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1 INLEIDING
1.1

Algemeen

In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst van de sector Rijk 1997-1999 is in het
kader van het seniorenbeleid
met betrekking tot Functioneel Leeftijdsontslag (FL0) onder andere het volgen
de overeengekomen:
‘In overleg met de betrokken ministeries wordt de herjking van de FLO-functies
ter hand genomen
en wordt een voorstel voorbereid voor het kabinet. Doel is te bezien welke functie
s daadwerkelijk
aan het criterium ‘substantieel bezwarend’ voldoen, opdat ten behoeve van de
volgende contracton
derhandelingen gezamenlijk met de centrales van overheidspersoneel een nieuwe
lijst met FL0functies kan worden vastgesteld’.
Aan de Arbo Management Groep (AMG) -in samenwerking met TNO Arbeid
- is de opdracht verleend het
herjkingsonderzoek naar de FLO-functies uit te voeren. Het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Ko
ninkrijksrelaties (BZK) fungeert als opdrachtgever.
De interdepartementale Overleggroep FL0 bestaande uit vertegenwoordigers
van de ministeries van Justi
tie, Verkeer en Waterstaat, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr
elaties onder voorzitterschap
van het ministerie van BZK heeft het proces rond het onderzoek begele
id.

L2

Doelstelling

Doel van het onderzoek is herjking van de bestaande lijst met FLO-functies
, zoals die zijn vastgelegd in de
relevante Koninklijke Besluiten (zie 1.3). Daarbij dient een oordeel te worden
geformuleerd ten aanzien
van deze functies in de vorm van wel of niet substantieel bezwarend (bij
ongewijzigd beleid). Substantieel
bezwarend verwijst naar een disbalans tussen de fysieke en mentale capaci
teiten (de belastbaarheid) van
functionarissen en de eisen die de functie aan hen stelt (de belasting).
1.3

Onderzoeksopzet

Om bovengenoemde vraag te beantwoorden, is een aantal stappen gevolgd:
Stap 1. Ontwikkeling belastingsmatrix
In mei 1998 zijn criteria ontwikkeld en is een belastingsmatrix geconstrueerd
. Deze is getoetst door MA
TNO (thans TNO Arbeid) en vervolgens geaccordeerd in de Overleggroep
FL0. Over de ontwikkeling
en de opbouw van het instrument is gerapporteerd in de ‘Rapportage le fase
Onderzoek naar FL0functies, Instrumentontwikkeling’, d.d. 30 mei 1998.
Stap 2. Uitvoeren veidwerk
In de maanden juli tlm oktober is door de AMG informatie verzameld over
de bestaande FLO-functies
bij de departementen, die genoemd worden in het KB van de ARAR d.d. april
1998. Hieraan is toege
voegd de (Hoofd) Keurmeester RVV die in het KB d.d. 27 november 1997 reeds
apart genoemd is. Bij
een aantal departementen komen clusters van functies voor, met als conseq
uentie dat binnen een func
tiecluster de werknemers een verschillende taakinhoud hebben. Bij LNV,
Justitie en de regioverkeer
sleiders is besloten deze clusters uit te splitsen in deelfuncties, omdat elke
deelfunctie een andere werk
belasting heeft. Bij ieder van deze deelfuncties heeft ook veldwerk en beoord
eling plaats gevonden. In
de maanden september 1998 t
m januari 1999 heeft veidwerk plaats gevonden bij BZK. Hierover wordt
separaat gerapporteerd en zal TNO Arbeid gevraagd worden vanuit een expertv
iew de rapportage te be
oordelen.
Stap 3. Invullen belastingsmatrix en beoordeling
Met behulp van de belastingsmatrix en een norm zijn de verzamelde functie
gegevens getoetst op het zijn
van ‘substantieel bezwarend’. In januari 1999 heeft TNO Arbeid in opdrac
ht van de AIvIG alle functies
opnieuw beoordeeld aan de hand van de belastingsmatrix en een gezam
enlijk opgestelde norm. Op basis
hiervan zijn conclusies getrokken over het al dan niet substantieel bezwa
rend zijn van de functies. Het
opnieuw beoordelen is gebeurd op basis van de reeds bestaande schriftelijke
AMG informatie en aanvul
lende mondelinge informatie van de onderzoekers van de AMG.
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Stap 4. Rapportage
De gebruikte methoden en procedures en de resultaten van stap 1-3 zijn beschreven in voorliggend rap
port.

1.4

Leeswijzer

De rapportage van het Herijkingsonderzoek FLO-functies Rijksoverheid bestaat uit twee delen. Deel dit
1,
document, bestaat uit een overzicht van de methodische verantwoording (hoofdstuk 2), beschrijving
van de
uitvoering (hoofdstuk 3), conclusies ten aanzien van de functies (hoofdstuk 4) en algemene conclusies en
aanbevelingen (hoofdstuk 5). In deel 2 wordt van elke functie (in totaal 50) in detail een beschrijving
en
beoordeling gegeven uitmondend in de conclusie al dan niet substantieel bezwarend.
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2 METHODISCHE VERANTWOORDING
In de ‘Rapportage le fase Onderzoek naar FLO-functies, Instrumentontwikkeling’ (mei 1998) zijn
de ach
tergronden, theoretische uitgangspunten en operationalisering van de Belastingsmatrix beschreven.
In sa
menwerking met TNO Arbeid is de belastingsmatrix verder aangescherpt en geoperationaliseerd.
Volledig
heidshalve wordt daarom in het volgende ingegaan op:
1. de belastingsmatrix: een toelichting op de matrix en op een aantal wijzigingen die zijn aangebracht
in
de matrix (in bijlage 1. is de matrix weergegeven)
2. een toelichting op het invullen van de matrix
3. de beoordelingsnorm die wordt gehanteerd bij het trekken van conclusies over het al dan niet
substanti
eel bezwarend zijn van functies.

2.1

De belastingsmatrix

In deze paragraaf worden de belastingsaspecten en de methode van beoordeling verder beschreven.
Belastingsvelden en belastingsaspecten
De belastingsmatrix is opgebouwd uit vier belastingsvelden die op hun beurt zijn onderverdeeld naar
belas
tingsaspecten. In tabel 1 is dit weergegeven.
Tabel 1: De vier belastingsvelden met bijbehorende aspecten zoals deze in de belastingsmatrix gehanteerd
worden
1. Fysieke inspanning
2. Fysieke omstandigheden
3. Psychische belasting
4. Perceptief-mentale
belasting
—

—

—

—

—

—

—

energetische belasting
tillen
dragen
duwen
trekken
statistische belasting
repeterende bewegingen

huid
geur, aard materiaal
prikkeling
temperatuur
gehoorbeschenning. la-

agressie
spanning*
menselijk leed
tijdsdruk
onregelmatig!
waal
volcontinu werk*
trillingen
onvolledigheid
beschermings kleding
kortcyclisch
middelen
autonomie
veiligheid (fysiek)
contactmogelijkheden
deze belastingaspecten zijn toegevoegd t.o.v. het AMG rapport (mei 1998)
‘bewustzijn’ is vervangen door de term ‘alertheid’
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

alertheid**
waarneming
concentratie
oordeelsvorming
reactiesnelheid

—

—

—

—

—

—

—

**

Ten opzichte van het instrument uit de eerste fase zijn een paar wijzigingen aangebracht in de belastende
aspecten. Tijdens het onderzoek is gebleken dat een aantal belastende aspecten niet voldoende in de
oor
spronkelijke belastingsmatrix onder te brengen was. Twee belastingsaspecten zijn daarom toegevoegd:
• voortdurende spanning door tegengestelde en/of vijandige sfeer
• onregelmatig/volcontinu werk
Daarnaast is in het belastingsveld perceptief-mentale belasting het aspect ‘bewustzijn’ veranderd in
‘alertheid’, omdat dit beter aansluit bij de operationalisatie ervan.
De definitie van alle belastingsaspecten wordt weergegeven in bijlage 2.
Beoordeling van belastingsaspecten
De verschillende belastingsaspecten zijn beoordeeld naar mate van belasting, aanpassingsmogelijkheden
en
blootstelling. Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
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Mate van belasting (zwaarte)
Bij het beoordelen van de mate van belasting zijn, voor zover dat mogelijk was, bestaande
(wetenschappelijke) normen of gezondheidskundige grenswaarden gehanteerd. Voor een aantal aspecten
echter, met name op het gebied van de psychische en perceptief-mentale belasting, zijn dergelijke
harde
criteria niet aan te geven. De mate van belasting wordt beoordeeld in termen van: geen belasting,
lichte be
lasting, matige belasting en zware/zeer zware belasting. Het onderscheid tussen zwaar en zeer zwaar blijkt
in de operationalisatie van de matrix vaak niet goed te onderbouwen. Daarom is besloten deze twee catego
rieën uit de vorige matrix samen te voegen tot één categorie, namelijk ‘zwaar/zeer zwaar’ Een aparte
vorm
van (zeer) zware belasting is piekbelasting. Piekbelasting wordt altijd als (zeer) zwaar belastend gescoord
omdat het om een extreme, kortdurende, niet frequent voorkomende belasting gaat (een verdere toelichting
wordt gegeven onder het kopje ‘blootstelling’ in deze paragraaf).
In bijlage 2 wordt van elk belastingsaspect van fysieke inspanning, fysieke omstandigheden, psychische
belasting en perceptief-mentale belasting aangegeven wanneer sprake is van een (zeer) zware belasting.
Aanpassingsmogeljkheden
Mogelijkheden om door middel van aanpassingen de belasting te verminderen spelen een belangrijke
rol in
de daadwerkelijke belasting. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de mogelijkheden die betrokken medewer
kers zelf ter beschikking staan binnen de organisatorische, personele en materiële context waarin de functie
vervuld wordt. De mate van aanpassingsmogeljkheden wordt gescoord in termen van: geen, weinig, matig,
veel of zeer veel aanpassingsmogelijkheden. Wanneer er ‘geen’ of ‘weinig’ aanpassingsmogelijkheden
zijn,
neemt de belasting niet noemenswaardig af en blijft er sprake van zeer zware/zware belasting. Omgekeerd
geldt dat indien de functionaris enige aanpassingsmogelijkheden heeft, de belasting afneemt en per
saldo
minder zwaar wordt.
Blootstelling
•
De frequentie van de blootstelling speelt een rol bij de natuurlijke herstelmogelijkheden van de
mens. Wanneer de blootstelling niet dagelijks of wekelijks is, zal men in de meeste gevallen staat
in
zijn om zijn capaciteiten weer te laten toenemen.
•
De duur van de blootstelling bepaalt in belangrijke mate de zwaarte van de belasting; de duur
van de
blootstelling speelt dan een rol in de uiteindelijke weging van de zwaarte van de belasting. De
duur
van de blootstelling (het aantal uren per dag/week) is (redelijk) goed in te schatten voor de meeste
aspecten van fysieke inspanning, fysieke omstandigheden en perceptief-mentale belasting.
In geval
een inschatting over de duur van de blootstelling van een bepaald belastingsaspect niet bekend
was,
is dit niet in de matrix ingevuld. Echter, de duur van de blootstelling is voor sommige aspecten
van
psychische belasting niet of moeilijk uit te drukken. Bijvoorbeeld: het is lastig aan te geven
hoe lang
een functionaris per dag aan agressie wordt blootgesteld. Voor andere aspecten van psychische
be
lasting geldt dat het aspect onderdeel uitmaakt van de functie en daarmee permanent aanwezig
is. Dit
geldt voor: onregelmatig/volcontinu werk, onvolledigheid van de functie, autonomie en contactmo
gelijkheden. In deze situaties is ook de duur niet nader ingevuld.
•
Piekbelasting is een vorm van blootstelling die niet frequent voorkomt, maar wel noodzakelijk
erwijs
tot de functie behoort. Op een dergelijk moment wordt een beroep gedaan op geestelijke en/of
li
chamelijke capaciteiten die in de normale uitoefening van de functie niet aangesproken hoeven
te
worden. Piekbelasting dient hierdoor als apart criterium te worden meegenomen in het beslissings
model. Het is daarbij voor de beoordeling niet van belang hoe vaak de piek voorkomt.

2.2 Toelichting op het invullen van de belastingsmatrix
Op het moment dat er voor een belastingsaspect ‘geen belasting’ wordt gescoord, blijft verdere
invulling
achterwege (aanpassingsmogelijkheden en blootstelling) aangezien deze informatie geen bijdrage
meer le
vert aan de uiteindelijke beoordeling ten aanzien het wel/niet substantieel bezwarende aspect
van de belas
ting.
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Als er sprake van een piekbelasting is, wordt deze met een
‘p’ aangegeven in de laatste kolom van de ma
trix. Een piek is altijd (zeer) zwaar belastend, zodat ook in deze kolom
een ‘p’ wordt gezet. Indien de fre
quentie van voorkomen bekend is (meestal wekelijks, maandelijks
ofjaarlijks) dan wordt ook hier een ‘p’
ingevuld. In een rij van een belastingsaspect kan dus zowel de belasti
ng gescoord worden die hoort bij de
reguliere functie-uitoefening (met een ‘x’) als de piekbelasting (met een
‘p’). Er zijn hiervoor aparte tekens
gebruikt, om helderheid te houden welke belasting en blootstelling bij
de reguliere belasting hoort en welke
bij de piekbelasting.

2.3 De beoordelingsnorm voor al dan niet substantieel bezwarend
Het is niet mogelijk om op grond van wetenschappelijk, empirisch materi
aal eenduidig aan te geven of een
bepaald belastingsveld fysieke inspanning, fysieke arbeidsomstan
digheden, psychische belasting of per
ceptief-mentale belasting- meer belastend zijn voor de betreffende
functionaris dan de anderen. Dit geldt
eveneens voor de afzonderlijke aspecten binnen deze belastingsvel
den. Daarom wordt elk belastingsveld,
en binnen dit veld ieder belastingsaspect, even zwaar gewogen. In gezam
enlijk overleg tussen AMG, TNO
Arbeid en het Ministerie van BZK is de volgende beoordelingsnorm
ontwikkeld:
-

Een functie is substantieel bezwarend wanneer minstens in één belasti
ngshoofdgroep als volgt scoort:
• meer dan 50% van cle belastingsaspecten is ‘zwaar/’zeer zwaar’
, en
• aanpassingsmogelijkheden op deze aspecten zijn ‘geen’ of ‘weinig’
en
• de blootstelling op deze aspecten vindt dagelijks of wekelijks plaats
of als piekbelasting.
,

In geval van twijfel aan de conclusie wel/niet substantieel bezwarend vanuit
de matrix en beoordelingsnorm
zijn aanvullend enerzijds ziekteverzuimgegevens geraadpleegd (de verzuim
oorzaken van langdurig
verzuim) en anderzijds is door experts gekeken naar extreme belastingen
van separate belastingsaspecten.
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3 UITVOERING VAN lIET ONDERZOEK
De uitvoerin van het onderzoek is in detail als volgt verlopen:
3.1 Veldonderzoek uitgevoerd door de AMG
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden juli t/m oktober 1998.
Informatieverzameling is
gebeurd op basis van verschillende bronnen:
• Beoordelingen op grond waarvan de functie in het verleden is aangem
erkt als FLO-functie.
• Risico-inventarisatie en -evaluaties.
• Informatie van AMG-deskundigen: bedrijfsartsen en arbo-adviseurs.
• Formele functiebeschrijvingen aan de hand van de Functie-informatief
ormulieren (FIF).
• Gesprekken en voorlopige invulling van de belastingsmatrix in overleg met
sleutelinformanten
(medewerkers in betrokken functies, lijnmanagers, P&O-functionarissen).
• Bezoek aan werkplekken, voor zover dat noodzakelijk was voor een up date
to
beeld van de werksitua
tie. Tijdens het werkpiekonderzoek zijn geen objectieve metingen verrich (bijvoo
t
rbeeld het meten van
de grootte van duw- en trekkrachten). Wel zijn -voor zover mogelijk- meer objecti
eve gegevens afge
leid uit de bestaande risicoinventarisaties en evaluaties.

3.2 Beoordeling van belastingsaspecten en conclusies door de AMG
Beoordeling en weging van de onderlinge zwaarte van de belastingsaspecten
van de functies en formuleren
van de conceptconclusies over het al dan niet substantieel bezwarend zijn
van de functies is gebeurd door
een team, bestaande uit de kemdisciplines van de Arbo Management Groep (een
bedrijfsarts, een arbeids
hygiënistJveiligheidskundige, een A&O-psycholoog en de projectleider/special
ist op het gebied van FL0).
Voorts is deze beoordeling voorgelegd aan de bedrijfsartsen die de desbetreffend
e functies in hun populatie
hebben.

3.3 Herziening van de beoordeling en conclusies door TNO Arbeid
In gezamenlijk overleg is besloten dat TNO Arbeid de beoordeling en conclusies
uit de AMG rapportage
zou herzien teneinde meer transparantie en volledigheid te creëren. Ten behoev
e hiervan is een eenduidige
beoordelingsnorm ontwikkeld. Alle functies zijn opnieuw beoordeeld aan
de hand van de belastingsmatrix
en de nieuwe beoordelingsnorm.

3.4 Aanpak en methode TNO Arbeid
De herziening van de invulling van de belastingsmatrices is in vier bijeenkomsten
van een dag gebeurd

waarbij de volgende medewerkers aanwezig waren:

• van TNO Arbeid vier inhoudelijke experts, voor elk belastingsveld één,
en de projectleider/voorzitter,
• twee AMG-onderzoekers, waaronder de hoofdonderzoeker.
Per belastingsveld won de expert extra informatie in bij de AMG-onderzoekers
en beoordeelde hij of zij
achtereenvolgens de mate van belasting (zwaarte), de aanpassingsmogelijk
heden en de blootstelling. Ten
tijde van deze bijeenkomsten waren deze experts niet op de hoogte van de beoord
elingsnorm ter beoorde
ling van het al dan niet substantieel bezwarend zijn van de functies, zodat een optima
le objectiviteit bij het
invullen van de matrix was gewaarborgd.
In geval de expert bij de beoordeling twijfelde tussen bijvoorbeeld ‘lichte belasti
ng’ of ‘matige belasting’
werd altijd voor de zwaarste categorie gekozen. Voor de aanpassingsmogelijk
heden gold het omgekeerde:
als bijvoorbeeld getwijfeld werd tussen ‘matige aanpassingsmogelijkheden’
of ‘weinig aanpassingsmoge
lijkheden’ werd gekozen voor ‘weinig aanpassingsmogelijkheden’. Bij twijfel
over de blootstelling werd
systematisch gekozen voor de hoogste blootstelling. Op deze manier wordt onders
chatting van de beoorde
ling van belastende aspecten voorkomen.
Vervolgens heeft de projectleider van TNO Arbeid op basis van de herzien
e matrices de conclusies
‘substantieel bezwarend’ of ‘niet substantieel bezwarend’ geformuleerd. Bij
elke substantieel bezwarende
functie is vermeld in welke belastingsvelden de norm is overschreden.
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—

.

—

-

—

—

—

—

—
S—.

Overzicht van de conclusies

— — — —

—

-

TBS
—DVO

—

—

Jij

afdelingshoofd (60)

inrichtingswerker (60)

beveiligingsbeambte (60)

badmeester (60)

6.

7.

8.

9.

Rapportage Herjking FLO-functies Rijksoverheid
Deel 1; Achtergronden en samenvatting

nee
nee
nee

II. werkplaatschef(60)
12. arbeidsmedewerker (60)

nee

ja

ja

ja

ja
nee

nee

ja

ja

Beoordeling
Substantieel bezwarend
ja / nee

10. bedrijfsleider(60)

5.

(plv.) unitdirecteur (60)
hoofd begeleiding (60)

rechercheur controles Wet
Assurantiebemiddeling bedrijf (60)
algemeen directeur (60)

rechercheur/opsporingsambtenaar (60)

4.

3.

ordeningsrecherche
Dii:
Gevangeniswezen

—

2.

Economische

Justitie

1.

hiernationaal
Economische
recherche

EZ

functie (leeftijd)

dienstonderdeel

• departe
ment

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fysieke omstandigheden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fysieke inspanning

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

-

Psychische
belasting

-

-

-

-

-

x

x

-

-

x

x

Perceptief
mentale
belasting
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Tabel 2: Beoordeling van FLO-functies bij de Rijksoverheid; al dan niet substantieel bezwarend. In geval een functie
substantieel bezwarend is, wordt aangegeven welke belas
tingsvelden hier debet aan zijn (x =ja; = nee)

In tabel 2 is per functie aangegeven of deze als substantieel bezwarend is beoordeeld en aan welk belastingsveld of aan welke belastingsvelden
dit is toe te schrij
ven.

4.1

4. OVERZICHT VAN DE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE FUNCTIES

ersie 04-02-99

—

_

—

—

ersie

—

04-02-99

DG R/ksluchtvaartdienst: Directie,
Luchtvaartinspectie,
Afdeling Vliegzaken.
bureau Toezicht

V&W

—

nee

kok (60)

19.

-

nee

hoofd civiele/interne dienst (60)

18.

c

20

Dekpersoneel (werktuigkundige,

Kok

bootsman, matroos)

test-vlieger(55)

inspecteur-vlieger

(55)

Herijking FLO-functies Rijksoverheid
Deel 1: Achtergronden en samenvatting

26.

25.

(55)

bureau Toezicht Vluchtuitvoering

hoofd afdeling Vliegzaken

Stoomwezen (60)

technisch ambtenaar buitendienst

24. hoofd
(55)

23.

22.

Officieren (Gezagvoerder, 1-lofmeester,

Stuurman)

(hoofd) keurmeester

b.

20

21.

a.

20

onderzoeksvaartuigen (60)

ja

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja

ja

ja

verpleegkundige (60)

17.

bemanningslid zeegaande

nee

therapeut (60)

16.

20.

nee

instructeur lichamelijke opvoeding (60)

15.

nee
nee

cultureel medewerker (60)

sociaal

leraar(60)

13.

Beoordeling
Substantieel bezwarend
ja / nee

-

-

-

-

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

Fysieke inspanning

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Psychische
belasting

x

x

x

-

-

x

x

-

-

x

-

-

-

-

Perceptief
mentale
belasting

8

ir

Fysieke omstandigheden

— — — —.————

14.

functie (leeftijd)

—

Rapportage

Afdeling Lucht waardigheid, bureau
Vliegeigenschappen
en -prestaties

Vluchtuitvoering

Arbeidsinspectie

SZW

Rijksdienst Keuring
Vee en Vlees

Directie Visserij

LNV

—

dienstonderdeel

—

departe
ment

—
1

—

departe
ment

—

ersie 04-02-99

—

ja
ja

31. medewerkermetingen(55)
32. huipkantonnierLandaanwinningswerken
(55)
33. a regioverkeersleider tbv verkeersbegeleiding Westerschelde (55),

39. (senior-)expert (60)
40. (senior-)scheepsmeter (60)
41. (senior-)opsporingsambtenaar (60)

Deel 1: Achtergronden en samenvatting

ja

nee
nee

ja

38. geïntegreerd scheepsgezel (60)

Rapportage 1-lerijking FLO-functies RijksG ‘erheid

Post, Rijksdienst
Radioco,nmunicatie,
Hoofdafdeling
Handhaving

communicatie en

!-foofddirectie Tele-

Scheepvaartinspectie

ja

37. bootsman (60)

x

-

-

x

x

x

x

ja

ja

35. stuurman (60)

-

-

-

x
x

-

x

x

-

Fysieke inspanning

36. scheepswerktuigkundige (60)

Westerschelde
DG Goederenvervoer 34. gezagvoerder (60)
Vaarwegtnarkerings
dienst
ja

nee

30. kantonnier duinarbeider (60)

b verkeersleider tbv verkeersbegeleiding

ja

29. kantonnier landaanwinningswerken (60)

33.

ja

28. rayonmedewerker (60)

Directie Zeeland

i

Beoordeling
Substantieel bezwarend
ja / nee

—

nee

— —

27. rayon opzichter (60)

—

DG Rijkswaterstaat
Directie NoordNederland
Dienstkring
Waddenzee Oost

—

functie (leeftijd)

—

dienstonderdeel

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fysieke omstandigheden

x

-

-

x

-

-

-

x

x

x

-

x

-

-

-

-

Psychische
belasting

a

x

-

-

x

x

x
x

x

x

-

-

-

-

-

-
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Perceptief
mentale
belasting

—
..i

—

Dienst
Recherchezaken

VROM

—

dienstonderdeel

—

departe
ment
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—
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—
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Deel 1: Achtergronden en samenvatting

42. (eerste) medewerker mobiele monitoring
(60)
43. (senior) monitoringsambtenaar (60)
44. inspectie-ambtenaar Landmobiel en
Binnenvaart (60)
45. inspectie-ambtenaar Zee- en Binnenvaart
(60)
46. senior toezichthoudend medewerker (60)
47. rechercheur (60)

functie (leeftijd)

,—.-

nee
nee

nee

nee
nee

nee

Beoordeling
Substantieel bezwarend
ja / nee

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Psychische
belasting

-

-

Fysieke omstandigheden

-=w--

-

-

Fysieke inspanning

—

-

-

-

-

-

-
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mentale
belasting

—

—

—

5 ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Substantieel bewarende functies
Uit dit onderzoek komt naar voren dat 26 van de 50 FLO-functies substantieel bezwarend zijn, te weten:
EZ
• rechercheur/opsporingsambtenaar van de Internationaal Economische Recherche
• rechercheur controles Wet Assurantiebemiddeling Bedrijf van de Internationaal Economische Recherche
Justitie
• (plaatsvervangend) unitdirecteur van DJI
• afdelingshoofd van Dii
• inrichtingswerker van Dii
• beveiligingsbeambte van Dii
• verpleegkundige van Dii
LNV
• officieren (gezagvoerder, hofmeester, stuurman) van zeegaande onderzoeksvaartuigen
• dekpersoneel (werktuigkundige, bootsman, matroos) van zeegaande onderzoeksvaartuigen
• (hoofd) keurmeester van de Rijksdienst Keuring Vee en Vlees
V&W
• hoofd afdeling Vliegzaken van de DG Rijksluchtvaartdienst
• hoofd bureau Toezicht Vluchtuitvoering van de DG Rijksluchtvaartdienst
• inspecteur-vlieger van de DG Rijksluchtvaartdienst
• test-vlieger van de DG Rijksluchtvaartdienst
• rayonmedewerker van DG Rijkswaterstaat
• kantonnier landaanwinningswerken van DG Rijkswaterstaat
• medewerker metingen van DG Rijkswaterstaat
• huipkantonnier landaanwinningswerken van DG Rijkswaterstaat
• regioverkeersleider Westerschelde van Direktie Zeeland
• verkeersleider Westerschelde van Direktie Zeeland
• gezagvoerder van DG Goederenvervoer
• stuurman van DG Goederenvervoer
• scheepswerktuigkundige van DG Goederenvervoer
• bootsman van DG Goederenvervoer
• geïntegreerd scheepsgezel van DG Goederenvervoer
• (senior) opsporingsambtenaar van hoofddirectie Telecommunicatie en Post
Bij EZ zijn allebei de functies substantieel bezwarend door de (zeer) zware perceptief-mentale
belasting. Bij
Justitie zijn 5 van de 17 functies substantieel bezwarend doordat de psychische en perceptief-m
entale belasting
hoog is tijdens de omgang met gedetineerden. Bij LNV zijn 3 van de 4 functies substantieel bezwarend
doordat
bij de bemanning van de zeegaande onderzoeksvaartuigen de perceptief-mentale belasting en/of de fysieke
in
spanning en fysieke omstandigheden de norm overschrijden en bij de (hoofd)keurmeester de fysieke
inspanning
en de perceptief-mentale belasting groot is. Bij V&W zijn 16 van de 25 functies substantieel bezwarend. Binnen
de Rijksluchtvaartdienst zijn 4 functies substantieel bezwarend door een hoge perceptief-mentale belasting.
Bij
de DG Rijkswaterstaat zijn 4 functies bezwarend door een hoge fysieke inspanning, bij het DG Goederenver
voer
zijn 5 functies bewarend door een hoge fysieke inspanning, zware psychische en/of perceptief-mentale
belasting
en bij de Hoofddirectje Telecommunicatie en Post is 1 functie bezwarend door een hoge fysieke inspanning,
zware psychische en perceptief-mentale belasting. Bij SZW en VROM komen geen substantieel
bezwarende
functies voor.

versie 04-02-99
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5.2 Bruikbaarheid van de belastingsmatrix
Het gebruik van de belastingsmatrix tezamen met de gekozen beoordelingsnomi heeft naar de mening van AMG
en TNO Arbeid voor de meeste FLO-functies een eenduidige, verantwoorde conclusie opgeleverd. Het instru
ment heeft voldoende onderscheidend vermogen. Desalniettemin zijn er factoren te onderscheiden waardoor het
instrument nog sterker kan worden. Deze hebben betrekking op het invullen van de matrix en het gebruik van de
norm.
Het invullen van de matrix gaat beter in situaties waar sprake is van eenduidige functies, omdat de belasting en
blootstelling dan helder en uniform zijn voor alle medewerkers in die functie. Gebleken is echter dat werkne
mers soms binnen eenzelfde functie een variërend takenpakket hebben enlof in een andere setting werken
(bijvoorbeeld bij Justitie). In dit geval is cle belasting divers en is beoordelen lastiger. In deze situaties is per be
lastingsveld de meest zware situatie nader bekeken en beoordeeld. Op deze manier is misschien sprake van een
overschatting van de belasting, maar men krijgt hiermee wel in alle gevallen een veilige beoordeling. ‘Veilig’
wil in dit opzicht zeggen dat de werkelijke belasting nooit hoger kan zijn dan die beoordeeld is.
De norm die gehanteerd is, is subjectief gekozen. In de praktijk blijkt deze gekozen norm goed bruikbaar. Bij dit
soort screeningsinstrumenten blijft de normstelling altijd voor discussie vatbaar. Belangrijk is (en dat is in dit
onderzoek gedaan) dat de tot standkoming van de normstelling Iransparant is.
Na het objectief beoordelen van de functies met de matrix en de norm hebben de experts de functies nogmaals
globaal bekeken en beoordeeld per belastingsaspect, zonder matrix en norm. Door een vergelijking van deze
twee typen beoordelingen, ontstaan drie mogelijkheden:
1. overeenstemmend: de beide beoordelingen komen met elkaar overeen
2. vals positief: een functie is met de matrix als substantieel bezwarend beoordeeld en de experts beoordelen
hem niet als substantieel bezwarend
3. vals negatief: een functie is met de matrix als niet substantieel bezwarend beoordeeld en de experts beoorde
len hem wel als substantieel bezwarend
Vals positieve beoordelingen kwamen niet voor, vals negatieven wel in twee gevallen, te weten bij de rayonop
zichter en de kok op de Tridens. Waarom er een discrepantie tussen de beoordelingen bestaat wordt hier toege
licht.
Ondanks dat de functie van rayonopzichter met de matrix als niet substantieel bezwarend beoordeeld wordt,
wordt een belangrijk onderdeel van hun taak als extreem energetisch- én statisch belastend voor de beenspieren
gezien. Dit betreft het waden door het slik gedurende drie dagen per week 6 uur per dag. Omdat deze twee ex
treme belastingsaspecten niet 50% van het belastingsveld omvatten, wordt dit op basis van de norm niet als
substantieel bezwarend gekenmerkt. Omdat we als experts deze twee belastingsaspecten echter extreem vinden
gezien de tijdsduur en intensiteit van de fysieke inspanning adviseren we deze functie wél als substantieel be
zwarend te beoordelen. (Raadpleging van de verzuimgegevens geeft aan dat de twee rayonopzichters de afgelo
pen twee jaar geen verzuim hebben gehad dat samenhing met fysieke inspanning).
De functie van kok op de Tridens is niet substantieel bezwarend met de matrix, maar dagelijks komen zeer zwa
re til- en draaghandelingen voor in een kleine ruimte (tillen van balen levensmiddelen, pannen water en gerech
ten) in combinatie met warmte (brandende gaspitten en weinig ventilatie) en dagelijks komt zware statische be
lasting voor (bewaren van de houding op een bewegende ondergrond). Doordat deze belastingsaspecten extreem
zwaar zijn adviseren wij deze functie als substantieel bezwarend te beoordelen. (Het verzuim van de koks blijkt
nihil te zijn).

versie 04-02-99
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5.3

Aanbevelingen

1. Versterking van het instrument
De belastingsmatriX en de norm blijken in de praktijk goed bruikbaar en het instrument heeft voldoe
nde on
derscheidend vermogen. Zeker gezien de randvoorwaarden in tijd en geld waarmee dit ijkings
instrument
moest worden ontwikkeld en toegepast, is het kwalitatief een goed instrument. Indien dit instrum
ent nog
maals wordt ingezet, is het aan te bevelen het instrument te toetsen op intra- en interbeoordelaarsbe
trouw
baarheid (respectievelijk de betrouwbaarheid van het herhaald invullen van een matrix door 1 expert
en de
betrouwbaarheid tussen verschillende experts). In dit onderzoek heeft steeds 1 expert één maal
een belas
tingsveld gescoord, waardoor geen intra- en interbeoordelaarsgegevens bekend zijn geword
en.
2. Clusters nader bekijken
Het bleek dat het invullen van de belastingsmatrix lastig was bij functies met een divers takenp
akket en/of
diverse werklocaties. Aanbevolen wordt om bij deze functies intensiever veidwerk te verrich
ten. Naast do
cumentenonderzoek wordt gedacht aan observaties van de werkzaamheden en meting
en van belastingen.
3. Discrepantie praktijk enfunctiebeschrjving
In de praktijk blijkt er nogal eens sprake te zijn van een discrepantie tussen de fimctiebeschrijving
en het uit
oefenen van de functie in de praktijk. De taken zoals deze beschreven zijn in de functiebeschr
ijving zijn niet
altijd specifiek en kunnen afwijkend zijn van de praktijk. Voor een juiste beoordeling moet
men niet alleen
uitgaan van de functiebeschrijving, maar men moet specifieke informatie verzamelen over
taken en werk
zaamheden.

versie 04-02-99
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BIJLAGE 1: DE BELASTINGSMATRIX
Belastingsmatrix
—

belasting

geen

1 fysieke inspanning
energetisch

—

mate van belasting
licht matig
zwaar /
zeer zwaar

aanpassingsmogelijkheden
geen weinji matig
zeer
veel
j
j

blootstelling

fïJ
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1__.TimIi__

—

—

—

—

—

—
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—
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—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

alertheid

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

belasting bij reguliere functie-uitoefening
p = piekbelasting
Frequentie: d dagelijks w = wekelijks m = maandelijks j
du = duur uitgedrukt in het aantal uren

—

—

—

waarneming
concentratie
oordeelsvorming
reactiesnelheid

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4 perceptief-mentale belasting

x

—

—

—

—

7

trillingen
beschermings
kleding,middelen
veiligheid (fysiek)
3 psychische belasting
agressie
spanning
menselijk leed
tijdsdruk
onregelmatig/vol
continu werk
onvolledigheid
kort-cyclisch
autonomie
contactmogelijk
heden

——

—

—

—

—

=
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BIJLAGE 2: DEFINITIES EN OPERATIONALISERING VAN DE BELASTINGSASPECTEN
In het volgende wordt per belastingsveld fysieke inspanning, fysieke omstandigheden, psychische belasting en
perceptief-mentale belasting aangegeven hoe de belastingsaspecten zijn gedefinieerd en waimeer sprake is van
(zeer) zware belasting.
1.

INSPANNING
FYSIEKE 1

Energetische belasting
Definitie
Energetische belasting is een dynamische arbeid die een belasting vormt op het hart-vaat-longstelsel.
Risicofactoren
De beperkende factor bij de energetische capaciteit is de hoeveelheid energie die hart en longen kunnen aanvoe
ren naar de spieren om houdingen te handhaven en bewegingen te maken.
Zware belasting
Een taak die 250 W energie vergt kan langdurig volgehouden worden, zoals bij schrijven, assembleren, machi
nebediening. Lopen met een last van 30 kg kost 370 W, 1 kg tillen met een frequentie van ix/min kost 600 W en
fietsen met een snelheid van 20 km/uur kost 670 W. Zonder metingen is een indicatie voor energetisch (zeer)
zwaar werk: zwaar hijgen of een duidelijk verhoogde hartsiag (± 100 slagen/min).

Tillen
Definitie
Er is sprake van tillen indien een last verticaal verplaatst moet worden.
Risicofactoren
Horizontale en verticale werkafstand bij aanvang en einde tilhandeling, frequentie, werkduur, werk-rust ver
houding, asymmetrie, contact met de last.
Zware belasting
Indien 1 of meer van onderstaande grenswaarden wordt overschreden is minimaal sprake van een (zeer) zware
belasting.
Risico-factor
Gewicht last
Horizontale afstand tussen handen en midden enkels
Verticale afstand tussen handen en sta-oppervlak
Tilfrequentie
Rompdraaiing (handen ten opzichte van voeten)

1

Gezondheidskundige grenswaarde
>23 kg
> 63 cm
> 175 cm en <0 cm
> 15 x/min
> 135 graden

Op basis van: Gezonheidskundige grenswaarden voor f’sieke inspanning. M.C.Miedem
a, TNO Arbeid, oktober 1998.

versie 04-02-99
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Dragen
Definitie
Er is sprake van dragen indien een last horizontaal wordt verplaatst en de last alleen door het lichaam wordt on
dersteund.
Risicofactoren
Draagafstand, draaghoogte, frequentie
Zware belasting
Indien 1 of meer van onderstaande grenswaarden wordt overschreden is minimaal sprake van een (zeer) zware
belasting.
Risico-factor
Gewicht last
Horizontale afstand tussen handen en midden enkels
Verticale afstand tussen handen en sta-oppervlak
Tilfrequentie
Rompdraaiing (handen ten opzichte van voeten)

Gezondheidskundige grenswaarde
>23 kg
> 63 cm
> 175 cm en <0 cm
> 15 x!min
> 135 graden

Duwen en trekken
Definitie
Er is sprake van duwen of trekken indien de last horizontaal wordt verplaatst respectievelijk van het lichaam af
of naar het lichaam toe. Hierbij wordt de last ondersteund door de ondergrond.
Risicofactoren
Aanzetkracht (kracht nodig om last in gang te zetten) of volhoudkracht (kracht nodig om last in gang te houden),
werkhoogte, frequentie, duw/trek afstand
Zware belasting
Indien 1 of meer van onderstaande grenswaarden wordt overschreden is minimaal sprake van een (zeer) zware
belasting.
Risicofactor
Aanzetkracht duwen
Aanzetkracht trekken
Volhoudkracht duwenltrekken

Gezondheidskundige grenswaarde
>30 kg
>20 kg
>20 kg

Statische belasting
Definitie
Er is sprake van een statische belasting als 1 of meer lichaamsdelen duidelijk zichtbaar (meer
dan 3 â 4 secon
den) in een stand worden gehouden en dit in totaal meer dan 1 uur per dag voorkomt.
Risicofactoren
Stand van het lichaam, werkduur, krachtuitoefening.
Zware belasting
Indien 1 of meer van onderstaande grenswaarden wordt overschreden is minimaal sprake
van een (zeer) zware
belasting.
Risico-factor
Rompbuiging
Rompdraaiing om lengteas
Nekbuiging
Nekdraaiing
Bovenarm heffing
Overig

versie 04-02-99

Gezondheidskundige grenswaarde
60 graden
>0 graden
> 25 graden
>0 graden
>60 graden
extreme gewrichtsstanden
>

Rapportage Herijking FLO-functies Rijksoverheid

16

Repeterende bewegingen
Definitie
1-let uitvoeren van steeds herhalende identieke bewegingen. Dit hoeft pas beoordeeld te worden als dit in totaal
meer dan 1 uur per dag voorkomt en het minimaal met een frequentie van 2 xlmin wordt uitgevoerd.
Risicofactoren
Stand van het lichaam, werkduur, werk-rustverhouding, frequentie, krachtuitoefening.
Zware belasting
Indien 1 of meer van onderstaande grenswaarden wordt overschreden is minimaal sprake van een (zeer) zware
belasting.
Risico-factor
Rompbuiging
Rompdraaiing om lengteas
Nekbuiging
Bovenarm heffing
Overig
Krachtuitoefening
2-3x /min
3-4x!min
4-5 xlmin
>5xlmin

Gezondheidskundige grenswaarde
>20 graden
>0 graden
>25 graden
>60 graden
extreme gewrichtsstanden
Nonnale omstandigheden
> 3,5 kg
>2.5kg
> 1,5 kg
>1,0kg

2. FYSIEKE OMSTAN])I
2
GNEDEN
Huid
Definitie
Werken in een situatie die een zodanige verontreiniging van de huid veroorzaakt dat deze ook na gebruik van
speciale wasmiddelen duidelijk waarneembaar blijft.
Risicofactoren
• stoffen waarbij de huidopname belangrijk is en die een toxische werking hebben (sensibiliserend, verdacht
CMR, vergiftig T of zeer vergiftig T+)
• stoffen die een uur na reiniging zichtbaar enlof walging wekkend ruikbaar zijn.
Zware belasting
Bij voorkomen van een van bovengenoemde categorieën stoffen is er sprake van (zeer) zware belasting.
Geur, aard materiaal
Definitie
Werken in een omgeving met sterk onaangename geuren, onaangenaam aandoende en sterk afkeer oproepende
materialen.
Risicofactoren
Voorbeelden: uitwerpselen, organisch materiaal in staat van ontbinding, chemische stoffen als zwavelverbin
din
gen, boterzuur e.d.. Het betreft geen stoffen met een gezondheidsrisico.
Zware belasting
Niet vermijdbaar contact met deze stoffen, langer dan 2 uur per dag.

2

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op artikel 17b BBRA.
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Prikkeling
Definitie
Werken in een situatie die een zeer hoge mate van huid- en slijmvliesprikkeling teweegbrengt, zodanig dat het
ook na het werk nog enige tijd voelbaar blijft.
Risicofactoren/zWare belasting
Zware belasting bij:
• niet vermijdbare blootstelling aan stoffen die irriterend voor ademhalingswegen zijn, langer dan 4 uur per
dag
• niet vermijdbare blootstelling aan stoffen die een gezondheidseffect op de huid hebben: bijtendlcorrosief,
irriterend of sensibiliserend
• niet vermijdbare blootstelling aan stoffen met een toxische werking, bij concentraties boven de MAC
waarde, langer dan 2 uur per dag.
Temperatuur
Definitie
Het langdurig werken onder zeer onaangename hoge of lage temperatuur of temperatuurswisselingen.
Risicofactoren/zware belasting
Zware belasting bij:
• temperaturen boven 300 C bij zware werkzaamheden gedurende minstens 1 uur per dag
• temperaturen beneden 130 C bij zware werkzaamheden gedurende minstens 1 uur per dag
• bij hoge temperaturen: overschrijding van de WBGT-index (Wet Bulb Global Temperature) gedurende
minstens 1 uur per dag (zie NEN-ISO 7243)
• bij lage temperaturen: een WCI-index (Wind Chili Index) groter dan 900 kCalJm
/uur gedurende minstens 1
2
uur per dag
• meermalen daags wisselen van bovengenoemde temperaturen.
Lawaai
Definitie
Het werken in situaties waarin het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen niet mogelijk of afdoende is en
waarin door het aanhoudende lawaai onderling contact nauwelijks mogelijk is of de geluidssterkte gelijk is aan
of groter is dan 80 dB(A).
Risicofactoren/zware belasting
Zware belasting bij:
Niet vermijdbare blootstelling aan geluidsniveaus boven 80 dB(A) gedurende meer dan 1 uur per dag.
Trillingen
Definitie
Het werken met sterk trillende apparatuur.
Risicofactoren/zware belasting
Zware belasting bij:
• lichaamstrillingen: contact met trillende apparatuur met een frequentie tussen 1 en 20 Hz met een versnel
ling hoger dan 0,5 m/ 2 gedurende 8 uur
• hand-arm-trillingen: contact met trillende apparatuur met een frequentie boven 20 Hz met een versnelling
hoger dan 2,5 m/s
2 gedurende 8 uur.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Definitie
Het werken met beschermingskieding of—middelen die een emstige belemmering vormen voor de normale
ademhaling, voor huidoppervlakte-uit-waseming en voor de bewegingsmogelijkheden.
• dragen van adembescherming gedurende meer dan 2 uur per dag
• dragen van beschermende kleding zonder ventilatie gedurende meer dan 4 uur per dag.

versie 04-02-99

Rapportage Herijking FLO-funeties Rijksoverheid

18

Veiligheid
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Definitie
Het werken onder omstandigheden welke een verhoogd gevaar voor invaliditeit of overlijden meebrengen.
Risicofactoren/zware belasting
Zware belasting:
Indien de situatie/handeling met risico op blijvende invaliditeit of overlijden zich minstens 1 maal per week zich
voordoet, waarbij er weinig mogelijkheden zijn om het ongeval te voorkomen.
3. PSYCifiSCIIE BELASTING
Agressie
Definitie
Rechtstreekse confrontatie met fysiek of verbaal geweld, dreiging met fysiek geweld of seksuele intimidatie
door klanten/cliënten
Risicofactoren/zware belasting
• Regelmatig (dagelijks of wekelijks) een reële kans op daadwerkelijke blootstelling aan agressie van klanten,
publiek e.d. gedurende de werktijd
• geanticipeerd risico op persoonlijke schade
Spanning
Definitie
Confrontatie met of anticipatie op tegengestelde en/of vijandige sfeer
Risicofactoren/zware belasting
• Regelmatig (dagelijks of wekelijks) een reële kans op daadwerkelijke blootstelling aan, en anticiperen
op
een tegengestelde en vijandige sfeer gedurende de werktijd
Menselijk leed
Definitie
Confrontatie met of anticipatie op indringend menselijk lijden van klanten/cliënten (ernstige geestelijke
of li
chamelijke ziektes, dood, psycho-sociale trauma’s)
Risicofactoren/zware belasting
• Regelmatig een reële kans op daadwerkelijke blootstelling aan indringend menselijk lijden van de klan
ten/cliënten gedurende de werktijd
Tijdsdruk
Definitie
Noodgedwongen het werk in hoog tempo en in korte tijd uitvoeren (te veel werk in te weinig tijd)
Risicofactoren
Niet alle werkeisen (taken, kwalitatieve normen, kwantitatieve normen) in voldoende mate
realiseren
Zware belasting
• Regelmatig gedurende langere tijd moeten werken onder tijdsdruk
• Niet of alleen met grote moeite de werkeisen kunnen realiseren; structureel onder tijdsdruk
werken
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Definitie
Werktijden buiten de normale werktijden (‘s ochtend véér 7 uur, ‘s avonds na 18.00u en/of tijdens de weeke
n
den)
RisicofaCtOrefl
Gebroken diensten, nachtdiensten, onregelmatige werktijden, onvoorspelbare werktijden
Zware belasting
• Nachtdiensten of volcontinu rooster
• Wekelijks voorkomende onvoorspelbare enlof onregelmatige werktijden buiten de normale uren
Onvolledigheid
Definitie
Van een onvolledige functie is sprake als er weinig of geen afwisseling is in de uitvoerende taken en als de
functie geen voorbereidende en ondersteunende taken bevat. Beperkt volledige functies bevatten enkele voorbe
reidende en ondersteunende taken plus de essentiële uitvoerende taken.
Risicofactoren
Sterke arbeidsdeling
Zware belasting
• Zwaar belastend indien de functie geen voorbereidende en ondersteunende taken bevat en er tevens
geen of
te weinig afwisseling is in de uitvoerende taken.
Kort-cyclische taken
Definitie
De cyclustijd van een taak is < 1,5 minuut. Binnen deze tijd vinden alle handelingen van de taak plaats.
Risicofactoren/zware belasting
• Zwaar belastend indien meer dan de helft van de werkzaamheden uit kort-cyclische taken
bestaan.
Autonomie
Definitie
Mogelijkheden om werkvolgorde, werktempo. werkmethode aan te passen indien de omstandighe
den dit ver
eisen.
Risicofactoren/zware belasting
• Psychisch zwaar belastend indien werkvolgorde, werktempo en werkmethode voorgeschrev
en zijn of vastliggen.
Contactmogeljkheden
De mogelijkheden in de functie voor contacten met collega’s en leidinggeven
den met als doel informatieuitwisseling en ondersteuning bij het oplossen van problemen in de werkuitvoeri
ng.
Risicofactoren
Geïsoleerde functies
Zware belasting
• Psychisch zwaar belastend indien de functie, of onderdelen daarvan
(bijvoorbeeld bepaalde diensten), te
weinig mogelijkheden bevatten voor ondersteuning bij het
oplossen van knelpunten in de uitvoering van de
werkzaamheden Extra zwaar indien men in het werk ook te maken heeft
met agressie, spanning, menselijk
leed en/of het werken onder tijdsdruk.
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4 PERCTF-MTM BELASTING
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Alertheid
Definitie
Het open staan voor allerlei soorten signalen waarvan niet van tevoren bekend is waar ze vandaan komen en hoe
ze er uit zien. Synoniemen: waakzaamheid, attent zijn.
Risicofactoren/ZWal’e belasting
• werken in een onbekende omgeving waar veel risico’s kunnen voorkomen
• de mogelijkheid van plotseling optredende risico’s
• werken in de directe nabijheid van personen die onvoorspelbaar en bedreigend gedrag kunnen vertonen
• zeer frequent moeten wisselen tussen verschillende taken

WaarnemingSVermogen
Definitie
Door middel van de zintuigen (hoofdzakelijk het gezichtsvermogen en het gehoor) nauwkeurig waarnemen en
waarnemingen goed interpreteren.
Risicofactoren/ zware belasting
• noodzaak tot het aflezen van belangrijke informatie van een groot aantal meetinstrumenten of van slecht afleesbare instrumenten
• waarnemen van kleine details die een belangrijke betekenis hebben
• waarnemen van belangrijke signalen die gemaskeerd worden door verstorende signalen (bijvoorbeeld omge
vingslawaai of slechte verlichting)

Concentratie
Definitie
De aandacht richten en gericht houden op een bepaalde verzameling van informatie-elementen en handelingen.
Risicofactoren/ zware belasting
• geconcentreerd moeten werken in een omgeving met veel verstorende, afleidende invloeden
• situaties waarin het langdurig onacceptabel is dat de concentratie verslapt, hoge bezettingstijd
• steeds opnieuw de aandacht moeten verleggen naar andere bezigheden

Beoordelingsvermogen
Definitie
Het nemen van beslissingen over keuzen en handelingen aan de hand van waargenomen informatie en
kennis en
vaardigheden. Rekening houden met verschillende infonnatie-elementenlaspecten die tegen elkaar afgewogen
moeten worden.
Risicofactoren/zware belasting
• een groot aantal informatie-elementen en criteria dat afgewogen moet worden
• rekening moeten houden met veel aspecten die in complexe relaties tot elkaar
staan
• informatie en/of beslissingscriteria die niet eenduidig zijn
• grote kans op emstige gevolgen van onjuiste beslissingen

Reactiesnelheid
Definitie
De mate waarin een gebeurtenis snel waargenomen kan worden
en tot een handeling gekomen kan worden die
daar een adequate reactie op is.
Risicofactoren/zware belasting
• grote kans op ernstige gevolgen van te trage handelingen
of beslissingen
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