. die in de BMW-fabrieken worden toegepast.

Tabel XXXXII.

week ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM VM
2 NM NM NM
3 NM NM VM VM

VM = voormiddag (5 tot 14.30 u.), NM = namiddag (14.30 tot 24 u.).

Tabel XXXXIII.

week ma di wo do vr za zo
1 VM VM VM VM
2 NM NM NM NM
3 VM VM VM VM
4 NM NM NM NM
5 VM VM VM VM
6 NM NM NM NM
7 VM VM VM VM
8 NM NM NM NM
9 VM VM VM VM

10 NM NM NM NM

VM = voormiddag (5.50 tot 14.55 u.) 9.05 u.
NM = namiddag (14.55 tot 24 u.) 9.05 u.
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Een vaak geciteerd voorbeeld is dit van de onderneming Sercel in Nan-
tes, waar op 4 dagen 35 uur worden gepresteerd.

Wij volgden ook de werknemers van het Dienst voor de Scheep-
vaart en meer bepaald de mensen die de bruggen en sluizen op de Be-
neden Samber bedienen. Hoewel het geen bijzonder geval was in deze
onderneming, was het wel onderwerp van ons onderzoek.

Ter herinnering: de Beneden Samber is het gedeelte van de Samber
tussen 5 km stroomopwaarts van Charleroi en de samenvloeiing met
de Maas in Namen. Dit gedeelte is volledig gemoderniseerd, want over
de ganse lengte gekanaliseerd, waardoor het gemakkelijk door sche-
pen van 1350 ton kan worden bevaren. De Beneden Samber omvat 8
elektromechanische stuwdammen die doorgaans door twee werkne-
mers worden bediend. De arbeidstijdregelingen in de scheepvaart han-
gen hoofdzakelijk af van zonsopgang en -ondergang. Op de Beneden
Samber worden de stuwdammen thans volgens onderstaande rege-
ling bediend:

De normale prestatie van het personeel komt overeen met de bedie-
ningsuren van de bruggen en sluizen. Bijkomende bewakingsopdrach-
ten (op zondag) of de bediening van de stuwdammen staan eveneens
op het programma.

Tijdens de scheepvaarturen heeft het personeel de opdracht het bouw-
werk te exploiteren, de schepen vast te meren, drijvende voorwerpen
te recupereren, het bouwwerk en zijn omgeving schoon te houden, de
scheepvaartberichten over het verval van de rivier door te geven, de
scheepvaartrechten te innen en andere administratieve taken uit te voe-
ren. Hoewel er o. m. door de grotere schepen minder verkeer en dus
ook minder arbeidsbelasting is, wordt de gelijktijdige aanwezigheid van
twee personen niettemin als een noodzaak beschouwd.

In principe wordt ieder bouwwerk door zeven personen bemand,
maar de kaders zijn niet volledig en er moet met afwezigheden we-
gens ziekte, vakantiedagen en inhaalrust worden rekening gehouden.
In feite zijn er twee personen ter plaatse gehuisvest. Zij moeten tevens
één week op twee en één weekend op drie ’s nachts het bouwwerk be-
waken. Het alarm is met het woonhuis verbonden. Zodra er moet wor-
den ingegrepen, worden de geleverde prestaties verrekend. De werk-
tijdregeling omvat doorlopende prestaties van 13.30 u per dag in de zo-

IN DE WEEK OP ZONDAG
van 1 januari tot 15 maart 7 u. - 18 u. 8 u. - 13 u.
van 16 maart tot 30 september 6 u. - 19.30 u. 8 u. - 18 u.
van 1 oktober tot 31 december 7 u. - 18 u. 8 u. - 13 u.
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mer en van 11 u. in de winter. Behoudens andersluidend akkoord tus-
sen de chef en de bedienden, zien de werksequenties er als volgt uit:
maandag / woensdag / vrijdag / dinsdag / donderdag / zaterdag. Deze
lange prestaties zijn haalbaar, omdat het werk niet zwaar is. Boven-
dien is uit een enquête gebleken dat de werknemers houden van deze
rust-werk-afwisseling, waarbij één dag op twee gewerkt wordt. Aan-
gezien de wekelijkse arbeidsduur 38 u. /week bedraagt, rest er een bo-
nus van 2.30 u. in de winter en van 5 u. in de zomer. Hieraan moeten
nog 280 u. /jaar voor de ″niet-logés″ (1 weekend op drie) worden toe-
gevoegd en 200 u. voor zij die ter plaatse gehuisvest zijn (bewaking en
bediening van de stuwdam ’s nachts en op zondag). De schippers wer-
ken duidelijk volgens hetzelfde schema. Deze uurroosters zijn te wij-
ten aan het feit dat de vaartijden tot het minimum moeten worden be-
perkt.

Een ander voorbeeld komt uit de koopvaardij waar de loodsen op
de Schelde gedurende 4 opeenvolgende dagen werken. De vijfde dag
wordt besteed aan de heen- en terugreis tussen woon- en werkplaats.
Hierop volgen 4 vrije dagen, ongeacht of deze tijdens de week of in het
weekend vallen.

De petroleumraffinaderij R. B. P. in Antwerpen is een onderneming
waar werknemers gemiddeld 38 uur per week presteren. Er wordt con-
tinuarbeid verricht in drie ploegen van acht uur, die samen dagelijks
24 uur presteren. De vierde ploeg verkeert dan in rust. De ploegwisse-
lingen hebben plaats om 6, 14 en 22 u.. De produc tie wordt georgani-
seerd in cycli van 28 dagen. Per ploeg hield dit het volgende schema
in: 7 dienstperiodes van 14 tot 22 uur, 2 rustdagen, 7 dienstperiodes van
6 tot 14 uur, 3 rustdagen en 7 nachten gevolgd door 2 rustdagen. De
productiecyclus werd telkens 13 keer per jaar herhaald. Thans bedraagt
de gemiddelde arbeidsduur nog slechts 36 uur/week en wordt er 12 uur
per dag gewerkt. Er zijn nog steeds 4 ploegen aanwezig, maar slechts 2
ervan zijn aan het werk (een dagploeg en een nachtploeg die elk 12 uur
presteren).

De beurtwisselingen hebben plaats om 7 en 19 u.. Tabel XXXXIV biedt
hiervan een verklarend schema.

Volgens de planning werkt iedere ploeg 14 keer in het kader van een
productiecyclus van 28 dagen. Zo komt men tot een gemiddelde we-
kelijkse arbeidsduur van 42 uur. In overleg met zijn chef neemt iedere
werknemer nog twee rustdagen om aan een 36-urige werkweek te ko-
men. Men kan dus niet zeggen dat dit systeem 3 keer 12 uur per week
omvat, want alles hangt af van de wijze waarop de werknemer zijn vrije
dagen opneemt. Het is mogelijk dat hij 4 dagen per week werkt, maar
dan mag hij ook 7 opeenvolgende dagen thuisblijven. Het komt er dus
op aan dat hij 12 dagen in het kader van een productiecyclus van 28
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dagen werkt, wat naar gelang van het geval inhoudt dat hij 4, 3, 2 of
zelfs maar 1 dag per week werkt.

Dit stelsel slaat enkel op de ploegenarbeiders. Voor de anderen (on-
derhoud, personeelsdienst, marketing, financiële afdeling, ....) is er niets
veranderd tenzij de arbeidstijdverkorting tot 36 uur. Wij gaan hier niet
in op de details van het akkoord, en laten dus de loonregeling en de
aanwerving van nieuwe personeelsleden buiten beschouwing.

De werknemers vinden dit systeem beter: ze werken slechts 12 da-
gen op een productiecyclus van 28 dagen en beschikken over twee
weekends op vier om te rusten. De vermoeidheid weegt minder door
en het aanvatten van de werkbeurt om 7 u. en om 19 u. maakt het mo-
gelijk met het gezin voor of na het werk een maaltijd te gebruiken. De
humanisering van de arbeid was de werkelijke reden voor deze wijzi-
ging: het personeel is meer gemotiveerd en de arbeidsvreugde is gro-
ter. De gevolgen voor de onderneming zijn ook positief, want men heeft
een gevoelige daling van het absenteïsme en een verhoging van de
doeltreffendheid vastgesteld. De onderneming geeft wel toe dat dit sys-
teem in de chemische sector kan worden toegepast, omdat het perso-
neel een bewakingsopdracht uit te voeren heeft en de verwachte ar-
beidsinspanning eerder aan de lage kant ligt. Als bewijs hiervan bestu-
deert de onderneming de mogelijkheid om de nachtploeg bij onder-
houdswerkzaamheden in te schakelen om de eentonigheid en de ver-
veling te doorbreken. Maar een dergelijk stelsel kan niet in alle onder-
nemingen worden toegepast.

De chocoladefabriek JACQUES past een stelsel van zogenaamde af-
lossingsploegen toe: op zaterdag en zondag worden de 12 werkuren
als een voltijdse prestatie betaald om een grotere vraag naar chocolade
Jacques te kunnen opvangen. Om 18 u. wordt er gestopt met werken,
waardoor de avond nog in familiekring kan worden doorgebracht, voor-

Tabel XXXXIV. Arbeidstijdregeling bij de petroleumraffinaderij R. B. P.

ploeg ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
1 D D N N N D D
2 N D D N N D D
3 N N D D D N N
4 D N N D D N N

en voor de twee volgende weken
1 N N D D D N N
2 D N N D D N N
3 D D N N N D D
4 N D D N N D D

D: dag; N: nacht.
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al in de zomer wanneer de dagen langer zijn. Wel is het belangrijk dat
de ochtendploeg niet al te vroeg aan de slag gaat.

In de Ford-fabriek van Genk bestaat er naast een korte, vaste nacht-
dienst van 23.36 u. tot 6 u. die in 1992 werd ingevoerd om de Sierra en
de Mondeo te produceren, een tweeploegenstelsel voor de Transit en
een weekendploeg die op zaterdag en zondag werkt van 6 u. tot 18 u.
en omgekeerd, met een wekelijkse beurtwisseling in de persafdeling.
De 24 gepresteerde uren geven recht op een voltijds loon plus pre-
mies.

Sommige ondernemingen voelen niets voor het ploegenstelsel waar-
bij uitsluitend tijdens het weekend wordt gewerkt. Zij hebben eerder
het aantal ploegen verhoogd en gezorgd voor een evenredige verde-
ling van het werk onder alle ploegen.

In het bedrijf De Watermolens te Harelbeke werd er in 1994 een vijf-
ploegenstelsel met beurtregeling ingevoerd ter vervanging van het tot
dan geldende drieploegenstelsel.

Week 1: nachtploeg van maandag tot vrijdag van 22u. tot 6u., rust
op zaterdag en zondag;

Week 2: namiddagploeg van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 22 u.,
rust op zaterdag en zondag;

Week 3: ochtendploeg van maandag tot vrijdag van 6 u. tot 14 u., rust
op zater dag en zondag;

Week 4: reserveploeg van maandag tot vrijdag volgens conventio-
nele uurroosters, wekelijkse arbeidsduur van 38 uur;

Week 5: rust van maandag tot vrijdag, op zaterdag en zondag: nacht-
ploeg van 18 u. tot 6 u.;

Week 6: rust van maandag tot vrijdag, op zaterdag en zondag: dag-
ploeg van 6 u. tot 18 u.;

De werkelijke arbeidsduur van de ploegen die van maandag tot vrij-
dag werken, bedraagt 38 u. per week (7,36 u. /dag). De werknemers krij-
gen voor de 12 uur op zaterdag en zondag een loon dat overeenstemt
met 19 werkuren per prestatie. Een loon dat overeenkomt met een ge-
middelde van 38 werkuren over een periode van zes weken, is dus ge-
waarborgd. Bovendien krijgen zij een premie voor ploegenarbeid van
10 % voor de dagploeg en van 27,5 % voor de nachtploeg.

In ziekenhuizen treft men ook diensttijden van 10 uur gedurende 4
nachten aan. Hierop volgen 4 rustdagen. GADBOIS (1981) beschrijft ook
diensttijden van 12 uur gedurende 3 nachten, gevolgd door 3 rustda-
gen met inhaalrust voor de te veel gepresteerde uren.

De brandweerkorpsen werken 24 uur onafgebroken (met inbegrip
van de stand-by).
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5. DEELTIJDSE ARBEID MET PRESTATIES VAN MEER
DAN 8 U. PER DAG

Het eerste voorbeeld komt weer uit de ziekenhuissector waar de per-
manente nachtdienst als volgt wordt georganiseerd: het werk loopt van
21 u. tot 7 u., zijnde 10 gepresteerde arbeidsuren. De eerste week wer-
ken de deeltijdse werknemers op vrijdag, zaterdag en zondag. De twee-
de week werken zij op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag of
omgekeerd. Dan volgen er twee weken rust, omdat het werk de twee-
de week pas op vrijdag begint en de eerste week al een week van vol-
ledige rust was.

Een ander voorbeeld is een grote distributieketen waar wij gevraagd
werden de toestand van de kassiersters van drie supermarkten te be-
studeren. Het betreft hier een algemeen probleem. De werktijden ver-
schillen van dag tot dag. Bovendien moeten er avonduren en vaak over-
uren gepresteerd worden. De werkuren zijn slecht gespreid, want de
kassierster met een arbeidsovereenkomst van 25 uur kan evengoed in
het begin van de week werkdagen van drie uur hebben en op zaterdag
9 of zelfs 11 uur moeten presteren. De arbeidsduur is immers sterk ge-
concentreerd op een vrij korte en zeer drukke periode, omdat men weet
dat de zaterdagontvangsten ongeveer 40 % van de weekontvangsten
bedragen. Bovendien geraken de kassiersters door hun uurregeling min
of meer geïsoleerd, omdat ze elkaar nog louter toevallig ontmoeten tij-
dens het werk, gedurende de pauzes en op de plaats die ze toegewe-
zen krijgen aan een kassa naast een collega. De erg variabele arbeids-
tijdregeling en het avondwerk brengen mee dat het maatschappelijk
en privé-leven moeilijk kunnen worden georganiseerd.

Het is duidelijk dat de verkorte werkweek er voor werknemers aan-
trekkelijk kan uitzien, omdat ze hierdoor meer vrije dagen krijgen. Niet-
temin komt deze arbeidsorganisatie enkel in aanmerking voor werk-
zaamheden die geen al te hoge fysieke of mentale belasting vereisen.
Bovendien verdragen oudere werknemers minder gemakkelijk lange-
re werktijden. Er moet ook op gelet worden dat het begin en het einde
van de werkuren zo gunstig mogelijk uitvallen. Werknemers die wat
voelen voor een nevenbetrekking moeten oppassen voor oververmoeid-
heid, wat uiteraard de gezondheid kan schaden.
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HOOFDSTUK 3.
Telewerk

De recente evolutie van de technologie op het gebied van gegevens-
verwerking en communicatie heeft de arbeidswereld aanzienlijk ge-
wijzigd. De tertiaire sector heeft een hoge vlucht genomen en deze ont-
wikkeling zet zich nog steeds door. Op dit gebied maar ook in andere
sectoren wint de gegevensverwerking steeds meer veld. Heel vaak komt
het tot een dematerialisering van producten en diensten. Deze dema-
terialisering gaat gepaard met een verhoogd gebruik van steeds meer
gesofistikeerde communicatiesystemen, waardoor tal van taken kun-
nen worden gedecentraliseerd. Men begint zo stilaan te dromen van
een virtueel kantoor met uitzwermende bedienden die toch een cohe-
rente, economische entiteit blijven vormen. Binnen deze context is een
nieuw arbeidsstelsel ontstaan, met name het telewerk, dat in België nog
niet erg verspreid is, in tegenstelling tot andere landen. Niettemin ziet
het ernaar uit dat ook dit stelsel een succesrijke formule zal worden,
als we de deskundigen en de officiële instanties mogen geloven. In het
verslag van de 82e zitting van het Internationaal Arbeidsbureau werd
opgemerkt dat de huisarbeid in de tertiaire sector steeds meer veld wint.
Alvin TOFFLER (1980) voorziet in zijn boek ″De Derde Golf″ een ver-
moedelijk sterke migratie van kantoor- en fabrieksbanen naar de wo-
ningen van de werknemers. Volgens hem opent deze nieuwe produc-
tiewijze het perspectief van een″terugkeer″ naar een superieur soort ge-
zinsbedrijf dat volledig met elektronica functioneert. Gelijktijdig zal er
een polarisatie optreden van het gezin als centrum van de samenle-
ving. Wat er ook van zij, in veel geïndustrialiseerde landen waar de
huisarbeid stagneerde, en in het laatste decennium sterk terugliep,
krijgt hij een nieuwe impuls dankzij het succes ervan in de diensten-
sector. Het is ongetwijfeld waar, maar in België moet er worden reke-
ning gehouden met een zekere psychologische weerstand van de so-
ciale gesprekspartners. Alleen een volledig nieuwe reglementering kan
op dit vlak de weg effenen. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat
deeltijdse werknemers moeilijk kunnen worden geregistreerd, dat te-
lewerk als dusdanig nogal dubbelzinnig wordt gedefinieerd. Bij mon-
de van NILLES spreken Amerikanen van ″telecommuting″ waarbij te-
lecommunicatiesystemen alle bestaande transportsystemen zouden
vervangen. Europeanen gebruiken de term teleworking-telewerk-télé-
travail. Hier ziet de overheid de zaken anders dan in Amerika waar het
geheel een ecologische dimensie heeft, en dan in Frankrijk waar tele-
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werk gepromoot wordt om in verafgelegen en economisch minder be-
gunstigde zones, de economie te stiumuleren.

Laten we dus eerst trachten een zo duidelijk mogelijke definitie van
″telewerk″ te geven.

1. DEFINITIES

We zullen inderdaad van definities moeten spreken, omdat ze zo tal-
rijk zijn. Wij houden het bij de belangrijkste en willen graag de interes-
sante aspecten van iedere begripsomschrijving toelichten.

We denken hier aan arbeid op afstand, waarbij allerhande telecom-
municatiemiddelen worden aangewend. Nemen we bijvoorbeeld de se-
cretaresse die van op haar ″thuisbasis″ de dossiers van de firma behan-
delt door middel van een op het telefoonnet aangesloten computer. Dit
is een eenvoudige en vage definitie, en juristen en de beleidslieden ne-
men hier geen genoegen mee.

- In het begin van de jaren 80 stelde de IDATE de volgende definitie
voor: ″arbeid verricht door een gedelokaliseerde eenheid (persoon of
groep), d. w. z. los van instelling of bedrijf, waarbij het werk een inten-
sief gebruik van telecommunicatiemiddelen vereist″. Twee elementen
moeten in deze definitie worden aangestipt: het intensief gebruik met
zijn kwantitatieve dimensie en het principe van de delokalisering. Deze
definitie is beperkend, want zij koppelt het begrip telewerk aan de om-
vang van het telecommunicatieverkeer, en anderzijds is ze onduide-
lijk, want er wordt niet bepaald vanaf wanneer er sprake is van ″inten-
sief gebruik″.

- Een andere definitie uit dezelfde periode zorgt voor een juridi-
sche precisering (LEMESLE, 1983): ″Telewerk is arbeid die tegen bezol-
diging door een persoon of een groep van personen wordt verricht, het-
zij vanaf hun woonplaats, hetzij vanaf hun verblijfplaats. Deze werk-
nemers hangen af van één of meer werkgevers waarvan de zetel in vo-
gelvlucht ten minste 4 km van de woonplaats of van het ″telekantoor″
is verwijderd. Voor hun beroepsactiviteit is het gebruik van bureautica
via communicatiemiddelen noodzakelijk″. Ter herinnering, het tele-
kantoor is een lokaal met elektronische uitrustingen die door verschil-
lende gebruikers kunnen worden gedeeld. Deze gebruikers kunnen
werknemers van verschillende bedrijven zijn of werken voor verschil-
lende kleine ondernemingen die alleen dergelijke investeringen niet
kunnen doen. Het kan ook gaan om onafhankelijke telewerkers. Der-
gelijke centra zijn doorgaans in de nabijheid van de verblijfplaats van
de telewerkers gelegen en kunnen eveneens voor andere doeleinden
worden aangewend zoals b. v. tele-opleiding, teleshopping, enz.

In deze definitie onthouden we vooral het duidelijk omschreven ge-
bruik van telecommunicatiemiddelen, het begrip afstand tussen werk-
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nemer en werkgeversbedrijf en het bezoldigd statuut. Het gaat hier om
een algemene definitie waarin gedelokaliseerde eenheden zijn vervat
zoals woonplaatsen of beroepskantoren die door een of meer perso-
nen ten behoeve van een of meer werkgevers worden gebruikt. Hier
moet een onderscheid worden gemaakt tussen verscheidene situaties
waarin op afstand elektronisch werk wordt verricht: telethuiswerk, te-
lewerk in een telecentrum of telekantoor. Zo wordt vermeden dat het
telewerk banaal weg als thuiswerk wordt omschreven, zoals vaak is ge-
beurd. Zo zien we dat de vermelding van het gebruik van elektroni-
sche middelen manueel thuiswerk als naaiwerk uitsluit.

Aanvankelijk bestond terughoudendheid van de kant van de vak-
bonden wat betreft telewerk, omdat de gezondheids- en veiligheids-
voorwaarden bij manueel thuiswerk moeilijk konden worden gecon-
troleerd. Prof. H. BASTENIER vertelde ons dat er na de oorlog 1940-
1945 benzeenvergiftigingen werden vastgesteld bij verenbewerksters
die reigerveren samenkleefden om er pluimen voor dameshoeden van
te maken. Dit gebeurde met behulp van een lijm op basis van benzeen
die zij op de kachel opwarmden. De lijm werd de ganse dag warm ge-
houden en er kwamen benzeendampen vrij.

Maar telecommunicatienetten maken het mogelijk activiteiten uit te
oefenen in de horeca, de transportmiddelen, de woning en het zaken-
centrum.

- Definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) (1990).
Telewerk is ″een vorm van werk, waarbij dit werk op een plaats ver

van de centrale kantoren of ver van de productie-installaties wordt uit-
gevoerd. Aldus blijft de werknemer verstoken van fysiek contact met
zijn collega’s, waarbij de nieuwe technologieën deze scheiding moge-
lijk maken en toch de communicatie vergemakkelijken″.

Wij onthouden het begrip afstand, de afwezigheid van fysieke con-
tacten met de collega’s en het gebruik van nieuwe technologieën zoals
informatica en telecommunicatie.

- Alweer in de jaren 90 werd door DATAR (Délégation à
l’aménagement du territoire et à l’action régionale) waarvan één van
de hoofdopdrachten erin bestond acties te ondersteunen, die het on-
evenwicht tussen de verschillende streken helpen beperken, een rui-
me definitie van het telewerk voorgesteld: ″Iedere tertiaire activiteit,
waarvan de behandeling zich afspeelt op afstand van de gebruiker, van-
uit een industrieel opgezette plek met gebruik van elektronische com-
municatiemiddelen″. In tegenstelling met andere definities, is de ge-
bruiker van het resultaat van dit werken op afstand niet noodzakelijk
een bedrijf waarvan de telewerker een personeelslid is. Het kan hier
gaan om een tertiaire handelsactiviteit die van op afstand wordt uitge-
voerd door een bedrijf of door een zelfstandige voor een ander bedrijf
dat klant is. Niettemin lijkt de verwijzing naar industrieel opgezette
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werkplekken telethuisarbeid en mobiel telewerk buiten beschouwing
te laten. Anderzijds bestaat er vaak verwarring tussen telewerk dat door
een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon (onderneming voor
teledienstverlening) wordt verricht, aangezien beide teleactiviteiten uit-
voeren.

- Definitie van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderle-
den (VKW).

″De telewerker is de werknemer die zich verbindt tegen loon, onder
gezag van een werkgever, handarbeid of hoofdarbeid te verrichten, op
een plaats die niet door de werkgever is aangewezen, meestal in of na-
bij zijn woning″. Hierin is het begrip afstand vervat, maar er is geen
sprake meer van een definitie van huisarbeid.

- Definitie van het woordenboek ″Le Petit Larousse (1995).
″Telewerk is de gedecentraliseerde organisatie van taken die door de

werknemer van op een afstand, dankzij het gebruik van telematica,
worden uitgevoerd″. Hierin komen de begrippen ″gebruik van telema-
tica″ en ″afstand″ voor, maar er is geen enkele aanduiding i. v. m. de
werkplaats.

- Definitie van Thierry BRETON (1993).
″Telewerk is een organisatorische en/of uitvoeringsmodaliteit van een

door een natuurlijke persoon gewoonlijk uitgevoerd werk onder de vol-
gende gecumuleerde omstandigheden:

- enerzijds wordt deze arbeid op afstand verricht, d. w. z. buiten de
onmiddellijke omgeving van de plaats waar het resultaat van deze ar-
beid wordt verwacht, en buiten iedere fysieke mogelijkheid voor de op-
drachtgever om toezicht te houden op de uitvoering van de door de
telewerker verrichte prestatie.

- anderzijds wordt deze arbeid verricht met behulp van informati-
ca en/of van telecommunicatiemiddelen. Dit houdt noodzakelijker-
wijs in dat de transmissie verloopt door middel van één of meer tele-
communicatietechnieken, met inbegrip van informaticasystemen voor
het op afstand doorgeven van gegevens die nuttig zijn voor de uitvoe-
ring van het gevraagde werk en/of van het uitgevoerde werk, of waar-
van de uitvoering nog aan de gang is″.

Wij vinden deze definitie de best aangepaste begripsomschrijving
en geven er de voorkeur aan. Zij betreft de beroepsactiviteit van een
natuurlijke persoon, waardoor bedrijven voor teledienstverlening, als-
ook vrijetijds- en opleidingsactiviteiten worden uitgesloten. DECRO-
LY (1995) merkt terecht op dat deze activiteiten betrekking hebben op
verbruikers en niet op werknemers. Deze laatsten zijn bedienden, zelf-
standigen en zelfs mensen die vrijwilligerswerk doen. De werkplek
wordt niet door de werkgever gekozen en ligt hoofdzakelijk buiten de
infrastructuur van de onderneming. De werknemer kan dus zelf de
meest geschikte plaats(en) kiezen om te werken. Het kantoor binnen
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de onderneming kan dus één van deze werkplaatsen zijn, maar niet
de belangrijkste. De eigen woning of deze van een klant alsook een te-
lecentrum komen hiervoor in aanmerking, waardoor een gedecentra-
liseerd gebouw of een agentschap worden uitgesloten. Het gebruik van
telecommunicatiemiddelen, zonder aanduiding van intensiteit, is nood-
zakelijk wegens de afstand tussen werknemer en onderneming. On-
der telecommunicatie moet het geheel van transmissietechnieken op
afstand worden verstaan, ongeacht de hiertoe gebruikte drager (offi-
ciële definitie van de Internationale Unie voor Telecommunicatie). Een
vocale verbinding per telefoon valt dus onder deze categorie. Het is niet
nodig dat de informatie wordt gedigitaliseerd (omgezet in een reeks
van nullen en enen, zodanig dat zij door de computer kunnen worden
verwerkt), maar het gebruik van diskettes of een draagbare computer
kan niet worden beschouwd als transmissie op afstand.

Er wordt ook de nadruk op gelegd dat noch de werkgever noch zijn
afgevaardigde de mogelijkheid heeft een fysieke controle uit te voeren
i. v. m. de door de telewerker uitgevoerde prestatie. Het is trouwens
geweten dat de op de computer uitgevoerde bewerkingen via telecom-
municatiesystemen door een controleprogramma kunnen worden ge-
rapporteerd. Men kan dus beter spreken van flexibiliteit bij de keuze
van de werkplaats, wat overigens een voordeel is, eerder dan van on-
afhankelijkheid, die maar zelden totaal is.

Huisarbeid lijkt ons eerder overeen te komen met het traditionele
thuiswerk, waarbij het nodig is fysieke materies te vervoeren. Men den-
ke hier vooral aan industriële sectoren of fabrieken. Daartegenover staat
thuiswerk dat gebruik maakt van telematica ter vervanging van het ver-
voer van fysieke materies. Dit wordt ″telethuisarbeid″ genoemd. Dit
stelsel komt vooral in de dienstverlenende sector voor.

2. VERSCHILLENDE SOORTEN TELEWERK

1. TELETHUISWERK

a) Deeltijds telethuiswerk

Het werk is verdeeld tussen de lokalen van de werkgever, de woon-
plaats van de werknemer, de lokalen van klanten van de werkgever en
de ″verplaatsingen″. Het betreft doorgaans hooggeschoolde mensen
met een bediendenstatuut. Zij zijn 1 of 2 dagen per week in hun be-
drijf, 1 of 2 dagen per week bij klanten, leveranciers, partners van hun
werkgever en de rest van de week zijn ze thuis. Het is de meest aan-
trekkelijke arbeidsvorm, wellicht omdat hierdoor de voordelen van
twee verschillende arbeidsstelsels worden gecombineerd.
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b) Voltijds telethuiswerk voor één enkele werkgever

In deze categorie treffen we vertalers en programmeurs aan, zonder dat
deze lijst beperkend is.

c) Freelance telethuiswerk

Het gaat hier over personen die als freelancers in dienst van verschil-
lende werkgevers werken. Men treft ze aan in de journalistiek, bij uit-
geverijen, in de vertaalwereld en in de wereld van design en consul-
tancy.

Sommigen werken voor verschillende werkgevers zonder grote con-
tinuïteit, terwijl anderen praktisch uitsluitend met één enkele opdracht-
gever werken. Er zijn ook ″nieuwe″ informatieberoepen zoals compu-
terondersteunde publicaties, het aanmaken van gegevensbanken voor
rechtstreekse marketing, of nog talrijke andere informaticatoepassin-
gen.

2. ″MOBIEL″ OF ″ZWERFTELEWERK″

In dit geval is er geen echte werkplek, dit is de flexibiliteit van tele-
werk. Het gaat hier om bedienden, ook al kunnen ze een commissie-
loon opstrijken of al heeft hun rendement een weerslag op hun salaris.
De klanten die moeten bezocht worden, zijn bepalend voor het orga-
niseren van de verplaatsingen. De contacten met de onderneming kun-
nen zowel in haar lokalen als bij de klant plaatsvinden, zo niet tijdens
de verplaatsingen of vanaf de thuisbasis. Mobilofoons, individuele op-
roepsystemen, radionetten en telefoons zijn de hulpmiddelen van deze
individuen zonder vaste werkplek, en dit geldt zowel voor werkgever
als voor werknemer.

Het inspectie- en onderhoudspersoneel alsook de commerciële af-
gevaardigden maken deel uit van deze categorie.

3. GEDELOKALISEERD TELEWERK OF TELEWERK IN
TELECENTRA

Het telecentrum is een voor één of meer bedrijven ingericht satelliet-
kantoor. Het is gelegen in zones die geografisch gezien ver van de pro-
ductie- of beheerscentra afliggen. Deze gedecentraliseerde ″satelliet″-
kantoren worden vaak ingericht hetzij in het kader van initiatieven ter
bevordering van de werkgelegenheid in economisch benadeelde stre-
ken bij wijze van palliatieve en corrigerende actie om een territoriaal
onevenwicht te herstellen, hetzij om op vervoerskosten te besparen,
wanneer de werkgever zelf instaat voor het vervoer van de werkne-
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mers, of anders wanneer verscheidene KMO’s een dergelijke investe-
ring niet meer alleen kunnen dragen.

Ieder stelsel heeft voor- en nadelen. Zo lijdt de deeltijdse telewerker
minder onder sociale afzondering dan de voltijdse telewerker. Dit neemt
evenwel niet weg dat tal van personen die naar dit arbeidsstelsel over-
stappen, een cultuurschok ondergaan. Dit kan worden vermeden door
passende voorbereiding en opleiding. Niettemin hebben sommigen een
psychologische weerzin t. o. v. deze nieuwe manier van werken, zoda-
nig dat ze zelfs van werk veranderen, maar dat geldt niet exclusief voor
deeltijds werken. Voor de werkgever zijn er tal van voordelen verbon-
den aan deeltijdse telewerk zoals bijvoorbeeld de toenemende doel-
treffendheid of de stijgende productiviteit. Bovendien hebben deeltijd-
se telewerkers meer arbeidsvoldoening dan voltijdse telewerkers, en
vaak kiezen vrouwen met kinderen voor deze vorm van werken. Bij
voltijds telewerk zijn er beduidend meer gezondheidsklachten, maar
wij zullen hier later op terugkomen. De werknemers lijden met name
aan stress die vaak wordt veroorzaakt door het feit dat er bepaalde ter-
mijnen moeten worden nageleefd, dat de werkomgeving slecht is aan-
gepast en dat er in het werkrooster geen pauzes zijn ingebouwd om
tijd te winnen. Bovendien wordt deze werktijdregeling meestal aan de
familiale taken aangepast, zodanig dat deze beroepsactiviteit op avond-
werk, ja zelfs nachtarbeid gaat lijken.

De freelancers hebben meer het gevoel van vrijheid en onafhanke-
lijkheid, maar klagen meer over het precaire karakter van hun verdien-
sten en over de onvoorspelbaarheid van het werkvolume. Periodes van
non-activiteit volgen doorgaans op periodes van intense stress, omdat
krappe termijnen moeten worden nageleefd.

Het gedelokaliseerde telewerk lijkt erg op traditionele kantoorar-
beid, maar er is een sterke concurrentie van de kant van de ontwikke-
lingslanden. Dit beïnvloedt de lonen en zorgt voor onzekerheid onder
de werknemers die weten dat hun werkgever op ieder moment bepaal-
de activiteiten kan ″uitvlaggen″. Het telecentrum geniet een beter a
priori dan het voltijdse thuiswerk, maar het is steeds gevaarlijk verge-
lijkingen te maken, want in beide gevallen is de scholing en vaak ook
het geslacht van datzelfde personeel totaal verschillend.

Bij DECROLY (1995) vinden we een tabel met de verschillende cate-
gorieën van telewerkers (tabel XXXXV).
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3. BELANG VAN TELEWERK IN BELGIE EN DE
WERELD

Het is duidelijk dat men in Europa, op de vooravond van het jaar 2000,
nog ver verwijderd is van het verhoopte aantal telewerkers. Toen Lo-
tus Development een rondetafelgesprek organiseerde over het thema
telewerk, werden voor het niet doorbreken van dit fenomeen de vol-
gende oorzaken aangegeven: vooreerst is er de managementcultuur die
stelt dat managers nog steeds vasthouden aan het klassieke begrip van
controle over medewerkers, dan zijn er de psychologische problemen
van de toekomstige telewerkers, de uitgesproken terughoudendheid
van de vakbonden, het probleem van de kosten wanneer de onderne-
mer moet tegemoetkomen in de kosten voor de inrichting van de in-
frastructuur in de woning van de werknemer en terzelfder tijd in de
onderneming voor deze werknemer een kantoor moet vrijhouden. Bo-
vendien ontbreekt ieder wettelijk kader, hoewel de wet van 6 decem-
ber 1996 een stap in de goede richting is. We zullen hier verder nog op
terugkomen. Het is inderdaad moeilijk om precieze cijfers aan te ha-
len, omdat er geen eensluidende definitie van telewerk bestaat, zoals
we reeds eerder gezien hebben. Daarnaast bestaan er ook aanzienlijke
verschillen van land tot land. Voor België bestaan er praktisch geen ge-
gevens, ondanks het feit dat dit arbeidsstelsel de belangstelling van
werkgevers en werknemers weet te wekken. Bovendien zijn er enkele
grote bedrijven bekend die een beroep doen op telewerk. Het aantal
telewerkers moet dan ook worden geschat op 10 à 20. 000. In België zijn
er steeds meer ondernemingen die onbewust telewerk in de een of an-
dere vorm laten verrichten, aldus het tijdschrift Telewerk van mei-juni
1997. Nochtans werd de groeiende belangstelling voor het telewerk
vooral gestimuleerd door de publicatie van het witboek van de voor-
zitter van de Europese Commissie. Dit leidde eind 1994 tot de oprich-
ting van de Belgian Teleworking Association die in België het telewerk
wil promoten. Deze vereniging maakt deel uit van het comité van des-

Tabel XXXXV. Verschillende categorieën telewerkers.

plaats bediende zelfstandige
OP EEN
PLEK

thuis of in een tele-
centrum

- vertalers (b.v.: ABB)
- p r o g r a m m e u r s
c o m p u t e r o n d e r-
steunde publicaties

- consultancy in in-
formatica

ZWERVEND thuis en op verplaat-
sing

- commerciële be-
dienden (b. v.: IBM)
- industriële inge-
nieurs en technici

- commerciële be-
dienden en journa-
listen
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kundigen dat toen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ermee
werd belast, telewerk bij de overheid te bestuderen. Ook het Vlaams
Economische Verbond toont veel belangstelling voor telewerk. Het ziet
hierin een mogelijkheid om banen te creëren en treedt beleidslieden
bij die telewerken geen slechte zaak vinden, omdat zij menen dat het
aantal verkeersongevallen kan worden teruggedrongen. Uit een en-
quête over ″tele-thuisarbeid in Vlaanderen″ uit 1994 van het Research
Instituut voor Arbeid en Tewerkstelling (RIAT), blijkt dat 10 % van de
ondernemingen zouden bereid zijn een deel van hun personeel thuis
te laten werken. Er bestaan in België enkele telecentra zoals bijvoor-
beeld INNOTEK in Vlaanderen. Wij menen dat België nog maar net ge-
start is met telewerk, maar het gaat vermoedelijk nog een mooie toe-
komst tegemoet.

Volgens een studie uit 1991 van SOMBROEK, KAPTEIN et al. over
telewerk blijkt dat in Nederland 1 % van de actieve bevolking zich door
het nieuwe stelsel aangesproken voelt, en dit percentage zou in de ko-
mende jaren nog stijgen. Deze cijfers verschillen duidelijk van deze van
tabel XXXXIX. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om het precieze aantal
telewerkers in te schatten. De meeste telewerkers zouden mannen zijn,
maar hun definitie van het telewerk zou er voor iets tussen zitten, ver-
mits het gebruik van een modem een absolute vereiste is. Zij zouden
een vrij hoge positie binnen het bedrijf bekleden en de grootte van het
bedrijf zou geen doorslaggevend element zijn. Tabel XXXXVI toont de
verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke telewerkers.

Tabel XXXXVII geeft het percentage telewerkers per onderneming
in Nederland.

Tabel XXXXVI. Verhouding mannelijke en vrouwelijke telewerkers.

s75 % mannen 70 % van de ondernemingen
50 tot 75 % mannen 27 %
aantal vrouwensaantal mannen 3 %

Tabel XXXXVII. Percentage telewerkers per onderneming in Nederland.

telewerkers ondernemingen
0 - 10 % 55 %
10 - 25 % 15 %
25 - 50 % 15 %
50 - 75 % 12 %
75 - 100 % 3 %
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Hieruit kan men afleiden dat in 55 % van de ondernemingen tussen
0 - 10 % van de werknemers thuis computerarbeid verrichten.

Tabel XXXXVIII heeft betrekking op de controle van de arbeidsom-
standigheden. Hieruit blijkt dat er weinig controle wordt uitgevoerd
en dat er weinig inlichtingen bestaan over de ergonomische inrichting
van de werkpost.

Tabel XXXXIX geeft een raming van het aantal telewerkers in Europa
in 1994.

Tabel XXXXX(L) geeft een raming van het percentage telewerkers per
sector.

Tabel XXXXVIII Controle van de arbeidsomstandigheden van telewerkers.

controle percentage van het aantal gevallen
neen 75 %
ja 18 %
ik weet het niet 7 %

Tabel XXXXIX Raming van het aantal telewerkers in Europa in 1994..

Landen Bevolking
s15 jaar

Bedienden Telewerkers %
telewerkers

Duitsland 67.733.000 36.528.000 149.013 0,22
Frankrijk 45.775.000 22.021.000 215.143 0,47
Groot-Brittannië 46.544.000 25.630.000 563.182 1,21
Italië 48.361.000 21.015.000 96.722 0,2
Spanje 31.741.000 12.458.000 101.571 0,32
Ierland* 2.611.000 824.000 31.593 1,21
Denemarken* 4.287.000 2.637.000 9.431 0,22
Nederland* 12.365.000 6.561.000 27.203 0,22
België* 8.202.000 3.700.000 18.044 0,22
Luxemburg 378.400 165.000 832 0,22
Portugal* 7.846.000 4.409.000 25.107 0,32
Griekenland* 8.415.000 3.680.000 16.830 0,2
TOTAAL 284.258.000 139.798.000 1.254.672 0,44

* Raming
Bron: Teldet 1994, Eurostat 1994.
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Tabel XXXXXI(LI) geeft een overzicht per land van het percentage
van in telewerk geïnteresseerde personen volgens de leeftijd.

Jongeren hebben de grootste belangstelling voor telewerk, maar er
bestaan verschillen van land tot land.

Tabel XXXXXII(LII) illustreert de groeiende belangstelling voor tele-
werk tussen 1985 en 1994.

Op Europees vlak maakt een door HUWS (1994) voor de Europese
Commissie gemaakte studie gewag van een miljoen telewerkers in de

Tabel XXXXX(L). Percentage telewerkers per sector.

Duitsland Frankrijk Groot-
Brittannië

Italië Spanje

industrie en bouwbedrijf 5,6 5,6 8,7 0,9 1,9
handel en distributie 3,1 5,3 5,4 0 5,9
banken en verzekeringen 10,6 17,2 11,9 2,2 4,8
openbare besturen 5,4 0 4,4 7,7 0
andere diensten 1,1 6,6 4,8 5,7 5,2

Tabel XXXXXI (LI). Percentage van in telewerk geïnteresseerde werknemers volgens
de leeftijd.

leeftijd Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Italië
15-19 8,5 28,9 28,2 13,3
20-29 11,1 19,9 28,4 13,3
30-39 12,3 15,2 24,6 12,5
40-49 6,9 11 19,8 9,6
50-59 3,6 5,7 16,6 8,8
60+ 6,9 5,4 - 4,6

Bron: Europese Commissie DG XIII-8.

Tabel XXXXXII (LII). Belangstelling voor telethuisarbeid - evolutie van 1985 tot
1994.

Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Italië
belangstelling voor
telewerk in % (1985)

8,5 14 22,6 11,1

belangstelling voor
telewerk in % (1994)

31,4 39,4 35,8 35,5
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vijf grootste landen van de Europese Unie (Duitsland, Groot-Brittan-
nië, Frankrijk, Italië en Spanje). In Groot-Brittannië kent telewerk een
hoge vlucht. Om historische redenen was thuiswerk voor vrouwen hier
sterk ontwikkeld vaak tegen lage lonen. In de Verenigde Staten schat
men het aantal telewerkers op 10 % van de beroepsbevolking (12 mil-
joen op 120 miljoen), wat neerkomt op een verhoging met 40 % in vijf
jaar.

4. WETGEVENDE ASPECTEN

Hoewel huisarbeid buiten de onderneming altijd bestaan heeft, is hier-
op geen specifieke wetgeving van toepassing. De ontwikkeling van
nieuwe communicatietechnologieën en van informatieverwerking, die
voor de huisarbeid nieuwe groeimogelijkheden bieden, maakt een be-
tere bescherming van de huisarbeiders dringend noodzakelijk. Aldus
kwam de wet van 6 december 1996 betreffende de huisarbeid tot stand,
die op 1 maart 1997 van kracht werd. Hierin is de noodzaak vervat om
voor de huisarbeider een overeenkomst voor tewerkstelling op te stel-
len. In dit contract moeten het bedrag van de kosten die door de werk-
gever worden gedragen, alsook het recht op een vergoeding bij ziekte
of ongeval nauwkeurig worden vermeld. Dat is een stap in de goede
richting, maar de gezondheidsvoorwaarden en vooral het inrichten van
de arbeidspost volgens ergonomische normen worden nog niet in over-
weging genomen.

5. ERGONOMISCHE BASISNORMEN VOOR HET
INRICHTEN VAN EEN WERKPOST MET
BEELDSCHERM

Wij geven hier de algemene principes, maar er moet ook rekening wor-
den gehouden met de aard van de te verrichte taken (uitsluitend beeld-
schermarbeid of gecombineerd met administratief werk, het opslaan
van gegevens of interactieve gegevensverwerking)en met de duur van
de beeldschermarbeid. Het is dan ook belangrijk, zelfs noodzakelijk re-
kening te houden met de regelbaarheid van de apparatuur, omdat zij
moet kunnen worden aangepast aan de individuele kenmerken van ie-
der individu.

De stoel: De stoel moet een op 42 à 50 cm hoogte regelbare zitting heb-
ben. De ideale hoogte wordt bereikt wanneer de voeten van de werk-
nemer volledig plat staan en de dijen een horizontale positie innemen.
Een voetbankje kan nuttig zijn, wanneer de correcte houding niet kan
worden bereikt. De rugleuning is 50 cm hoog en verstelbaar in de hoog-
te en de diepte. Ze moet het bekken en de rugstreek ondersteunen.
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De werktafel: Een matte tafel in beige of licht grijs geniet de voorkeur.
Ze moet in de hoogte regelbaar zijn, zo niet een hoogte hebben van 72
cm, een diepte van 80 cm of beter van 90 cm, een werkblad van 2 cm
dik en de afstand tussen de werknemer in zithouding en het werkvlak
moet 20 à 26 cm bedragen.

In een recente studie wordt beweerd dat het minder vermoeiend zou
zijn op een scherm te werken dat zo dicht mogelijk bij het klavier staat,
zodanig dat de gebruikers een ″beperkt gezichtsveld hebben″ (Ocular
Surface Area) en tijdens het werk zo weinig mogelijk aan variaties wor-
den blootgesteld. (Ergonomics 1996, n° 6, 877-884).

De documenten: De documenten moeten zo dicht mogelijk bij het
scherm zijn. Het scherm zelf moet op 40 à 60 cm van het oog staan om
te voorkomen dat het oog zich voortdurende aan wisselende omstan-
digheden moet aanpassen, wat vermoeidheid meebrengt.

Verlichting: De verlichting moet een uniforme intensiteit hebben van
300 à 500 lux, indien het om een positief scherm gaat (buislampen ″soft
wit″ de luxe; de verlichting moet loodrecht op het scherm staan en een
zwakke lichtsterkte hebben om weerspiegelingen te voorkomen). Als
er documenten moeten worden gelezen, kan een bijkomende licht-
bron voorzien worden.

Er moeten maatregelen worden genomen om weerkaatsing en ver-
blinding te voorkomen: de schermen moeten in een hoek van 90° wor-
den geplaatst ten opzichte van het venster. Ze moeten zover mogelijk
van het venster staan, nooit vlak voor het venster en de werknemer mag
nooit met zijn rug naar het venster gekeerd zitten. De vensters moeten
met neutraal gekleurde gordijnen of met jaloezieën met verticale en
oriënteerbare lamellen worden uitgerust.

Wij hebben met opzet niet gesproken over de informatica-appara-
tuur, omdat die gewoonlijk door de firma wordt geleverd en geacht
wordt te beantwoorden aan alle eisen inzake ergonomie en veiligheid.

Figuur 26 geeft de essentiële elementen voor de correcte opstelling
van een beeldschermwerkpost.

6. ENKELE VOORBEELDEN IN BELGIE

A. ABB VERZEKERINGEN

Vier vertaalsters hebben vrijwillig aangeboden om 3 dagen per week
thuis te werken. Het bedrijf had reeds ervaring met telewerk, omdat
500 van haar zelfstandige bedienden reeds grotendeels thuis werkten.
De uitrusting werd door de firma geleverd (bureaustoel, telefoonlijn,
PC met modemverbinding). De telewerker behoudt het statuut van be-
diende.
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B. HEWLETT PACKARD (H. P.)

Volgens onze inlichtingen werd er niets geformaliseerd of gecentrali-
seerd (DECROLY, 1995).

Verscheidene afdelingen beschikken over telewerkers, vooral in de
verkoopafdeling waar de werknemers hun klanten gaan bezoeken. Dit
is een respons op bijzondere problemen (fax thuis, Global System for
Mobile Communications = GSM). Het bezit van een draagbare PC hoort
niet thuis in onze definitie, tenzij men over aangepaste programma’s
beschikt, zodanig dat men een rechtstreekse link met het bedrijf heeft.

(1) 42 cm à 50 cm
(2) 50 cm
(3) 40 cm à 60 cm
(4) 35 cm à 75 cm (indien regelbaar) anders 72 cm
(5) 20 cm à 26 cm
(6) 80 cm à 90 cm
(7) 2 cm dik
(8) 3 cm maximum

Figuur 26. Aanbevolen houding bij het werken met beeldschermapparatuur.
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C. IBM

Vanaf 1994 is IBM Belgium gestart met een studie, waarin de mogelijk-
heid werd onderzocht om hun bedienden buiten de onderneming te
laten werken. In deze studie werden volgende punten beoogd: een ver-
hoging van de flexibiliteit, een vermindering van de kosten voor kan-
toorruimte en een totale onafhankelijkheid op de eigen arbeidsplaats
(kantoor, woonplaats, lokaal van de klant, ja zelfs gedurende de ver-
plaatsingen). Het experiment startte in 1994. De vrijwilligers hebben een
draagbare PC gekregen met programma’s die gelijkwaardig zijn met
deze op kantoor. Bovendien kregen zij nog communicatie- en simula-
tieprogramma’s waardoor ze konden werken net alsof ze zich op kan-
toor bevonden. Een voorbeeld: een E-mail-programmatuur maakt het
mogelijk alle ontvangen boodschappen in één keer op de PC te plaat-
sen. De bediende kan vervolgens zijn PC ontkoppelen en de post be-
antwoorden op de plaats die hem het best uitkomt. Het programma rea-
geert immers alsof de bediende rechtstreeks met de onderneming ver-
bonden is. Het volstaat om de PC opnieuw op het net aan te sluiten en
alle antwoorden of bijwerkingen worden automatisch naar de compu-
ter van de onderneming doorgespeeld. Hij beschikt over twee telefoon-
lijnen om de gegevens over te dragen en terzelfder tijd te kunnen pra-
ten. Dit systeem telt 1000 telewerkers op een personeelsbestand van
1500. Zij hebben een bediendenstatuut en presteren 15 à 30 % van hun
tijd in de onderneming. De inrichting van de kantoren heeft het mo-
gelijk gemaakt de beschikbare ruimte op een meer rationele wijze te
herverdelen, zodanig dat ieder lokaal nu drie personen kan huisves-
ten. Globaal beschouwd en op twee jaar tijd heeft IBM ingevolge de
niet-hernieuwing van sommige huurovereenkomsten en door de her-
groepering van bepaalde activiteiten een oppervlaktewinst geboekt van
50 %. Hierbij komt nog een productiviteitswinst van 10 %, die hoofd-
zakelijk te wijten is aan een door de nieuwe arbeidsorganisatie gemaak-
te tijdwinst. Aanvankelijk moet er op het vlak van de communicatie een
grote inspanning worden geleverd, maar het systeem heeft snel in-
gang gevonden, zodanig dat besloten werd een dienst ″Adviesbureau
oplossingen telewerk″ te starten. De werknemers zijn er zich van be-
wust geworden dat ook zij er voordeel bij hadden: het systeem waar-
bij kantoren onderling werden gedeeld, bevorderde overigens de com-
municatie tussen de afdelingen die voordien van elkaars bestaan niets
afwisten.

D. INNOTEK

Het Innovatie- en Technologiecentrum van de Kempen is een onder-
neming die aan jonge bedrijven en zelfstandigen zijn diensten aan-
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biedt. Hiertoe werd in Geel een Centrum voor Telewerk geopend. In-
notek is de Belgische coördinator voor de Europese Gemeenschap.

In dezelfde context signaleren we nog het bestaan van de dynami-
sche Belgian Teleworking Association. Deze vzw heeft tot doel alle nieu-
we arbeidsvormen te promoten en te bestuderen; in het bijzonder de
eerste manifestatie van de Informatiemaatschappij: het telewerk. Zij in-
formeert, organiseert ontmoetingen, centraliseert inlichtingen en geeft
adviezen.

Domo Comm is een consultancy bureau dat alle projecten van tele-
werk ondersteunt en volgt, en ook een reeks diensten aanbiedt.

E. JANSSEN PHARMACEUTICA

Het betreft hier een farmaceutisch bedrijf met zetel te Beerse, op onge-
veer120 km van Brussel.

De verhuis van het bedrijf van Brussel naar Beerse was een pro-
bleem voor de Franstalige vertaalsters. Ofwel moesten zij grote ver-
plaatsingen maken om hun eigen woning te kunnen behouden, ofwel
moesten zij in de buurt van Beerse komen wonen, wat dan weer school-
en integratieproblemen meebracht. Bovendien was er in Brussel on-
voldoende kantoorruimte om ze daar op te vangen. Er werd dus be-
sloten ze thuis te laten werken. Hiertoe werden ze uitgerust met tele-
foon, fax, E-mail en werd vooraf overeengekomen dat zij tijdens be-
paalde stamtijden beschikbaar zouden zijn.

F. SOFINAL

Het betreft hier een textielbedrijf uit Waregem. Vier verkoopdirecteurs
hebben thuis een informatica-uitrusting en een faxlijn ter beschikking
gekregen, waardoor ze buiten de onderneming kunnen werken.

G. DE OVERHEID

De Belgische overheid onderzoekt de mogelijkheid om telewerk in de
overheidssector in te voeren. Nadat de nog aan de gang zijnde studie
zal zijn afgerond, zal worden voorgesteld een test case op te starten.

H. ANDERE VOORBEELDEN

- Alcatel Bell denkt eraan een test door te voeren met haar ingenieurs
die voor het ontwerpen van de software instaan. Zij wonen in Oost-
en West-Vlaanderen en werken in Antwerpen.

- De BBL bestudeert de mogelijkheid van telewerk voor de vertaal-
dienst, voor de afstandsinterventieploeg wanneer er zich buiten de
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werkuren problemen met de computers voordoen, en voor de pro-
grammatuurontwikkelaars.

- Belgacom beschikt reeds sedert twee jaar over 200 telewerkers in het
kader van een programma dat draait rond drie proefprojecten: een
telecentrum in Gent, een ploeg van mobiele telewerkers en een ploeg
van thuis-telewerkers. Ongeveer 80 personen, voor het merendeel
Vlaamse ″pendelaars″ die zich dagelijks naar Brussel moesten bege-
ven, werken thans in het telecentrum van Belgacom te Gent. Dit cen-
trum is verbonden met de zetel in Brussel via een ″videoconference
system″ en heeft een RNIS-toegang. Hierbij komen nog een vijftien-
tal beheerders van ″wandelende″ REKENINGEN Het betreft hier ka-
derleden die met een PC-apparatuur zijn uitgerust en toegang heb-
ben tot het interne net van Belgacom. Daarnaast zijn er een honderd-
tal personen die telethuisarbeid verrichten. Het gaat hier om secre-
taressen, support ingenieurs en productverantwoordelijken, die over
een PC met RNIS-aansluiting beschikken.
Belgacom heeft zopas ook een intern programma voor tele-oplei-

ding gelanceerd en bestudeert de mogelijkheid om een systeem van ge-
deelde satellietkantoren te ontwikkelen.

7. VOOR-EN NADELEN VOOR DE WERKGEVER

A. VOORDELEN

- Betere interne flexibiliteit, vermits de telewerker zijn werkdag zelf or-
ganiseert, rekening houdend met de opdrachten van het bedrijf, zo-
dat schommelingen in het werkvolume beter kunnen worden opge-
vangen;

- Betere externe flexibiliteit met een verruimde arbeidsmarkt, waarbij
deskundigen kunnen worden aangeworven voor streken waar er
minder zijn, of waarbij tijdelijk personeel kan worden ingezet om het
hoofd te bieden aan pieken;

- De infrastructuurkosten worden verlaagd;
- Minder vervoerskosten: ongeveer 400 000 auto’s trekken iedere dag

naar Brussel, een hoofdstad met een miljoen inwoners. Volgens een
studie van de UCL (1996) zou de filevorming dagelijks zowat 24 mil-
joen frank kosten aan verloren tijd, luchtverontreiniging en ongeval-
len, terwijl 27 miljoen uren verloren gaan in verkeersopstoppingen;

- Beter gebruik van het informaticamaterieel;
- Beter rendement van de bedienden;
- Vermindering van het absenteïsme;
- Beter contact met de klanten;
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- Deze oplossing zorgt er ook voor dat geschoold personeel kan be-
houden blijven, terwijl het anders de onderneming zou hebben ver-
laten: wij denken met name aan vrouwen met kinderen..

B. NADELEN

- De kosten voor telecommunicatie en inrichting van het thuiskan-
toor;

- De noodzaak van een aan telewerk aangepaste informaticastructuur;
- Het beheer van de lokalen die periodiek door verscheidene werkne-

mers op verschillende momenten worden gebruikt;
- Het organiseren van regelmatige contacten tussen de telewerkers en

het bedrijf;
- Het op losse schroeven zetten van de omkaderingsmethodes; mana-

gement gebaseerd op confrontatie en het spel van de macht, zijn voor-
bijgestreefd: de werkgever heeft niet meer de mogelijkheid om de ar-
beidstijd te controleren en weet niet meer wanneer het werk wordt
uitgevoerd, tenzij hij bepaalde aanwezigheidsuren vastlegt voor het
uitwisselen van informatie. En dan nog gaat het slechts om een ge-
deeltelijke controle. De kwaliteit van het werk, het naleven van de in
de onderneming geldende normen worden dan de enige criteria;

- De werkgever moet de opdrachten nauwkeuriger omschrijven en
dient zich een duidelijk idee te vormen over de hoeveelheid werk die
tijdens een bepaalde tijd kan worden verricht. Aldus krijgt hij een be-
paalde referentiewaarde die hij met de door de telewerker verrichte
arbeid kan vergelijken.

8. VOOR-EN NADELEN VOOR DE TELEWERKER

A. VOORDELEN

- Het pendelen met de bijbehorende vermoeidheid, het risico op ver-
keersongevallen en stress verdwijnt;

- Motorisch gehandicapte personen krijgen kansen op de arbeidsmarkt.
- Betere toegang tot de arbeidsmarkt voor personen met gezinslast;
- Beter tijdsbeheer, wat goed uitkomt voor moeders met een gezin

die zo gezins- en beroepsleven met elkaar kunnen verzoenen;
- Meer arbeidsvoldoening, want er kan gewerkt worden tijdens de

uren die de werknemer het best liggen;
- Minder uitgaven voor kinderopvang en kinderdagverblijven.

B. NADELEN

- Gevoel van isolement, gebrek aan sociale contacten dat ten dele kan
worden opgevangen door bepaalde dagen in het bedrijf of in een te-
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lecentrum door te brengen. Afzwakking van het gevoel bij de onder-
neming te horen. De sociale rol van het pendelverkeer en de erbij-
horende contacten verdwijnt;

- Thuis moet voor de beroepsactiviteit een deel van de woning wor-
den vrijgehouden. De voor het privé-leven beschikbare ruimte wordt
hierdoor verkleind. Bovendien doet thuis het kantoor zijn intrede, en
de grens tussen privé-leven en beroepsleven vervaagt;

- Mogelijke vermindering van de vrijetijdsbesteding. Dit blijkt uit een
enquête die in 1996 door NFO Interactive Research onder driehon-
derd Franse telewerkers werd uitgevoerd. 86 % van de ondervraag-
de personen menen dat zij thuis beter kunnen werken, maar 37 % vin-
den dat dit ten koste van hun vrije tijd gebeurt. ″De bedrijven eisen
van ons dat we steeds in stand-by verkeren en onze collega’s gaan
gemakkelijker opbellen om ons een of andere vraag te stellen onge-
acht het uur. In feite verlaten wij nooit echt het werk″. Wegens de on-
middellijke overdracht van de gegevens, ″verwacht de opdrachtge-
ver al even vlug een antwoord, wat op een subtiele wijze de thuis-
werkers ertoe aanzet overuren te presteren″.

- De vrees bestaat dat men het slachtoffer wordt van ongelijke bevor-
deringskansen. ″De afwezige heeft steeds ongelijk″. Hij of zij wordt
vergeten! Tevens bestaat het risico dat andere medewerkers en hië-
rarchische meerderen een andere kijk hebben op de persoonlijkheid
van de telewerker, wanneer deze wordt vergeleken met een bedien-
de die steeds op kantoor aanwezig is;

- Er moet ook worden gevreesd dat het imago van de telewerker wordt
aangetast. ″Hij is degene die rustig thuisblijft en zijn arbeidstijd kan
niet eens worden gecontroleerd″. De problemen van de telewerker
liggen anders en worden minder goed begrepen;

- Het is noodzakelijk de telewerker in het gebruik van nieuwe arbeids-
middelen in te wijden. Zelfs wanneer het werk reeds geïnformati-
seerd was, moeten er nieuwe procedures worden gebruikt om met
de onderneming in verbinding te treden en eventueel om met de vei-
ligheidsvoorzieningen te kunnen omspringen (DECROLY, 1995);

- Gezondheidsproblemen.
Telewerk kan tot stress leiden door arbeidsoverbelasting, wanneer

het bedrijf de werknemer om de haverklap met werk overvalt en het
systeem gebruikt om onverwachte piekbelastingen af te schuiven op
de telewerker. Naast een schommelend werkaanbod valt te vrezen dat
van de telewerker een grotere beschikbaarheid wordt verwacht (BAUGE,
1994);

Iedere ongewenste interferentie tussen beroepsactiviteit en gezins-
leven kan voor de telewerker stress teweegbrengen. Men heeft ook vast-
gesteld dat rugklachten frequenter optreden. Dit heeft wellicht te ma-
ken met een weinig ergonomische inrichting van de arbeidspost. Er
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kunnen eveneens oogklachten optreden die te wijten zijn aan slechte
verlichting, aan verkeerde werkafstand tot het scherm en aan een ge-
brekkige plaatsing van de documenten.

In 1994 werd door de ″UK Institute of Professional Managers and
Specialists″ onder hogere ambtenaren die deeltijds gewerkt hadden,
een enquête gevoerd. Hieruit is gebleken dat 43 % klaagde over oog-
klachten, 29 % over rugklachten, 21 % over nekklachten en 10 % over
pols- en armklachten. De auteurs stelden hiervoor een aantal factoren
verantwoordelijk: een onaangepaste opleiding, stress door de verplich-
ting om dringende termijnen te respecteren, slecht aangepaste werk-
omgeving, enz. (citaat uit Sociaal Europa, DG V 1995).

9. DE VAKBONDEN

De vakbonden staan zeer wantrouwig tegenover telewerk:
- Een nieuw verschijnsel, slecht gekend, met onzekere gevolgen;
- Verzwakking van de basis door een verlies aan samenhang: uiteen-

lopend karakter van de arbeidsovereenkomsten;
- Denkbare inkrimping van de werkgelegenheid door verhoging van

de rentabiliteit of door ″uitvlagging″ naar lagelonenlanden en lan-
den met zwakke sociale zekerheid;

- Onmogelijkheid om te waken over het naleven van de wettelijke
voorschriften inzake lonen, werktijden en arbeidsveiligheid;

- Grote onzekerheid omtrent de verbetering van de levens-en arbeids-
omstandigheden, omtrent de tewerkstelling van vrouwen en om-
trent gelijke kansen op de arbeidsmarkt;
F. R. DESCHAMPS vatte de vrees van de vakbonden samen in het

″Magazine télétravail″ van mei-juni 1997. Hierin citeerde hij het isole-
ment van de werknemers, de verwatering van de sociale zekerheid (te-
lewerk kan een ″stakingsbreker″ zijn), de onaangepaste arbeidsomstan-
digheden, de druk om de lonen te verlagen, de verschuiving naar een
veel kwetsbaarder statuut van zelfstandige, het opvoeren van de pro-
ductiviteit zonder loonsverbetering, het betalen door de werknemer
van kosten die normaal gezien door de werkgever zouden moeten wor-
den gedragen, en het gemis aan bescherming tegen bepaalde risico’s.

10. DE BETROKKEN BEROEPEN

In het algemeen komen alle relatief autonome beroepen m. b. t. gege-
vensverwerking in aanmerking. Deze beroepen treffen we vooral in de
tertiaire sector aan. Wij denken vooral aan vertalers, reisagenten, ver-
tegenwoordigers, secretaressen, codeerders, tekst- en beeldverwer-
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kers, journalisten, wisselagenten, boekhouders, belastingdeskundigen,
verzekeringsagenten, programmeurs, systeemanalisten, operatoren, in-
genieurs, financiële raadgevers, marketing-managers, project-mana-
gers, product-managers, personeel voor het ontwikkelen, onderhou-
den en testen van programmatuur, enz.

11. NOG OP TE LOSSEN PROBLEMEN

De effectieve invoering van telewerk stuit hoofdzakelijk op een wette-
lijk probleem dat volgens ons eerst moet worden opgelost. Al wordt de
telewerker erkend als een gelijkwaardige werknemer van de onderne-
ming, dan blijven er nog een groot aantal vragen onbeantwoord op het
gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. Al deze aspecten heb-
ben echter te maken met de inplanting van het thuiskantoor. Hoe kan
men toezien op een correcte kantoorinrichting conform de wettelijke
voorschriften die binnen de onderneming van toepassing zijn? Hoe
kunnen de veiligheidschef en de arbeidsgeneesheer hun opdracht naar
behoren vervullen? De wet moet hieromtrent beslist en snel worden
aangevuld.

Er moeten duidelijke teksten worden opgesteld in verband met de
scheiding van het beroeps- en privé-leven, de arbeidsduur en de schik-
king van de werktijd binnen het verloop van 24 uur. De reglemente-
ring zal wel soepel moeten blijven, opdat ze op een zo groot mogelijk
aantal gevallen zou kunnen worden toegepast. Het telewerk kadert in
de Europese wil om alle arbeidsstelsels te promoten die Europa zullen
helpen bij de opbouw van wat men de ″informatiemaatschappij″ pleegt
te noemen. Wij zullen dan ook met belangstelling de initiatieven van
de Commissie van de Europese Gemeenschap volgen. Deze wil op het
vlak van het telewerk de wetgevingen harmoniseren door ze te verbe-
teren en niet door ze terug te schroeven. We verwijzen hier naar de de-
lokalisatieproblemen die bij telewerk kunnen opduiken.

Het is een technisch probleem, dat gemakkelijk kan worden opge-
lost, hoewel de werkgevers, die meestal van telewerk geen prioriteit ma-
ken, menen dat het onmogelijk is alle financiële aspecten van dit stel-
sel nauwkeurig te evalueren. Maar dat is een probleem van reorgani-
satie, van het onder de loep nemen van zowel management als van de
informatiesystemen van de onderneming.

De telewerker - die veel zelfdiscipline moet opbrengen - zal voldoe-
ning putten uit de steun van zijn hiërarchische meerderen op tech-
nisch vlak (ergonomisch aangepast materiaal, terugbetaalde kosten) en
op psychologisch vlak (aanvaarding van telewerk, erkenning van het
belang ervan voor het bedrijf, promotie van de telewerker via het ima-
go van zijn werk, ongeacht de plek waar dit wordt uitgevoerd).
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Het is ook absoluut noodzakelijk de opleiding en voorlichting van
de telewerkers uit te bouwen.
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HOOFDSTUK 4.
Van dagelijkse flexibiliteit
naar loopbaanflexibiliteit

1. GLIJDENDE WERKTIJDREGELING

De werknemer die wordt geacht een bepaald aantal uren per dag en
een bepaald aantal dagen per week in de onderneming aanwezig te
zijn, heeft de mogelijkheid zijn uurrooster te kiezen, waarbij de soe-
pelheid afhangt van de door de werkgever gekozen formule.

In een stelsel van glijdende werktijden moet de werknemer aanwe-
zig zijn tijdens de door de werkgever opgelegde stamtijden, die nauw
met de activiteiten van de onderneming verband houden. Niettemin
kan hij binnen de grenzen van de glijtijden vrij zijn uur van aankomst
en vertrek bepalen en eventueel zijn lunchpauze kiezen. Er kunnen bij-
voorbeeld glijtijden worden voorzien tussen 7.30 u. en 9 u. alsook tus-
sen 16 u. en 18 u. met een lunchpauze tussen 11.30 u. en 13.30 u. De
stamtijden 1 lopen dan van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16 u.

Er bestaan ook geïndividualiseerde glijdende werktijden, waarbij de
werknemer binnen de grenzen van de stamtijden kiest voor een dage-
lijkse werktijdregeling die hij op verzoek van de werkgever geacht
wordt gedurende een bepaalde periode, gaande van een week tot een
maand of zelfs een trimester, te respecteren. Bij dergelijke stelsels van
glijdende werktijden wordt de arbeidsduur vaak verrekend met be-
hulp van een prikklok. De aldus verkregen bonus of malus ten opzich-
te van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt binnen een be-
paalde termijn aangezuiverd. De bonus kan meestal in vrijde dagen
worden omgezet, maar vaak zijn er beperkingen ingebouwd om mis-

1. ook kerntijden of bloktijden genoemd

Figuur 27. Voorbeeld van een glijdende werktijdregeling met glijtijden en stamtijden.

glijtijden stamtijden tijdsspanne waarbinnen de
maaltijd kan worden gebruikt

stamtijden glijtijden

7.30-9.00 9.00-11.30 11.30-13.30 13.30-16.00 16.00-18.00
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bruiken te voorkomen. Een speciale maar weinig toegepaste formule
is het stelsel van de glijdende werktijden à la carte, waarbij de stamtij-
den worden afgeschaft. Het uurrooster wordt dan volkomen vrij, en er
worden semi-autonome of autonome groepen opgericht die zich on-
der elkaar organiseren. Indien de aanwezigheidsverplichting zich en-
kel beperkt tot de tijd die nodig is om een overeengekomen weekpro-
gramma af te werken, spreekt men van het ″gedaan en wegwezen″-
stelsel. Een dergelijk stelsel wordt vaak toegepast in de huisvuilophaal-
diensten, waarbij de ophalers een van dag tot dag variërende ronde
moeten afwerken. Telkens ze klaar zijn met hun werk, kunnen ze naar
huis.

Het is duidelijk dat door de spreiding van de aankomst- en vertrek-
tijden met min of meer speling de gebruiksduur van de installaties op
evenredige wijze wordt verlengd. Dit geldt voor de dienstverlenende
bedrijven waar er ’s morgens vroeg en ’s avonds laat weinig werkne-
mers zijn. Op momenten met meer klanten zijn er dan weer meer werk-
nemers aanwezig. Niettemin blijft bij het stelsel van de glijdende werk-
tijden de verlenging van de openingsuren eerder beperkt. Wanneer
men dus een langere ″gebruiksduur″ nastreeft, kan men beter terug-
grijpen naar andere systemen zoals een deeltijds stelsel op het einde
van de namiddag.

A) VOORDELEN VOOR HET BEDRIJF

- Mogelijkheid de voorzieningen langer te gebruiken.
- Verhoging van het rendement.
- Bijkomende tijdsbesparing, omdat de werktijden aan het werkvolume

kunnen worden aangepast.
- Verbetering van het sociaal klimaat.
- Vermindering van het absenteïsme.

B) NADELEN VOOR HET BEDRIJF

- Kostprijs van de controleapparatuur voor de gepresteerde tijd en van
de tijd die wordt besteed aan het controleren van de gepresteerde tij-
den alsook aan het plannen van de recuperatie van de boni.

- Bijkomende kosten om de werkplaatsen open te houden.
- Moeilijker toezicht.
- De werknemers moeten polyvalent zijn wanneer er in ploegen wordt

gewerkt.
- Risico van dode tijden en van overbezetting.
- Moeilijkheid om eventueel een beroep te doen op de diensten van

iemand op een bepaald moment (bijvoorbeeld het directiesecreta-
riaat is niet te bereiken).
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C) VOORDELEN VOOR DE WERKNEMER

- Betere aanpassing van het werk aan de persoonlijke levenswijze.
- Verhoogd gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid.
- Mogelijke oplossing voor vervoersproblemen.
- Minder stress ten gevolge van te laat komen.
- Verbetering van het arbeidsklimaat.

D) NADELEN VOOR DE WERKNEMER

- De controle van de werktijden door middel van prikklokken wordt
niet altijd even goed geaccpteerd.

- Sommigen hebben de neiging langere dagen te presteren om zo te
sparen voor extra vrije dagen, wat dan weer de hieruit voortvloeien-
de vermoeidheid kan opdrijven.
In de overheidssector stellen we vast dat de glijdende en dus gedi-

versifieerde werktijden de weg effenen voor de aan de piekuren ge-
bonden infrastructuur- en vervoersbehoeften, aangezien hierdoor het
aantal vervoerde personen wordt gespreid en de verkeersintensiteit af-
neemt. Dit zou bijgevolg ook een gunstige weerslag moeten hebben op
de vermoeidheid van de werknemers, die minder het risico lopen een
verkeersongeval te krijgen.

2. OPROEPCONTRACTEN

Bij het streven naar een steeds grotere flexibiliteit en naar een steeds
soepelere inzet van personeel doen bedrijven soms beroep op zeer mo-
biele en beschikbare werkkrachten, als de variabiliteit van de behoef-
ten hierom vraagt. Zij werven enkel personeel aan voor speciale gele-
genheden of voor moeilijk te voorziene periodes. Dit stelsel wordt in
de jongste tien jaar steeds frequenter toegepast. We spreken van ″nul-
urencontracten″, van ″soepele contracten″, van ″flexibele contracten″,
van ″min-max-contracten″ of van ″stand-by-contracten″. Deze verschil-
lende types van arbeidscontracten worden doorgaans gegroepeerd on-
der de term ″oproepcontracten″, waarin de werkgever soeverein het
moment bepaalt waarop hij op deze werknemers een beroep wenst te
doen en voor hoelang. Er bestaat geen enkele wettelijke bepaling die
specifiek op dit soort contract slaat. Hierdoor worden we geconfron-
teerd met tal van moeilijkheden: er is de wisselende aard en het onre-
gelmatig karakter van de prestatie die moeilijk te verzoenen zijn met
de aard van de arbeidsovereenkomst; er zijn verwikkelingen bij de toe-
passing van de regels inzake de opschorting van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en het gewaarborgd loon; andere problemen zijn
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nog de berekening van de opzegvergoeding, de wettelijke feestdagen
en de jaarlijkse vakantie. De wet van 16 maart 1971 verduidelijkt in ar-
tikel 20 dat de duur van iedere prestatie niet minder dan 3 uur mag be-
dragen, waarbij deze wet onder andere tot doel heeft te ″beletten″ dat
er oproepcontracten worden gesloten. DE VOS (1996) herinnert eraan
dat de arbeidsduur de periode is waarin het personeel ter beschikking
van de werkgever staat. Dit zou kunnen betekenen - ondanks tal van
betwistingen - dat een werknemer in ″stand-by″, die permanent ter be-
schikking moet staan om te kunnen ingaan op al of niet voorziene op-
roepen, moet kunnen aantonen dat hij inderdaad ter beschikking van
de werknemer stond, zelfs buiten de uren waarop hij effectief heeft ge-
werkt. De oproepcontracten ″just in time″, waarbij de werknemer op
het laatste ogenblik ervan wordt verwittigd dat hij ter beschikking moet
staan voor bepaalde prestaties, werpen dezelfde vragen op.

Deze contracten zijn erg voordelig voor het bedrijf, maar stellen heel
wat problemen voor de werknemer: werkonzekerheid en geen voor-
uitzichten op beroepsvlak, onzekerheid omtrent de bedragen van de
vergoedingen die verschillen van maand tot maand en zelfs van week
tot week, aanzienlijke stress, moeilijkheid ja zelf onmogelijkheid om het
privé-leven te plannen, familiale en sociale relatieproblemen, vaak ern-
stige vermoeidheid gelet op de onregelmatigheid van de arbeidsuren
en soms abnormaal lange prestaties.

3. HET MODULAIRE UURROOSTER

De werkgever bepaalt nauwkeurig de arbeidsposten (in de zin van het
soort werk) en verdeelt iedere post per taak in modules. De module stelt
een arbeidseenheid voor die wordt gekenmerkt door haar duur, die
evenwel variabel kan zijn. De module stemt tevens overeen met een
welbepaalde arbeidspost, waarvoor bepaalde kwalificaties vereist zijn.
Ze is autonoom t. o. v. andere modules van dezelfde arbeidspost. Alle
werknemers werken met een systeem van werkbons, een soort werk-
opdrachten die vaak in onderhoudsdiensten worden gebruikt. Door het
opsplitsen in modules krijgt men een werkrooster met opvultijden,
waarbij iedere opvultijd kan worden ingevuld door gelijk welke werk-
nemer met de vereiste kwalificaties Hierdoor kan iedereen zelf zijn ar-
beidstijd samenstellen door een keuze te maken uit de in het rooster
beschikbare modules die overeenstemmen met wat hij kan en wil doen.
Hij moet wel rekening houden met de technische en economische ge-
gevens van het bedrijf. Dit betekent dat bepaalde vaste modules iedere
dag moeten worden bemand, dat aanvullende modules gelijktijdig moe-
ten worden bemand of dat verscheidene modules gelijktijdig moeten
worden ingezet bij een intensieve activiteit op bepaalde dagen en uren.
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Voorbeeld: een garage kent een aantal arbeidspieken op maandag, vrij-
dag en zaterdag voormiddag. Er werd een reorganisatie doorgevoerd
van de werktijden van de onderhoudsdienst. Dit nieuwe dienstroos-
ter werd losgekoppeld van de openingsuren van de garage door nieu-
we modules te definiëren. Zo kon het onderhoudsatelier langer open
blijven dankzij de invoering van bijkomende modules in deze afde-
ling, die eventueel aan overbodig geworden afdelingen kunnen wor-
den onttrokken of die bijkomend worden opgezet.

Het gaat dus om een andere benadering van de arbeidstijd, waarbij
de strakke en eenvormige arbeidstijdregeling doorbroken wordt. Bij-
gevolg is er geen definitie meer van een norm m. b. t. de arbeidsduur,
maar spreekt men van modules en van loonmassa naar gelang het aan-
tal modules.

Door de techniek van de modulaire arbeidstijdregeling kunnen de
volgende stelsels worden geïntegreerd: glijdende werktijden (interval
tussen twee modules), gecondenseerde arbeidsweek (verhoging van de
dagamplitude door verhoging van het aantal modules), ploegenarbeid
(met inachtneming van bepaalde regels i. v. m. de beurtwisseling van
de namiddagmodules met de ochtendmodules bijvoorbeeld), vakan-
tiedagen à la carte (individuele keuzes mogelijk dankzij de veelzijdig-
heid van de werknemers), deeltijdse arbeid (gemiddeld worden er min-
der modules gepresteerd) en huisarbeid ( sommige modules worden
thuis afgewerkt, andere in de onderneming).

In figuren 28 en 29 geven wij twee voorbeelden: een met modules
van 2 u. en 2.30 u. van maandag tot zaterdag, het andere is een illustra-
tie van een gebruikswinst van het productief kapitaal van 56 uur. In het
tweede voorbeeld laat men het arbeidsvolume variëren volgens de ar-
beidsbelasting door sommige modules verplicht en andere facultatief
te maken.

Modules van 2 u. en 2.30 u.

van maandag tot vrijdag
u

op zaterdag
u

Figuur 28. Voorbeeld van een opdeling van modules van 2 u. en 2.30 u. per week.
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De voorgestelde modules lopen van 6 u. tot 8 u., van 8 u. tot 10 u.,
van 10 u. tot 12.30 u., van 12.30 tot 15 u., van 15 u. tot 17 u. en boven-
dien tijdens de eerste vijf dagen van de week van 17 u. tot 19.30 u., van
19.30 u. tot 22 u. en van 22 tot 24 u.

De techniek houdt niet in dat er iedere opvultijd moet worden ge-
werkt. Integendeel, de onderneming heeft de mogelijkheid voor iede-
re post de opvultijden te bepalen volgens de door de vraag en de pro-
ductie gestelde eisen.

A) VOORDELEN VOOR HET BEDRIJF

- Stijgende productiviteit door een strakke definitie van de arbeidsin-
houd voor iedere module en van de voor deze arbeid vereiste vaar-
digheden.

- Vermindering van het absenteïsme.
- Ontwikkeling van de polyvalentie van de werknemers.
- Betere controle van de aanwezigheid en de productiviteit van iedere

werknemer.
- Oplossing van de afwezigheidsproblemen wegens vrije dagen, oplei-

ding, enz.

zo ma di wo do vr za

Schijf 5x8u. = 40 u., normale werktijden
Schijf 6x16u. = 96 u. kader in te vullen met werkmodules
Periode wanneer niemand werkt

Figuur 29. Voorbeeld van een gebruikswinst van het productief kapitaal van 56 uur.
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B) NADELEN VOOR HET BEDRIJF

Weinig nadelen: in het begin is het beheren van dit systeem ingewik-
keld, maar de informatica kan hier helpen. Er moet wel geld worden
besteed aan het controlemateriaal voor de modulaire werktijden, maar
de belangrijkste problemen schuilen in de noodzaak van een goede ver-
standhouding tussen werknemers met eenzelfde deskundigheid en in
het opleiden tot meer verantwoordelijkheidsbesef.

C) VOORDELEN VOOR DE WERKNEMERS

- Betere organisatie van het privé- en gezinsleven, doordat de moge-
lijkheid wordt geboden om in zekere mate zelf werktijden en arbeids-
duur te bepalen.

- Gebruik van alle vaardigheden van de werknemer en ontwikkeling
van zijn polyvalentie.

- Vermindering van de eentonigheid door verandering van post en in
zekere mate van de vermoeidheid.

- Toename van de contacten tussen de deeltijdse en voltijdse werkne-
mers, aangezien zij in dezelfde module kunnen worden onderge-
bracht.

D) NADELEN VOOR DE WERKNEMERS

- Verminderd gevoel deel uit te maken van een groep, vermits de werk-
roosters geïndividualiseerd zijn.

- Strikte controles van de aanwezigheden, van de individuele produc-
tiviteit en van de verantwoordelijkheden, die op zichzelf niet sto-
rend zijn, maar tot bepaalde problemen kunnen leiden.
Ter herinnering: duo-banen (job-sharing) zien eruit als deeltijdse be-

trekkingen, maar houden in feite in dat een functie met hoge kwalifi-
caties en met carrièremogelijkheden wordt gedeeld. Deze functie leent
zich evenwel niet tot een werktijdverkorting en evenmin tot een op-
splitsing in twee deeltijdse betrekkingen (Intersocial n° 52, sept. 79). En
dan mogen we ook de seizoengebonden arbeidstijdregelingen niet ver-
geten, maar daarover hebben we het vroeger reeds gehad.

4. DE ″VARIABELE″ LOOPBAAN

Het beroepsleven start komt op het ogenblik dat de algemene oplei-
ding is afgerond en vanaf het ogenblik dat er een studierichting moet
worden gekozen en men voor een bepaalde beroepsactiviteit kiest. Men
gaat steeds langer studeren en dan moet er werk gezocht worden. Vaak
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gebeurt de intrede op de arbeidsmarkt via een reeks precaire betrek-
kingen, omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan een eerste
job. Zo niet wacht er mogelijk werkloosheid. Het parcours is er één met
hindernissen. Dat men na zijn studies bij een baas ging werken en on-
geveer zeker was er tot zijn pensioen te kunnen blijven, behoort defi-
nitief tot het verleden. De beroepsloopbaan wordt steeds korter: 25 jaar
geleden, bedroeg die nog 45 jaar, nu bedraagt ze nog slechts 40 jaar en
tegen het jaar 2020 voorziet men een carrière van nog slechts 35 jaar!
Nochtans daalt het geboortecijfer voortdurend. Ten gevolge van we-
tenschappelijke en technische revoluties en de eisen van productivi-
teit en concurrentievermogen moet thans iedere beroepsloopbaan af-
rekenen met aanpassingen en omschakeling, periodes van werkloos-
heid en wachtperiodes tussen twee banen in. Bovendien wordt men
steeds vaker geconfronteerd met opleidingsperiodes die een absolute
vereiste zijn om de overstap naar een baan met hogere kwalificaties te
kunnen maken. Tijdens het beroepsleven komen er steeds meer en lan-
gere periodes van voortgezette opleiding (denken wij bijvoorbeeld aan
het vormingsverlof en aan de opleidingen voor volwassenen) of van
reconversie (DELCOURT, 1992). De voortgezette opleiding is des te-
meer noodzakelijk indien men wil voorkomen dat de veroudering van
de beroepsactieve bevolking uitmondt in een maatschappelijke achter-
stand of leidt tot moeilijkheden bij de aanpassing aan de nieuwe tech-
nologieën.

Terzelfder tijd leven we steeds langer: in drie eeuwen is de levens-
verwachting bij de geboorte verdubbeld!

Gelet op de verlenging van de levensduur en de verkorting van de
beroepsloopbaan zullen we in de toekomst moeten afstappen van de
zeer strakke aflijning van de thans gangbare leeftijdsgroepen: de jeugd
komt overeen met de opleidingsperiode, de rijpere leeftijd met de ar-
beidsperiode en de oudere leeftijd met een periode van vrijetijdsbeste-
ding - maar op welke leeftijd is men echt oud? In 1979 waren 44,5 %
van de mannen tussen 55 en 64 jaar beroepsactief, in 1994 was dat nog
33 %. Alleen Italië doet het nog slechter met 30 %. In de Verenigde Sta-
ten zijn er nog 62,6 % beroepsactief in deze leeftijdsklasse en in Japan
81,2 % (OESO, 1995). Men heeft gedacht dat men de werkloosheid zou
kunnen terugdringen, wanneer de ouderen de plaats ruimen voor de
jongeren, maar de statistieken hebben aangetoond dat deze remedie
weinig doeltreffend is, vermits ons werkloosheidscijfer in de buurt van
10 % zit, terwijl het voor de Verenigde Staten slechts 5 % en voor Ja-
pan 3 % bedraagt.

De OESO meent dat het ooit nodig zal zijn het stuur om te gooien,
en dat men ermee moet stoppen de beschikbare beroepsactieve bevol-
king te laten afvloeien, want hierdoor daalt het globale productiepot-
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entieel. GUILLEMARD (1985) beklemtoont dat we ons zullen moeten
oriënteren ″naar een desegregatie van de leeftijden en naar een despe-
cialisatie van de functies. Voor iedere leeftijd zullen we moeten stre-
ven naar een beter evenwicht van de functies, d. w. z. een beter even-
wicht tussen de verplichte arbeidstijd, de opleidingsperiode en de vrije-
tijdsactiviteiten″. Volgens haar moeten we ″aan de volwassenen op-
nieuw meer tijd geven om te leven en om nog wat bij te leren, en aan
de ouderen moeten we een nieuwe, sociaal nuttige rol geven″. Op deze
manier zou het leven een chronologisch geheel zijn van twee of drie
opeenvolgende loopbanen met vormingsverloven, sabbatjaren en tus-
sendoor reconversiehulp om de overgang van de ene fase naar de an-
dere te overbruggen. Vertrekkend van een op voorhand vastgelegde
loopbaanduur stelt REHN (1978) de invoering voor van ″kapitaalpe-
riodes van non-activiteit″, die de werknemer naar eigen smaak zou kun-
nen schikken bij het begin, in de loop van, of op het einde van zijn loop-
baan. Deze periodes zouden worden gefinancierd door werkgevers- en
werknemersbijdragen en voor een deel door de fiscaliteit.

Anderzijds brengt dit ook mee dat de werktijdregeling en de arbeids-
stelsels in de optiek van ons leefmilieu moeten worden herzien. Wel is
er steeds meer sprake van flexibiliteit: tussen 1986 en 1995 is werken
op zondag met 14,6 % gestegen, werken op zaterdag met 12,2 % en
nachtarbeid met 6,1 %. Ondertussen zijn de arbeidsovereenkomsten
voor studenten gestegen met 205 % tot 293 500 jobs. Gestegen zijn ook
het aantal uitzendkrachten met 55 % (40 734), werknemers met glijden-
de uurroosters met 65 % (22 300) en deeltijdse werknemers met 64 %
(481 000). Dit alles kan worden afgeleid uit de statistieken uit 1995 van
het Nationaal Intituut voor de Statistiek.

Welke waarde hebben atypische of asynchrone uurroosters als ze niet
leiden tot meer vrije tijd of een betere dienstverlening? Bij het bepalen
van de werktijdregeling wordt men zich bewust van het belang van fac-
toren die buiten de arbeidssfeer liggen. Het betreft hier de rust, het ge-
zinsleven, het cultureel leven, andere activiteiten of verantwoordelijk-
heden. We moeten dus ruimdenkend zijn en verwijzen naar het mo-
del van ROY (1992). Hij onderscheidt 7 belangrijke tijdsgebonden sys-
temen die onze westerse samenlevingen kenmerken (vrijetijdsbeste-
ding, handel, vervoer, productie, dienstverlening, onderwijs, gezond-
heid).

Tabel LIII geeft de elementen waarmee moet worden rekening ge-
houden.

In plaats van alleen maar rekening te houden met problemen die zich
binnen de onderneming voordoen, is het ook belangrijk te kijken naar
de gevolgen hiervan voor de andere tijdsgebonden segmenten. Dat is
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moeilijk wegens de complexiteit van de actoren en de belangen die mee-
spelen, en de strakheid van de getroffen regelingen. In feite moeten er
nog andere actoren van het burgerlijk en maatschappelijk leven zoals
bijvoorbeeld de overheid, de openbare vervoersmaatschappijen, de
scholen, de handel, de medische beroepen en de diensten voor vrije-
tijdsbesteding worden betrokken bij de traditionele overlegstructu-
ren, waartoe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers be-
horen. Er moet worden rekening gehouden met het feit dat ieder zo-
wel werknemer is als consument van het werk van anderen. Dit brengt
mee dat de ene vaak profiteert van de werktijdregeling van de ander
en omgekeerd. Er moet worden gedacht aan nieuwe vormen van over-
leg, er moet worden plaats gemaakt voor creatieve betrokkenheid en
voor experimenten. Deze veranderingen veronderstellen een wijzi-
ging van de culturele grondslag die ons maatschappelijk leven struc-
tureert. Men moet dus niet verwachten dat dit alles onder impuls van
de economische en technische druk van vandaag op morgen zal ver-
anderen. Levens- en arbeidskwaliteit zijn dan ook onze voornaamste
bezorgdheid, al moeten de nodige stappen nog worden gedaan en de
sociale structuren nog worden uitgewerkt om een dergelijke globale be-
nadering te verwezenlijken, aangezien het merendeel van deze aspec-
ten nog in een experimenteel stadium verkeren.

Tabel XXXXXIII(LIII). Elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij het
vastleggen van de arbeidstijdregeling.

UURROOSTER
VAN DE

TELEVISIE-
PROGRAMMA’S

OPENINGSUREN
VAN DE WINKELS

DIENSTREGELING
VAN HET

OPENBAAR
VERVOER

OPENINGSUREN VAN DE
SPORTINFRASTRUCTUUR

EN VAN ANDERE
VRIJETIJDSACTIVITEITEN

VERKEERS-
OPSTOPPINGEN
EN PIEKUREN

TOERISTISCH
AANTREKKELIJKE

PERIODES (PRIJZEN,
DRUKTE, SEIZOEN)

OPENINGSUREN
VAN BANKEN, DE

OVERHEID EN
ANDERE DIENSTEN

SCHOOLTIJD,
UURROOSTERS,

VAKANTIES

IN DE ONDERNEMING
DOORGEBRACHTE

ARBEIDSTIJD (DAGELIJKS,
WEKELIJKS, JAARLIJKS)
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Trefwoordenregister

Absenteïsme: 66, 72, 80, 226
Acrofase: 37
Amplitude: 33, 34, 43, 44, 74, 118
Anciënniteit (ploegenarbeid): 65, 67
Arbeidsduur: 18, 122, 124, 125, 145, 212
Bedrijf: zie Sector
Biologische ritmen: 33, 42
Brugpensioen: 202
Cardio-vasculaire aandoeningen: 35, 66, 67, 73, 119
Chronotherapie: 47
Circadiaanse schommelingen: 36, 38, 41, 44, 47, 109, 118, 127, 133, 135,
138
Cosinor: 34
Dagslaap: 43, 45, 57, 58, 69
Deeltijdse arbeid: 19, 21, 121, 164, 179-208
Duur van de cyclus: 19, 122, 145
Duur van de slaap: 54, 70, 72, 7470, 75, 76, 124, 125
Echtgenote: zie vrouw
Elektro-encefalogram: 51, 52
Fouten: 106
Fysieke arbeid: 46, 76, 95, 120, 134
Geheugen: 46, 56, 77, 110, 124
Genetische afhankelijkheid: 38
Gezinsleven: 42, 89, 94, 100, 119, 201
Gezondheid: 61, 79, 119, 126, 135
Hypnogram: 53
Informatieverwerking: 35, 56, 77
Jaarritmen: 37, 38
Kinderen: 73, 89, 90, 91, 92, 119
Kortslapers: 54
Langslapers: 54
Leeftijd: 24, 26, 55, 69, 74-78, 79, 101, 117,
Lichaamstemperatuur: 39, 44, 45, 46, 54, 74, 118, 134, 135
Licht: 133, 134
Loonkosten: 210
Loopbaanonderbreking: 201
Maagzweren: 61, 64, 65, 66, 73
Maskering: 45
Melatonine: 41, 133, 138
Mentale arbeid: 46, 76, 95, 120, 134
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Nachtarbeid: 17, 20, 24, 43, 44, 45, 46, 65, 70, 75, 94, 95, 99, 105, 106, 113,
121, 122, 126, 161, 164
Nachtraven: 54, 73, 117
Nachtslaap: 51, 53
Nauwkeurigheid: 46
Ongevallen: 110, 111, 112,, 113, 212, 213,
Oscillatoren: 39, 40
Paradoxale slaap: 39, 53, 55, 56, 57, 58, 69, 71, 74, 75, 124
Prestaties: 46, 105, 112, 125
Productie: 105, 108
Reactietijd: 46, 212, 214
Rekentests: 46
Richting beurtwisselingen: 19, 67, 122
Sectoren:

Auto’s: 198, 221, 223, 227
Chemische nijverheid: 19, 65, 101
Farmaceutica: 246
Glasnijverheid: 96, 222, 223
Informatica: 244, 245
Metaalbewerking: 62
Meubelindustrie: 198
Petroleum: 225, 226
Pompiers: 96, 227
Staalnijverheid: 93
Textielnijverheid: 102, 220, 246
Transport: 109
Verpakking: 157
Verzekeringen: 196, 197
Voeding: 191, 195, 226, 227
Ziekenhuizen: 79, 112, 121, 127, 197

Semi-continu(ploegenarbeid): 19, 20, 120, 146-150
Slaap: 39, 42, 51, 54, 68, 109, 118, 119, 136, 145, 218, 219
Snelle (korte) beurtwisselingen: 43, 100, 101, 123, 134, 161, 218, 219
Sociaal leven: 42, 89-94, 97, 100, 126
Spijsverteringsstoornissen: 43, 61-66, 135
Stress: 73, 134
Synchronisatoren: 42, 44
Taak (aard van): 107
Tijdspan: 33, 34
Tijdsstructuur: 36, 38, 40, 42
Trage(lange) beurtwisselingen: 44, 123
Trage(diepe)slaap: 40, 51, 54, 55, 56, 57, 58
Typologie van het individu: 72, 109, 118, 124
Uitvoeringssnelheid: 46
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Vermoeidheid: 43, 45, 71, 100, 122, 124, 152, 214, 219
Voeding: 65, 67, 73, 118, 119, 136
Volcontinu (ploegenarbeid): 18, 19, 20, 120, 128, 147-156, 162
Vroege vogels: 54, 73, 117,
Vrouw: 73, 78, 96, 182, 183, 185, 192, 193204, 205, 208, 219, 237
Waak-slaapritme: 39
Waakzaamheid: 76, 105, 109, 125, 134, 135
Wasserijen: 222
Weekendwerk: 201
Werkgevers: 247, 248
Werknemers: 214, 257, 261
Zenuwaandoeningen: 43, 61, 72, 73, 119, 135
Ziekten: 35, 61
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