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Doorbreken gew oontegedrag vereist juiste tim ing

Mom ent arbovoorlichting te vaak
bepaald door agenda deskundige
J.W.J. van der Gulden,
J.A . Engels

Bij het verbeteren van arbeidsom
standigheden is vrijwel altijd ook
het gedrag van de medewerkers zèlf
een factor waarop moet worden ge
let, Veiligheidsvoorschriften voldoen
alleen als ze goed worden nageleefd.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
en andere hulpmiddelen bieden pas
een oplossing als ze ook gebruikt
worden. De ervaring leert dat het
vaak niet meevalt om nieuwe en vei
ligere manieren van werken te in
troduceren.
Voorlichting kan een hulpmiddel
zijn om de gewenste gedragsveran
dering te stimuleren. Maar dit ver
loopt lang niet altijd succesvol.
Eerder is in Arbeidsomstandigheden
geschreven over wat er allemaal mis
kan gaan bij Arbovoorlichting (Van
der Gulden en Engels, 1993). Toen is
gekozen voor het model voor ‘berede
neerd gedrag’ als theoretische ach
tergrond om het gedragsverandering-proces te verduidelijken (Ajzen
en Fishbein, 1980). In onderzoek
naar milieugedrag wordt de laatste
jaren vruchtbaar gebruik gemaakt
van een ander, in feite aanvullend,
concept dat van tgewoontegedrag\
Aan de orde is dan bijvoorbeeld de
vraag waarom het zo moeilijk is
mensen uit hun auto te krijgen,
wanneer ze eenmaal gewend zijn
daarmee naar hun werk te gaan.
Gewoontegedrag is ook herkenbaar
in de arbeidssituatie, bijvoorbeeld
als het gaat om de manier van tillen
of om iemands werkhouding. Veran
dering daarvan is lastig omdat het
routinematig gebeurt en je er nau
welijks meer bij nadenkt.
In dit artikel wordt vanuit de theo
rie over gewoontegedrag nog eens
gekeken naar de mogelijkheden en
beperkingen van arbovoorlichting.
Dit gebeurt aan de hand van voor
beelden. Als uitgangspunt wordt
eerst het model van beredeneerd ge
drag kort besproken.
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M ensen hebben allerlei gew oonten, ook als het om hun ma~
nier van w erken gaat. Dit gew oontekarakter m oet worden
herkend w anneer men onveilig gedrag in het werk wil aan
pakken. A rbovoorlichting gericht op meer kennis of op
attitudeverandering heeft w einig effect.
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Introductie nieuw hulpmiddel kan
gewoontegedrag doorbreken.
Foto: Chris Pennarts

Beredeneerd gedrag
In de voorlichtingskunde wordt veel
gebruik gemaakt van een theorie
waarin wordt voorondersteld dat
mensen voor bepaald gedrag kiezen
op grond van een afweging van vooren nadelen. Iemand kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te gaan roken
omdat dat stoer is.
Roken is dan een beredeneerde keu
ze zo lang het voordeel van stoer zijn
opweegt tegen de mogelijkheid van
nadelige gezondheidseffecten op lan
gere termijn. Zo kan ook het niet
dragen van gehoorbescherming of
het niet naleven van bepaalde vei
ligheidsvoorschriften voor sommige
werknemers aantrekkelijker zijn
dan gedrag dat in de ogen van arbodeskundigen veiliger en dus ver
standiger is. Het is duidelijk dat
naast de eigen opvattingen (of atti
tudes) de (veronderstelde) opvattin

gen van anderen van belang zijn.
Roken is alleen stoer wanneer je
klasgenoten dat ook vinden. De so
ciale norm is dus van invloed, al zal
de een zich hier meer van aantrek
ken dan de ander. Er is nog een der
de factor die van betekenis is; het
vertrouwen in eigen kunnen. Of an
ders geformuleerd: de verwachting
het gewenste gedrag te kunnen ver
tonen of snel onder de knie te krij
gen. Dit wordt 'self efficacy’ of ‘perceived competence1genoemd, Wan
neer iemand verwacht toch niet te
kunnen stoppen met roken, zal hij
niet gauw een poging wagen. Het
zelfde geldt voor gebruik van nieuwe
hulpmiddelen op het werk. Als je
verwacht d a tje daar niet mee uit de
voeten kunt, is dat idee een belang
rijke drempel. Je wilt immers niet
voor gek staan, Behalve de inschat
ting of het wel zal lukken om je an135

ders te gedragen, speelt ook de
vraag of gedragsverandering echt
zal helpen een grote rol. Iemand kan
zich bijvoorbeeld afvragen of hij
werkelijk minder risico loopt wan
neer hij met handschoenen aan
werkt. Wanneer hij daar serieus aan
twijfelt, is de kans klein dat hij het
zal proberen,
Iemands eigen opvattingen (attitu
de), de normen van collega’s en die
van de chef èn het vertrouwen in ei
gen kunnen bepalen voor een be
langrijk deel of een persoon geneigd
is om veilig te gaan werken. Deze
neiging wordt de intentie genoemd.
Uit verschillende studies blijkt dat
de intentie de belangrijkste voor
speller is van feitelijk gedrag. Bij
een positieve intentie kunnen er
echter nog alleilei interne en exter
ne barrières zijn die gedragsveran
dering in de weg staan. Voorbeelden
van interne barrières zijn een ge
brek aan vaardigheid of aan kennis.
Als je een bepaalde techniek niet in
je vingers hebt, kun je hem ook niet
toepassen. Wie bepaalde risico’s niet
kent, kan niet proberen om ze te
vermijden. Uiteraard is er een rela
tie tussen het feitelijk beheersen
van relevante vaardigheden en het
vertrouwen in eigen kunnen. Tot de
externe barrières kunnen we allerlei
praktische hindernissen rekenen die
het nagestreefde gedrag bemoeilij
ken. Gebruik van een tillift om pa
tiënten mee te verplaatsen is bij
voorbeeld niet mogelijk wanneer
daarvoor te weinig ruimte rond het
bed is of wanneer het te clruk op de
afdeling is om er één te halen. Prak
tische problemen verhinderen dan
dat gevolg wordt gegeven aan de in
tentie niet meer handmatig te tillen.
De theorie omtrent beredeneerd ge
drag is nog niet volledig besproken.
Het is van belang te beseffen dat ie
mand niet één attitude heeft, m aar
een serie attitudes waartussen een
afweging plaats moet vinden, De
meeste mensen achten het van be
lang op hun gezondheid te letten,
maar er zijn ook allerlei andere din
gen die zij belangrijk vinden. Een
verpleegkundige kan het bijvoor
beeld van belang vinden om op haar
rug te letten tijdens het werk, om
goede zorg te verlenen aan patiën
ten en om voldoende sociaal contact
te hebben met collega’s. Deze stre
vingen zullen niet altijd op één lijn
te brengen zijn; de eigen gezondheid
staat niet altijd voorop. De wens om
goede zorg te verlenen zal soms de
wens goed op de eigen werkhouding
te letten in de weg staan. Het stre
ven om flink door te werken zodat er
voldoende tijd is om te pauzeren, zal
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De theorie over
gewoontegedrag
biedt
aanknopingspunten
om stil te staan bij
de vraag waarom
aibpvoorllchting
vaak weinig
resultaat heeft

gemakkelijk botsen met de twee an
dere wensen. De uiteindelijke keuze
voor bepaald gedrag hangt dus mede
van de vraag af hoe zwaar de attitu 
de ‘ik vind het belangrijk om op mijn
rug te letten’ weegt ten opzichte van
andere attitudes.
Zo hebben we ook niet te maken met
één sociale norm, maar met verschil
lende sociale normen. Sommige
klasgenoten zullen roken stoer vin
den andere niet. Hetzelfde geldt
voor alcoholgebruik, sporten, kle
dingkeuze en allerlei andere zaken.
Afhankelijk van bij welke groep je
wilt horen is er een prikkel om wel
of juist niet te roken, drinken, voet
ballen, etcetera* In de werksituatie
zullen er over ieder onderwerp even
eens verschillende opvattingen be
staan. De verpleegkundige van zo
juist krijgt mogelijk te maken met
de volgende normen: *de patiënten
gaan voor’, ‘rugpijn hoort bij ons
werk’, (de ouderwetse manier van
werken is vaak nog de beste’, Er zijn
echter vast ook collega’s die vínden
d atje moet vermijden d atje door je
rug heen gaat, Die menen dat ge
bruik van moderne hulpmiddelen
als een tillift een goede patiënten
zorg niet in de weg hoeft te staan.
Vanuit de sociale omgeving kunnen
dus tegenstrijdige prikkels komen.
Gewoontegedrag
De theorie rond gewoontegedrag kan
worden gezien als een aanvulling op
die rond beredeneerd gedrag. Uit
gangspunt is dat bij veel handelin
gen veel meer sprake is van routine
of gewoonte dan van een bewust
keuzeproces. Waarschijnlijk is er in
het verleden wel ooit een keuze ge
maakt. Maar dat gebeurt niet steeds
opnieuw wanneer een bepaalde taak
regelmatig moet worden uitgevoerd.
Is eenmaal duidelijk wat de prettig
ste route is tussen huis en werk dan
wordt die jaar in jaar uit gereden
zonder er verder bij na te denken,
Pas bij een wegopbreking ontstaat

weer een moment van beredeneerd
gedrag: welke oplossing kan nu het
beste gekozen worden?
Bij dergelijk gewoontegedrag is de
frequentie van vroeger gedrag een
goede voorspeller van toekomstig ge
drag. Iemand die de afgelopen
maand tijdens het werk steeds gehoorbescherming heeft gedragen, zal
dat waarschijnlijk opnieuw doen. Je
zou je kunnen voorstellen dat deze
persoon iedere ochtend weer dezelf
de beredeneerde keuze maakt: 'ge
zien mijn attitudes, rekening hou
dend met de sociale norm en gelet
op mijn verwachting dat het me
lukt, kies ik vandaag wéér voor gehoorbeschermingr. Meer waar
schijnlijk is sprake van een automa
tisme: meneer trekt ’s morgens eerst
zijn overall aan, haalt dan een be
kertje koffie, zet zijn gehoorkap op
en gaat fluitend aan het werk. Dit is
een routine geworden waarover hij
nauwelijks meer nadenkt,
Verplanken en Aarts (1994) wijzen
er op dat gewoontegedrag en berede
neerd gedrag als uitersten gezien
kunnen worden op een continuüm
aan mogelijkheden. Nieuw gedrag
zal beredeneerd tot stand komen. Er
moet immers een keuze worden ge
maakt uit verschillende mogelijkhe
den. Bij herhaling zal het afwegings
proces sneller verlopen, Waarschijn
lijk wordt er wat geëxperimenteerd
tot een oplossing wordt gevonden
waarin betrokkene zich het meest
kan vinden, Herhaalt de situatie
zich vaak, dan zal uiteindelijk spra
ke zijn van automatisch handelen,
zonder bewust keuzeproces. Is dit
het geval, dan heeft voorlichting ge
richt op het veranderen van attitu
des weinig zin. Er vindt immers
geen afwegingsproces meer plaats
waarin die attitudes een duidelijke
rol spelen. Bovendien blijkt uit on
derzoek dat mensen in geval van ge
woontegedrag minder open staan
voor nieuwe informatie. Ze oriënte
ren zich niet op een keuze en zijn
dus minder nieuwsgierig naar de
verschillende mogelijkheden en de
voor- en nadelen daarvan.
Doorbreken
Wanneer iemand een tijd lang
werkt, wordt veel van wat hij doet
een routinematig proces. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het bedienen van
machines, het gebruik van persoon
lijke beschermingsmiddelen, het na
leven van voorschriften en de dagin
deling, Dit opbouwen van routines is
beslist functioneel. Doordat je je niet
steeds alles hoeft af te vragen, kun
je je energie vooral richten op de inhoud van je werk, op zaken die een
uitdaging blijven vormen. Een erva
ren kracht kan daardoor meer aan
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dan een beginner. Het aannemen
van werkhoudingen, bijvoorbeeld bij
het tillen, vormt een bijzonder voor
beeld van gewoontegedrag, Dit
wordt ook een automatisme in de
zin dat reflexmatige patronen ont
staan, waarbij je letterlijk ‘op je ruggemerg teert’. Wanneer je een keer
kunt fietsen, vraagje je niet meer af
hoe je dat doet. Je hebt je aandacht
dan vrij om op het verkeer te letten.
Op dezelfde manier zal een werkne
mer zich niet steeds afvragen: ‘Sta
ik wel goed? Belast ik mijn rug niet
te veel?’. Dergelijke vragen waren er
misschien in het begin. Maar al snel
gaat dit vanzelf. Een poster met de
boodschap ‘Let eens op je rug!’ wordt
dan nog wel gezien, maar heeft wei
nig invloed, Pas wanneer sprake is
van een nieuwe situatie, ontstaat
weer een proces van bewust gedrag.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer betrokkene last van zijn
rug krijgt. Op zo’n moment is er wel
interesse voor gedragsalternatieven
en de voor- en nadelen daarvan. ‘Zou
je ook anders kunnen tillen? Welke
houding is het minst belastend voor
mijn rug?’
Er zijn andere momenten waarop
gewoontegedrag wordt doorbroken.
Dit is het geval wanneer nieuwe
hulpmiddelen worden geïntrodu
ceerd. Denk bijvoorbeeld aan het be
schikbaar stellen van een nieuwe ty
pe tillift op een verpleegafdeling.
Ook ervaren krachten kunnen dan
niet verder ‘op de automatische pi
loot’. Hoe zou het apparaat werken?
Welke patiënten kunnen er mee ver
plaatst worden? Zo’n moment waar
op er iets verandert en er allerlei
vragen opkomen is het meest ge
schikt voor voorlichting.
Nieuwe richtlijnen kunnen op de
zelfde manier prikkelen tot berede
neerd gedrag. In geval van de ver
pleging en ziekenverzorging kan
worden gedacht aan het invoeren
van een til protocol met richtlijnen
voor de wijze waarop een bepaalde
patiënt of bewoner verplaatst moet
worden. Het moment van invoering
van een dergelijk systeem is heel ge
schikt voor voorlichting.
Vanuit het perspectief van gewoon
tegedrag kan ook worden nagedacht
over groepen werknemers die rela
tief open zullen staan voor gedrags
verandering. Déér kan de energie
het beste op gericht worden. Dit zijn
in ieder geval personen die nieuw
zijn in de werksoort of op de afde
ling. Omdat zij nog op zoek zijn naar
de beste manier van werken, zijn ze
relatief gevoelig voor arbovoorlichting. Hetzelfde geldt voor mensen
die na een periode van ziekte terug
keren in het werk en voor medewer
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kers die bepaalde gezondheidsklach
ten ervaren. Zij zullen op zo’n mo
ment meer aandacht hebben voor in
formatie over veilig werken en be
reid zijn over alternatieven na te
denken.
Is dat het geval, dan staan zij in
principe open voor beredeneerde
keuzes ten aanzien van hun gedrag.
Uit de theorie over beredeneerd ge
drag - die nu weer van betekenis is is te begrijpen dat er van alles mis
kan gaan en het lang niet zeker is
dat men d&t gedrag kiest dat de
voorlichter propageert. De opvattin
gen van collega’s kunnen de voorlichtingsboodschap ontkrachten. Bij
voorlichting die te eenzijdig gericht
is op informatie en kennisover
dracht kan een gebrek aan vertrou
wen in eigen kunnen een hindernis
vormen, Instructie en vaardigheids
training is dan de oplossing. Nogal
eens staan praktische problemen
een feitelijke gedragsverandering in
de weg. Die zullen snel aangepakt
moeten worden, wil de voorlichting
enig effect sorteren. In ons eerdere
artikel is uitgebreider ingegaan op
wat er zoal mis kan gaan.
Conclusie
De theorie over gewoontegedrag
biedt interessante aanknopingspun
ten om nog eens stil te staan bij de
vraag waarom arbovoorlichting vaak
zo weinig resultaat heeft. Een goede
keuze van een doelgroep die zal wor
den voorgelicht blijkt belangrijk.
Niet iedere werknemer staat open
voor informatie over veilig werken.
Het is ook zaak een geschikt mo
ment te kiezen: wanneer zal ge
woontegedrag even worden afgewis
seld door beredeneerd gedrag? J u is t
dan zou je moeten toeslaan. In de
dagelijkse praktijk wordt het mo
ment van voorlichting echter vooral
bepaald door de agenda van de arbodeskundige. Dit betekent dat er
kansen worden gemist.
Van een bewust creëren van gunsti
ge condities door voorlichting te kop
pelen aan veranderingen in de m a
nier van werken lijkt nog nauwelijks
sprake. Dit vraagt om een goede ti
ming en een intensief vooroverleg
met leidinggevenden. Op grond van
de beschreven inzichten over ge
woontegedrag is op deze manier wel
een veel beter rendement van voor
lichting te verwachten. Doen zich
geen spontane veranderingen voor
die een uitgangspunt vormen voor
verandering, dan kan soms voor een
geschikt moment worden gezorgd.
Het management kan bijvoorbeeld
met nieuwe richtlijnen komen, mede
om een te starten voorlichtingspro
ject meer kans te geven.
Gewoontegedrag kan ook gunstig

uitpakken. Heeft iemand met succes
voor nieuw gedrag gekozen, bijvoor
beeld voor gebruik van oordoppen
wanneer de machines aan staan,
dan zal ook dit gedrag geleidelijk tot
een gewoonte worden. Tot het zover
is, hebben allerlei herinneringssignalen (zoals een poster met ‘denk
aan je gehoorbescherming’ beteke
nis. Ze kunnen bijdragen aan ge
dragsbehoud. Pas als sprake is van
wenselijk geacht gewoontegedrag
kan de arbovoorlichter tevreden
naar huis.
De auteurs:
J.W.J, oan der Gulden en J A , Engels

Dit artikel is mede geschreven op basis
van een gesprek met di\ B. Verplanken
en drs. H, Aarts, werkzaam bij de vak
groep Sociale Psychologie van de Katho
lieke Universiteit Nijmegen,
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