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Werken onder hoge tijdsdruk gestegen

Het werken onder hoge tijdsdruk is de afgelopen twee jaar
toegenomen. De stijging was het grootst in de vervoerssector en de
gezondheidszorg. Steeds meer mensen werken achter een
beeldscherm. Fysiek sterk belastend werk daarentegen nam af. Dit
blijkt uit onderzoek van het CBS naar arbeidsomstandigheden. Dit
onderzoek is uitgevoerd mede op verzoek van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werken onder hoge tijdsdruk toegenomen

Het werken onder hoge tijdsdruk nam de afgelopen jaren toe. In 1996
werkte 31 procent van de mensen regelmatig onder hoge tijdsdruk. In
1998 was dit gestegen naar 33 procent. Vooral in de vervoerssector en
de gezondheidszorg was de toename groot, met name bij werknemers
in verpleeg- en bejaardentehuizen. In 1996 werkte nog drie van tien
werkenden in deze instellingen regelmatig onder hoge tijdsdruk, in 1998
was dat vier van de tien.

Werken in hoog tempo onveranderd

Een ander aspect van werkdruk is het werken in  een hoog tempo. In
tegenstelling tot het werken onder hoge tijdsdruk, liet het werken in een
hoog tempo de afgelopen twee jaar geen stijging zien. In 1998 werkte
ruim vier van de tien werkenden regelmatig in een hoog tempo.

Meer beeldschermwerk

Het werken achter een beeldscherm is de afgelopen jaren toegenomen.
Werkte in 1996 nog 38 procent regelmatig met een computer, in 1998
was dat 43 procent. De stijging deed zich voor in vrijwel alle
bedrijfstakken.

Fysiek sterk belastend werk afgenomen

Het deel van de werkenden dat fysiek sterk belastend werk doet, is
gedaald. Gebruikte in 1996 nog 25 procent kracht tijdens het werk, in
1998 was dat 23 procent. Van de werkenden die soms of regelmatig
bloot stonden aan enige vorm van fysieke belasting, had circa
eenderde pijn in de rug, nek, schouder of armen. In verband met deze
klachten was één op de vijf werkenden de afgelopen twaalf maanden
ziek geweest.
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Technische toelichting
Het onderzoek naar arbeidsomstandigheden heeft betrekking op de
werkzame beroepsbevolking. Dit zijn mensen die twaalf uur of meer per
week werken.
Meer informatie over psychische belasting en lichamelijke belasting is
te vinden in het rapport Arbeidsomstandigheden 1999, monitoring via
personen  dat over circa vier weken verschijnt. Dit rapport is opgesteld
in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het rapport is te bestellen bij Elsevier bedrijfsinformatie BV in Den
Haag, tel.  (070) 441 55 55.
Vandaag brengt het CBS ook een persbericht uit over het
bedrijfsresultaat van de sector arbodiensten.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie en aanvullende tabellen over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Heerlen, drs. J. van der Valk, tel. (045) 570 72 55. Overige informatie
kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1
Werkzame beroepsbevolking naar werkdruk

1994 1995 1996 1997 1998
%

Werkdruk
  Regelmatig onder hoge tijdsdruk werken1) - - 31 32 33
  Regelmatig in een hoog tempo werken2) 38 41 41 43 42
1) 15-64 jaar
2) 18 jaar en ouder
Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking /Permanent Onderzoek Leefsituatie

Tabel 2
Werkzame beroepsbevolking 15-64 jaar naar regelmatig werken onder hoge tijdsdruk en bedrijf 1)

Verschil
1996 1997 1998 1998-1996

%

Nederland 31 32 33 1,8

Handel 26 26 26 0
w.o. detailhandel 21 21 20 -1
        groothandel 33 33 34 1
        autohandel en –reparatie 25 28 29 5
Vervoer en communicatiebedrijven 37 40 42 5
w.o. vervoer (exclusief openbaar) 34 36 41 7
         reisorg, post en telecommunicatie 38 40 41 4
         openbaar vervoer 41 50 50 8
Financiële en zakelijke dienstverlening 38 38 38 0
Openbaar bestuur en onderwijs 31 31 32 1
w.o. onderwijs 29 29 32 3
        openbaar bestuur 32 31 33 1
       overheidsdiensten en verpl. sociale verz. 34 33 32 -2
Gezondheids- en welzijnszorg 33 36 39 6
w.o. verpleeg- en bejaardentehuizen 32 38 41 9
        ziekenhuizen 38 40 44 6
        overige gezondheids- en welzijnszorg 31 32 34 3
1) Alleen bedrijfstakken waar tijdsdruk een grote rol speelt of is toegenomen, zijn weergegeven in de tabel
Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking

Tabel 3
Werkzame beroepsbevolking naar lichamelijke belasting

1996 1997 1998
%

Werken achter een beeldscherm1) 38 41 43
Kracht gebruiken1) 25 24 23
Langdurig dezelfde houding bovenlichaam2) 45 43 43
Ongemakkelijke houding bovenlichaam2) 16 14 13
Vaak dezelfde bewegingen2) 41 40 39
Bezweet of buiten adem2) 10 10 9
1) 15-64 jaar
2) 18 jaar en ouder
Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking / Permanent Onderzoek Leefsituatie


