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Serie Gif en Arbeid  

Arbo-wet 

 

doel bepalingen moeten werken. Met de 
opdracht aan werkgevers en werknemers 
om gezamenlijk aan de slag te gaan om het 
door de overheid gestelde doel te bereiken. 
De overheid zelf moest daarbij op afstand 
besturen. Zo ontstond het Arbo-zorgsysteem. 
De keuze van de arbeidsomstandigheden is 
zeer specifiek, want het zwaartepunt van de 
primaire zorg ligt binnen de onderneming. 
Toch is in Nederland niet helemaal voor de 
nieuwe weg gekozen. In de Arbowet blijft een 
groot aantal voorschriften van belang, terwijl 
met name in artikel 3 de doelbepalingen 
worden genoemd. Bijvoorbeeld: "zoveel mo-
gelijk", "zo groot mogelijk", waarbij wordt 
uitgegaan van de aktuele stand van de ergo-
nomie en de nieuwste algemene regelen der 
techniek. 
 
Aktueel 
Solidariteit - Geldt die visie uit de beginjaren 
zeventig nog steeds? 
 
Feringa - De geschetste visie is nog steeds 
aktueel. Dit blijkt uit het volgende. De Arbo- 
wetgeving is behoorlijk onder handen geno-
men tijdens drie operaties van deregulering. 
Een financieel-ekonomiese, uitgevoerd door 
het Ministerie van Financiën. Een bedrijfs-
kundige door Economische Zaken en een 
bestuurlijk-juridiese door Binnenlandse Za-
ken. Het is de enige wet die zo vaak is onder-
zocht. Uiteindelijk kwam de wet redelijk on-
geschonden uit de strijd en was zelfs iets 
verbeterd. Aanvankelijk waren we bang dat 
tijdens die operaties van de aspekten Veilig-
heid, Gezondheid en Welzijn de laatste wel 
eens zou kunnen worden weggezeefd. Dat is 
niet gebeurd, het heeft alleen maar geleid 
tot verheldering van het begrip ‘Welzijn in 
verband met de arbeid’. 
De wet is nog steeds modern. Daarvan ge-
tuigt het denken op het gebied van het mili-
eu. De (ontwerp)wetgeving ten aanzien van 
de milieuzorg-systemen binnen ondernemin-
gen is vrijwel gelijk aan het model van de 
Arbowet. 
 

Dit artikel gaat over ‘de baas’ van de Ar-

beidsinspektie, het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en daarvan het 

Direktoraat Generaal van de Arbeid (DG-

Arbeid). Hier zitten de beleidsmakers en 

komen de visies tot stand over bijvoorbeeld 

de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) 

en de wijze waarop deze wet in praktijk 

moet worden gebracht. 

Vanzelfsprekend bepaalt dit beleid ook het 

werk van de Arbeidsinspektie. Het DG-

Arbeid ontwikkelt ‘nieuw beleid’ of stelt 

‘staand beleid’ bij. Daarnaast wordt de spe-

cialistiese ondersteuning verzorgd bij de 

beleidsuitvoering van de Arbeidsinspektie. 

Het DG-Arbeid bestaat uit vier Direkties: 

Algemeen Intern Beleid, Veiligheid, Gezond-

heid en Sociaal Arbeidsbeleid. 

We bezochten de Direktie Sociaal Arbeids-
beleid. Deze omvat drie afdelingen. Welzijn; 
houdt zich bezig met het beleid rond het 
begrip ‘Welzijn in verband met de arbeid’. 
Werk- en Rusttijden; spreekt voor zich, zorgt 
ook voor het vergunningenstelsel. Arbo-zorg; 
werkt aan het ‘Arbo-zorgsysteem’, een verza-
melnaam voor de achterliggende bedoelin-
gen van een groot aantal artikelen van de 
Arbo-wet. 
Er werken 38 mensen. Op een paar mbo-ers 
na in de uitvoerende sfeer van de Afdeling 
Werk- en Rusttijden, zijn dat uitsluitend uni-
versitair geschoolde lieden. Gedragsweten-
schappers, ekonomen, ergonomen, bedrijfs-
kundigen en juristen. 
In ons gesprek met de direkteur, A. Feringa 
(44), wilden we meer te weten komen over 
de visie achter de Arbowet en het langza-
merhand fameuze begrip ‘Welzijn’. Evenals 
in nummer 37 van Solidariteit hebben we 
ons gericht op algemene informatie uit de 
sfeer van de beleidsmakers. De werkelijk-
heid komt in een vervolg-artikel aan bod. 
 
Visie 
Solidariteit - Hoe kwam de visie achter de 
Arbo- wet tot stand? En over wiens visie 
praten we eigenlijk ? 
 
Feringa - Om met het laatste te beginnen. 
Als we over de visie achter de Arbo-wet pra-
ten, hebben we het eigenlijk over een soort 
gemiddelde van visies. Van bewindslieden, 
leden van de Tweede Kamer, andere politici 
en van de werkgevers- en werknemersorga-
nisaties. 
Over de Arbo-wet, die voor wat de uitwerking 
betreft met name is georiënteerd op be-
staande wetgeving in Skandinavië, waren ze 
het allemaal behoorlijk met elkaar eens. Dat 
is waarschijnlijk de reden dat de wet in de 
Tweede Kamer unaniem werd aanvaard. 
Dan het ontstaan van deze visie. Na de 
Tweede Wereldoorlog gebeurde er aanvan-
kelijk weinig in het denken van de overheid 
op het terrein van de arbeidsbescherming. 
Tot de zestiger jaren kwam er in termen van 
beleid maar heel weinig wetgeving van enig 
formaat tot stand. In de loop van de zestiger 

jaren kwam de medezeggenschap binnen 
de bedrijven sterk tot ontwikkeling en nam 
de mondigheid van de werknemers enorm 
toe. 
Het is met name de toenmalige minister 
Boersma geweest die oog had voor deze 
ontwikkelingen. Hij bracht het denken over 
de vernieuwing van de sociale wetgeving in 
een stroomversnelling. Hij deed dat vanuit 
de opvatting dat het een overheidstaak is 
om de burgers een minimum bestaansnivo 
te garanderen en hun persoonlijke integriteit 
te beschermen. 
 
Nieuwe weg 
Solidariteit - Maar Boersma en kollegaas 
reageerden toch ook op andere ontwikkelin-
gen? 
 
Feringa - Er dienden zich inderdaad klem-
mende vragen aan. Hoe moest het nu ver-
der, gezien de technologiese ontwikkelingen 
op het terrein van de automatisering en 
bijvoorbeeld de chemie? Hoe kon dat alle-
maal nog gereguleerd worden op grond van 
de tot dan toe gehanteerde modellen? 
Die vragen kregen internationale aandacht. 
De wetgeving liep overal hopeloos achter bij 
de maatschappelijke en technologiese ont-
wikkelingen. Moest er verder worden gegaan 
op de oude weg van gedetailleerde ‘middel-
regelgeving’ (strakke voorschriften)? Of 
moest er wellicht een nieuwe weg ingesla-
gen worden, die van de zogenaamde doel-
regelgeving (voorwaarden scheppend)? 
In die jaren verscheen in Engeland het Ro-
binson-rapport. Daarin werd een lans 
gebroken voor doel-regelgeving. Het oude 
pad kon niet leiden tot het op gang brengen 
van de noodzakelijke veranderingsproces-
sen en leek dood te lopen. Er zou een woud 
van regelgeving ontstaan, waarvan de mees-
te voorschriften al tevoren achterhaald zou-
den zijn. Tevens zou een giganties apparaat 
in stand gehouden moeten worden om al die 
regels te kunnen handhaven. 
De nieuwe weg daarentegen zou meer met 
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Welzijn 
Solidariteit - Wat wordt bedoeld met het 
begrip ‘Welzijn in verband met de arbeid' en 
hoe moet dat in praktijk worden gebracht als 
de betreffende fase van de Arbo-wet wordt 
ingevoerd? 
 
Ferlnga - Eerst maar even de laatste vraag. 
Het DG-Arbeid is er nog niet helemaal mee 
klaar, want de Arbo-wet is een kaderwet. De 
gedetailleerde invulling gebeurt via aparte 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). 
Toen de wet werd aangenomen, was de 
opzet een gefaseerde invoering over acht 
jaar. Zo waren de eind zeventiger jaren voor 
de totstandkoming, de tachtiger jaren voor 
de invoering en worden de jaren negentig 
gewijd aan de verankering van het Arbo-
zorgsysteem. Per 1 oktober 1990 treedt de 
laatste fase van de Arbo-wet in werking. Het 
gaat daarbij met name om de artikelen 3, 4, 
16 en 17. 
Vooral artikel 3 is daarbij van belang, dat 
moet vorm geven aan het begrip ‘Welzijn’. Er 
wordt eigenlijk niets in vastgelegd, wel wor-
den er aksenten aangebracht en doelen 
aangegeven. Er wordt ruimte geboden om te 
groeien naar dat doel, want ‘de stand van’ 
de techniek, ergonomie, enzovoort ligt ook 
niet vast, maar verschuift in de tijd. Daarbij is 
de werknemer niet meer het te beschermen 
objekt, nee, zowel werkgever als werknemer 
worden aangesproken en dienen hun partij-
tje mee te blazen. 
 
Nu het begrip ‘Welzijn’. De welzijnsbepa-
lingen zijn opgenomen in de laatste vier 
onderdelen van artikel 3. 
Ten eerste hebben we daar het 
‘ergonomiebeginsel'. Dat houdt in dat de 
arbeid en arbeidsomstandigheden dienen te 
worden aangepast aan de persoonlijke ei-
genschappen van de werknemers. 
Ten tweede het zogenaamde ‘lopende-band- 
beginsel'. Dat wil zeggen dat er regelruimte 
moet komen voor de individuele werknemer 
om zijn of haar werk zelf te regelen. Kort-
cyklies werk is niet meer toegestaan. 

Als derde punt is aangegeven dat werkne-
mers tijdens het werk in staat moeten zijn 
om kontakten met anderen te onderhouden. 
En als laatste punt is opgenomen dat de 
werkgever aan de werknemer zicht moet 
geven op het doel en de resultaten van het 
werk. 
 
Funkties doorlichten 
Solidariteit - Dat is nogal wat Op welke wijze 
worden de Arbeidsinspekties door het DG- 
Arbeid ondersteund bij de handhaving van 
deze wetsbepalingen? 
 
Feringa - Gekoördineerd door het DG-Arbeid 
is de afgelopen jaren in Nederland het nodi-
ge onderzoek gedaan naar het Arbo-aspekt 
‘Welzijn in verband met de arbeid’. Onder 
andere is daar een ‘doorlichtingsmethodiek’ 
van funkties uit voortgekomen. Deze is met 
name gericht op de laatste drie wel-
zijnsaspekten: de ‘eigen speelruimte’, het 
‘onderhouden van kontakten’ en het ‘zicht 
op doel en resultaat’. 
Een aantal Arbeidsinspekties is daarmee 
met ‘pilot- of gidsprojekten’ reeds van start 
gegaan en ook werknemers en werkgevers 
kunnen die methodiek (op verzoek) ter be-
schikking krijgen en er zelf mee aan de slag 
gaan. 
Uitgaande van de aktuele stand van de be-
drijfskunde en de gedragswetenschappen 
bevat de methode een analyse per taak aan 
de hand van interviews. Met name de regel-
ruimte en groeimogelijkheden in een funktie 
zijn daarbij erg belangrijk. In het rapport, 
waarin de methode wordt aangegeven, is 
tevens een groot aantal voorbeelden uitge-
werkt. Hiermee hebben de Arbeidsinspektie 
en het bedrijfsleven een instrument in han-
den gekregen om funkties door te lichten, 
gekoppeld met de daaraan verbonden waar-
dering. 
Ten aanzien van het ‘ergonomiebeginsel’ zijn 
we nog niet zo ver. Op dit moment zijn we 
bezig om op een groot aantal terreinen de 
relevante kriteria te verzamelen. Pas daarna 
kunnen we proberen om via een 
‘vergelijkende doorlichting’ te komen tot een 
'vergelijkende beoordeling’ van funkties. 
 
Management 
Solidariteit - Hoe past de filosofie achter de 
Arbo-wet in de opvattingen over manage-
ment? Past de wet daar prima in wat de 
ondernemers betreft of weten de onderne-
mers eigenlijk niet wat ze in huis hebben 
gehaald? 
 
Feringa - De Arbo-wet is zowel in het belang 
van de werknemers als van de werkgevers. 
Want zorg voor de arbeidsomstandigheden 
heeft ook een direkt ekonomies effekt. Na-
melijk, een betere kwaliteit van het eindpro-
dukt door een betere motivatie van het per-
soneel. 
De overheid geeft de doelen aan en ook nog 
enige middelen. In de bedrijven moeten ze 
maar zien hoe ze die doelen verwezenlijken. 
De Arbowet is een produkt van de zestiger 
en zeventigerjaren, maar sluit heel goed aan 
bij de huidige ontwikkelingen. Denk daarbij 
maar aan de kwaliteitszorg en het gebruik 
van de ‘Human Resources’. In werkgevers-
kringen wordt gedacht aan kwaliteitsverbete-
ring door de invoering van nieuwe technolo-

gieën en door in te spelen op de behoefte 
om taken op te waarderen. De ontwikkelin-
gen rond de ‘Human Resources’ hebben 
tot doel tot een steeds hoger gekwalifi-
ceerd personeel te komen. Op beide oog-
merken sluiten met name de 
‘welzijnsbepalingen’ van de Arbo-wet prima 
aan. 
 
Voorzichtigheid 
Solidariteit - Wat kunnen we van de Ar-
beidsinspektie verwachten? 
 
Ferlnga - Welzijn neemt een aparte plaats 
in binnen het Arbo-zorgsysteem, want er er 
zit geen gedetailleerde regelgeving achter. 
Dat houdt in dat de Arbeidsinspektie geen 
aktief inspekterend beleid voert als het om 
‘Welzijn’ gaat Zo zijn er met betrekking tot 
de laatste drie onderdelen van artikel 3 - 
‘eigen speelruimte’, ‘kontakt houden’, 
‘zicht op doel en resultaat’ - door de Ar-
beidsinspektie geen aanwijzingen te ge-
ven. Slechts op verzoek van een onderne-
mingsraad kan er een ‘aanwijzing’ volgen. 
Dat heet dan formeel: een verzoek tot 
wetstoepassing. 
Als het om ‘Welzijn’ gaat, heeft de wetge-
ver nadrukkelijk de bal eerst gelegd bij de 
werkgever en de ondernemingsraad. Die 
moeten eerst zelf maar eens tot normstel-
lingen komen. Pas daarna gaat de over-
heid aan de slag. 
Overigens is het eerste voorschrift met 
betrekking tot ‘Welzijn’ afkomstig van de 
EEG, regels voor het werk met beeldscher-
men. 
De doorlichting van funkties door de Ar-
beidsinspektie is voornamelijk stimulerend 
bedoeld, want bijvoorbeeld alle bedrijven 
met meer dan 500 werknemers dienen de 
deskundigheid daarvoor zelf in huis te 
hebben. 
Maar ‘Welzijn in verband met de arbeid’ is 
een heel nieuw terrein van de overheids-
zorg en daarom doen we nog voorzichtig 
aan. 
 
Jaap van Splunter 

http://www.solidariteit.nl/nummers/39/inhoud.html

