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Voorwoord
Voor u ligt een masterscriptie welke het resultaat is van een onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid in de hippische
sector. Deze masterscriptie is de mijlpaal die mijn studie Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen afrond.
Ik ben altijd gefascineerd geweest door paarden en de hippische sector. Als klein meisje op de ponyboerderij, als
tiener op de wedstrijdstal, als twintiger op de fokkerij en trainingsstal. Mijlpalen in mijn leven zijn veelal op deze
plaatsen realiteit geworden. Er is dan ook geen mooiere manier denkbaar dan om een grote droom van een immer
klein paardenmeisje op deze wijze werkelijkheid te laten worden.
De weg naar het rapport dat nu voor u ligt is lang en zwaar geweest en had ik niet af kunnen leggen zonder de steun
van een paar bijzondere mensen die ik op deze plek graag wil bedanken. Marc Peeters voor zijn tomeloze inzet en
energie, welke dit proces zo veel aangenamer heeft gemaakt.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn schoonouders en mijn schoonzus voor hun onvoorwaardelijke liefde en steun.
Ook wil ik op deze plaatst Emma bedanken voor haar wijze woorden en hulp om op het juiste pad te blijven. Mijn
grootouders voor hun eindeloze vertrouwen en mijn ouders voor het creëren van een dromer en doorzetter.
Maar al dit was niet mogelijk geweest zonder de liefde en toewijding van één man. Ik wil dit belangrijke moment in
ons leven dan ook graag opdragen aan mijn lieve Jeroen, wiens grote hart en warmte mijn leven getransformeerd
heeft. De toekomst ziet er zonnig uit en ik kijk uit naar wat deze ons voor moois gaat brengen.

Birds flying high you know how I feel
Sun in the sky you know how I feel
Breeze driftin' on by you know how I feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me….
And I'm feeling good
(Nina Simone, feeling good)
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Deel I: Algemene Inleiding

H1. Inleiding
In dit inleidende hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de aanleiding en opzet van dit onderzoek, alsmede
een weergave van de opbouw van dit onderzoeksrapport. Paragraaf 1.1. opent deze beschrijving door vorm te geven
aan de aanleiding en situering van het onderzoek binnen het wetenschappelijk en praktisch kader. In paragraaf 1.2.
wordt nader ingegaan op de casus, gevolgd door de onderzoeksopzet in paragraaf 1.3. In deze onderzoeksopzet
komen achtereenvolgens de probleemstelling, de centrale doelstelling en de deelvragen aan de orde. Vervolgens zal
in paragraaf 1.4 de wetenschappelijk en maatschappelijke relevantie van het onderzoek besproken worden.
Afsluitend zal er in paragraaf 1.5. ingegaan worden op de opbouw van dit onderzoeksrapport, door middel van een
leeswijzer.

1.1. Aanleiding en situering
Talrijke facetten van de Nederlandse samenleving veranderen in snel tempo. Druk op organisaties neemt toe en
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dragen bij aan een gevoel van bezorgdheid (Hootegem van et al,2008:15).
Dergelijke verontrusting biedt echter ook een gelegenheid tot het creëren van kansen welke, wanneer leidend tot
verbeterde en blijvende resultaten, door intensieve inmenging in de voortgang binnen organisaties benut kunnen
worden.
Vanuit deze visie wordt binnen deze masterscriptie verder onderzoek gedaan naar het concept sociaal arbeidsbeleid.
Dit concept richt zich op het werken en samenwerken van werknemers en groepen in een arbeidsorganisatie, waarbij
ook gekeken wordt naar de organisatiestructuur en organisatiecultuur. 1
Om dit te realiseren wordt er in subparagraaf 1.1.1 nader ingegaan op het thema sociaal arbeidsbeleid . Subparagraaf
1.1.2. bespreekt vervolgens sociaal arbeidsbeleid en innovatie, waarmee de hedendaagse aandacht voor dit thema
onderstreept wordt. Dit wordt verder uitgewerkt in subparagraaf 1.1.3. door het belang van sociale innovatie als
synoniem voor sociaal arbeidsbeleid 2 aan te geven. Deze paragraaf wordt afgesloten met subparagraaf 1.1.4. waarin
een eerste verkenning van sociaal arbeidsbeleid en de hippische sector centraal staat.

1.1.1 Sociaal arbeidsbeleid
Ontwikkelingen in het naoorlogse arbeidsbestel kwamen in een stroomversnelling, welke resulteerde in een
historisch compromis tussen werkgevers, overheid en vakbonden. In de periode van hoogconjunctuur die volgde
werden de eerste barsten in het arbeidsbestel zichtbaar.
Verschijnselen die aanvankelijk destructief werden geacht deden hun intrede, maar werden later als voorbode voor
een nieuw arbeidsbestel gezien. Arbeidsbeleid diende beter aangepast te zijn aan huidige ontwikkelingen en
werknemers werden niet alleen meer geconfronteerd met het opgeven van oude zekerheden en het vragen van
meer flexibiliteit, maar ook met nieuwe, aantrekkelijke arbeids‐ en loopbaanmogelijkheden (Hoof van, 2007:8).
Dergelijke ontwikkelingen luiden volgens een toenemend aantal organisatiedeskundigen de komst in van een nieuw
type organisatie. Hiermee leek het Tayloristische organisatiemodel, welke in combinatie met de mechanisering van
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het productieproces de grondslag vormde voor de massaproductie, zijn houdbaarheidsdatum te hebben
overschreden (Hoof van, 2007:10).
Centraal binnen het nieuwe type organisatie stond de wijze waarop sociaal beleid een integraal onderdeel vormde
van het algemeen beleid. Dergelijke erkenning benadrukt de betekenis van sociaal beleid aan de realisatie van
ondernemingsdoelstelling en de bijdrage die deze kon leveren binnen de organisatie en aan de kwaliteit van de
arbeid.
Sociaal beleid bestrijkt een groot en veelomvattend terrein binnen beleidsvoering. Kaaij en De Kruif (1998)
beschrijven deze als volgt:”sociaal beleid heeft betrekking op het werken en samenwerken van alle mensen en
groepen in de arbeidsorganisatie met inbegrip van de organisatiestructuur en –cultuur. sociaal beleid verwijst naar de
onderlinge relaties binnen de organisatie, maar ook naar de relaties van medewerkers met de organisatie” (Kaaij en
Kruif, 1998:71).

1.1.2. Sociaal arbeidsbeleid en innovatie
Achter voornoemd nieuw type organisatie (zie subparagraaf 1.1.1) met nieuwe werknemers en nieuwe
arbeidsverhoudingen, lijken vooral economische en technologische ontwikkelingen de drijvende factoren te zijn
( Hoof van, 2007: 12) Om blijvend op wereldschaal te kunnen concurreren is innovatie voor Nederlandse organisaties
cruciaal. Voorheen waren technologische innovaties onderwerp van beleid, wat zich manifesteerde via
probleemgedreven – en kansgedreven innovaties. Probleemgedreven innovaties boden oplossingen voor problemen
binnen de markt, waar kansgedreven innovaties leidden tot een product welke een groter marktaandeel zou beslaan
(Bos en van den Heuvel, 2004:9).
Momenteel is er daarentegen een nieuwe trend zichtbaar. Sociale innovatie doet zijn intrede in het
wetenschappelijke en praktische veld. Deze innovatievorm is binnen de hedendaagse samenleving noodzakelijk
geworden om technologische innovatie beter te kunnen benutten. Door de introductie van sociale innovatie wordt
getracht met onder andere talentontwikkeling en het aantrekkelijker maken van werk (Hoof van et al in Pot, 2009:6)
de arbeidsproductiviteit en het innovatief vermogen van de organisatie te vergroten (Pot, 2009:6).
Nieuwe vormen van managen, organiseren en werken gericht op het creëren van een stimulerend sociaal klimaat,
maken het mogelijk dat medewerkers bijdragen aan het concurrentievermogen van hun onderneming (Nauta en
Blokland, 2006:3). Om dit te bereiken moet een sociaal economische cultuur worden geconstrueerd, waarbinnen
werkbaar werk leidt tot een grotere output van productiviteit, energie en creativiteit uit werknemers in de middelste
leeftijdsklasse (Hootegem van et al, 2008:9).

1.1.3. Het belang van sociale innovatie
Ondernemingen dienen keuzes te maken in de wijze waarop zij eigen productieprocessen organiseren tot
arbeidsplaatsen. Sociale innovatie kan hier als bron van vernieuwing in de arbeidsorganisatie vorm aan geven,
leidend tot het herstellen van de samenhang van processen (Hootegem van, 2008:10‐14). Gezien vanuit het oogpunt
van goed personeelsbeleid en een prettig werkklimaat behelst dit thema meerdere praktische concepten als
dynamisch management, flexibele organisatie, slimmer werken, netwerken tussen organisaties en het ontwikkelen
van vaardigheden en competenties.
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In Nederland kan er recent een toename in aandacht voor sociale innovatie waargenomen worden. Een aantal
belangrijke redenen voor deze stijging in belangstelling worden gegeven door Pot en Vaas (2008). In het artikel
‘Integrating productivity, innovation, employment and flexibility. Social innovation: the Dutch experience’ geven zij
vier redenen als onderbouwing voor deze toename.
Allereerst is in Nederland, met het oog op de toenemende vergrijzing, de noodzaak ontstaan tot het verbeteren van
de arbeidsproductiviteit om het niveau van welzijn en sociale veiligheid te waarborgen. Als tweede stellen Pot en
Vaas dat de concurrerende kenniseconomie het ontwikkelen en benutten van de vaardigheden en competenties van
potentiële arbeidskrachten vereist, om zo diens toegevoegde waarde te verhogen. Een derde reden voor een stijging
in belangstelling wordt door Pot en Vaas gevonden in het voordeel dat private en publieke organisaties ontvangen
van technologische innovatie wanneer deze ingebed is in Sociale innovatie .
Als laatste reden geven beide auteurs aan dat sociale innovatie belangrijker lijkt te zijn voor succesvolle Innovatie
dan technologische Innovatie (Pot en Vaas, 2008:41).

1.1.4. Sociaal arbeidsbeleid en de hippische sector
Zoals in voorgaande paragrafen uiteengezet zijn sociaal arbeidsbeleid en sociale innovatie van groot belang voor
het functioneren en het welzijn van organisaties en werknemers in Nederland. Beide thema’s zijn onderwerp van
talloze onderzoeken en wetenschappelijke publicaties.
De keuze voor Sociaal arbeidsbeleid biedt sectoren en bedrijven waar professionalisering steeds belangrijker wordt
de mogelijkheid te streven naar kenniscumulatie, door aan te geven wat in de desbetreffende sectoren of bedrijven
aan maatregelen werkt. 3
Dit geldt ook voor de hippische sector, waarbinnen het recent opgerichte Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK)
als landelijk kennisinstituut, een belangrijke bijdrage dient te gaan leveren aan de verder professionalisering van
deze sector.(www.agroenco.nl) Het belang van dergelijke initiatieven wordt onderschreven door de sectorraad
‘paarden’, die als coördinator van het opzetten en realiseren van de onderzoeksagenda ‘paardenhouderij’, zich
bewust is van de waarde hiervan. Zo stellen zij op hun website : “Onderzoek, innovatie, kennisontwikkeling en
kennisontsluiting is onontbeerlijk voor een verdere ontwikkeling van de sector.”
Ontwikkeling en professionalisering van de sector, waarbinnen ondernemerschap volgens de sectorraad ‘paarden’
een zeer belangrijk thema is en waar daardoor een belangrijke rol is weggelegd voor hippische
ondernemers.(www.sectorraadpaarden.nl) Deze wil tot professionaliseren wordt ook gedeeld door beleidsmakers
binnen de FNRS welke stellen dat om verder te komen binnen de sector men moet professionaliseren. “ Als
ondernemer dien je manager te worden”. “Men mist de ervaring, te veel in de hobbysfeer… Ondernemers moeten ’t
echt als bedrijf gaan zien.”(Interview Arbo‐Veiligheidsspecialist FNRS) 4

1.2. De hippische sector
De hippische sector is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote aanbieder van arbeidsplaatsen binnen de
agrarische sector. Met meer dan 12.000 werknemers in meer dan 6.600 hippische bedrijven (Sectorbestuur Paarden,
2000:4), een gemiddelde jaaromzet van 1,5 miljard euro en een volume van meer dan 400.000 paarden krijgt deze
sector steeds meer nationale en internationale erkenning. Kengetallen in beschikbare vakliteratuur geven aan dat
bijna 800.000 Nederlanders regelmatig actief zijn in één of meerdere deelsectoren van deze branche, te weten
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fokkerij, handel, sport, recreatie en slacht (ministerie van LNV, 2006:9). Deze deelsectoren leveren samen een omzet
die is gestegen van 1,25 miljard gulden in 2001 tot 1,5 miljard euro in 2007 (sectorbestuur paarden, 2000:4) .
Dergelijke veranderingen in omvang hebben onder andere ook vanuit de overheid geleid tot een toename in
investeringen (KNHS, 2006:1).
Voornoemde ontwikkelingen hebben de laatste jaren geleid tot discussie omtrent het professionaliseren van de
sector, met als voornaamste doelstelling het creëren van een economisch duurzame branche met veel aandacht voor
kennisvermeerdering en ondernemerschap. Ondanks dat de realisatie van deze doelstelling in de praktijk vrij
complex is gebleken, acht het ministerie van LNV het niet noodzakelijk op dit moment in te grijpen in de ontwikkeling
van de sector. Het ministerie onderschrijft daarentegen wel het belang van het aanspreken van de hippische sector
op haar ondernemerschap, waardoor een professionaliseringsslag in de bedrijfsvoering van de verschillende
bedrijven als onvermijdelijk wordt gezien (ministerie van LNV, 2006:33).

1.2.1. Professionalisering binnen de hippische sector
Voornoemd professioneel ondernemerschap is zowel in de hippische sector als in andere Sportsectoren een
belangrijke pijler voor vooruitgang en professionalisering geworden. Onder de naam “Professionalisering in de Sport”
(PrinS) is het NOC* NSF gestart met vijftien pilotprojecten en het initiëren van meerdere congressen waarin
professionalisering in de sport centraal staat. Sportdisciplines die bij dit proces betrokken worden zijn onder andere:
volley ‐, hand ‐, en voetbal, hockey, roeien, zwemmen, cricket, tennis en turnen. 5 “Professionalisering in de sport is ‘
minder moeilijk’ dan het lijkt, maar het vraagt wel om aandacht en bewuste keuzes”, zo zei Erica Terpstra, voorzitter
van de NOC * NSF in haar toespraak tijdens het congres Sport Werkt!(www.knhs.nl)
Dergelijke beleidsvraagstukken komen terug in de kern van het vraagstuk professionalisering: “ professionalisering is
dienstverlening met kennis. Naarmate producten, diensten en kennis sterker zijn geïntegreerd binnen een organisatie
of bedrijfstak, kan dit aangeduid worden als professionalisering”(Delden van, 1993:3).
Hiermee wordt gesteld dat het belang van ‘kwaliteit van kennis’ voor het succes van een onderneming groot is. De
integratie van producten, diensten en kennis komt hierbij voornamelijk naar voren in de wijze van het behalen van
strategische doelstellingen. Vanuit deze visie dienen ondernemers binnen de hippische sector meer als managers te
worden opgeleid en minder operationele taken verrichten. Dit draagt bij aan de kwaliteit en de professionaliteit van
ondernemingen met als resultaat het ontwikkelen van vitale combinaties van vakspecialismen, marktkennis,
technologie en praktijkervaring. Deze zorgen op de lange termijn voor een professioneler en klantgerichter
functionerende sector (Delden van, 1993:1).
Professionaliseringsgraad
De professionaliseringsgraad van ondernemingen in de hippische sector is terug te vinden in het bedrijfsmatige
karakter van de organisatie. Veel organisaties zijn nog te veel hobbymatig ingericht, waarbij de ondernemer als
paardensportbeoefenaar een onderneming is gestart, maar zich niet als manager manifesteert. Ook het gebruik
maken van vrijwillige en daarmee onbetaalde krachten komt de mate van professionalisering niet ten goede. De
FNRS wijst dergelijke ondernemingen op het belang van het behalen van veiligheidscertificaten, het werken met
innovatief materiaal in de vorm van tweewielige kruiwagens of automatische uitmestsystemen en het maandelijks
uitgeven van veiligheidstips om te trachten de professionaliseringsgraad van hippische ondernemingen te verhogen.
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Uitgangspunten professionalisering
Binnen de hippische sector wordt over de invulling van het vraagstuk professionalisering beraadslaagd door diverse
partijen. De sectorraad ‘paarden’, het Platform Professionele Paardensector als vertegenwoordiger van de KNHS en
de FNRS, in samenwerking met het ministerie van LNV, het ministerie van VROM en het ministerie van VWS, vormen
de belangrijkste gesprekspartners.
Deze besprekingen resulteerden tot nu toe in onder andere de volgende rapporten: “ De paardenhouderij in beeld,
een verkenning naar de landschappelijke verschijningsvorm van de paardenhouderij” en “De visie Paard &
Landschap”. Hiernaast kwamen de verschillende partijen met eigen rapporten, waarin ze hun visie en doelen voor de
toekomst presenteerde. Met nota’s als “ KNHS meerjarenbeleidplan 2007 – 2010” en de “ Beleidsnotitie
Paardenhouderij” van de Sectorraad ‘paarden’ werden mogelijke professionaliseringsslagen binnen de hippische
sector verder toegelicht.
Overeenkomstig met de richting waarin professionalisering binnen de hippische sector door de diverse partijen
besproken was, vormden onderwerpen voor beide typen publicaties: landschap, verzorging van de dieren en
belangenbehartiging in de vorm van (inter)nationale lobby voor regelgeving omtrent paardenwelzijn.
Dergelijke initiatieven waren noodzakelijk om het professionele karakter van de sector te kunnen garanderen. Recent
vooronderzoek in aanloop naar dit onderzoek wees uit dat de groei van de hippische sector mede geresulteerd heeft
in een toename van agrarische bedrijven wiens bedrijfsdoelstelling wijzigde naar het houden en/of exploiteren van
paarden. 6
Indicaties dat de professionaliseringsgraad van deze en reeds bestaande hippische bedrijven te wensen over laat,
wordt mede door voorgaande redenering onderbouwd. In antwoord op het ingezette professionaliseringstraject,
dient kennis en vooruitgang binnen de organisatie zelf dan ook speerpunt voor onderzoek en beleid te zijn. Waar
professionalisering gericht op landschap, dieren en belangenbehartiging hoog op de agenda staat 7 , valt het
onderwerp arbeid of arbeidorganisatie onder geen van de onderzochte onderwerpen. De intentie tot
professionalisering is in de sector duidelijk aanwezig zoals in paragraaf 1.2. duidelijk werd. Professionalisering dient
gericht te zijn op het hele spectrum van belangrijke beleidsterreinen, waar men zich nu beperkt tot thema’s die
direct te herleiden zijn naar paardenwelzijn, techniek gericht op paardenwelzijn en / of productiviteit en landschap.
Deze zijn zeer relevant voor de sector, maar hierbij laten ze de arbeidsorganisatie onderbelicht. Hiermee blijft er een
lacune liggen op een belangrijk terrein, namelijk dat van de arbeid, arbeidsorganisatie en het arbeidsbestel.

1.2.2. Belang van onderzoek sociaal arbeidsbeleid binnen de hippische sector
Het belang van het verrichten van onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid in deze sector is op meer gebaseerd dan
alleen een lacune. Een gebrek aan werkbare data en kennis 8 zorgt voor een gebrek aan inzicht wat betreft de wijze
waarop sociaal arbeidsbeleid nu in de sector vormgegeven is. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen of en in hoeverre
een eventueel gebrek aan organisatie van sociaal arbeidsbeleid, werknemers in de sector beïnvloedt. Om de urgentie
van een onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid niettemin vast te kunnen stellen, is er voorafgaand aan het desk‐ en
empirisch onderzoek een vooronderzoek verricht. 9
Dit vooronderzoek heeft naast het vaststellen van de urgentie voor een onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid ook een
andere reden, namelijk het inperken van het hoofdonderzoek. Het karakter van het vooronderzoek is niet die van
een gestructureerd onderzoek. De data is verzameld onder respondenten op basis van een willekeurige steekproef
waarbij geen eisen gesteld zijn aan de werknemers, anders dan dat deze werkzaam moeten zijn in de hippische
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sector. Het grote verschil met het hoofdonderzoek is dat deze gestructureerd wordt uitgevoerd, waarbij de
respondentengroep niet divers (zoals bij het vooronderzoek) maar zorgvuldig geselecteerd is.
Resultaten uit dit vooronderzoek leidden tot het vaststellen van een aantal aandachtspunten/ thema’s, waaruit het
belang van onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid in de sector nader naar voren komt. Deze thema’s worden in deze
paragraaf nader toegelicht.
Ontbreken van een CAO
Een belangrijk thema welke wel sinds enkele jaren onderwerp van gesprek is binnen de hippische sector is het
ontbreken van een sectorbrede CAO. Alhoewel de Sectorraad ‘paarden’, als hoogste adviesorgaan binnen de
paardensector, benadrukt dat zij gezien de sectorspecifieke vraag naar arbeid en de inzet hiervan willen komen tot
een CAO voor de gehele sector, is de implementatie van een sectorbrede overeenkomst nog ver weg (sectorraad
Paarden, 2004). 10
Waar de hoop te kunnen komen tot een CAO voor de hippische sector kort in één nota vermeld staat, lijken
dergelijke ontwikkelingen geen prioriteit te zijn. De arbo‐ en veiligheidsspecialist van de FNRS, gesproken tijdens één
van de oriënterende interviews, gaf toe geen voorstander te zijn van de invoering van een CAO. Zo stelde hij : “
Waarom zou je een CAO nodig hebben. Er is een wettelijk minimumloon, arboregelgeving ligt wettelijk vast, waarom
moet er nog meer komen”.(Arbo‐ en veiligheidsspecialist FNRS) Door te trachten ondernemers eerst te laten voldoen
aan de minimumregels zou verdere regelgeving niet nodig zijn.” Kijk als je ze nou niet navolgt, waarom ga je ze dan
wel navolgen?”. De invoering van de CAO zou dan ook bij veel ondernemers tot weerstand leidden. De arbo‐ en
veiligheidsspecialist:” Dan zeggen mensen van ja maar daar kunnen we niet aan voldoen en werkt ’t juist averechts”.
Arbeidsomstandigheden
Uit de gevoerde oriënterende gesprekken met werknemers bleek dat het werk zowel fysiek als mentaal als belastend
ervaren wordt. 11 Fysieke omstandigheden zijn zwaar, waarbij voornamelijk de temperatuur en de hoeveelheid stof
waarin gewerkt wordt als zodanig wordt aangemerkt. Het opstrooien van stallen, de hoeveelheid paarden te rijden,
het gewicht van kruiwagens en zakken voer in combinatie met lange werktijden is volgens één respondent dan ook
voornamelijk de oorzaak voor de grote uitstroom van werknemers met een leeftijd ouder dan 30: “… Daar zijn maar
weinig meiden van boven de 30 die het volhouden hoor, dat is allemaal ergens tussen de 16 en 28 en dan houdt ’t
op.” Dit blijkt volgens deze respondent echter niet de enige indicatie te zijn van een hoge werkbelasting, resulterend
in de uitstroom van een bepaalde groep werknemers“ Op een gegeven moment worden die meiden wat meer
zelfbewust en krijgen een gezin en kinderen en worden kapster …. Want als je kijkt naar grooms 12 van topruiters, die
hebben geen sociaal leven”.
Arbeidsverhoudingen en ‐ voorwaarden
Over de reden waarom werknemers binnen hippische bedrijven dergelijke omstandigheden accepteren zijn geen
gegevens bekend. Uit het vooronderzoek komen wel mogelijke oorzaken voor deze acceptatie naar voren. Zo zijn
vele werknemers content eindelijk werk gevonden te hebben in de sector en worden elementen van de kwaliteit van
arbeid die niet goed zijn als noodzakelijk kwaad aanvaard. “ …wat ik om me heen zie is dat er ook veel gesnauwd en
afgereageerd wordt op goedbedoelende meiden die van 8 tot 8 kei en keihard werken en voornamelijk worden
afgesnauwd(….) Dan is dat mentaal voor die meiden heel zwaar. Want ja, je bent toch voetveeg” zo stelde één
respondent. “ Veel haat en nijd op veel stallen” concludeerde een andere respondent. Ook gebrek aan toezicht lijkt
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hierbij mee te spelen. “ Er gebeuren op paardenbedrijven dingen die als de Arbodienst dat zou weten dan zouden ze
met z’n allen flauwvallen”, zo meldde een respondent. “Als er geen CAO is, wie controleert ‘t ?
Voornoemde oorzaken voor acceptatie van werknemers vormen de basis voor een mogelijke lage kwaliteit van de
arbeid in deze sector. Hieraan dragen echter nog enkele andere kenmerken bij. Zo onderstrepen slechte verdiensten
en het aantal overuren het belang van goed sociaal arbeidsbeleid .
Veel overuren, werkgevers die overuren slecht of niet uitbetalen en de vraag wel tot 6,5 dag per week te werken
zorgen voor bijpassende arbeidsdruk. Beloning voor werken op een hippisch bedrijf is vaak het minimumloon,
waarbij er bedrijven zijn die werknemers voor de helft van het salaris in de gelegenheid stellen, of nadrukkelijk
verzoeken om een eigen paard op het bedrijf te stallen. 13
Omvang hippische ondernemingen
Voorgaande resultaten illustreren de noodzaak tot het verder onderzoeken van de diverse aspecten van de kwaliteit
van de arbeid. Een kenmerk van de arbeidsorganisatie welke hierbij meegenomen dient te worden is de omvang of
grootte van een onderneming. Ondanks dat geen concrete aanwijzingen zijn dat de organisatie van sociaal
arbeidsbeleid mede afhankelijk is van de omvang van een onderneming, zijn er gedurende het vooronderzoek
vermoedens ontstaan dat dit aspect van de organisatie wel degelijk van invloed kan zijn op sociaal arbeidsbeleid
binnen ondernemingen. Zo benoemde de arbo‐ en veiligheidsspecialist de moeite die sommige kleinere
ondernemingen zouden hebben bij het nakomen van richtlijnen en maatregelen binnen de sector.
Over het verschil tussen grote en kleine bedrijven met betrekking tot personeelsbeleid, schreven Van Klaveren en
Heyma (2008) recent in de publicatie “employability naar bedrijfsomvang,” Zij stelden dat de mate waarin bedrijven
gebruik maken van informeel leren op het werk, scholing en training sterk verschilt tussen grote en kleine bedrijven
(Klaveren van en Heyma, 2008:1).
Concluderend
Het professionaliseringtraject 14 en voornoemde signalen en indicaties tonen het belang aan van een onderzoek naar
sociaal arbeidsbeleid en brengen mij ertoe deze in het kader van mijn masterscriptie uit te voeren. Waar het
vooronderzoek urgentie en indicaties heeft opgeleverd is de meerwaarde van het empirisch onderzoek boven het
vooronderzoek, dat deze generaliseerbare resultaten oplevert.
Hierbij staan de vragen; “hoe is de kwaliteit van de arbeid in de hippische sector” en “hoe kan vorm gegeven worden
aan sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector”, centraal. Getracht wordt om de sector te helpen met plannen,
instrumenten en inventarisatieplannen rond sociaal arbeidsbeleid .

1.3. Onderzoeksopzet
In deze paragraaf word de onderzoeksintentie uit het eind van de vorige paragraaf vertaald in een probleemstelling,
doelstelling en in werkbare deelvragen.

1.3.1. Probleemstelling
De centrale vraag in deze scriptie luidt als volgt:

Op welke wijze kan vormgegeven worden aan Sociaal arbeidsbeleid in
de hippische sector ?
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1.3.2. Doelstelling en deelvragen
De leidende vraag in dit onderzoek stelt: Op welke wijze kan vormgegeven worden aan Sociaal arbeidsbeleid in de
hippische sector ?
Voornoemde verhandeling is vastgelegd in de centrale doelstelling van dit onderzoek. Deze doelstelling is tweeledig
en kan als volgt worden gedefinieerd:


Praktische doelstelling: Een bijdrage leveren aan de praktijk, door de hippische sector een plan aan te
bieden om nu en in de toekomst sociaal arbeidsbeleid vorm te geven.



Wetenschappelijke doelstelling: Een bijdrage leveren aan een verbeterd inzicht in de betekenis van sociale
innovatie in het algemene ondernemingsbeleid en inzicht te verschaffen in de stand van zaken met
betrekking tot sociale innovatie in Nederland op sectorniveau.

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden wordt deze opgesplitst in drie deelvragen. Deze zijn als volgt
geformuleerd:
1.

2.

Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in theorie in?
a.

Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vanuit de overheid vormgegeven?

b.

Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar sociale innovatie voor ondernemingen?

c.

Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar kwaliteit van de arbeid?

Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in de praktijk van de hippische sector in?
a.

Wat doet de hippische sector op het gebied van sociaal arbeidsbeleid?

b.

Hoe is de kwaliteit van de arbeid in de hippische sector?

c.

In hoeverre beïnvloedt de grootte van een hippische onderneming de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid
is vormgegeven?

3.

Welke normatieve richtlijnen kunnen uit de theorie rondom sociaal arbeidsbeleid afgeleid worden en hoe
verhouden deze zich tot de praktijk binnen de hippische sector?
a.

Welke normatieve richtlijnen kunnen uit de theorie rondom sociaal arbeidsbeleid afgeleid worden?

b.

Hoe verhouden deze richtlijnen zich tot de praktijk binnen de hippische sector?

Toelichting behandeling deelvragen
De behandeling van de deelvragen komt in dit onderzoeksrapport aan de orde in de volgorde waarin ze hierboven
weergegeven zijn. In deel 2 van dit rapport staat deelvraag één centraal, welke door middel van literatuurstudie
beantwoord zal worden. De onderdelen a, b en c zullen achtereenvolgens in de diverse hoofdstukken van dit
theoretisch kader besproken worden. De beantwoording van de deelvragen twee en drie zullen in het derde deel
van dit onderzoeksrapport aan de orde komen bij de behandeling van de resultaten uit het empirisch onderzoek. Het
antwoord op deelvraag twee komt uit het empirisch onderzoek. Deelvraag drie behelst een vraag gedeeltelijk
gebaseerd op theoretische inzichten en vergaarde empirische data, waardoor de beantwoording hiervan ook uit
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beide componenten zal bestaan. Het onderzoek wordt vervolgens afgesloten met aanbevelingen en conclusies,
waarmee de volledige beantwoording van de probleemstelling afgerond wordt.
Uitwerking begrippen probleemstelling en deelvragen
Voornoemde probleemstelling en deelvragen bevatten begrippen die nader zullen worden uitgewerkt in deel twee
van dit onderzoeksrapport, het theoretisch kader. De vertaling naar onderzoeksmethode en plan van aanpak wordt
in het derde deel van dit rapport besproken.
Synoniemen Sociaal arbeidsbeleid
Binnen dit onderzoek staat de term ‘sociaal arbeidsbeleid ’ centraal. Als alternatief voor deze benaming worden
binnen deze thesis de termen ‘sociale innovatie ’ en ‘kwaliteit van de arbeid’ gebruikt. Beide termen zijn
desondanks niet geheel synoniem voor sociaal arbeidsbeleid .
In het kader van deze scriptie geef ik evenwel de voorkeur aan ’sociaal arbeidsbeleid ’, omdat deze me de
mogelijkheid biedt deze casus vanuit het strategische en beleidsvormende aspect te behandelen.
De termen sociale innovatie en kwaliteit van de arbeid komen echter ook aan bod. Met ‘sociale innovatie ’ wordt er
meer een organisatorische context aangesneden, waarbij ook de verhouding tot technologische innovatie en
productinnovatie besproken kan worden. ‘Kwaliteit van de arbeid’ is een meer operationeel begrip welke
voornamelijk bij het empirisch onderzoek gebruikt zal worden.

1.4. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
Maatschappelijke relevantie
Waar onderzoek binnen de hippische sector gekenmerkt wordt door zijn veelzijdigheid en zijn aanhoudend streven
naar ontwikkeling, ontbreekt het echter aan onderzoek gericht op sociaal arbeidsbeleid . In een branche waarin
momenteel meer dan 12.000 werknemers werkzaam zijn is het belangrijk dit aspect van de sector te onderzoeken.
Professionalisering en segmentering binnen de sport in het algemeen zijn onderwerpen die in de hippische sector
belangrijk zijn(Goossens et al., 2006:10). Een onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector valt goed
binnen deze ontwikkeling. Werkgevers zijn als ondernemers sterk gebaat bij verdere educatie betreffende de sector,
maar ook betreffende het ondernemerschap.(www.fnrs.nl) Resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek dienen
een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van de sector, door een plan aan te bieden om Sociaal
arbeidsbeleid nu en in de toekomst vorm te geven.
Wetenschappelijke relevantie
In dit onderzoek staat sociaal arbeidsbeleid binnen de hippische sector centraal. Belangrijk is om uit te zoeken wat
de hippische sector kan leren van inzichten vanuit de wetenschappelijke theorie en op welke wijze dit binnen de
eigen sector vormgegeven kan worden. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan een verbeterd inzicht in de
betekenis van sociale innovatie in het algemene ondernemingsbeleid en in de stand van zaken met betrekking tot
sociale innovatie in Nederland op sectorniveau.
Als zodanig kan dit onderzoek worden getypeerd als een sectoranalyse. Het wetenschappelijk belang van het
uitvoeren van een sectoranalyse is benadrukt door Peeters (1995) die het belang van een sectorspecifieke
benadering aantoonde in zijn onderzoek binnen de confectie industrie.
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Peeters stelt dat algemene theorieën met kennis van de sector naar sectorspecifieke theorieën vertaald kunnen
worden, welke vervolgens met kennis van individuele gevallen tot individuele praktijktoepassingen kunnen leidden.
(zie figuur 1).

Kennis van

Kennis van

Sector

individuele
gevallen

Generieke

sectorspecifieke

Individuele

Ontwerp‐

ontwerptheorie

praktijktoe‐

Theorie

passingen

Figuur 1: De sectorbenadering
De opbrengt van een voornoemde benadering is dat deze praktische toepassing concentreert op specifieke
problemen en eigenschappen van de desbetreffende sector (Peeters, 1995:228).

1.5. Leeswijzer
In het tweede deel van dit onderzoeksrapport wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste inzichten en
theorieën uit de wetenschappelijke literatuur, aan de hand van het stapsgewijs afdalen op de beleidsladder. 15 De
beantwoording van deelvraag één wordt hierbij als leidraad gebruikt. Dit vertaalt zich in een bespreking van het
begrip Sociaal arbeidsbeleid in hoofdstuk drie, het bestuderen van het thema Sociale innovatie in hoofdstuk vier en
een uiteenzetting van het begrip Kwaliteit van de arbeid in hoofdstuk vijf. Hoofdstuk zes sluit dit tweede deel af met
een conclusie.
Het derde deel van dit rapport bespreekt het empirisch onderzoek, aan de hand van de methoden van onderzoek in
hoofdstuk zeven en de resultaten vergaard in het empirisch onderzoek in hoofdstuk acht. Hierbij staat de
beantwoording van deelvraag drie centraal.
In het vierde en laatste deel van dit onderzoeksrapport worden de conclusies en aanbevelingen uiteengezet, waarbij
ook de persoonlijke leerdoelen besproken worden. Deelvraag drie alsmede de beantwoording van de
probleemstelling komen in dit hoofdstuk aan de orde. 16
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Deel II: Stapsgewijs afdalen op de beleidsladder: het theoretisch kader

H2. Afdalen op de beleidsladder
Dit onderzoek behandelt de vraag op welke wijze er vorm gegeven kan worden aan sociaal arbeidsbeleid in de
hippische sector. Ten behoeve van de onderzoeksvraag is deze gespecificeerd in een aantal deelvragen. De
beantwoording van deelvragen één en drie staan in dit deel van het onderzoeksrapport centraal, te weten:
1.

3.

Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in theorie in?
a.

Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vanuit de overheid vormgegeven?

b.

Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar sociale innovatie voor ondernemingen?

c.

Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar kwaliteit van de arbeid?

Welke normatieve richtlijnen kunnen uit de theorie rondom sociaal arbeidsbeleid afgeleid worden en hoe
verhouden deze zich tot de praktijk binnen de hippische sector?
a.

Welke normatieve richtlijnen kunnen uit de theorie rondom sociaal arbeidsbeleid afgeleid worden?

2.1. Inleiding
Bij de beantwoording van de deelvragen 1a, 1b en 1c wordt door middel van dit theoretisch kader beoogd een
heldere weergave te geven van de wetenschappelijke benaderingen en discussies omtrent de in dit deel te
behandelen thema’s. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het hoofddoel van deze scriptie, te weten het helpen van
de hippische sector bij het (her)vormen van sociaal arbeidsbeleid . 17
In navolging van deze inleiding worden in subparagraaf 2.2. de drie centrale begrippen binnen dit onderzoek kort
geïntroduceerd, te weten sociaal arbeidsbeleid , sociale innovatie en kwaliteit van de arbeid.
Deze thema’s worden in het vervolg van dit theoretisch kader verder uitgewerkt, waarbij extra aandacht besteed
wordt aan het actuele wetenschappelijke debat.
Dit deel van het onderzoeksrapport bestaat naast dit verkennende hoofdstuk uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk drie
gaat in op het thema sociaal arbeidsbeleid , gevolgd door een beschrijving van het thema sociale innovatie in
hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf wordt het thema kwaliteit van de arbeid besproken, met aansluitend de
beantwoording van deelvraag 3a in “na de afdaling: beantwoording en vertaling naar normen”, paragraaf 5.7.

2.2. Verkenning
In hoofdstuk één is reeds aangegeven dat sociale innovatie en kwaliteit van de arbeid binnen dit onderzoek als
synoniem voor Sociaal arbeidsbeleid worden omschreven. Voornoemde begrippen zijn desondanks niet geheel
synoniem voor elkaar. Aangezien het belang van een heldere weergave van de wijze waarop ze zich tot elkaar
verhouden binnen dit onderzoek aanwezig is, wordt deze in deze subparagraaf op schematisch wijze verder
toegelicht in de vorm van een ‘beleidsladder’.


Sociaal arbeidsbeleid (afgekort SAB)


Overheids(gericht)niveau
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Vertegenwoordigt de algemene beleidsmatige aanduiding van dit vraagstuk, welke zich
voornamelijk op strategisch niveau bevindt. Als beleidsterm wordt deze kort
geïntroduceerd in hoofdstuk twee als inleiding op sociale innovatie , welke de
sectormatige kant van het vraagstuk weergeeft.



Sociale innovatie (afgekort SI)


Sectorniveau


Betreft de actuele aanduiding van ontwikkelingen en benaderingen op tactisch niveau,
welke vraagstukken rond het inrichten van de organisatie behandelt. Sociale innovatie
wordt als wetenschappelijke aanduiding voor sociaal arbeidsbeleid uitgebreider
besproken in paragraaf 2.6 t/m 2.8.



Kwaliteit van de arbeid (afgekort KvdA)


Ondernemingsniveau


De term Kwaliteit van Arbeid wordt binnen dit onderzoek als operationele indicatie voor
voorgaande begrippen gebruikt, welke de praktische implicatie voor beleid ten aanzien
van werkinrichting beschrijft.

Ondernemings‐
niveau
Sector‐
niveau
Overheids‐
niveau

Figuur 2: Niveauschillen binnen de onderzoeksladder
Figuur 2 toont de diverse niveaus aan zoals die in de voorgaande schematische weergave reeds verder zijn toegelicht
en waarbinnen respectievelijk de discussies betreffende ‘sociaal arbeidsbeleid ’ (overheidsniveau), ‘sociale innovatie
’ (sectorniveau) en ‘kwaliteit van de arbeid’ (ondernemingsniveau) een rol spelen. De drie cirkels geven de
overlappende trappen, of in dit geval cirkels aan, waar hippische ondernemingen mee te maken hebben. De
onderneming (binnenste ring) valt binnen een groter geheel, te weten de sector (tweede ring), die weer binnen het
niveau van de overheid valt (buitenste ring). Oftewel, het overheidsniveau komt in het figuur naar voren als het
overkoepelende of onderliggende niveau die de algemene beleidsmatige aanduiding van vraagstukken
vertegenwoordigt. De tweede ring geeft ontwikkelingen en benaderingen op sectorniveau weer, die binnen het
uitgezette kader van het overheidsniveau opereren. De derde ring vormt het ondernemingsniveau die binnen het
kader van de sector en het overkoepelende kader van de overheid te werk gaat.
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H3. Afdalen op strategisch niveau: Sociaal Arbeidsbeleid
De term sociaal wordt gebruikt in een diversiteit aan contexten, zienswijzen en kaders. Zo stelt Van Dale dat het
begrip sociaal van origine betrekking heeft op de maatschappij en op diens welzijn. Gevolgd door een breed scala
aan diverse situatiemogelijkheden waarbinnen de term gebruikt kan worden.(www.vandale.nl) Eén van deze betreft
het onderwerp van dit onderzoek, te weten sociaal arbeidsbeleid.

3.1. Inleiding
Sociaal arbeidsbeleid beslaat een omvangrijk en veelomvattend terrein, welke direct van invloed is op de kwaliteit
van de arbeid en de organisatie van de arbeid. In dit hoofdstuk wordt deze term verder bestudeerd aan de hand van
deelvraag 1a: “Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vanuit de overheid vormgegeven?”
Bij de beantwoording van deze deelvraag wordt allereerst ingegaan op de vraag “ Wat is sociaal arbeidsbeleid?,”
welke in paragraaf 3.2, ‘ sociaal arbeidsbeleid als strategisch concept’, besproken wordt. Paragraaf 3.3 gaat in op de
wijze waarop sociaal arbeidsbeleid in Nederland georganiseerd is en afsluitend biedt de conclusie in paragraaf 3.4
een terugblik op de deelvraag aan de hand van de vergaarde informatie uit dit hoofdstuk.

3.2. Sociaal Arbeidsbeleid als strategisch concept
Sociaal arbeidsbeleid heeft betrekking op het werken en samenwerken van individuen en groepen binnen een
arbeidsorganisatie, met inbegrip van de organisatiecultuur en – structuur. Hiermee verwijst sociaal arbeidsbeleid
naar de onderlinge relaties binnen de organisatie en de relatie tussen medewerkers en organisatie. Sociaal beleid
vormt dan ook een integraal onderdeel van algemeen beleid en van strategische beleidsvorming. Als zondanig levert
het een belangrijke bijdrage aan de realisatie van ondernemingsdoelstellingen (Kaaij en de Kruif, 1998:71).
De hedendaagse gemeenschap wordt vaak verweten voornamelijk een economische gemeenschap te zijn. Accenten
lijken te liggen bij het creëren van een goed functionerende gemeenschappelijke markt en niet bij het sociale aspect.
De onjuistheid van dit beeld wordt echter, mede na het opstellen van de verdragen van Maastricht en Amsterdam 18 ,
steeds duidelijker zichtbaar. Zo is realisatie van een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming,
binnen de Europese en Nederlandse gemeenschap in toenemende mate onderwerp van beleid(Lauwaars en
Timmermans, 2003:316).

3.2.1. De ontwikkeling van Sociaal Arbeidsbeleid op (inter)nationaal niveau
Gedurende de oprichting van de Europese Gemeenschap in 1958 was een gemeenschappelijke economische markt
één van de voornaamste pijlers voor beleid. Sociaal beleid bleef hierbij achter en begint sinds enkele jaren meer
vorm en aandacht te krijgen (Tros et al, 2006:188). Veel landen zien inmiddels het belang in van het implementeren
van sociaal beleid als instrument en als essentiële investering voor het moderniseren en ontwikkelen van de
gemeenschap. Ook het bereiken van sociale cohesie en politieke stabiliteit lijkt hierbij een doelstelling te zijn. Het
begin van de 21ste eeuw luidt dan ook een periode van meer overeenstemming in met betrekking tot het belang van
sociaal beleid als onderdeel van de primaire functie van een land. Hiermee wordt niet langer vastgehouden aan de
beperkte interpretatie door het afzonderlijke gebruik van een gelimiteerde set van veiligheidsnetten en diensten om
marktfalen tegen te gaan (Ortiz, 2007:8).
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Enkele verdragen die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan deze ontwikkeling zijn het Verdrag van
Maastricht, het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Lissabon. Het Verdrag van Maastricht, van kracht op
1 november 1993, vormde een nieuwe mijlpaal in de Europese integratie door openingen te creëren op weg naar
politieke integratie. Het Verdrag van Amsterdam, ingegaan op 2 oktober 1997, diende politieke en institutionele
voorwaarden te scheppen om toekomstige uitdagingen binnen de internationale situatie aan te kunnen gaan.
Het Verdrag van Lissabon, in werking getreden op 1 december 2009, behelst een ‘sociale clausule’. Deze clausule
verordend dat bij het uitstippelen van iedere vorm van beleid rekening gehouden moet worden met sociale
vraagstukken als sociale zekerheid en werkgelegenheid (Cremers, 2009:42).

3.2.2. Richtlijnen en verplichtingen
Voorgaande paragrafen hebben bijgedragen aan de beantwoording van de vragen rondom de betekenis van sociaal
arbeidsbeleid en de wijze waarop deze door de jaren heen op internationaal niveau is vormgegeven. Deze paragraaf
geeft hier een vervolg aan door in te gaan op de richtlijnen en verplichtingen die samenhangen met sociaal
arbeidsbeleid. Bij het bestuderen van de richtlijnen uitgezet op Europees en Nationaal niveau, is het belangrijk
aandacht te besteden aan de dynamische interactie tussen de diverse overheidsniveaus (Toshkov, 2007:336) en
uitvoerende organisaties.
In vorige paragrafen is reeds aandacht besteed aan de diverse Europese Verdragen die binnen Europa economische
en sociale integratie nastreefden. Dergelijke verdragen bevatten weliswaar gemeenschappelijk gestelde doelen,
maar hebben in grote mate ruimte gelaten voor de EU lidstaten om eigen soevereiniteit te behouden. Het behouden
van bevoegdheden betreffende het gevoelige beleidsterrein van Sociale zekerheid (Vliet van, 2008:63) en de grote
verschillen tussen Europese welvaartsstaten met oog op een gemeenschappelijk stelsel van sociale zekerheid,
hebben hier in grote mate aan bijgedragen. Door het formuleren van niet bindende, maar gemeenschappelijke
doelen en richtlijnen is het mogelijk voor lidstaten om op eigen wijze beleid te ontwikkelen, waarbij vanuit Europese
optiek resultaten en niet het beleid op zich centraal staan.
Om prestaties van lidstaten met elkaar te kunnen vergelijken zijn er gemeenschappelijke indicatoren opgesteld
welke jaarlijks door de Europese Commissie geëvalueerd worden.(Vliet van, 2008:64) Degelijke indicatoren en
benchmarks zijn essentieel om vorderingen binnen onder andere het Lissabonproces te kunnen toetsen en bevat
kernindicatoren van algemene aard en contextindicatoren welke de precisie bevorderen. Ieder beleidsterrein bevat
een diverse reeks indicatoren 19 (www.europa.eu).

3.3. Sociaal Arbeidsbeleid in Nederland
Europese wetgeving heeft het pad geëffend voor sociaal beleid op het gebied van werkgelegenheid en sociale
zekerheid, welke in Nederland uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eigen
doelen en prioriteiten behelst (www.minvws.nl).
Waar de eerste vorm van sociale wetgeving in Nederland bestond uit een wet die de tewerkstelling van jongeren en
vrouwen regelde is het huidige sociale beleid in Nederland één van de omvangrijkste ter wereld. Zowel rechten als
plichten zijn vastgelegd in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel welke is opgebouwd uit sociale verzekeringen,
werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, en – voorzieningen (www.minbuza.nl).
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Ondanks dat deze verdere toelichting vereisen, zal in het in het kader van dit onderzoek één aspect van sociaal beleid
in Nederland nader toegelicht worden, te weten de Arbo of arbeidsomstandighedenwet.

3.3.1. De Arbeidsomstandighedenwet
De Arbo‐wet van 18 maart 1999 is opgesteld ter verbetering van de arbeidsomstandighedenwet welke dateert uit
1989, Deze wet is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid, waarbij meer
ruimte gecreëerd is voor maatwerk en bestuurlijke boetes. Werkgevers worden aangesproken op hun zorgtaak voor
de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Kortom het voeren van
beleid dat gericht is op het creëren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (www.wetten.overheid.nl).
De invoering van de Arbowet kwam tussen 1983 en 1990 gefaseerd tot stand, waarbij het thema welzijn in één van
de laatste fase werden toegevoegd. 20
Om te kunnen voldoen aan Europese regelgeving werden er in 1994 een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij
risico‐inventarisatie en evaluatie bij arbodiensten verplicht werd (www.arbobondgenoten.nl).
Echter na meerdere dereguleringsprogramma’s uitgevoerd te hebben in de jaren tachtig, heeft de Nederlandse
overheid onder de noemer Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) deregulering in de vorm van
heroriëntering op de Arbeidsomstandighedenwet wederom tot prioriteit gemaakt, waarbij het vergroten van het
‘zelfreguleringspotentieel’ als uitgangspunt genomen Dit proces nam reeds in 1991 zijn aanvang met de publicatie
van het “integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden’. Hierin werd benadrukt dat de overheid zorg dient te dragen
voor het creëren van een basisniveau van arbeidsomstandigheden en dat taken die boven dit basisniveau uitgaan
moeten worden overgenomen door sociale partners, waarmee ook de eerste aanzet gegeven werd tot de
implementatie van de risico‐inventarisatie en evaluatie (RI&E) door het verplicht stellen van zelfevaluatie door
werkgevers (Bal et al.,1997:969).
Deze deregulering van de Arbeidsomstandighedenwet kwam in een stroomversnelling door veranderingen in de
collectieve verzekeringen met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de publicatie van het
rapport “Van Keurslijf naar Keurmerk van de commissie – Kortman”, welke het in zijn geheel opheffen en vervangen
van de arbowet voorstelde voor een privaat gereguleerd stelsel van certificaten, en het rapport “Maatwerk in
bescherming van de werkgroep Annink” (Bal et al.,1997, 970). Veranderingen kwamen onder andere binnen de
normering en handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Waar voorheen Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
centraal stonden, werd er nu gestreefd om normering van belanghebbenden meer ruimte bieden en hen ertoe aan
te zetten van deze ruimte te profiteren. Door deregulering te koppelen aan marktwerking werd de wetgeving
toegesneden tot de kern, waarbij de overheid algemeen geldende spelregels op dient te stellen en zich dient te
beperken tot materiële regels betreffende ernstige risico’s. Hiermee stelt de overheid inhoudelijke materiële
regulering zoveel mogelijk te willen beperken tot ernstige of zeer ernstige risico’s voor Veiligheid en Gezondheid (Bal
et al.,1997:972).
Binnen de Arbowet is de huidige uitwerking en nadere regelgeving terug te vinden in het Arbobesluit en de
Arboregeling. 21 Om naleving van deze wet te garanderen vindt inspectie plaats door de Arbeidsinspectie te Den Haag
(Arbeidsinspectie, 2004). Deze controleert of werkgevers en werknemers zich aan gestelde wetten en regelingen
houden, waarbij naast de arbeidsomstandighedenwet ook wetten als de arbeidstijdenwet en de wet minimumloon
behoren. In de Arbeidstijdenwet is bepaald hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer
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werknemers recht hebben op rusttijd. De wet minimumloon vertegenwoordigd een wettelijk minimumloon waar
iedere werknemer tussen de 23 – en 65 jaar in Nederland recht op heeft (www.arbeidsinspectie.nl).
Box 1: De betekenis van de arbowet en de arboconvenanten voor de hippische sector 22
Evenals andere nederlandse sectoren is ook de hippische sector gebonden aan landelijke doelvoorschriften
opgesteld vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Deze doelvoorschriften bieden wel de mogelijkheid om
arbobeleid binnen de hippische sector vorm te geven, rekening houdend met de specifieke sectorkenmerken van
de branche (www.arbeidsinspectie.nl). Binnen de hippische sector heeft dit geleid tot het opstellen van een
arbocatalogus, waarin beschreven staat hoe aan de gestelde doelvoorschriften zal worden voldaan. Beoordeling
van deze arbocatalogus ligt bij de Arbeidsinspectie, die zich hier momenteel over buigt.
De arbocatalogus bevat, vanuit voornoemd uitgangspunt, gehanteerde beleidsregels gericht op veilig werken in de
sector en het aanbieden van handvaten voor werkgever en werknemer. Huidige arboinformatie in de hippische
sector bestaat uit informatiebladen die voor werkgever en werknemer tegen betaling te koop zijn. De voorzitter
van de klankbordgroep ‘arbocatalogus’ noemt de mogelijke invoering van de arbocatalogus dan ook positief en
benadrukt dat dergelijke informatie voor bedrijven eigenlijk gratis beschikbaar zou moeten zijn. Volgens hem
schaffen veel bedrijven de huidige betaalde informatie momenteel niet aan.
Kengetallen betreffende het huidige arbobeleid zijn binnen de FNRS (werkgeversorganisatie) en de
klankbordgroep Arbocatalogus niet bekend, daar aanwezige kengetallen zich beperken tot veiligheid van de
paardensport, waarbij het aantal ongevallen met paard en ruiter en niet het aantal arbeidsongevallen wordt
gerapporteerd (Interview arbo‐ en veiligheidsspecialist en voorzitter klankbordgroep arbocatalogus, zie bijlage).
Indien de arbocatalogus de toets van de arbeidsinspectie doorstaat, zal deze het uitgangspunt vormen voor de
handhaving door de arbeidsinspectie (www.arbeidsinspectie.nl). Over de huidige handhavinginspecties,
instrumenten en voorlichting vanuit de arbeidsinspectie in de hippische sector is zeer weinig bekend. De afdeling
publieksinformatie van het Ministerie van SZW meld met betrekking tot het werk van de arbeidsinspectie, dat
deze sectorgrensoverstijgend is en dat deze daardoor in ieder sector op dezelfde wijze uitgevoerd wordt.
Specifieke informatie verzameld door de arbodienst binnen de hippische sector of informatie voor werkgevers in
de sector is niet voorradig. De arbeidsinspectie voert naast voornoemde activiteiten ook brancheprojecten uit,
waarbij risicovolle sectoren op het gebied van de arbeidsomstandigheden nader onderzocht worden (telefonisch
gesprek met de afdeling Publieksinformatie van het Ministerie van SZW over de arbeidsinspectie en de hippische
sector, 17 maart 2010). Op de site van de arbeidsinspectie is een lijst met publicaties te vinden van sectoren
waarbinnen deze zijn uitgevoerd en waarop publicaties voor 49 sectoren terug te vinden zijn. De hippische sector
staat hier niet bij vermeld.
De vraag kan desondanks geopperd worden, waarom niet? Zijn er geen indicatiesignalen vanuit de sector bij de
arbeidsinspectie bekend? Is het gebrek aan informatie en kengetallen over de arbeidsomstandigheden de reden?
Of biedt het starre karakter van de sector weinig ruimte voor “klagen” door werknemers? Antwoord op deze vraag
moet hier schuldig gebleven worden, wel kan met zekerheid vastgesteld worden dat een blik op de internetpagina
van de arbeidsinspectie de diversiteit van de sectoren waar wel als geheel naar gekeken wordt, groot is.
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3.4. Conclusie
Het doel van deze verhandeling was om de vooraf gestelde deelvraag binnen dit kader te beantwoorden. Deze
paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre dit gelukt is, door aan de hand van de deelvraag terug te blikken op de
inhoud van dit deel van het theoretisch kader.
Deelvraag 1a stelde: “Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vanuit de overheid vormgegeven?”
Uit een beschrijving van het concept sociaal arbeidsbeleid kwam naar voren dat deze als strategische beleidsvorm
een integraal onderdeel vormt van algemeen beleid. Een definitie werd gegeven waarin sociaal arbeidsbeleid
omschreven werd als “betrekking hebbend op het werken en samenwerken van individuen en groepen binnen een
arbeidsorganisatie, met inbegrip van de organisatiecultuur en – structuur”. De internationale verdragen van
Maastricht, Amsterdam en Lissabon vertegenwoordigen een toename in internationale aandacht voor sociaal beleid.
Deze laatste maakte met de introductie van een ‘sociale clausule’, een grote stap op weg naar de toekomst.
Binnen Nederland wordt er vanuit de overheid veel aandacht besteed aan sociaal beleid, waarmee ons sociale beleid
één van de omvangrijkste ter wereld te noemen is. Rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn
vastgelegd in het nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Dit stelsel is opgebouwd uit sociale verzekeringen,
werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, en – voorzieningen. De meest voorname in het kader van dit
onderzoek is de arbeidsomstandighedenwet of de arbo‐wet. In deze wet worden werkgevers aangesproken op hun
zorgtaak voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden
aspecten. Verplichtingen van werkgevers en werknemers bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid
staan binnen deze wet centraal.
Voorgaande uiteenzetting beantwoordt deelvraag 1a, maar doet dit vanuit een vrij globale indeling. Om dit concreter
te maken en deelvraag 1 “Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in theorie in?” zo volledig mogelijk te beantwoorden zal
het volgende deel van dit theoretisch kader op tactisch niveau sociale innovatie behandelen. 23
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H4. Afdalen op tactisch niveau: sociale innovatie
Een korte zoektocht door meerdere woordenboeken leert dat met innovatie “de invoering van iets
nieuws”(www.vandale.nl) wordt bedoeld. Deze enigszins simpele uitleg verhult echter een veel gecompliceerder
begrip, welke leidt tot verandering en verschuiving bij implementatie. 24 Één van de uitingen van innovatie staat in dit
hoofdstuk centraal, te weten sociale innovatie .

4.1. Inleiding
Gezien als primaire kracht bij vooruitgang en welvaart is innovatie zowel op het niveau van de individuele
onderneming als op het niveau van de economie van grote invloed (innovatieplatform, 2006:1). Innovatie is actueel,
van groot belang en multi‐interpretabel. De term Innovatie is echter een containerbegrip, waarbinnen verschillende
soorten innovatie kunnen worden onderscheiden. De belangrijkste in het kader van dit onderzoek; verbeteringen en
vernieuwingen op niet‐technisch terrein (Oeij,2009:5), ook wel sociale innovatie genoemd,
Uit het voorgaande deel van dit theoretisch kader blijkt het belang van sociaal arbeidsbeleid. Om dit zeer abstracte
begrip verder te specificeren, wordt in dit hoofdstuk vanuit de beantwoording van deelvraag 1 verder afgedaald op
de beleidsladder. Dit doe ik aan de hand van deelvraag 1b:
“Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar sociale innovatie voor ondernemingen?”
Het doel van dit hoofdstuk binnen het theoretisch kader is om voornoemde vraag zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Niettemin om te weten wat het belang is van sociale innovatie , moet eerst de vraag beantwoord
worden ‘wat is sociale innovatie ?” Deze vraag wordt mede beantwoord in paragraaf 4.2. welke in gaat op de
basisprincipes van sociale innovatie . Paragraaf 4.3 biedt aan de hand van achtergrond en begripsverkenning een
verdere exploratie van het thema sociale innovatie .
Na bestudeerd te hebben wat het thema sociale innovatie inhoudt wordt in paragraaf 4.4. de vraag gesteld waarom
sociale innovatie belangrijk is. Dit gebeurt aan de hand van een uiteenzetting betreffende het belang van sociale
innovatie voor ondernemingen en de wetenschap. In paragraaf 4.5 staat vervolgens de vraag centraal, hoe sociale
innovatie zich door de jaren heen gemanifesteerd heeft. Deze wordt aan de hand van een historische beschouwing
van het thema besproken.
Hier wordt een vervolg aan gegeven in paragraaf 4.6. welke de sociotechniek als moderne theorie op het gebied van
organisatie‐(her)ontwerp beschrijft. Een weergaven van de discussie rond het nieuwe concept sociale innovatie in
de twintigste eeuw bindt voorgaande historische en moderne uiteenzetting samen. Afsluitend wordt aan de hand
van deelvraag 1b teruggeblikt op dit hoofdstuk, waarbij de vraag gesteld wordt ‘’wat heeft dit hoofdstuk opgeleverd?

4.2. Basisprincipe van sociale innovatie
Als innovatievorm die zich richt op verbeteringen en vernieuwingen op niet‐technisch terrein is sociale innovatie
een methode om creativiteit en modernisering binnen arbeidsorganisaties te stimuleren. Voornamelijk met het oog
op een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei (SER, 2006:7) richt sociale innovatie zich op vernieuwing
van het werkproces. Hiermee wordt getracht door maximale benutting van competenties en ontplooiing van talent
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een grote werknemerstevredenheid, een hogere productiviteit en meer werkzekerheid te bereiken. Als zodanig
worden sociale en economische aspecten zo goed mogelijk geïntegreerd (SER, 2006:17).

4.2.1. Definitieverkenning
De complexiteit van voornoemde beschrijving is ook terug te vinden in de grote diversiteit aan definities die binnen
het onderzoeksveld rond sociale innovatie aanwezig zijn. Deze diversiteit leidt tot een omvangrijke hoeveelheid
keuzemogelijkheden voor onderzoekers, studenten en ondernemers. Wat ontbreekt is een alom erkende
omschrijving van dit toch vrij complexe concept.
Het inperken van deze verscheidenheid aan beschrijvingen lijkt op dit moment in het onderzoek dan ook de eerste
stap te zijn. Bij het inperken en creëren van een overzicht met bruikbare definities wordt de indeling van Oeij(2009)
gebruikt. In het TNO rapport “Sociale innovatie omschreven en gemeten”, deelt Oeij toonaangevende definities in
volgens de wijze waarin zij aandacht vragen voor organisatorische‐ of gedragsaspecten, Hiermee beschrijven deze
definities sociale innovatie als een middel en niet als een doel op zich (Oeij et al, 2010:76).
Definities waarbij sociale innovatie voornamelijk omschreven wordt als gericht op organisatorische aspecten,
worden gekenmerkt door zowel interne‐ als externe factoren. Interne factoren zijn van invloed op het vermogen om
flexibel te kunnen inspelen op externe eisen, welke eisen stelt aan organisatie‐inrichting en de inrichting van functies.
Externe factoren hebben te maken met ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die strategische oriëntatie
vereisen.

Voorbeelden van definities gericht op organisatorische aspecten zijn die van de NCSI (2009), “Strategische
samenwerking met relaties in de omgeving” en Volberda et al (2005), “Slimmer werken door hoogwaardige
arbeidsvormen.”

Definities gericht op gedragsaspecten betreffen attitudes van externe oriëntatie op klanten en markten, als ook de
vaardigheid tot communicatie en samenwerking, kennis over de samenhang van deelprocessen, functies, motivatie
tot flexibiliteit en tot leren en arbeid van collega’s binnen en buiten de organisatie.

Voorbeelden van definities gericht op gedragsaspecten komen van Pot (2009), Innovatief samenwerken en
improviseren met wederzijdse betrokkenheid” en NCSI; Pot (2009), “ Door interactie tussen werkgever en
werknemer interactief vormgeven aan de arbeidsrelatie”.

(Oeij et al, 2009:7)
Een praktisch bruikbare definitie
Voorgaande afbakening leidt tot een keuze voor oftewel een werkdefinitie gericht op organisatorische aspecten of
een werkdefinitie gericht op gedragsaspecten. Deze keuze is belangrijk voor de verdere voortgang van dit onderzoek
als ook voor de afdaling op de (theoretische) beleidsladder. Met het verder focussen van dit onderzoek wordt ook de
richting en de voorkeur voor een onderzoeksinstrument duidelijker. Gekozen wordt tussen een definitie gericht op
gedrag of de organisatie zelf.
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Een herbeschouwing van de onderzoeksvraag en deelvragen, leert dat aandacht voor organisatorische aspecten in
het kader van sociale innovatie door mij als primair uitgangspunt wordt gezien. Hiermee sluit ik me aan bij het
gedachtegoed van Jac Christis, die stelt dat het belangrijk is te kijken naar organisaties als arbeidsorganisaties: hoe
het werkt, niet hoe de contracten tot stand zijn gekomen. 25
Bij voornoemde definitiebeschouwing is niettemin ook de opinie van enkele andere auteurs overwogen. Deze
auteurs zijn van mening dat naast organisatieontwerp ook gedragsverandering onlosmakelijk verbonden is met
organisatieverandering en vernieuwing. Zij stellen dat verandering om meer vraagt dan alleen om herontwerp van de
structuur (Verschuur, 2009:149).
In het kader van de opzet en richting van dit onderzoek wordt notie genomen van deze visie, maar wordt hier verder
van afgezien. De werkbare definitie die binnen dit onderzoek gevolgd wordt is de definitie van sociale innovatie
gegeven door Volberda (2006), welke stelt:
” Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren
van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen
(slimmer werken en talentontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren”(Volberda et
al,2006:31).

4.3. Sociale innovatie : achtergrond en begripsverkenning
Waar traditionele organisatievormen voorheen voldeden in een relatief stabiele omgeving hebben technologische
ontwikkelingen, marktveranderingen en korte productlevenscycli de regels van concurrentie in deze eeuw ingrijpend
gewijzigd. Bedrijven zijn genoodzaakt sneller te innoveren, waardoor veel aandacht wordt besteed aan het
stimuleren van technologisch ontwikkelingen.
Het vergroten van de innovatiekracht door middel van nieuwe technologische ontwikkelingen wordt echter in
beperkte mate bepaald door het vergaren van nieuwe technologische kennis. Organisaties dienen zich bewust te
zijn van het belang van managementvaardigheden en organisatiekenmerken voor het succesvol vergroten van de
innovatiekracht. Door innovatief te organiseren en slim te managen kunnen organisaties dan ook competenties
construeren welke bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie (Volberda et al,2006:25).
De ondernemer en de werknemer vormen binnen de arbeidsorganisatie het uitgangspunt voor sociale innovatie ,
aangezien sociale innovatie alleen tot stand kan komen door goed samenspel tussen werkgever en werknemer. Met
als uitgangspunt het versterken van de productiviteit en concurrentiekracht lijkt sociale innovatie hierin dan ook een
belangrijke rol te spelen.
Naast de arbeidsorganisatie is ook de wijze waarop arbeidsorganisaties zich wel of niet los zien van diens externe
omgeving van groot belang voor de implementatie en beïnvloeding van sociale innovatie. Externe relaties kunnen in
belangrijke mate bepalend zijn voor het traject van een onderneming en diens geleverde prestaties. Externe relaties
worden gevormd door onder andere concurrenten, kennisrelaties (onderwijs‐ en onderzoeksinstellingen) en
ketenrelaties (klanten en toeleveranciers) (SER, 2006:20). Ook sociale partners en de overheid beïnvloeden het
faciliteren en de implementatie van sociale innovatie op organisatieniveau door middel van CAO’s en sociale
akkoorden (SER, 2006:21).
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Zoals uit het voorgaande blijkt wordt sociale innovatie beïnvloed door diverse interne en externe factoren, onder te
verdelen in de arbeidsorganisatie, het netwerk‐ en kenniscluster en de institutionele factoren. Het NCSI verkent
sociale innovatie mede aan de hand van relevantie onderwerpen binnen elk van deze beïnvloedingsfactoren.
Zij stellen dat binnen de arbeidsorganisatie veel aandacht wordt besteed aan ‘Organisatie, Management en Arbeid’,
waarbij enkele relevante thema’s zijn:



Flexibel Organiseren: Het ontwikkelen van organisatieprincipes voor de inrichting van arbeidsorganisaties
die bijdragen aan sociale innovatie .



Dynamisch Managen: Het ontwikkelen en realiseren van managementvaardigheden binnen ondernemingen
voor sociale innovatie .



Slimmer werken: Het ontwikkelen en implementeren van hoogwaardige arbeidsvormen en
arbeidsverhoudingen binnen arbeidsorganisaties voor sociale innovatie (Innovatieplatform, 2006:8).
Waarmee men zich richt op innovaties over de thema’s Technologie, Organisatie en Personeel al dan niet in
samenhang met elkaar (Jongkind et al,2003:2). 26

Binnen het netwerk‐ en kenniscluster maken innovatieve organisaties regelmatig gebruik van allianties met externe
partners en kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Tezamen met een sterk netwerk van toeleveranciers
dwingt deze organisaties om veelvuldig te innoveren en zich toe te leggen op lerende kennisallianties, waarbij men
zich richt op het opbouwen en ontwikkelen van netwerkrelaties en kennisalliantie tussen organisatie en research
instellingen. Het doel hiervan is het verstevigen van kennisdeling, leren en verspreiding van determinanten van
sociale innovatie .
De rol van overheidsinstanties en sociale partners is essentieel bij de verspreiding en invullingen van Sociale
innovatie tussen bedrijfstakken, kennisclusters en netwerken. Als zodanig bieden deze institutionele factoren
randvoorwaarden in de vorm van regelgeving op regionaal, nationaal en internationaal niveau , welke invloed heeft
op het succes van sociale innovatie binnen organisaties (Innovatieplatform,2006:7). Deze beïnvloeden onderlinge
(arbeids)verhoudingen met betrekking tot sociale innovatie, met als doel het versterken en het laten optreden van
hefbomen voor sociale innovatie (Innovatieplatform, 2006:8).
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Box 2: Interne en externe factoren voor het succes van sociale innovatie in de hippische sector
In deze subparagraaf is aangegeven dat sociale innovatie beïnvloed wordt door factoren binnen en buiten de
arbeidsorganisatie, welke het succes van sociale innovatie bij het vergroten van de innovatiekracht beïnvloeden.
De indeling van het NCSI ( arbeidsorganisatie, netwerk‐ en kenniscluster en institutionele factoren) lijkt ook
binnen de hippische sector duidelijk herkenbaar. Mogelijke problemen binnen de arbeidsorganisatie (zie
hoofdstuk 1 van deze thesis) in het samenspel tussen management en werknemer lijken te zorgen voor
Tayloristische arbeidsprocessen en cultuur die de opkomst van sociale innovatie in de weg lijkt te staan.
De externe omgeving van een organisatie binnen de hippische sector lijkt van grote invloed op de organisatie
door de wijze waarop het netwerk‐ en kenniscluster en de institutionele factoren de cultuur en regelgeving
binnen de hippische sector beïnvloedt.
De belangrijkste externe relaties voor een hippische organisatie zijn diens concurrenten en klanten (interview
arbo‐ en veiligheidsdeskundige, zie bijlagen), waarbij de invloed van beide partijen op de wijze waarop arbeid
georganiseerd wordt groot lijkt te zijn. Een grote diversiteit aan faciliteiten en goedkope tarieven biedt een
hippische bedrijf concurrentievoordeel en daardoor meer klanten. Besparingen vinden dus vaak achter de
schermen plaats in de vorm van het korten op veiligheidsinformatie voor werknemers of gebrekkige secundaire
voorwaarden. ( Interview arbo‐ en veiligheidsdeskundige, zie bijlagen) Dergelijke partijen bemoeilijken mogelijk
de intrede van sociale innovatie maar bepalen niet de regelgeving en controle die organisaties in de juiste
richting kan sturen. Overheid, sociale partners en branchebrede organisaties lijken van grote invloed op het
succes van sociale innovatie binnen deze sector, De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO)
en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) behartigen de belangen van hippische ondernemers
in Nederland en richten zich naast onderhandelingen over een branchebrede CAO en het opstellen van
Arboconvenanten, op het oprichten van een landelijke kenniscentrum en het aanbieden van een
veiligheidscertificaat voor maneges. (www.fnrs.nl) In hoeverre de interne of de externe factoren uiteindelijk
bepalen of Sociale innovatie in de hippische sector reëel is, is op dit moment nog onduidelijk.

4.4. Het belang van sociale innovatie voor ondernemingen en overheid
Ondanks de toenemende relevantie van sociale innovatie als onderdeel van de ondernemingsstrategie lijkt hier nog
altijd veel veranderingsresistentie tegen te bestaan. Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal Economische Raad
erkende in dit kader vrij recent de volgende redenen.
Allereerst benoemt hij onduidelijke communicatie als één van de redenen voor de weerstand tegen sociale
innovatie. Doordat de top van een onderneming niet helder communiceert wat er volgens hen anders of beter moet,
begrijpen werknemers niet goed wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kan verzet ontstaan.
Als tweede noemt hij een onduidelijke visie als oorzaak voor aanwezige weerstand. Wanneer de visie zelf niet helder
op orde is valt weinig over te dragen. Onduidelijke visie leidt tot onduidelijke resultaten.
Een derde reden voor aanwezige veranderingsresistentie is te herkennen aan een gebrek aan discipline. Wanneer
binnen de organisatie onvoldoende discipline bestaat om afspraken na te komen is het alleszins moeilijk om
veranderingen ook daadwerkelijk door te voeren.(NCSI congres Rinnooy Kan, 2008: 32)
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Voornoemde redenen worden mogelijk ook beïnvloed door een aantal dilemma’s waar werknemers en hun
vertegenwoordiging mee te maken hebben. De voornaamste van deze dilemma’s is terug te leiden naar het feit dat
de voordelen van sociale innovatie pas op een langere termijn zichtbaar worden, waar korte termijn oplossingen als
directe bezuinigingen op de begroting sneller zichtbaar zijn (Pot en Koningsveld, 2009:12).

4.4.1. Het belang van Sociale innovatie op het niveau van de arbeidsorganisatie
Gezien voorgaande uiteenzetting kan men zich afvragen welke toegevoegde waarde sociale innovatie heeft die
dergelijke resistentie tot een noodzakelijk kwaad maakt. Welk belang hebben organisaties bij het invoeren van
sociale innovatie in hun bedrijf? Deze vraag staat in deze subparagraaf centraal.
In de literatuur zijn diverse argumenten gegeven voor het belang van sociale innovatie voor arbeidsorganisaties.
Zo wordt sociale innovatie gezien als voorwaarde en moderator voor technische innovatie. Oftewel, om technische
innovatie volledig te kunnen exploiteren dient deze verweven te zijn met sociale innovatie (Armruster, 2006:15). Als
zodanig draagt deze bij aan het verhogen van het absorptievermogen van organisaties, waardoor kennis sneller
gebruikt en geïmplementeerd kan worden. Ondernemers ontwikkelen zo het vermogen om nieuwe ideeën te
identificeren en te gebruiken in plaats van bestaande methoden tot het uiterste te benutten. Experimenteren en het
vormen van bredere denkkaders draagt op deze wijze dan ook bij aan een toenemende variëteit aan dynamische
vaardigheden (Volberda et al, 2005:45). Kortom, sociale innovatie is een belangrijk instrument om de
kenniseconomie verder vorm te geven op het niveau van de arbeidsorganisatie (NCSI congres Rinnooy Kan,
2008:34). Een tweede reden die het belang van sociale innovatie accentueert is de innovatieparadox, welke
uitdrukking geeft aan de kloof tussen innovatie en toepassing. Door stijgende wereldwijde concurrentie,
convergentie van technologieën en fragmentatie van markten worden organisaties gedwongen aanhoudend
strategisch te vernieuwen (Volberda in Volberda et al, 2006:25). Alhoewel Nederland uitmunt wanneer het gaat om
technologische innovatie en kennisontwikkeling, dient er vanuit dit principe nog veel verbeterd te worden.
Verbeteringen zijn noodzakelijk om opgedane kennis op de juiste wijze te kunnen benutten in organisaties en
instellingen (Innovatieplatform, 2006:1). Dergelijke verbeteringen dienen een gebrek aan ‘valorisatie’ te voorkomen
en ondernemingen in staat te stellen volledig van de opgedane kennis te profiteren (Oeij et al, 2010:76).
Een ander argument is te vinden in de kennisparadox. Deze geeft de aanwezigheid van goed wetenschappelijk
onderzoek weer maar een gebrek aan benutting door het bedrijfsleven. De kennisparadox stelt dat, indien een goede
wisselwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven zou bestaan, de innovatiecapaciteit van de economie vergroot kan
worden (Rensman, 2005:3). Het oplossen van deze kennisparadox is niet mogelijk zonder sociale innovatie .
Doordat het kennisabsorptievermogen van arbeidsorganisaties te kort schiet is sociale innovatie voor de interactie
tussen de kennisvraag en het kennisaanbod onmisbaar (NCSI Congres Rinnooy Kan, 2008:31).
Na de kennisparadox is ook de productiviteitsparadox een argument om het belang van sociale innovatie aan
te tonen. De productiviteitsparadox stelt dat, ondanks dat de laatste jaren veel geld is geïnvesteerd in de
informatietechnologie, de vraag is of ICT‐investeringen ook daadwerkelijk hebben geleid tot
productiviteitsverbetering (Oeij et al, 2009:7). Innovatie leidt tot hogere resultaten en mogelijk kan sociale innovatie
een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van voornoemde investering.
Zoals gezegd leidt innovatie tot hogere resultaten en hierin is een belangrijke reden voor sociale innovatie te vinden.
Innovatieve organisaties boeken een meer dan 20% hogere omzetgroei, 2,5% hogere rentabiliteit en een 10% hogere
winstgroei dan niet‐innovatieve organisaties. Organisaties die innovatie en efficiency weten samen te brengen
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behalen de beste financiële resultaten. Kanttekening hierbij is dat waar 25% van het innovatiesucces binnen
Nederlandse organisaties wordt bepaald door R&D, meer dan 75% door slim managen en innovatief organiseren
bepaald lijkt te worden.

4.4.2. Het belang van sociale innovatie op (inter)nationaal niveau
Het belang van sociale innovatie is ook op internationaal niveau terug te vinden. In 2000 tijdens de Europese top in
Lissabon bereikten Europese regeringsleiders overeenstemming over het voornemen Europa in 2010 tot meest
dynamische en concurrerende kenniseconomie van de wereld te ontwikkelen, door zich te richten op economische
groei, innovatie en de kenniseconomie.
Vastgelegd in de ‘Innovatiebrief’ 27 gaf Nederland gevolg aan deze overeengekomen doelstellingen door innovatie als
belangrijkste pijler onder toekomstige welvaartsgroei te erkennen (Sioe Lie, 2006:1) en aan te geven een Nederland
te ambiëren welke behoort tot de Europese koplopergroep wanneer het gaat om Innovatie (Volberda et al, 2005:41).
Hiermee geeft Nederland gevolg aan wat in vele Europese landen inmiddels als één van de voornaamste oorzaken
voor prestatieverbetering en welvaart wordt gezien. Deze innovatie gedreven groei is gericht het tegengaan van
globalisatie, toenemende concurrente en veroudering van de arbeidsbevolking (Ramstad,2009:1).
Nu, in 2010 bij het opmaken van de tussenbalans, beginnen Nederlandse innovatieprestaties en productiegroei
achterop te raken en wordt de Nederlandse economie niet langer aangezien voor een dynamische, concurrerende en
op kennis gebaseerde economie (Volberda, 2005:41). Het streven naar een kennisklimaat waarin lef en
ondernemerszin worden gewaardeerd blijkt niet tot het gehoopte resultaat te hebben geleid, waardoor Nederland
zelfs enige tijd uit de top‐10 is gevallen in de Global Competiteveness Index van het World Economic Forum (Sioe Lie,
2006:1). Ondanks dat Nederland in de laatste jaren weer is toegetreden tot de top – 10 van meest competitieve
landen, scoort Nederland op verscheidene belangrijke factoren nog steeds betrekkelijk laag. Waar bovengemiddeld
gescoord wordt op het ontwikkelen van kennis wordt het benutten en vercommercialiseren van deze kennis als een
groot probleem gezien. Ook het vaker verplaatsen van kennisintensieve activiteiten naar het buitenland in het kader
van de globalisering draagt hieraan bij (NCSI Congres Volberda, 2007:40).
Hoe belangrijk de juiste wijze van implementatie lijkt te zijn wordt onderstreept door Nederlands voorheen
succesvolle ‘poldermodel’, welke voornamelijk gebaseerd is op een industriële economie, traditionele
organisatievormen, crosshiërarchische managementvormen en een meerderheid van laaggeschoolde
productiewerknemers om te trachten de productiviteit te vergroten. Met de aanwezigheid van lagelonenlanden die
inmiddels beter in staat zijn om op basis van arbeidskosten een duurzaam concurrentievoordeel te ontwikkelen
(Volberda, 2006:27 en 2004:4). lijkt het erop dat sociale innovatie een onmisbaar onderdeel wordt voor hoog
ontwikkelde economieën als Nederland binnen het streven naar een verbetering van de concurrentiekracht. Dit
betekent dat in een land waar de voornaamste focus van overheid en bedrijfsleven ‘efficiency’ en ‘exploitatie’ is en
niet innovatie en strategische vernieuwing (Sioe Lie, 2006:1), de Nederlandse concurrentiekracht mogelijk blijft
verslechteren en zo terrein verloren wordt ten opzichte van belangrijke concurrenten binnen Europa, als ook
opkomende economieën als China, India en Brazilië (NCSI congres Volberda, 2007:39). Het belang van sociale
innovatie voor Nederland en organisaties in de diverse sectoren (als ook de hippische sector) lijkt hiermee benadrukt
te worden.
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4.5. Sociale innovatie: een historische beschouwing
“Toenemende complexiteit impliceert veranderlijkheid” zo stelt de Sitter (1994) in zijn werk “Synergetisch
produceren”(Sitter de, 1994:1). Maar is iedere verandering vanzelf ook een verbetering? En moet de nadruk gelegd
worden op de veranderbaarheid van een organisatie of juist de mate waarin deze veranderbaar is? Theorieën en
zienswijze op organisatieverandering en vernieuwing zijn zo divers als deze gecompliceerd zijn.
Helder is wel dat het effect van veranderingen op de afzetmarkt in toenemende mate leidt tot veranderingen binnen
de organisatie, waarbij de nadruk binnen moderne organisaties frequenter komt te liggen op flexibiliteit,
productkwaliteit, beheerbaarheid, innovatievermogen en de kwaliteit van de arbeid (Kuipers en Van Amelsvoort,
1990:38). Op deze wijze wordt getracht om eventueel problemen tussen de uitdagingen van de 21ste eeuw en de
bekwaamheid van de organisatie om hier mee om te gaan, te voorkomen (Fricke en Totterdill, 2004:1). Sociale
innovatie kan hierin een grote rol spelen. Maar welke klassieke (her)organisatietheorieën zijn voor de intrede van
sociale innovatie te herkennen?
Organisaties werden gedurende de negentiende eeuw gekenmerkt door platte organisatieculturen, waarbij
traditionele autoriteitsverhoudingen de spil van de organisatie vormden. Technologische vorderingen leidden aan
het begin van de twintigste eeuw tot de opkomst van meerder (deels rationele) organisatietheorieën. De vier
belangrijkste waren: Scientific management, theory of administration, de bureaucratie van Weber en de Human
Relations benadering. Ontwikkeld door Frederick Taylor richtte het scientific management zich op de
wetenschappelijke bedrijfsvoering door arbeid te benaderen vanuit een puur analytische zienswijze, gericht op
splitsing van taken en een scheiding van denken en doen (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:20).
Naast Taylor waren er ook andere grondleggers van klassieke organisatietheorieën die de toenmalige
organisatiewetenschappen domineerde. Henri Fayol’s “theory of administration’ was als algemene
organisatietheorie gericht op het besturen van publieke en private ondernemingen waarbij naast gevestigde
technische en commerciële functies de administratieve functie binnen een organisatie benadrukt werden. De theorie
richt zich op organisatie, selectie en topmanagement en de wijze waarop de verschillende onderdelen van de
organisatie met de buitenwereld communiceren (Wren et al, 2002:907‐916).
Gedurende de jaren van wederopbouw volgend op WO II veranderde het karakter van arbeid veelal nog meer van
ambachtelijk naar industrieel en werd arbeid meer en meer gekenmerkt door Taylorisme en de lopende band. Dit is
het toneel waarop de laatste twee benaderingen de bureaucratie van Weber en de human relations benadering hun
oorsprong vonden.
De eerste ging uit van het principe dat alle organisaties zich bewogen in de richting van een ideaaltype, ook wel een
bureaucratie genoemd, welke zich kenmerkte door een aanzienlijke mate van arbeidsverdeling of specialisatie
binnen alle hiërarchische niveaus (Volberda, 2004:41).
Met de weergave van de laatste organisatietheorie wordt de volgorde waarin voorgaande theorieën een rol spelen in
de geschiedenis beëindigd. Hiermee wordt niet gepretendeerd dat de invloed van de diverse stromingen niet heden
ten dage nog voelbaar is of dat deze zich niet verder heeft ontwikkeld in een nieuwe stroming, wel wordt het
herkenbare karkater van het organisatiedenken aan het begin en midden van de twintigste eeuw door de diverse
theorieën onderbouwd.
De Human Relations beweging richtte zich als reactie op het Scientific management en de principes van de klassieke
organisatieleer op het verleggen van het accent van de arbeider als onmondige en geïsoleerde productiefactor naar
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die van een voelend en sociaal individu waarbij de organisatie werd gezien als een gemeenschap van mensen
(Berings en Steen, 2002:73).
Kort na WO II ontstond veel kritiek op de human relations benadering. Zo zou de benadering een gebrek
demonstreren aan aandacht voor het (de)motiverende potentieel van de arbeid zelf en voor het (her)ontwerp van
processen en taken (Berings en Steen, 2002:73). 28
Toenemend inzicht op het gebied van taaksplitsing leidde eveneens tot het initiëren van de eerste
taakverbredingsprojecten, waarbij kortcyclische uitvoerende taken werden samengevoegd om te trachten onder
meer een hogere productiviteit en een hogere flexibiliteit te ontwikkelen (Kuipers en Van Amelsvoort in Knollenburg
van, 2003:6).
De bekendste taakverrijkingsbenadering is die van Herzberg, welke trachtte een taakontwerpbenadering te
ontwikkelen gebaseerd op een systematische theorie (Knollenburg van, 2003:6) Herzberg noemde de benadering, de
tweefactorentheorie. In deze theorie stelde hij dat de afwezigheid van bepaalde arbeidsfactoren werknemers
voornamelijk ontevreden maakte. Wanneer de aanwezigheid van deze arbeidsfactoren werknemers enkel tot een
neutrale staat brachten, waren deze motivatiefactoren niet belangrijk genoeg (Newstrom et al, 1993:129).
In de jaren zeventig ontstond voornamelijk in Nederland een groeiende aandacht voor sociaal‐psychologische zaken
als onder andere leiderschap, motivatie en groepsdynamiek. Ook voor technologie en veel pogingen tot het
construeren van organisatiestructuur typologieën ontstond meer aandacht (Zwaan van der, 2000:4).
Het ‘Tavistock Institute of Human Relations’ vormde met diens onderzoek de basis voor de klassieke sociotechniek
(Eijnatten van en Hoevenaars, 1989:290), welke de nadruk legde op de taakverdeling en autonomie van groepen.
Origineel ontstaan in de jaren vijftig als reactie op het scientific management en de daarmee geassocieerde
taakverdeling, strakke reguleren van werkprocessen en sterk hiërarchische opbouw van organisaties ( Horn ter,
1994:196) heeft deze benadering voornamelijk door Ackoff en Emery (1972) in de jaren zeventig een meer integraal
karakter gekregen. Hierbij stond het denken in sociotechnische systemen, waarbij organisaties een sociale kant en
een technisch – organisatorische kant hebben en het denken in termen van organisatie – omgevingen, waarbij de
invloed van de context waarbinnen een organisatie werkt, voorop (Horn ter, 1994:199).
In Nederland is hieruit langzaam maar zeker een moderne consistente ontwerpbenadering ontstaan voornamelijk
dankzij de inzet van De Sitter, genaamd de ‘moderne sociotechniek’ (Eijnatten van en Hoevenaars, 1989:290). 29
De jaren negentig brachten een vernieuwde interesse in organisatieverandering en organisatieontwikkeling, meer
aandacht voor organisatie‐omgevingsinteractie en een vernieuwing van het sociotechnisch denken resulterend in de
Moderne Sociotechniek, ontwikkeld door de Sitter(Zwaan van der,2000:5).

4.6. De Sociotechniek als moderne theorie op het gebied van organisatie‐(her)ontwerp
Deze paragraaf vervolgt het veranderproces van meer bureaucratische organisaties naar zelfsturende organisaties
aan de hand van het sociotechnisch veranderingsproces. Een dergelijke vernieuwing van de arbeidsorganisatie tracht
overblijfselen van meer Tayloristische organisaties te vervangen door nieuwe voornamelijk op zelfsturing en
ontbureaucratisering gebaseerde organisatieconcepten (Verschuur, 2008:2). In deze paragraaf wordt hier nader op
ingegaan door een verkenning van het begrip sociotechniek aan de hand van de vragen: ‘Wat is sociotechniek?,’
‘Wat wil de sociotechniek?’ en ‘ Waarom is de sociotechniek ontstaan?’. Vervolgens wordt ingegaan op de
opbrengsten van de sociotechniek zoals deze zich in de zestig en zeventig profileerde en de moderne sociotechniek
welke in Nederland door de Sitter is geïntroduceerd.
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4.6.1. De Sociotechniek: integrale organisatievernieuwing
De sociotechniek is een integrale oganisatie‐ontwerpleer gericht op het zodanig inrichten van organisaties, dat zij
uitgerust en toegepast zijn op de veranderende eisen van de actuele omgeving (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:9).
De Sitter verwoordt de kern van de sociotechniek als volgt:
“ De studie en verklaring van de wijze waarop arbeidsdeling en technische instrumentatie in onderlinge samenhang
en in relatie tot de gegeven omgevingscondities de mogelijkheden voor de productie van interne en externe functies
bepalen en de toepassing van deze kennis bij het ontwerpen en herontwerpen van productiesystemen”(Sitter de,
1989:37).
Kortom, de sociotechniek is een theorie gericht op het organiseren van arbeid of over arbeid en de organisatie
daarvan. Als zodanig bestudeert de sociotechniek, de wijze waarop organisaties georganiseerd zijn en de gevolgen
die hieruit voortvloeien. (de structuuranalyse) Ook vertelt ze wat de beste organisatie is om bepaalde resultaten te
kunnen verwerven (structuurbouw of herontwerp) (Christis, 1989:37).
Doel van de sociotechniek
Het doel van de sociotechniek is om antwoord te geven op de vraag hoe arbeid georganiseerd moet worden om
tegelijkertijd:
1.

de kwaliteit van de organisatie (efficiency, flexibiliteit en innovativiteit),

2.

de kwaliteit van de arbeid (stressrisico’s en leermogelijkheden) en

3.

de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen (coöperatie in plaats van conflict) verbeterd kunnen worden.

Met deze driedelige vraag stelt de sociotechniek dat iedere wijze van organiseren consequenties heeft voor alle drie
de kwaliteiten. Daarom richt de sociotechniek zich op integraal ontwerpen wat betekent dat ze organisaties zodanig
willen herontwerpen dat alle drie de aspecten gelijktijd verbeterd worden. Vanuit deze visie wordt de sociotechniek
ook wel gezien als theorie gericht op integrale organisatievernieuwing (Christis, 1989:38).
Ontstaansgeschiedenis
De eerste aanzet tot de ontwikkeling van de sociotechnische ontwerpleer kwam van onderzoek verricht door
medewerkers van het Tavistock Institute of Human Relations. Deze stelden voor het eerst de relatie tussen het
‘technische systeem’ en het ‘sociaal systeem’ centraal (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:11). Sindsdien is er
wereldwijd veel vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van een methodologisch kader die, gebaseerd op het
pionierswerk van het Tavistock Institute, het sociotechnisch paradigma aanmerkelijk hebben uitgebouwd tot een
integrale aanpak met betrekking tot het (her)ontwerpen van arbeidsorganisaties (Eijnatten van en Hoevenaars,
1989:289). Een aanpak waarmee de sociotechniek zich als integrale (her)‐ontwerpleer richt op het dusdanig
inrichten van organisaties zodat zij kunnen voldoen aan de eisen waarmee moderne organisaties worden
geconfronteerd (Kuipers en Van Amelsvoort,1990:9).
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4.6.2. De moderne sociotechniek
Vanuit voorgaand perspectief resulteert het gedachtegoed van de sociotechnische structuurbouw in het inrichten
van zelforganiserende werkgroepen welke verantwoordelijk zijn voor hele groepstaken. Deze dienen te leiden tot het
principe van zo minimaal mogelijke arbeidsdeling is.
Ondanks dat dit principe van taakverrijking en werkstructurering ook in experimenten in de klassiek sociotechniek
voorkwam onderscheidt de moderne sociotechniek zich van deze ‘oude’ methoden door diens integrale karakter. De
moderne sociotechniek richt zich bij de inrichting op de organisatie als geheel, waarbij men het microniveau van de
werkgroep overstijgt en verlaat het de beperkte omgeving van kwaliteit van arbeid als geïsoleerde functie‐eis binnen
de organisatie (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:9). Feitelijke resultaten komen vervolgens tot uiting in substantiële
verbeteringen op een omvangrijk aantal uiteenlopende terreinen, waaronder de reductie van vaste overheadkosten,
reductie van ziekteverzuim en personeelsverloop, verhoging van flexibiliteit en innovatievermogen en een
vooruitgang in de productkwaliteit (Kuipers en van Amelsvoort, 1990:10).
De ontwikkeling en toepassing van de moderne sociotechniek
Aan de basis van de doorbraak van de Moderne Sociotechniek in Nederland stond De Sitter (1982), die het boek’ Op
weg naar fabrieken en kantoren (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990) in Nederland uitbracht. In essentie bracht hij een
systeemtheoretisch fundament aan in de bestaande sociotechniek, waarmee hij sociale systemen als open systemen
definieerde die een voortdurende uitwisseling van input en output met hun omgeving beheersen (Witte de,
2004:72). Arbeidsorganisaties werden volgens De Sitter gezien als productiesystemen die worden gekenmerkt door
verdeling van mens en machinearbeid tegenover opdrachten voor complete goederen of diensten (Sitter de in Witte
de, 2004:72).
Regelbehoefte en regelcapaciteit
Bij de organisatie van die verdeling spelen twee structuurkenmerken een aanzienlijke rol: regelbehoefte en
regelcapaciteit. De regelbehoefte vertegenwoordigt alle mogelijke verstoringen in het reguliere productieproces,
voortkomend uit onder andere veranderingen in de omgeving. De regelcapaciteit is de potentie deze verstoringen in
het productieproces zo bij te sturen dat gewenste output toch bereikt wordt (Witte de et al, 2004:72‐73).
Kritiek
Er is echter ook kritiek op de sociotechnische aanpak. Zo meent Jac Christis dat de sociotechnische benadering een
beperkte opvatting over organisaties weergeeft, waarbij alleen naar organisaties gekeken wordt als
arbeidsorganisaties (Christis, 1998:72).
Desondanks geeft hij aan het succes van de sociotechniek te erkennen en benoemt drie factoren die daarvoor
verantwoordelijk zijn. Allereerst benadrukt hij het belang van de zorg die besteed wordt aan het ontwikkelen van
een conceptueel kader, waarmee nadien de empirie onderzocht kan worden. Een tweede oorzaak van het succes
van de sociotechniek ligt volgens Christis in de toepasbaarheid van diens oplossingen voor het vraagstuk van de
veelvuldigheid van oorzaken die niet allemaal (tegelijk) kunnen worden onderzocht. Als derde factor benoemd hij de
vruchtbaarheid van het basisidee welke ten grondslag ligt aan de applicatie van het conceptueel kader(Christis,
1998:75‐76), te weten de ‘law of requisite variety” van Ashby (Ashby, 1958:87).
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Belemmeringen
Veranderprocessen zelf verlopen echter vaak moeizaam. Verschuur (2008) onderbouwt dit door de aanwezigheid van
vier clusters van blokkerende factoren te erkennen. Met deze blokkerende factoren hebben veel veranderprocessen
te maken (Verschuur, 2008:12) en vormen vaak ook de oorzaak van veranderprocessen die niet als succesvol worden
beschouwend. In Verschuur worden de volgende belemmeringen genoemd:


Een gebrek aan een integrale aanpak



Onderliggende mentale modellen worden niet bijgesteld, waardoor oude reflexen, gedragspatronen en
organisatievormen in stand worden gehouden



Veel veranderprocessen creëren geen eigendomsgevoel bij werknemers, waardoor veranderingen hun
betekenis en waarde verliezen (Verschuur, 2008:13). 30

Binnen de integrale organisatievernieuwing is er in afgelopen jaren veel ervaring opgedaan waaruit bleek dat
veranderingen alleen succesvol zijn wanneer bij betrokkenen de achterliggende samenhang tussen probleemvelden
in de organisatiestructuur, onderlinge verhoudingen en gedragspatronen worden herkend en erkend. De
sociotechniek als integrale organisatie(her)ontwerpstrategie beschouwt de structuur van arbeidsorganisaties als de
factor die van invloed is op onderlinge verhoudingen en gedrag (Verschuur, 2008:16).

4.7. Sociale innovatie in de 20ste eeuw: twee stappen voorwaarts en één achteruit?
Deze paragraaf tracht mede met de informatie verkregen uit de vorige twee subparagrafen, de discussie weer te
geven rond sociale innovatie in de 21ste eeuw. Hiernaast wordt getracht de vraag te beantwoorden of met sociale
innovatie geen sprake is van oude oplossingen in een nieuwe verpakking. Om dit te bekijken wordt in deze paragraaf
eerst ingegaan op recente debatten in de wetenschappelijke literatuur, gevolgd door een beschouwing van sociale
innovatie als nieuw concept.
Kern innovatiedebat
Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaan verschillende debatten en meningsverschillen over sociale innovatie.
De bekendste debatten zijn deze betreffende technische versus sociale innovatie (Volberda et al, 2008:25), de
invloed van ICT op arbeid (Batenburg, 2002:1) en ‘het nieuwe werken’ (Gates, 2005:2).
Één van de meer befaamde debatten is die van technische versus sociale innovatie. Het debat centreert zich rond de
vraag welke aanvulling sociale innovatie levert aan technische innovatie. Waar men zich al decennia lang bezighoudt
met investeringen in technische innovatie is aandacht voor sociale innovatie iets van de laatste jaren. Moeten beiden
samengaan voor een onderneming om succesvol te zijn? Ten Have zegt hier recent over: “Technische en sociale
innovatie dienen hand in hand te gaan om het economische potentieel van Nederland daadwerkelijk te realiseren.”
(Have ten, 2009:9). Volberda voegt hier aan toe dat naast technologische innovaties, managementvaardigheden en
organisatieprincipes doorslaggevend zijn (Volberda et al, 2008:25).
Naast Ten Have en Volberda zijn echter andere auteurs die van mening zijn dat techniek en arbeid niet gezamenlijk te
optimaliseren grootheden zijn. De Sitter verwoordde dit door aan te geven dat beiden een gevolg zijn van de manier
waarop een organisatie is ingericht en wordt gemanaged, en dat de tegenstelling tussen techniek en mens een valse
is (Sitter de in Have ten,2009:11).
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Voorgaande debat geeft aan dat er nog altijd veel vraagtekens gezet worden rond technologie en arbeid. Wel kan
gesteld worden dat arbeid en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Steeds weer worden er nieuwe
vormen van techniek ontwikkeld en geïntroduceerd, maar iedere keer brengen deze ook dezelfde vragen met zich
mee. Binnen het ICT debat komt dit neer op vragen als: hoe verhouden kosten en baten van nieuwe technieken zich
tot elkaar? Hoe dient de invoering en organisatorische inbedding van ICT te worden aangepakt? Welke effecten zijn
er op het werk, de mensen en de kwaliteit van de arbeid te herkennen (Batenburg, 2002:1)? Er zijn echter wel
discussieonderwerpen die per periode verschillen. Zo was in de tweede helft van de jaren tachtig techniek als
flexibele productieautomatisering een veel besproken onderzoeksonderwerp. Recent wordt meer aandacht besteed
aan macro‐empirische studies, waarin de wisselwerking tussen de inzet van ICT en onderwerpen als
kwalificatieniveaus, welzijnsrisico’s of inspraakmogelijkheden besproken worden (Batenburg, 2002:2).
Naast de vele mogelijke discussieonderwerpen rond het vraagstuk ICT heeft de opkomst van dit thema als aanjager
gefungeerd voor de opkomst ’het nieuwe werken”(Bijl, 2009:18). Een opvatting over arbeid is, waarbij getracht
wordt werken efficiënter, effectiever en plezieriger te maken, werknemers voornamelijk de ruimte te geven hun
werk zelf te organiseren (Bijl, 2009:27). Hiermee richt ‘het nieuwe werken’ zich op het vraagstuk rond het plaatsen
van innovatie, welke heden ten dage bemoeilijkt lijkt te worden door de toenemende globalisering. Waar innovatie
zich in het verleden leek te concentreren op plaatsen waar randvoorwaarden als talent, kapitaal en ideeën aanwezig
waren, is innovatie door technologie en eenvoudige informatie‐uitwisseling niet langer plaatsgeboden (Gates,
2005:2).
Sociale innovatie, een nieuw concept?
Voorgaande discussie geeft weer hoe levendig en blijvend de discussie rond sociale innovatie is. Maar is sociale
innovatie eigenlijk een geheel nieuw concept of hebben we hier te maken met oude wijn in nieuwe zakken?
Pot, hoogleraar ‘sociale innovatie’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zegt hier recent over dat voor de
introductie van sociale innovatie vele soortgelijke thema’s de revue hebben gepasseerd. Zo noemde hij ‘kwaliteit van
de arbeid’ van de vakbeweging in de jaren zeventig, de stichting ‘mens en arbeid nieuwe stijl’, de projectgroep
‘techniek, organisatie en arbeid’, anders werken’ van het NCW en de sociotechniek als voorbeelden hiervoor. Ook
onderwerpen als de innovatieve organisatie zijn in de geschiedenis van sociale wetenschap terug te vinden (Pot,
2009:8). Inhoudelijk lijkt sociale innovatie hierdoor niet geheel nieuw. Het lijkt zich verder te ontwikkelen aan de
hand van het thema’s die in vroegere discussie reeds langs zijn gekomen, te denken valt aan thema’s als output‐
based management en integratie van functies. Nieuw is echter het potentieel van sociale innovatie om verschillende
thema’s samen te brengen in een kader van innovatiekracht, concurrentiekracht en productiviteitsgroei (Sioe Lie,
2006:6). Pot voegt hieraan toe dat er echter ook geheel nieuwe elementen zijn te herkennen, zoals de veranderende
arbeidsrelatie, ICT en arbeid,de verhouding tussen medewerker en leidinggevende en het nieuwe werken
(Pot,2009:8).
Is sociale innovatie dus een geheel nieuwe concept? Het antwoord hierop lijkt te zijn: deels wel en deels niet. Aan
de ene kant is het gedeeltelijk de klok terugdraaien. Oplossingen uit het verleden als ‘anders werken’,
‘werkstructurering’ en de klassieke sociotechniek komen nu terug binnen het thema sociale innovatie. Organisaties
dienen net als indertijd moderner, flexibeler en innovatiever te worden.
Waar werk in het verleden aantrekkelijker gemaakt moest worden met behulp van de werkstructurering, hebben
auteurs als de Sitter de aandacht verlegd van kwaliteit van de arbeid naar de structuur van de arbeidsverdeling. 31 Een
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conceptueel kader waarvan in paragraaf 4.6.2. nog te lezen was dat Christis dit ook als één van de kernpunten van
het succes van de sociotechniek aanwees. Men richt zich op de vragen: ‘Wat zijn organisaties?, en ‘Welke aspecten
van de organisatie moeten verbeterd worden?’, Niet alleen met het oog op de kwaliteit van de arbeid, maar ook
gericht op de wijze waarop organisaties zich snel kunnen aanpassen. Oftewel organisaties opgevat als systemen van
arbeidsverdeling. Zoals uit voorgaande paragraaf bleek betreft dit daarentegen een vrij beperkte opvatting van
organisaties, daar deze uit meer bestaan dan alleen een arbeidsorganisatie.
De introductie van nieuwe thema’s als flexibel werken maken het echter wel tot een gedeeltelijk nieuw concept. De
vraag die nu gesteld dient te worden is: is ’t bezwaarlijk dat sociale innovatie geen nieuwe concept is? Pot denkt van
niet. Ofschoon sociale innovatie over dezelfde onderwerpen lijkt te gaan als in het verleden, bewijst dit volgens hem
alleen maar dat het hier om vraagstukken gaat die voortdurende aandacht vragen en in elke tijd belangrijk lijken te
zijn. Hiernaast is de urgentie nieuw en vormen mondialisering, een krimpende beroepsbevolking en de
kenniseconomie een geheel nieuw toneel voor sociale innovatie om op te schitteren (Pot,2009:8). Desondanks lijkt er
vaak teruggegrepen te worden op ideeën van vroeger en in hoeverre mag men dan pretenderen dat men met iets
nieuws bezig is?
Dergelijke academische vragen doen niks af aan het bestaan en de aanwezigheid van sociale innovatie in het
wetenschappelijke onderzoeksveld. Het belang van sociale innovatie is in voorgaande paragraaf reeds aangetoond,
en laat zien dat, nieuw of niet, sociale innovatie belangrijk is.
Teruggrijpen op oude ideeën uit de sociotechniek hoeft niet verkeerd te zijn. Waar men zich voornamelijk op dient te
richten is het oplossen van actuele vraagstukken en of dit met nieuwe of oude ideeën geschiedt is dan allicht niet zo
belangrijk. Energie lijkt niet zozeer gestoken te moeten worden in de vraag of sociale innovatie zelf een nieuw
concept is, als wel in het genereren van nieuwe informatie. Zoals een onderzoek naar sociale innovatie in de
hippische sector.

4.8.Conclusie
Na dieper ingegaan te zijn op het thema sociale innovatie, behandelt deze paragraaf de vraag: wat heeft dit
hoofdstuk opgeleverd? In dit deel van het theoretisch kader stond deelvraag 1b centraal:
“Op welke wijze is Sociaal Arbeidsbeleid vertaald naar sociale innovatie voor ondernemingen?”
Gedurende deze uiteenzetting is gebleken dat sociale innovatie zich richt op verbeteringen en vernieuwingen op niet
technisch terrein. Als methode houdt deze zich bezig met het stimuleren van creativiteit en modernisering met het
oog op een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei en is als zodanig een vrij complex concept. Een ander
belangrijk aspect van sociale innovatie is de grote diversiteit aan definities en zienswijze met betrekking tot de
interpretatie van de kern van sociale innovatie. Er is een gebrek aan consensus wanneer het gaat om de wijze waarin
sociale innovatie aandacht dient te vragen voor organisatorische‐ of gedragsaspecten. In het kader van dit onderzoek
werd gekozen voor een definitie en zienswijze waarin aandacht wordt gevraagd voor organisatorische aspecten, wat
naar voren kwam in de gekozen werkbare definitie. Vervolgens werd de veranderende instelling van ondernemingen
als belangrijk aspect van sociale innovatie genoemd. Ondernemingen worden beïnvloed door technologische
ontwikkelingen, marktveranderingen en korte productlevenscycli die de regels van concurrentie ingrijpend gewijzigd
hebben.
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Het belang van sociale innovatie werd aangetoond aan de hand van een aantal argumenten. Zo werd sociale
innovatie als voorwaarde en moderator voor technische innovatie genoemd, leidt innovatie tot hogere resultaten en
is de aanwezigheid van de innovatieparadox, de kennisparadox en de productiviteitsparadox beschreven. Ook op
overheidsniveau bleek sociale innovatie belangrijk te zijn. Onder andere de “innovatiebrief” en het streven naar een
verbetering van de concurrentiekracht maakt dat Nederland sociale innovatie hoog op de agenda dient te zetten.
Een historische beschouwing is gegeven van de verschillende theorieën op het gebied van organisatie(her)ontwerp,
welke gevolgd werd door een beschrijving van de sociotechniek als integrale organisatie‐ontwerpleer. Beide
paragrafen lieten de ontwikkeling in denken en handelen zien met betrekking tot arbeid door de jaren heen.
Afsluitend werd de huidige discussie rond sociale innovatie besproken, waaruit bleek dat de discussies betreffende
technische versus sociale innovatie , de invloed van ICT op arbeid en het nieuwe werken, hierin de meest relevante
waren. Vervolgens werd ingegaan op de vraag of sociale innovatie een nieuwe concept is of dat we hier te maken
hebben met oude wijn in nieuwe zakken? Het thema sociale innovatie werd in deze paragraaf beschreven als een
concept dat gedeeltelijk gebaseerd is op inzichten uit het verleden als werkstructurering en de klassieke
sociotechniek. Deze gewaarwording bleek werd desondanks minder belangrijk geacht dan het oplossen van
vraagstukken zelf en het genereren van nieuwe informatie.
Terugkijkend naar de deelvraag die centraal stond in dit deel van het theoretisch kader kan gesteld worden, dat
deelvraag 1b met dit deel beantwoord is. Hiermee weten we echter nog niet hoe dit vertaald moet worden naar een
praktische. operationele benadering. Daarom gaan we dit in het volgende hoofdstuk, met de bestudering van het
thema kwaliteit van de arbeid, nader bekijken.
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H5. Afdalen op operationeel niveau: kwaliteit van de arbeid

De Kwaliteit van de Arbeid geeft gestalte aan de mate waarin zowel in het werk, de werkomgeving als het bedrijf aan
alle voorwaarden is voldaan voor werknemers om zich goed te voelen bij het werk. Zo richt men zich op de
aanwezige condities waaronder werknemers arbeid verrichten, waarbij gekeken wordt of en in welke mate deze
aanwezig zijn (Huys et al, 1997:17). Als zodanig vormt de kwaliteit van de arbeid binnen dit onderzoek het
praktische, operationele synoniem voor sociaal arbeidsbeleid.

5.1. Inleiding
In voorgaande hoofdstukken van dit theoretisch kader is het thema sociaal arbeidsbeleid geïntroduceerd, net als
diens synoniem op tactisch niveau; sociale innovatie. Na de beleidsladder afgedaald te zijn via beide concepten en
sociaal arbeidsbeleid op strategisch en tactisch niveau te hebben bestudeerd, gaat dit hoofdstuk in op de vertaling
van dit concept op operationeel niveau. Met de afdaling van de beleidsladder naar de laatste sport “kwaliteit van de
arbeid” wordt getracht antwoord te geven op het laatste segment van deelvraag 1, te weten:
“Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar kwaliteit van de arbeid?”
Met de beantwoording van deelvraag 1c in dit derde hoofdstuk van het theoretisch kader, wordt de beantwoording
van deelvraag 1 voltooid. Deze deelvraag luidde:
“Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in theorie in?”
De beantwoording van deze deelvraag aan de hand van het concept sociaal arbeidsbeleid en diens twee synoniemen
‘sociale innovatie’ en ‘kwaliteit van de arbeid’ vertegenwoordigt het theoretische referentiekader waar het
empirisch onderzoek (hoofdstuk 7) en de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) binnen geplaatst kunnen
worden. In dit theoretische hoofdstuk zal de realisatie van de beantwoording van deelvraag 1c op de volgende wijze
tot stand komen.
Allereerst zal in paragraaf 5.2. ingegaan worden op de thema’s ‘arbeid’ en ‘kwaliteit van de arbeid’. In deze paragraaf
zal de basis worden gelegd voor het beantwoorden van het eerste deel van deelvraag 1c: Dit wordt verder vervolgd
en uitgediept aan de hand van “in vogelvlucht, de debatten, verschillende benaderingen en controverses, paragraaf
5.3. Paragraaf 5.4.gaat vervolgens nader in op de verschillen tussen de diverse bestaande benaderingen. In paragraaf
5.5 wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de arbeid gemeten kan worden. In paragraaf 5.6. wordt het hoofdstuk
afgesloten met een conclusie, waarnaar de volledige beantwoording van deelvraag 1 en de beantwoording van
deelvraag 3a besproken wordt.

5.2. Arbeid en Kwaliteit van de arbeid
In deze paragraaf zullen de thema’s ‘arbeid’ en ‘kwaliteit van de arbeid’ nader verkend worden. Hiermee wordt een
basis gelegd voor het verder operationaliseren van dit begrip, waarbij de belangrijkste vraag is: Wat is kwaliteit van
de arbeid?
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5.2.1. Het thema arbeid
De basis voor dit onderzoek is terug te leiden naar het thema arbeid, welke de basis vormt voor de reeds besproken
onderwerpen sociaal arbeidsbeleid en sociale innovatie .
Een heldere omschrijving van dit begrip is complex vanwege zijn ambivalente karakter, maar wordt binnen
vakliteratuur gecentreerd rond de vraag wat als arbeid en wat als niet‐arbeid omschreven dient te worden. In deze
discussie kan er onderscheid gemaakt worden tussen auteurs die een meer beperkte opvatting van arbeid
aanhouden en auteurs die een bredere opvatting steunen. Auteurs die een beperkte opvatting van arbeid
aanhouden, stellen arbeid gelijk met betaalde arbeid. Er zijn echter ook auteurs die vasthouden aan een bredere
visie van arbeid, waarbij arbeid meer behelst dan alleen betaalde arbeid. Veel deskundigen zijn echter van mening
dat met bredere opvattingen de grens tussen arbeid en vrijetijdsactiviteiten vervaagt, waar de beperkte benadering
echter als groot nadeel heeft dat deze onbetaald verrichte activiteiten niet als arbeid erkent tenzij deze binnen de
context van een arbeidsovereenkomst plaatsvinden (Ruysseveldt van en Van Hoof, 2006:18).
Binnen het kader van dit onderzoek geeft een meer beperkte opvatting van Gorz het beste het uitgangspunt weer,
van waaruit het thema kwaliteit van de arbeid verder verkend zal worden. Volgens Gorz kan arbeid het beste
gedefinieerd worden als: “een betaalde activiteit die wordt verricht voor rekening van een derde” (Gorz in Witte de
en Van Ruysseveldt,2004:12).
Binnen de hippische sector is er duidelijk sprake van veel vrijwillige arbeid en mogelijk van vergoeding via
alternatieve wijze. Aspecten die hiermee verwant zijn zouden daarom ook kunnen duiden op de voorkeur voor een
bredere opvatting, ware het niet dat binnen dit onderzoek uitsluitend betaalde werknemers centraal staan.

5.2.2. Een verkenning van het begrip kwaliteit van de arbeid
Voorgaande uiteenzetting geeft een duidelijk beeld weer van wat als arbeid kan worden aangemerkt. De mate
waarin arbeid echter kwaliteit heeft vergt een geheel andere benadering. Een helder onderscheid als tussen arbeid
of niet – arbeid, formele of informele vorm van betaalde arbeid, is voor de kwaliteit van de arbeid moeilijk te maken.
Want hoe kunnen goede werksituaties van slechte werksituaties onderscheiden worden (Ruysseveldt van en van
Hoof,2006:xi)?
In welke mate moeten aan aanwezige condities worden voldaan om de kwaliteit van de arbeid als goed te
beoordelen? Dergelijke vragen blijven onderwerp van discussie en zijn moeilijk volgens één universele uitleg te
verklaren. Veel verschillende visies over wat ‘kwaliteit van de arbeid’ exact is en wat belangrijk is om een goede
kwaliteit van de arbeid te realiseren zijn onderwerp voor discussie.
In dit theoretische referentiekader wordt getracht deze complexiteit enigszins terzijde te leggen en te concentreren
op een wijze van interpretatie die past binnen de lijn van dit onderzoek. Vanuit deze overweging wordt in deze thesis
gesproken over kwaliteit van de Arbeid, wanneer zowel in het werk, de werkomgeving als het bedrijf aan alle
voorwaarden tegemoet is gekomen voor werknemers om zich goed te voelen bij het werk.
kwaliteit van de arbeid wordt dan ook gedefinieerd aan de hand van het oordeel van de werknemer over het werk en
diens gevolgen voor die desbetreffende werknemer. Ruysseveldt (2001) heeft dit in zijn definitie van kwaliteit van de
arbeid als volgt beschreven:
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“Kwaliteit van arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer”
(Ruysseveldt van, 2001:19).
De reden waarom deze definitie in het kader van dit onderzoek praktisch en bruikbaar is, is omdat deze de kern en
richting van het vraagstuk weergeeft zonder vast te leggen hoe dit exact gemeten dient te worden. Dit biedt ruimte
om bij de bestudering van de diverse wijzen waarop gemeten kan worden en te kunnen kiezen voor een richting en
beoordelingswijze passend bij een onderzoek in de hippische sector. Bij het sectorspecifiek maken van een
instrument dat voor die sector zorgt voor maximalisatie van benodigde informatie.
De opkomst van het thema kwaliteit van de arbeid
Het begrip kwaliteit van arbeid deed zijn intrede als reactie op de slechte arbeidssituaties in de jaren zestig. Men
besefte dat arbeid door meer bepaald werd dan door de inhoud van de taak alleen, waarmee meer aandacht kwam
voor onderwerpen als; sociale relaties, machtsverhoudingen, organisatiecultuur en individuele verschillen (Witte de
en van Ruysseveldt,2004:33). Echter vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw bestond er al meer aandacht voor de
menselijke factor in de productie. Dit kwam tot uiting in diverse humaniseringbenaderingen, waarbij menselijke
complexiteit menselijk gedrag zou kunnen verklaren. Gedragsdeskundigen als Maslow, McGregor en Argyris,
ontwikkelingen het concept van de zelfactualiserende man, die streeft naar persoonlijke groei en zelfrealisatie. Zij
stelden dat om dit te kunnen bereiken de focus verlegd moest worden van de arbeidscondities naar de
arbeidsorganisatie (Schouteten, 2001:13) .
In de volgende paragraaf wordt hierop doorgegaan door drie verschillende theoretische perspectieven aan te bieden
die binnen de wetenschappelijke literatuur te herkennen zijn als determinanten voor de kwaliteit van de arbeid.

5.3. In vogelvlucht: debatten, verschillende benaderingen en controverses
Zoals reeds in de voorgaande paragraaf aangegeven zijn binnen de literatuur drie theoretische perspectieven te
onderscheiden met betrekking tot de determinanten van de kwaliteit van de arbeid. Deze drie perspectieven, te
weten; karakteristieken van het werk, karakteristieken van de werknemer en de karakteristieken van de ‘fit’ tussen
werk en werknemer (Schouteten,2001:18). staan in deze paragraaf centraal.
Karakteristieken van het werk
Bij de ‘karakteristieken van het werk’ richt men zich op de kenmerken van de arbeid zelf als de kwaliteit van de
arbeid Ruysseveldt van en Von Grumbkow, 1990:14). Hierbij wordt kwalitatief goede arbeid gezien als arbeid die
verricht wordt op een werkplek die aan van te voren gespecificeerde normen voldoet (Witte de en van
Ruysseveldt,2004:33). Door het formuleren van normen die onafhankelijk zijn van individuele verschillen tracht men
de essentie van kwalitatief goede arbeid te grijpen. Een voorbeeld hiervan is de mate waarin het werk bevredigende
sociale contacten toelaat. Hiermee wordt gesuggereerd dat bepaalde hoog geclassificeerde kenmerken van arbeid
voor alle werknemers dezelfde positieve gevolgen zal hebben en dat deze dus onafhankelijk van individuele
verschillen bepaald kunnen worden (Ruysseveldt van en von Grumbkow, 1990:14).
Karakteristieken van de werknemer
In dit perspectief is de kwaliteit van de arbeid niet gerelateerd aan de kenmerken van de arbeid zelf maar aan de
gevolgen van het werk voor de werknemer (Witte de en van Ruysseveldt,2004:33). Hierbij wordt gekeken naar
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persoonlijke karakteristieken die van invloed zijn op de uitkomsten van het werk. Voorbeelden van dergelijke
persoonlijke karakteristieken zijn: leeftijd, geslacht en burgerlijke status. Ook karakteristieken als flexibiliteit en
eigenwaarde kunnen hierin meegenomen worden (Schouteten,2001:18‐19).
Karakteristieken van de ‘fit’/relatie’ tussen werk en werknemer
In het derde en laatste perspectief ligt de nadruk op de kenmerken van het werk in verhouding tot de kenmerken van
de werknemer. Hierbij wordt ook wel gesproken over de ‘fit’ tussen werkplek en werknemer. Doordat werknemers
qua kenmerken van elkaar verschillen reageren zij ook anders op dezelfde kenmerken van een arbeidssituatie
(Ruysseveldt van en von Grumbkow,1990:14)
Gezien vanuit deze drie perspectieven is een grote diversiteit aan theorieën, artikelen en boeken geschreven. In de
volgende vier paragrafen zet ik de meest prominente op een rij.

5.3.1. De Sociotechnische systeemtheorie
De sociotechnische systeemtheorie is één van de meer prominente theoretische raamwerken die veelvuldig gebruikt
wordt in de Nederlandse discussie omtrent de kwaliteit van de arbeid. De kern van deze theorie stelt dat werk en
organisaties ontworpen via bepaalde principes de kwaliteit van de organisatie en van de arbeid verhoogd. Deze
principes zijn gebaseerd op het streven naar balans tussen problemen in het werk en de marge om met deze
problemen om te gaan (Schouteten, 2001:26). De Sitter, die de eerste versie van de sociotechnische systeemtheorie
in 1974 presenteerde, verfijnde deze later tot een versie waarin organisaties en alle subsystemen van organisaties als
sociale systemen werden beschouwd (Delarue, 2009:28).

5.3.2. De Arbeidsprocesbenadering
Vanuit de arbeidsprocesbenadering wordt de kwaliteit van de srbeid beschreven als de beoordeling van kenmerken
van de arbeidssituatie in termen van de belangen van het personeel. Kwaliteit van de arbeid wordt gezien als een
onderwerp van strijd en conflict, doordat deze benadering stelt dat personeelsbelangen niet altijd overeen zullen
komen met de belangen van het management (Ruysseveldt van et al, 2004:11) De arbeidsprocesbenadering is
ontstaan in de jaren zeventig vanuit een korte maar krachtige opleving van vroegere marxistische theorieën over
moderne kapitalistische organisaties. Hierdoor heeft deze benadering vooral veel aandacht voor het bestaan van
tegenovergestelde belangen en wensen van verschillende partijen in de arbeidsorganisatie. Deze visie komt vooral
naar voren in de definitie van Kwaliteit van de Arbeid die binnen de arbeidsprocesbenadering gehanteerd wordt:
“Kwaliteit van de Arbeid is een beoordeling van kenmerken van de arbeidssituatie in termen van de belangen van het
personeel” (Ruysseveldt van et al, 2004:113).

2.16.1. De Delftse meetkit of Delftse School
Ontwikkeld door onderzoekers aan de universiteit van Delft in de jaren 80 is de Delftse school een instrument voor
het organisatiediagnoses en het meten van de kwaliteit van de arbeid. Het doel hierbij is om de relatie tussen de
organisatie van het werk en mensen die het werk uitvoeren aan te tonen. Deze theorie gaat ervan uit dat de kwaliteit
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van de arbeid bepaald wordt door de interactie tussen de organisatie van het werk en werknemer
(Schouteten,2001:30).
Aan de basis van de Delftse benadering ligt het idee dat het verrichten van werk gevolgen heeft voor de organisatie
en de samenleving aan één kant en voor de werknemer aan de andere kant. Het arbeidsgedrag van werknemers is
afhankelijk van de kenmerken van de arbeidssituatie en de kenmerken van de werknemer.

5.3.3. Job Characteristics Model
De vierde en laatste theorie die hier besproken wordt, is het job characteristics model van Hackman and Oldham.
Deze theorie meet op micro niveau arbeidskarakteristieken die relevant zijn voor arbeidsmotivatie, de effectiviteit
van de arbeid en tevredenheid. Hackman and Oldham streven er in hun model naar weer te geven waarom bepaalde
banen leiden tot een hoge interne arbeidsmotivatie, hoge tevredenheidgroei, hoge algemene arbeidstevredenheid
en hogere arbeidseffectiviteit. In hun model theorie stellen Hackman and Oldham dat om deze uitkomsten te
realiseren drie kritieke psychologische gesteldheden aanwezig moeten zijn in de individuele werknemers. Zo moeten
werknemers kennis bezitten van de resultaten van het werk, werknemers moeten verantwoordelijkheid dragen voor
de resultaten en de werknemer moet het werk als zinvol ervaren. Deze kritieke psychologische gesteldheden worden
beïnvloed door vijf kern arbeidsdimensies. (Zie figuur 3), waarop iedere werknemer anders reageert. Hierdoor
hebben Hackman en Oldham enkele moderende variabelen aan het model toegevoegd. Deze moderende variabelen
beïnvloeden de reacties van een persoon op arbeid.

Figuur 3 Job Characteristics model; Hackman and Oldham (1980)

5.4. De essentie van de verschillen tussen besproken theorieën
Voorgaande theorieën laten zien dat het onderzoeksveld een grote diversiteit aan visies en modellen bevat die elk de
kwaliteit van de aArbeid in een ander verschillend licht zien. Deze paragraaf behandelt de essentie van deze
verschillen, welke terug te leiden is naar ofwel theorieën die persoonsafhankelijk ofwel theorieën die
persoonsonafhankelijk zijn. Ik analyseer beide typen aan de hand van besproken theorieën. Beide groepen worden
ook getypeerd als respectievelijk een risicomodel en een interactiemodel (christis, 2008:51‐53).
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Persoonsonafhankelijk

Persoonsafhankelijk

Werkgebonden oorzaken van stress

Persoonsgebonden oorzaken van stress

Omgeving werknemer

Person environment fit (PE – fit)
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NOVA WEBA

Figuur 4: Risicomodel versus Interactiemodel
Bovenstaande modellen geven twee verschillende manieren aan om naar de kwaliteit van de arbeid te kijken.
Christis (2008) geeft een vergelijkbare indeling aan door een tweedeling te maken in ‘werkgebonden oorzaken van
stress’ en ‘persoonsgebonden oorzaken van stress’. Deze oorzaken hanteert hij als oorzakelijke criteria voor het
identificeren van arbeid als een ‘stressbaan’ of een ‘baan met stressrisico’s’ (Christis,2008:51).
Wanneer we dit terugkoppelen naar de twee modellen kunnen beiden als volgt worden getypeerd. Het risicomodel is
een persoonsonafhankelijk model, welke risico’s in het werk ontwaart en niet naar de persoon zelf kijkt. Het
interactiemodel bestudeert de interactie tussen een persoon en zijn werk, waardoor deze benadering
persoonsafhankelijk is.
Wanneer op basis van deze indeling naar een aantal van de hiervoor besproken theorieën gekeken wordt lijken deze
onder beide modellen verdeeld te kunnen worden.
Schouteten
In de verdeling in theoretische perspectieven spreekt Schouteten (2001) over karakteristieken van de werknemer en
karakteristieken van de fit tussen werk en werknemer. Beide vallen onder het interactiemodel waarbij de omgeving
van de werknemer, als ook de arbeidsinhoud en de organisatie van het werk, onafhankelijk zijn van de kenmerken
van de werknemer. Hierbij staat het gedrag van de werknemer centraal: Hoe deze omgaat met het werk en hoe
diegene zich hierbij voelt. Omdat dit verschilt van persoon tot persoon vallen beide perspectieven onder het
interactiemodel.
De derde variant die hij bespreekt is ‘karakteristieken van het werk’, waar hij suggereert dat bepaalde hoog
geclassificeerde kenmerken van de arbeid voor alle werknemers dezelfde positieve gevolgen hebben en
onafhankelijk zijn van individuele verschillen. Vanuit deze visie kan deze onder het risicomodel geschaard worden.
Een theorie die door Schouteten naar voren gedragen wordt en ook passend is onder het interactiemodel is de
Person Environment Fit. Deze theorie verklaart waarom medewerkers ongeacht de risicovolle werksituatie toch
tevreden kunnen zijn. Zo stelt deze theorie aan te nemen dat werknemers vanuit hun rationaliteit streven naar een
vorm van consistentie in hun gedichtenpatroon. Wanneer het oordeel of de verwachtingen niet corresponderen met
de omgeving is er sprake van dissonantie, welke door de werknemer door het veranderen van zijn omgeving of het
bijstellen van zijn cognities aangepast wordt (Knoop en Schouteten, 2006:312).
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De Sitter
De Sitter beschrijft kwaliteit van de arbeid aan de hand van een meer objectieve, universele norm. Hij laat zich hierbij
leiden door de essentie van de arbeid zelf, opdat een werknemer objectief zin kan geven aan diens handelen. (
Ruysseveldt van en von Grumbkow, 1990:17). Deze redenering is persoonsonafhankelijk en valt onder het
risicomodel. Het interactiemodel kenmerkt zich door het tegenoverstelde, een subjectieve beoordeling.
Algemene interpretatie
Kijkend vanuit voorgaande theorieën zijn werknemers volgens het interactiemodel onderdeel van en participant in
de uitkomst. Binnen het risicomodel worden de uitkomsten van het werk objectief beoordeeld. Als instrument kan
men bij het risicomodel bijvoorbeeld gebruik maken van de recent ontwikkelde WEBA, welke stelt dat de
arbeidsomstandigheden niet alleen door materiële en fysieke factoren worden bepaald (Projectgroep
WEBA,1989:14). Het interactiemodel daarentegen kan het beste gebruik maken van de NOVA WEBA, een vragenlijst
die ‘expert‐matig’ standaard referenties en normen voor kwaliteit van de arbeid biedt.
Nu, aan ‘t einde van deze paragraaf, is het belangrijk te bepalen met welk model ik verder ga richting het bestuderen
van de beste wijze waarop de kwaliteit van de arbeid in de hippische sector gemeten kan worden.
Gezien voorgaande uiteenzetting kies ik hier voor de persoonsonafhankelijke benadering oftewel het risicomodel. De
reden hiervoor is dat ik de kwaliteit van de arbeid als een objectief begrip behandel, welke verwijst naar een oordeel
over het werk en de risico’s daarvan voor de werknemer. Hiernaast is uit het vooronderzoek naar voren gekomen dat
werknemers tevreden lijken te zijn, ondanks de risico’s die de arbeid onmiskenbaar bevat. De visie vanuit de PE fit
lijkt hier als verklaring voor het algemene werknemersgevoel terug te komen.

5.5. Het beoordelen en beschrijven van de Kwaliteit van de Arbeid
De beoordeling van de kwaliteit van arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de
werknemer. Dit oordeel omvat twee verschillende dimensies: Aan de ene kant bestaat er een descriptieve dimensie,
waarbij kennis vereist is omtrent de kenmerken van het werk en de gevolgen voor de taakvoerder. Aan de andere
kant spreekt men van een normatieve dimensie, waarbij een norm nodig is om kwalitatief goede en kwalitatief
slechte banen van elkaar te onderscheiden.
Alhoewel er verschillende zienswijzen bestaan betreffende deze twee dimensies (Ruysseveldt van, 2001:19), bestaat
consensus betreffende de wijze waarop uitspraken over de kwaliteit van arbeid ontstaan, namelijk door het
beoordelen van een waargenomen toestand, welke geschiedt op basis van een kader van opvattingen en normen
(Ruysseveldt van en von Grumbkow,1990:37).
Dit kader leidt binnen de literatuur tot twee verschillende benaderingen gericht op het vormen van een oordeel over
de kwaliteit van arbeid, te weten:


Niveau van analyse



Het hanteren van objectief‐structurele dan wel subjectief‐culturele normen bij de beoordeling van de
kwaliteit van arbeid.” (Ruysseveldt van en von Grumbkow, 1990:18).
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Niveau van analyse
Bij het beoordelen en daarna verbeteren van de kwaliteit van arbeid kijkt men naar het niveau van analyse om te
komen tot een plan van aanpak. Drie verschillende niveaus die hierbij worden onderscheiden, zijn: het microniveau
(de werkplek), het mesoniveau (het bedrijf) en het macroniveau (het arbeidsbestel).
Hierdoor kan men overwegen uitsluitend in te grijpen in een takenpakket of afzonderlijke functie of tot de conclusie
komen dat de gehanteerde technologie in het traject betrokken dient te worden (Ruysseveldt van, 2001:20).
Vanuit de eerder besproken persoonsonafhankelijke visie zal de kwaliteit van de arbeid binnen de sector op
microniveau gemeten worden. Juist met deze persoonsonafhankelijke benadering ben ik staat om bij de analyse de
nadruk te leggen bij het mesoniveau.
Objectief‐structurele en subjectief‐culturele normen
Het hanteren van subjectief‐culturele dan wel objectief‐structurele normen bij de beoordeling van de kwaliteit van
arbeid komt voort uit de opvatting dat uitspraken betreffende de kwaliteit van arbeid altijd een normatieve
component dienen te bevatten en dat aan elk oordeel bepaalde waarden en normen ten grondslag liggen.
Subjectief‐culturele normen zijn persoons‐ en cultuurgeboden, waardoor deze plaats en tijdsafhankelijk zijn.
Uitgaand van een meer objectieve benadering wordt aan de hand van objectief‐structurele normen getracht een
universele norm te ontwikkelen die algemeen aanvaard en toepasbaar is, wat men tracht te bereiken door
kwaliteitskenmerken te vinden die zowel algemeen toepasbaar zijn, maar niet beïnvloed worden door veranderingen
in tijd, persoon en cultuur (Ruysseveldt van, 2001:20)
Werknemers hebben volgens deze benadering belang bij het beter beheersen van hun arbeidstaak, wat ze niet
ontlenen aan individuele kenmerken zoals subjectieve opvattingen, maar aan collectieve kenmerken die ontleent
worden aan de positie binnen machtsverhoudingen. Kritiek op deze criteriafactor is gericht op het feit dat
geformuleerde normen hierbij afstand nemen van verschillen in opvattingen tussen personen. De vraag wat deze
norm betekent wanneer bepaalde actoren deze niet zinvol vinden geeft dit helder weer (Ruysseveldt van en von
Grumbkow, 1990:17).
De keuze voor een subjectieve of objectieve benadering met betrekking tot de kwaliteit van arbeid heeft vergaande
consequenties. Wanneer binnen een onderzoek gekozen wordt voor een subjectieve benadering, dan is het
onmogelijk om een norm te hanteren die zowel onveranderlijk in de tijd als algemeen aanvaard is, waardoor het
belangrijk wordt een relatieve norm te hanteren. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat eenzelfde arbeidssituatie door
verschillende werknemers op uiteenlopende wijze wordt beoordeeld en dat kwalitatief goed beoordeelde functies
op een later tijdstip, als gevolg van gewijzigde opvattingen, aanzienlijk lager worden gewaardeerd (Ruysseveldt van
et al, 2004:33).
Op de vraag of de kwaliteit van arbeid binnen een onderzoek dan ook op objectieve of subjectief wijze vastgesteld
dient te worden bestaat in de literatuur geen eensgezindheid. Dilemma hierbij is; “ waar subjectief‐culturele
benaderingen verworpen worden omdat zij niet tegemoet komen aan de eis een algemeen aanvaarde en in de tijd
onveranderlijke norm te hanteren, worden objectief‐structurele benaderingen verworpen juist omdat ze aan deze eis
voldoen en men geen rekening houdt met verschillen in opvattingen tussen mensen” (Ruysseveldt van, 2001:21). Van
Hoof (1980) wijst erop dat het precies de spanningsverhouding en de wisselwerking tussen de objectieve situatie (de
structuur) en de subjectieve zingeving (de cultuur) is, die ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van arbeid
mogelijk maakt. De Sitter geeft een meer objectieve, universele norm bij de beoordeling van de kwaliteit van arbeid.
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Hij laat zich bij het beschrijven van de essentiële eigenschap van de kwaliteit van arbeid enkel leiden door de essentie
van de arbeid zelf, waarmee hij afstand neemt van de arbeidsinhoud, aangezien deze steeds verandert en dus niet
essentieel is. De regelcapaciteit gebruikt De Sitter als een objectieve, structurele voorwaarde die in het arbeidsproces
aanwezig dient te zijn, opdat een werknemer subjectief zin kan geven aan zijn handelen (Ruysseveldt van en von
Grumbkow, 1990:19).
De Vier A’s, VGW en ASA
Bij het kiezen van een instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van de arbeid kan men onderscheid maken
tussen verschillende indelingen. De drie meest prominente indelingen zijn ‘de vier A’s’, ‘VGW’ oftewel Veiligheid,
Gezondheid en Welzijn en ASA.. In de drie volgende subparagrafen zullen voornoemde indelingen kort worden
besproken.

5.5.1. De vier A’s
De eerste opvatting van kwaliteit van de arbeid is van oudsher een klassieke indeling, te weten : arbeidsinhoud,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

De arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en naar de wijze waarop arbeidstaken verricht
dienen te worden. Deze dimensie wordt vaak beschouwd als een belangrijk kenmerk van een arbeidssituatie,
aangezien een uitdagende baan zich met name kenmerkt door een aantrekkelijke, gevarieerde en boeiende
arbeidsinhoud. Hierbij zijn belangrijke aandachtspunten, autonomie, taakstructuur, samenwerkingsmogelijkheden en
kwalificatievereisten (Ruysseveldt van, 2001:19).
De arbeidsomstandigheden geven de fysieke omstandigheden weer waaronder arbeid uitgevoerd wordt
(Groot de, 2005:22) Centraal hierbij staat de mate waarin deze arbeidsomstandigheden de werknemer lichamelijk
en/of geestelijk belasten (Ruysseveldt van, 2001:19). Gezondheid op het werk dient dan ook als een belangrijk
onderdeel van het te voeren beleid te worden behandeld. Pot en Koningsveld (2009) bekrachtigen dit door recent
enkele redenen te benoemen aandacht te besteden aan het beschermen van de gezondheid van werknemers. Zo
stellen zij dat gezondheid een waarde op zich is en dat de preventie van gezondheidsproblemen en ongevallen op het
werk eventueel te maken kosten meer dan rechtvaardigt. Ook de huidige globalisatie maakt dat de gezondheid van
werknemers een essentiële eerste vereiste is voor economische ontwikkeling en productiviteit. Een derde reden voor
het belang van het beschermen van de gezondheid van werknemers zien zij in het terugdringen van de kosten die
door slecht arbeidsomstandigheden bij zowel de onderneming als de samenleving ontstaan. Pot en Koningsveld
concluderen door te zeggen dat investeringen in preventie daadwerkelijk hun vruchten af werpen (Pot en
Koningsveld, 2009:10). De consequenties van slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemer zelf zijn echter ook
serieus. Werknemers kunnen te lijden hebben onder gezondheidsverslechteringen, welke een onvoldoende kwaliteit
van leven tot gevolg hebben. In sommige gevallen kan letsel zelfs leiden tot een verminderd vermogen voor
werknemers om in hun eigen onderhoud te voorzien, welke de werkgever mogelijk voor hoge kosten zet (Pot en
Koningsveld, 2009:16).
Voornoemde arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd binnen het kader van de arbowetgeving. Hierin staat mede de
taak van de werkgever vermeld, die zorg dient te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van diens werknemers.
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Ondanks dergelijke regelingen/wetgeving kunnen arbeidsomstandigheden toch als belastend of risicovol ervaren
worden. Dit is echter per werknemer verschillend en afhankelijk van persoonseigen kenmerken (Bekkers et al,
2008:49)
De arbeidsvoorwaarden betreffen alle afspraken tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de
voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt (Ruysseveldt van, 2001:19) Deze afspraken kunnen worden
onderverdeeld in primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, als loon, verlofregelingen en
opleidingsmogelijkheden. In de literatuur worden dergelijke voorwaarden vaak beschouwd als belangrijke
motiverende factoren voor werknemers (Bekkers et al, 2008:72).
De arbeidsverhoudingen betreffen de aard van de verhoudingen tussen de verschillende belangenpartijen in de
organisatie (Groot de,2005:22) Belangrijke aspecten van arbeidsverhoudingen zijn: de wijze waarop werkgevers en
werknemers met elkaar omgaan, de wijze waarop hun onderlinge samenwerking is georganiseerd en de manier
waarop onderlinge conflicten rond verdelingsvraagstukken worden opgelost. Ook het thema medezeggenschap is een
belangrijk aspect binnen de dimensie arbeidsverhoudingen. Hierbij bezitten werknemers wettelijke
inspraakmogelijkheden (Witte de en van Ruysseveldt,2004:19). Belangrijk binnen de dimensie arbeidsverhoudingen
is dat door het aangaan van een arbeidsrelatie er een gezagsverhouding ontstaat die de werkgever
beschikkingsmacht geeft over het arbeidsvermogen van de werknemer in ruil voor een vergoeding voor de
arbeidsprestaties (Ruysseveldt van en van Hoof, 2006:21).

5.5.2. VGW
Met de introductie van de Arbowet wordt uiting gegeven aan de trend van het bevorderen van de kwaliteit van de
arbeid, als ook aan de interpretatie van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (Schouteten, 2001:40). In deze
wet wordt de kwaliteit van de arbeid beschreven aan de hand van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Met de
invoering van de Arbowet wordt getracht het ontstaan van veiligheids‐ en gezondheidrisico’s te voorkomen en
bestaande risico’s te verkleinen. Hiernaast richt de Arbowet zich ook op het voorkomen van het ontstaan van
welzijnsrisico’s en het verkleinen van bestaande risico’s (Projectgroep WEBA, 1989:15). Operationalisatie van een
gedeelte van de term, te weten W, leidt tot het instrument WEBA.

5.5.3. ASA
Voornoemd concept Veiligheid, Gezondheid en Welzijn, kan ook in zijn geheel geoperationaliseerd worden aan de
hand van het ASA‐instrument. ASA staat voor Arbeidssituatieanalyse en is ontwikkeld door het Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden (NIA). 32 De bedoeling achter het creëren van de ASA was een instrument te ontwerpen
waarmee Welzijnsrisico’s en gezondheidsrisico’s in industriële werksituaties in kaart gebracht zou kunnen worden.
Deze inventarisatie geschiedt volgens een systematische methode,waarmee een aantal vaste kenmerken van werk
en werkomstandigheden beschreven en beoordeeld kunnen worden (ASA handleiding, 1989:4‐5).

5.6. Conclusie
In dit deel van het theoretisch kader stond het thema “kwaliteit van de arbeid’ centraal. Deelvraag 1c:
“Op welke wijze is sociaal arbeidsbeleid vertaald naar kwaliteit van de arbeid? ”
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diende door middel van dit gedeelte van hoofdstuk 2 beantwoord te worden. Om deze beantwoording mogelijk te
maken stond in het eerste deel van deze verhandeling de vraag “Wat is kwaliteit van de arbeid?” centraal. Een
bespreking van het thema arbeid gaf een toelichting op wat als arbeid en wat als niet‐arbeid kan worden beoordeeld
en welk onderscheid er gemaakt kan worden tussen formele en informele vormen van betaalde arbeid. Het begrip
kwaliteit van de arbeid werd vervolgens besproken aan de hand van de definitie van Ruysseveldt (2001), die stelde
dat de kwaliteit van de arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer.
Hierna werden vogelvlucht de debatten, verschillende benaderingen en controverses rond kwaliteit van de arbeid
besproken aan de hand van drie verschillende perspectieven. Vervolgens werd aan de hand van de sociotechnische
systeemtheorie, de arbeidsprocesbenadering, de Delftse school en het job characteristics model de grote variëteit
aan visies op het onderwerp aangetoond.
Dit deel van het theoretisch kader werd afgesloten met een bespreking van de verschillende benaderingen gericht op
het beoordelen en beschrijven van de kwaliteit van de arbeid. Hieruit kwam naar voren dat hierbinnen twee
verschillende benaderingen te onderscheiden zijn: niveau van analyse en objectief‐structurele versus subjectief‐
culturele normen, gevolgd door een operationalisatie aan de hand van de vier A’s, VGW en ASA..
Geconcludeerd kan worden dat met dit deel van het theoretisch kader deelvraag 1c beantwoord is, waarmee de
beantwoording van deelvraag 1 voltooid is. Om een duidelijke weergave van de beantwoording deelvraag 1:” Wat
houdt sociaal arbeidsbeleid in theorie in?” te kunnen weergeven, wordt deze in de volgende subparagraaf nogmaals
kort besproken.

5.7 Na de afdaling: beantwoording en vertaling naar normen
Vanuit voorgaand theoretisch kader is het mogelijk om voor deelvraag één een gefundeerd antwoord te kunnen
formuleren. Deze paragraaf bevat een korte weergave van dit antwoord uit de vergaarde informatie,

5.7.1. Beantwoording eerste deelvraag
De deelvraag die met behulp van het theoretisch kader beantwoord dient te worden luidt:
“Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in theorie in?”
Voor de beantwoording van bovenstaande vraag is gekozen voor een onderscheid tussen drie verschillende
beleidsniveaus: strategisch niveau (overheid), tactisch niveau (sector) en operationeel niveau (onderneming).
Voor deze drie niveaus zijn binnen de deelvraag aparte subvragen opgesteld. De beantwoording van iedere subvraag
levert inzicht in de term sociaal arbeidsbeleid op het behandelde specifieke niveau.
Sociaal arbeidsbeleid is een strategisch concept welke gekenmerkt wordt door zijn hoge abstractieniveau. De
richtlijnen zullen derhalve op dit niveau ook een abstracte afspiegeling daarvan vormen.
Sociaal arbeidsbeleid dient een integraal onderdeel van algemeen beleid te vormen Een voorbeeld van sociaal
arbeidsbeleid op strategisch niveau is de rol, de invulling en het gebruik van de arbeidsomstandighedenwet. 33
Sociaal arbeidsbeleid op tactisch niveau wordt sociale innovatie genoemd. Deze Innovatievorm richt zich op
verbeteringen en vernieuwingen op niet‐technisch terrein. De bouwstenen van sociale innovatie zijn het stimuleren
van creativiteit en modernisering met het oog op een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei. 34
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Sociaal arbeidsbeleid vertaald naar een benadering op operationeel niveau wordt kwaliteit van de arbeid genoemd.
Deze praktische benadering verwijst naar een oordeel over het werk en de risico’s daarvan voor de werknemer.
Binnen dit operationele kader worden binnen ondernemingen de volgende categorieën nader onderzocht, te weten:
de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen.

5.7.2. Voornaamste bevindingen uit de theorie
Uit de voornaamste bevindingen in het theoretisch kader zijn enkele normatieve richtlijnen afgeleid. Deze richtlijnen
dienen als handvaten voor de toetsing in de praktijk, met als doel het beschrijven van de verschillen en
overeenkomsten tussen de richtlijnen afgeleid uit de literatuur en de werkelijke situatie in de hippische sector. Met
deze normatieve richtlijnen wordt deelvraag 3a beantwoord.
Deze normen worden hieronder kort per beleidsniveau beschreven, waarbij per norm één of meerdere indicatoren
worden toegevoegd welke in een later stadium (hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen) als leidraad dienen voor
het vergelijken van theorie en praktijk aan de hand van onderstaande normen. In de conclusies en Aanbevelingen
(hoofdstuk acht) worden deze vergeleken met de resultaten uit hoofdstuk zeven. Het operationele, toetsbare
karakter van deze normen wordt in hoofdstuk acht nader besproken.
Sociaal Arbeidsbeleid:


Sociaal Arbeidsbeleid dient een integraal onderdeel te vormen van algemeen beleid binnen
ondernemingen.


Indicatoren:de diverse items onderzocht binnen het onderzoeksinstrument van Huys en van
Hootegem (1997), te weten: de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden en de
arbeidsverhoudingen. Een voorbeeld van één van deze items is het loobaan‐ en scholingsbeleid.



Ondernemingen zijn wettelijk verplicht zich aan de Arbowet te houden


Indicatoren: items binnen het thema arbeidsomstandigheden. Een voorbeeld van één van deze
items is de veiligheid.

Sociale innovatie :


Ondernemingen dienen in verbeteringen en vernieuwingen op niet‐technisch terrein evenveel te investeren
als in innovaties op technisch terrein.


Indicatoren: Investeringen in personeel aan de hand van de arbeidsvoorwaarden zoals onderzocht
in het empirisch onderzoek. Een voorbeeld van één van deze items is loopbaan‐ en
scholingsbeleid.



Sociale innovatie dient te ontstaan door samenwerking tussen werkgever en werknemer


Indicatoren: de items uit het thema arbeidsverhoudingen, zoals waardering en communicatie.

Kwaliteit van de Arbeid: 35


Ondernemingen dienen uitdagende banen aan te bieden, welke zich kenmerken door een aantrekkelijke,
gevarieerde en boeiende arbeidsinhoud.


Indicatoren: de diverse items binnen de arbeidsinhoud. Een voorbeeld van één van deze items is
aanpak en variatie werkzaamheden.
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De arbeidsomstandigheden binnen een onderneming mogen voor een werknemer niet lichamelijk of
geestelijk te zwaar belastend of risicovol zijn.


Indicatoren: de diverse items binnen de arbeidsomstandigheden zoals deze met behulp van het
onderzoeksinstrument onderzocht zijn. Een voorbeeld van één van deze items zijn de
gezondheidsrisico’s.



Ondernemingen behoren afspraken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden vast te leggen en na te
komen


Indicatoren: De arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn overwerk en salariëring.
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Deel III: Het Empirisch onderzoek
H6. Methoden van Onderzoek
In dit hoofdstuk worden de methodologische stappen verantwoord en uiteengezet met betrekking tot de wijze
waarop tijdens het onderzoek informatie wordt verzameld en geanalyseerd. De methoden van onderzoek die in dit
hoofdstuk besproken worden zijn opgesteld naar aanleiding van de hoofd‐ en deelvragen en verwachtingen zoals die
in voorgaande hoofdstukken geformuleerd zijn.
Allereerst wordt in paragraaf 6.1 ingegaan op de methodische verantwoording, waarin de aard van het onderzoek,
de onderzoekspopulatie, selectie van de steekproef en de selectie van de respondenten toegelicht wordt. Vervolgens
wordt in paragraaf 6.2 ingegaan op de dataverzamelingsmethode toegepast binnen dit onderzoek, waarbij
respectievelijk de onderzoeksstrategie, het meetinstrument en de rol van de onderzoeker worden besproken.
Paragraaf 6.3. beschrijft de methode van data‐analyse, gevolgd door een beschouwing van de betrouwbaarheid en
validiteit van dit onderzoek in paragraaf 6.4.

6.1. Methodische verantwoording
In deze paragraaf komt de methodische verantwoording aan de orde, waarbij de aard van het onderzoek, de
onderzoekspopulatie en de selectie van de respondenten behandeld wordt.

6.1.1. Aard van het onderzoek
Dit onderzoek is te typeren als een kwalitatief toetsend onderzoek op sectorniveau, waarbij het kwalitatieve
gedeelte van dit onderzoek wordt gevormd door de te houden interviews welke niet direct numeriek zijn, maar
bestaan uit verhalen of omschreven gedragingen. (Van der Velde et al.,2000:77) Het toetsende element van dit
onderzoek is terug te vinden in de beoordeling van de elementen en criteria zoals beschreven in de deelvragen 36
(Velde van der et al, 2000:24). Gezamenlijk dienen deze invulling te geven aan de beantwoording van de
probleemstelling zoals deze in hoofdstuk één is geformuleerd.
De concrete uitwerking van dit kwalitatief toetsend onderzoek zal volgens de richtlijnen van gestructureerd
onderzoek verricht worden, waarbij gericht gezocht wordt naar vergelijkingen tussen theorie en praktijk voor de
normen zoals deze geformuleerd zijn in subparagraaf 5.7.2. (Velde van der et al, 2000:77). Hiernaast worden de
thema’s arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen los van elkaar
onderzocht om algemene patronen te herkennen.
De essentie van de onderzoeksvraag: “Op welke wijze kan er vormgegeven worden aan sociaal arbeidsbeleid n de
hippische sector”, ligt in het intensief bestuderen van het begrip sociaal arbeidsbeleid vanuit diens synoniemen
“sociale innovatie ” en “kwaliteit van de arbeid.” Deze wordt onderzocht binnen de mogelijkheden die hiervoor
aanwezig zijn of hiervoor gevormd kunnen worden binnen de hippische sector.

49

6.1.2. Onderzoekspopulatie
Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd binnen hippische bedrijven aangesloten bij de FNRS. 37 De keuze voor
dergelijke bedrijven ontstond tijdens het verrichten van het vooronderzoek en is als volgt tot stand gekomen.
In Nederland zijn de meeste hippische ondernemingen aangesloten bij de FNRS waarneer deze officieel als
paardenbedrijf geregistreerd zijn. Ondernemingen die niet bij de FNRS bekend of aangesloten zijn, betreffen
voornamelijk bedrijven die niet officieel als paardenbedrijf geregistreerd staan. Inzicht verschaffen in de gang van
zaken (van personeel) binnen een niet‐geregistreerd paardenbedrijf betreft een geheel ander soort onderzoek, welke
eigen problemen met zich meebrengt, zoals het opsporen van dergelijke bedrijven en het verkrijgen van
medewerking daar deze bedrijven graag in de anonimiteit willen blijven. 38 Een vervolgonderzoek naar juist dit soort
bedrijven zou van toegevoegde waarde voor de gehele sector kunnen zijn. Ondanks dat niet –geregistreerde
paardenbedrijven niet worden meegenomen in dit onderzoek geeft het bestaan hiervan wel een duidelijke
afscheiding aan, te weten; landelijk geregistreerde – en niet geregistreerde hippische bedrijven.
Met de keus voor landelijk geregistreerde hippische bedrijven aangesloten bij de FNRS, bleek tijdens het
vooronderzoek dat de FNRS zelf meer dan bereid was om hun bedrijvendatabase te raadplegen en een lijst met
bedrijven te selecteren welke benaderd konden worden voor deelname aan het onderzoek.
De respondenten
De respondenten die als onderzoeksobjecten de spil vormen van dit onderzoek zijn werknemers van vier hippische
ondernemingen. Het gaat hier om betaalde medewerkers welke in dienst zijn van hippische bedrijven en als
kerntaken hebben het verzorgen van de paarden, lesgeven en/of het verrichten van administratieve diensten.
Opgelegde beperkingen aan de populatie betreffen geografische beperkingen, daar de respondenten allen in dienst
van de onderneming dienen te zijn en financiële beperkingen, daar ze een salaris van de onderneming dienen te
ontvangen en daarmee betaalde arbeidskrachten behoren te zijn,

6.1.3. Selectie respondenten
Zoals in subparagraaf 6.1.2. uiteengezet is gekozen voor werknemers van landelijk geregistreerde hippische
ondernemingen aangesloten bij de FNRS als respondenten binnen dit onderzoek. De keuze voor dergelijke
respondenten is in voorgaande subparagraaf reeds toegelicht, de wijze waarop de selectie van de respondenten zelf
tot stand is gekomen staat in deze subparagraaf centraal.
Nadat de FNRS aangaf zijn medewerking aan dit onderzoek te willen verlenen, door middel van het overleggen van
een lijst met bedrijven, zijn de tien bedrijven aanwezig op de lijst onderverdeeld in twee categorieën, te weten:
bedrijven met minder dan tien werknemers 39 “ kleinschalige hippische ondernemingen” en hippische bedrijven met
meer dan tien werknemers “ grootschalige hippische ondernemingen”. Uit elke categorie is willekeurige één bedrijf
gekozen, waarmee een totaal van twee bedrijven van de FNRS lijst geselecteerd zijn. Om de invloed van de FNRS op
de uitkomsten van het empirisch onderzoek te beperken is gekozen om de overige twee hippische ondernemingen
zelf te benaderen. Hierbij is de FNRS ledenlijst gebruikt, welke op diens website in te zien is. In deze lijst staan alle
hippische ondernemingen in Nederland die aangesloten zijn bij de FNRS.
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Het verschil tussen het selecteren van ondernemingen van de ledenlijst en van ondernemingen van de lijst verkregen
van de FNRS, is dat door twee bedrijven te selecteren van de ledenlijst de FNRS geen mogelijkheid heeft gehad deze
bedrijven zelf voor te selecteren.
Aangeschreven hippische ondernemingen
In totaal zijn twintig hippische ondernemingen aangeschreven en vervolgens telefonisch benaderd voor deelname
aan het onderzoek. Van deze twintig ondernemingen hebben vier ondernemingen de uitnodiging geaccepteerd (20%
van de benaderde ondernemingen) en hebben zestien ondernemingen de uitnodiging afgeslagen (80% van de
benaderde ondernemingen). Redenen voor het niet ingaan op de uitnodiging waren divers. Opvallend was echter wel
de voornamelijk negatieve reactie die de uitnodiging tijdens het telefonische verzoek opwekte. Zo zei één
ondernemer geen interesse te hebben om mee te doen aan “een dergelijk onderzoek” 40

41

en melde een andere

ondernemer “ik zie de noodzaak van een dergelijk onderzoek niet in. Tot ziens.” 42
Na afspraken gemaakt te hebben met vier hippische ondernemingen over wanneer hun deelname aan het onderzoek
plaats zou vinden, werd afgesproken om op de dag zelf aanwezige werknemers te selecteren voor het onderzoek.
Wel werden alle werknemers door de werkgever van te voren ingelicht. Er is gekozen om bij ieder bedrijf twee
werknemers te interviewen en een observatie op de werkvloer van twee uur.

6.2. Dataverzamelingsmethode
In deze paragraaf wordt de dataverzamelingsmethode besproken aan de hand van de onderzoeksstrategie en het
meetinstrument.

6.2.1. Onderzoeksstrategie: Multiple‐Casestudy
Na de keuze voor een kwalitatief toetsend onderzoek, welke zich richt op werknemers binnen landelijk
geregistreerde hippische ondernemingen, is het belangrijk deze door te vertalen naar een onderzoeksstrategie.
Deze strategie dient, nadat deze sectorspecifiek gemaakt is, het empirisch onderzoek van de juiste informatie te
voorzien, op de correcte wijze verworven.
De eerste stap bij de keuze en vorming van een onderzoeksstrategie is het bepalen in welke mate de onderzoeker in
het kader van deze thesis wil ingrijpen, zoals bijvoorbeeld in de onderzoekseenheid, en de mate waarin deze
algemeen geldige uitspraken wil doen, denk aan het willen generaliseren of juist een specifiek geval nauwgezet
willen bestuderen.(Van der Velde et al.,2000:78) Wanneer deze vragen bestudeerd worden aan de hand van ‘de
indeling van onderzoeksstrategieën op basis van twee dimensies’ van Runkel & McGrath (1972),( Runkel & McGrath
(1972), in Velde, M. van der e.a. (2000), p. 79) levert beantwoording van voorgaande vragen uiteindelijk een gekozen
onderzoeksstrategie op. Met de keuze voor het gedeeltelijk, maar niet te drastisch, willen ingrijpen in het onderzoek
en het willen bestuderen van verschijnselen binnen de natuurlijke omgeving past de Casestudy als
onderzoeksstrategie het beste binnen dit onderzoek.
Met behulp van de Casestudy worden bepaalde gegevens beschreven, geordend en verkend waarmee de gestelde
normen in hoofdstuk vijf gegenereerd en ter illustratie en uitbreiding van bestaande theorie verwerkt kunnen
worden. Hiervoor wordt een mulitple‐casestudy uitgevoerd binnen vier hippische bedrijven.
De gegevens zullen zoals hiervoor beschreven, uit meerdere bronnen, te weten hippische ondernemingen, verzameld
worden. Hiermee strekt de Casestudy zich uit over meerdere afzonderlijke cases (Yin, 2004: xv).
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Een voordeel van deze wijze van onderzoek is dat het de mogelijkheid biedt om verschijnselen in kaart te brengen
door de verschillende cases met elkaar te vergelijken op overeenkomsten en verschillen. Aangezien het doel deels
bestaat uit het vergelijking van hippische bedrijven waarbij de grote van de bedrijven van elkaar verschilt past dit
binnen het kader van deze onderzoeksstrategie (Velde van der, 2000:84).

6.2.2. Meetinstrument
Deze subparagraaf beschrijft de diverse meetinstrumenten gebruikt bij het verzamelen van de data.
Achtereenvolgens wordt de literatuurstudie, de semi‐gestructureerde interviews met werknemers en de observatie
bij de diverse hippische bedrijven besproken. Iedere dataverzamelingsmethode ondersteunt de beantwoording van
één of meer deelvragen. 43
Literatuurstudie
Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is verkennend literatuuronderzoek verricht naar de diverse thema’s
binnen deze thesis. Voor het selecteren van relevante wetenschappelijke literatuur zijn diverse bronnen
geraadpleegd. Zo is met name gebruik gemaakt van zoekmachines voor inzage in digitale en papieren publicaties. 44
Bij het selecteren van bronnen is getracht literatuur te raadplegen die jonger dan tien jaar is. Meerdere boeken en
publicaties gedateerd voor 2000 zijn opgenomen in het theoretisch kader vanwege diens belang voor het onderzoek .
Deze betroffen vaak originele publicaties van deskundigen waar de voorkeur aan werd gegeven.
Semi‐gestructureerd onderzoek
Binnen het empirisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een semi‐gestructureerd interview. Het doel van deze
interviews is om kennis, feiten en attituden van de respondenten te verkrijgen met betrekking tot de kwaliteit van de
arbeid in de hippische sector.
Met de keuze voor het semi‐gestructureerd interview als dataverzamelingsmethode kan er een grotere
verscheidenheid aan onderwerpen behandeld worden en is het mogelijk om meer gedetailleerde
achtergrondinformatie te verwerven. Een nadeel van deze onderzoeksmethode is dat een dergelijk interview meer
tijd in beslag neemt en dat de resultaten achteraf moeilijker analyseerbaar en generaliseerbaar zijn (Velde van der et
al, 2000:105).
Bij het interview wordt er gebruik gemaakt van een vragenlijst met open vragen die van te voren zijn vastgelegd,
maar welke toch de ruimte biedt om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen (Velde van der et al, 2000:107).
Tijdens het samenstellen van het onderzoeksinstrument welke gebruikt zal worden bij het semi‐gestructureerde
interview, is gebruik gemaakt van de benadering en vragenlijst zoals deze door Huys, Van Hootegem et al (1997) in
het boek “Bouwen en schaven aan de kwaliteit van de arbeid: een handboek”, is uitgewerkt. Hiermee zijn de
onderwerpen die aan bod komen in dit onderzoeksinstrument terug te leiden naar de vier A’s 45 , te weten
Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen. Afsluitend wordt de
respondenten gevraagd naar diens redenen om in de sector te gaan werken en welke voor en nadelen zij zien in het
werken in de sector.
Het onderzoeksinstrument is in de aanloop naar het veldonderzoek getest, tijdens een interview met een kenner en
jarenlange vrijwilliger van de hippische sector. Na afloop van het interview is met de testrespondent nagesproken
over het instrument en de wijze waarop de testrespondent vond dat het interview ging. Deze ‘analyse’ leidde tot een
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aanpassing van het onderzoeksinstrument, waarbij de vragen meer afgestemd werden op de toekomstige
respondenten. Hierbij werd niettemin goed in de gaten gehouden dat het karakter van de vraag behouden bleef. 46
Observatie
Een tweede meetinstrument gebruikt binnen het empirisch onderzoek is de observatie. Met de observatie als
meetinstrument is het mogelijk om complexere interacties tussen werknemers en het werkelijke gedrag van
werknemers te onderzoeken. Hiermee wordt de observatie een verlengde van het semi‐gestructureerde interview,
waarbij gekeken kan worden in hoeverre de mening van een respondent overeenkomt met het feitelijk handelen
waardoor deze een hoge realiteitswaarde heeft (Velde van der et al, 2000:102). Per bedrijf is een observatie van
twee uur afgenomen. Bij deze observatie is gebruik gemaakt van een observatieschema 47 , waarin het doel van de
observatie, observatievragen, geobserveerde werkzaamheden, de uitvoering van werkzaamheden, geobserveerde
arbeidsomstandigheden en opvallende zaken vermeld werden. 48

6.3. Data‐analyse
Na het afnemen van de interviews worden de resultaten geïnventariseerd. Om deze te kunnen analyseren dient de
verzamelde data gecodeerd te worden en dienen gedane uitspraken geselecteerd te worden (Velde van der et al,
2000:87). Om het voorgaande zo te ordenen dat alle verzamelde data binnen de Multiple‐casestudy inzichtelijk is,
wordt gebruik gemaakt van een lineair analytische wijze van het ordenen van de data. Hierbij wordt door middel van
een theoretisch kader een vergelijking met de praktijk gemaakt, welke vervolgens geanalyseerd en vergeleken wordt
(Velde van der et al, 2000:87).Deze analyse is terug te vinden bij het beantwoorden van deelvraag 3.

6.4. Betrouwbaarheid en Validiteit
De bewaking van de betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt voornamelijk verzorgd door de nauwkeurigheid
waarmee de deelvragen onderzocht worden (Velde van der et al, 2000:54). Door elke stap in het onderzoek in deze
‘methoden van onderzoek’ weer te geven wordt getracht hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Mede door
gebruik te maken van veel verschillende bronnen kunnen vergaarde gegevens onderling bevestigd worden. De
methode die hiervoor beschreven staat en gebruikt wordt binnen dit kwalitatief toetsend onderzoek is de Multiple‐
Casestudy. Deze methode heeft echter wel als nadeel dat de resultaten niet statistisch generaliseerbaar zijn (Velde
van der et al, 2000:82).
Bij de vragenlijst zoals die voor het semi‐gestructureerde interview gebruikt wordt is het in het kader van
betrouwbaarheid en validiteit belangrijk om te zorgen dat alle items werkelijk de daar behandelde begrippen dekken.
Om hier zeker van te zijn wordt een bestaande vragenlijst gebruikt waarvan bewezen is dat deze de items op een
juiste wijze onderzoeken. Deze is opgesteld door Huys, Pollet, Van Hootegem en Wouters (1997) en baseert zicht op
de vier A’s. Bij het afnemen van het de vragenlijst wordt respondenten de vraag voorgelegd of zij voor de analyse van
de interviews de uitwerking van het interview eerst terug willen lezen. Van alle geïnterviewde respondenten hebben
twee respondenten hiervoor gekozen. Zij waren het na het lezen van de transcriptie eens met de inhoud.
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H7 Kwaliteit van de arbeid in de hippische sector: Resultaten empirisch onderzoek
In dit hoofdstuk zullen relevante onderzoeksresultaten vergaard in het empirisch onderzoek zo objectief mogelijk
besproken worden. Dat doe ik door een algemene indruk te geven van de resultaten van het empirisch onderzoek
met betrekking tot personeelskenmerken en de vier A’s. 49

7.1. Inleiding
De behandeling van de resultaten verkregen uit het empirisch onderzoek wordt in dit hoofdstuk op de volgende wijze
gepresenteerd. Voorafgaand aan de behandeling van de vier A’s (paragraaf 7.3 tot en met 7.6) worden de
persoonskenmerken van respondenten nader bekeken.(paragraaf 7.2.) De Intentie achter de weergave van deze
kenmerken, is om later besproken thema’s als overwerken en beloning tegen deze data af te kunnen zetten en
hierbinnen patronen te kunnen herkennen.
Om de verwerking van de vier A’s zo gestructureerd en volledig mogelijk te presenteren worden de onderwerpen aan
de hand van een cross‐case analyse ‘algemene impressie’ en een cross‐case analyse ‘in detail’ nader onderzocht.
Bij de cross‐case analyse algemene impressie wordt getracht een algemeen beeld te schetsen van het desbetreffende
thema. Deze enigszins ongenuanceerde analyse vindt bij de cross‐case analyse in detail zijn verdieping. Beide
uiteenzettingen geven allereerst opvallende resultaten weer, welke vervolgens verder ondersteund worden met
quotes. Hierna wordt in paragraaf 7.7 ingegaan op de vraag in hoeverre de grootte van de hippische onderneming
het sociaal arbeidsbeleid beïnvloedt. In paragraaf 7.8. wordt de visie van de werknemer zelf omtrent sociaal
arbeidsbeleid als geheel weergegeven. Paragraaf 7.9. bevat een conclusie waarin opvallende uitkomsten uit
voorgaande paragrafen nogmaals besproken worden. Paragrafen 7.10. en 7.11. beantwoorden deelvraag twee
respectievelijk deelvraag drie. 50

7.2. De respondenten
Werknemers van grote en kleine hippische ondernemingen is gevraagd naar hun oordeel over de kwaliteit van de
arbeid binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. In deze paragraaf worden de persoonseigenschappen van deze
respondenten met elkaar verenigd, geordend en besproken. Dit geschiedt aan de hand van een cross‐case analyse
van de algemene indruk van de vergaarde data en een cross‐case analyse in detail. Deze indeling zal ook in de
volgende paragrafen bij de behandeling van de vier A’s herhaald worden. De relevantie van het bestuderen van de
persoonskenmerken van de respondenten is dat uit deze algemene vragen voorafgaand aan de behandeling van de
vier A’s een beeld ontstaat over wat voor type werknemers in de sector werkzaam zijn. Hiernaast biedt een
beschrijving van de respondenten data om de additionele patronen te kunnen ontdekken.
Subparagraaf 7.2.1. behandelt de analyse algemene impressie. Hier wordt de algemene indruk van de geanalyseerde
data besproken en verder geïllustreerd aan de hand van bijpassende persoonskenmerken. Subparagraaf 7.2.2
bespreekt de analyse van de onderzoeksresultaten in detail. Dit gebeurt aan de hand van een schema waarin
puntsgewijs opvallende kenmerken zijn weergegeven.
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7.2.1. Crosscase analyse algemene impressie
Geslacht en leeftijd
Wat opvalt is dat de meeste respondenten van hetzelfde geslacht waren en dat de spreiding in leeftijd relatief
beperkt is. Van de acht respondenten zijn er zeven van het vrouwelijk geslacht en één van het mannelijk geslacht. De
gemiddelde leeftijd van de respondenten betrof 27,1 jaar, met een spreiding van 22 tot 35 jaar.
Een significant verschil is waarneembaar in gemiddelde leeftijd tussen werknemers van grote bedrijven en
werknemers van kleine bedrijven. Met een gemiddeld van 29,75 jaar zijn werknemers van kleine hippische bedrijven
beduidend ouder dan deze van grote hippische bedrijven, welke een gemiddelde leeftijd hebben van 24,50 jaar.
Opleiding
Respondenten toonden aan over een grote variëteit aan voltooide opleidingen te beschikken.
De hoogst genoten opleiding voltooid door respondenten, varieerde van VMBO theoretische leerweg (middelbare
school) tot HBO agrarisch (hoger beroepsonderwijs). Vier van de respondenten voltooide een opleiding binnen de
hippische sector en vier respondenten volgde een opleiding in een andere (beroeps)richting. Van de werknemers
werkzaam bij een groot hippisch bedrijf zijn zes in bezit van een hippisch diploma, binnen kleine hippische
ondernemingen zijn dit er twee.
Arbeidsjaren in het onderzoeksbedrijf en in de sector
Opvallend is dat respondenten relatief lang werkzaam zijn in de sector en gemiddeld meer dan drie jaar bij dezelfde
werkgever in dienst zijn. Respondenten zijn gemiddeld 6,81 jaar werkzaam binnen de hippische sector. De kortst
werkende respondent vertegenwoordigt drie arbeidsjaren en de langst werkende vertegenwoordigd dertien
arbeidsjaren. Werknemers binnen de vier onderzoeksbedrijven ogen redelijk bedrijfsgebonden te zijn, afgaande op
het gemiddelde aantal dienstjaren. Zo is het gemiddelde aantal dienstjaren op het moment van onderzoek, bij de
huidige werkgever 3,37 jaar. 51 Dit aantal dienstjaren lijkt weer te geven dat werknemers binnen de
onderzoeksbedrijven relatief lang in dienst zijn bij diens werkgever. Dit beeld veranderd daarentegen wanneer
dezelfde gemiddelde berekend worden voor grootschalige en kleinschalige hippische ondernemingen. Zo is het
gemiddelde aantal dienstjaren bij kleinschalige ondernemingen 4, 45 jaar en bij grootschalige hippische
ondernemingen 2,29 jaar. 52
Burgerlijke status
Bij een meerderheid van de respondenten is sprake van een gezin met tweeverdieners. 53 De burgerlijke status van
de werknemers varieert tussen single en getrouwd. Vijf werknemers zijn samenwonend/ getrouwd of thuiswonend
en drie werknemers zijn afhankelijk van het eigen inkomen.

7.2.2. Crosscase analyse in detail
In deze subparagraaf worden de resultaten van het empirisch onderzoek met betrekking tot de persoonskenmerken
en bedrijfskenmerken per onderneming besproken. 54
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Persoonskenmerken in detail
Figuur 3 geeft een verdieping van de persoonskenmerken weer, in de volgorde waarin deze besproken zijn in de
vorige paragraaf.

Bedrijf

B1

B2

B3

B4

Geslacht

v/v*

v/v

m/v

v/v

Leeftijd

31/35

25/23

28/22

31/22

Opleiding

MBO/HBO

MBO/MBO

MBO/MBO

MBO/VMBO

Arbeidsjaren

7/9

7/3

9/3

13/3.5

Burgerlijke status

Samenwonend/

Alleenstaand/

Samenwonend /

Getrouwd /

Single

Thuiswonend

Alleenstaand

Thuiswonend

Figuur 5: Persoonskenmerken in detail**
* Werknemer 1 / Werknemer 2
** Bepaalde figuren in deze analyse worden met behulp van steekwoorden weergegeven, daar dit een concreter
beeld vormt van de data. In sommige figuren bleek een meer normatieve aanpak beter voor de analyse, omdat de
antwoorden zich hier meer voor leenden.
Opvallend is dat wanneer de dienstjaren in detail bekeken worden, hier een ander beeld uit naar voren komt dan
deze weergegeven per categorie. Ook wordt duidelijk dat respondenten in bedrijf één gezamenlijk een beduidend
hoger opleidingsniveau hebben dan bedrijf twee, drie en vier. Bedrijf één heeft ook een significant oudere
werknemer in dienst dan de andere onderzoeksbedrijven.
Gezien vanuit het perspectief dat bedrijf één en vier kleinschalige hippische ondernemingen zijn, is een groot verschil
in gemiddeld aantal dienstjaren tussen beide bedrijven. Met dit gegeven kunnen de gemiddelden eerder besproken
in deze paragraaf enigszins genuanceerd worden, door op te merken dat het verschil in dienstjaren geen direct
gevolg lijkt te zijn van de omvang van de onderneming. 55
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Het opleidingsniveau van de hippische ondernemingen

verschilt onderling enigszins, waarbij bedrijf één met een HBO en MBO opleiding hoger opgeleide werknemers heeft
dan de overige hippische ondernemingen. Bedrijf vier heeft het laagste opleidingsniveau met werknemers met een
VMBO en een MBO opleiding. 57 De discrepantie in gemiddelde leeftijd van werknemers tussen de verschillende
bedrijven lijkt zich vooral bij bedrijf één te manifesteren. Hier is de gemiddelde leeftijd van de werknemers 33 jaar,
tegenover 24, 25 en 26,5 jaar bij de overige bedrijven.

Evaluatie persoonskenmerken
Bij het analyseren van de data met betrekking tot de persoonskenmerken is dat de spreiding in leeftijd beperkt is, dat
relatief veel vrouwen werkzaam zijn in de sector en dat het gemiddelde opleidingsniveau MBO is.
De spreiding in leeftijd tussen de respondenten is beperkt, waarbij de leeftijd van de oudste werknemer 35 jaar is. De
relatief jonge arbeidspopulatie kan een indicator zijn dat bepaalde aspecten van de kwaliteit van de arbeid werken
boven een bepaalde leeftijd bemoeilijken. Verrassend is dat de analyse in detail laat zien dat de gemiddelde leeftijd
van respondenten in kleine ondernemingen hoger ligt dan in grotere ondernemingen. Een relatie tussen leeftijd en
grootte van een onderneming lijkt aanwezig, maar in hoeverre dit door de hele sector opgeld doet is onbekend.
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Het gedeelte van de respondenten die van het vrouwelijk geslacht zijn, lijken de aantrekkingskracht van de sector op
het vrouwelijk geslacht te benadrukken.

7.3. De Arbeidsinhoud
Het thema arbeidsinhoud is in de vragenlijst opgenomen om een beter beeld te krijgen van de aard en het niveau
van het werk. Ook de wijze waarop arbeidstaken verricht worden komt hierbij ter sprake. De volgende twee
subparagrafen bespreken de verschillende onderzochte items binnen het thema arbeidsinhoud.

7.3.1. Crosscase analyse arbeidsinhoud algemene impressie
Redenen toetreding als werknemer tot de hippische sector
Wat direct de aandacht trekt is dat een meerderheid van de respondenten aangeeft vanuit hobbymatige beoefening
doorgegroeid te zijn naar een betaalde baan in de sector. Van alle ondervraagden gaven zes werknemers aan vanuit
hobbymatige beoefening doorgegroeid te zijn naar een betaalde functie . Zo zei één werknemer:“ Nou omdat ’t
eigenlijk m’n hobby al was, dus makkelijk om van je hobby je beroep te maken natuurlijk,”(1/1 58 ) Meerdere
werknemers gaven aan van kinds af aan binnen de hippische sector hobbymatig actief te zijn: “ Vanuit m’n
kindertijd”(2/1), “ooit hier begonnen met ponyrijden”(2/2) en “ ik zat natuurlijk als klein meisje op paardrijden en
toen dacht ik, dat wil ik”(4/1) zo vertelden respondenten.
Twee werknemers kozen voor een functie in de sector na eerder werkzaam te zijn geweest in een andere branche. Zo
gaf één werknemer aan eerst lange tijd een kantoorbaan te hebben gehad en toen bewust koos om iets anders te
gaan doen.(1/2) De andere respondent meldde hierover: “ Ik wil gewoon lekker buiten werken, bezig zijn en
afwisseling”.(4/2)

Takenpakket werknemers
De verschillende werkzaamheden aanwezig in de diverse takenpakketten zijn in onderstaande tabel gecategoriseerd.
De linkerkolom beschrijft de werkzaamheden die binnen de takenpakketten van de respondenten vallen. De
rechterkolom beschrijft het aantal respondenten die deze taken in hun takenpakket hebben.

Gecategoriseerde werkzaamheden

Aantal werknemers

Stalwerk

6 werknemers

Instructie****

6 werknemers

Administratief *

1 werknemer

Tuigage en Toilettering**

1 werknemer

Bardienst

1 werknemer

Trainen rijpaarden ***

2 werknemers

Verzorgen rijpaarden ***

2 werknemers

Recreatieve activiteiten

1 werknemer

Figuur 6: Takenpakketten en werknemers
* Kantoorwerkzaamheden inclusief websitebeheer.
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** Tuigage behelst het schoonmaken, invetten en repareren van zadels e.d. Toilettering is het uiterlijk
verzorgen van aanwezige paarden en pony’s, waarbij staart en manen worden verzorgd en ingevlochten.
*** Algeheel welzijn van aanwezige paarden en pony’s.
**** Instructie betreft een ander takenpakket dan het trainen en verzorgen van rijpaarden.
Wat opvalt is dat de werkzaamheden met betrekking tot het stalwerk en de instructie door een meerderheid van de
werknemers uitgevoerd worden. Zes van de acht werknemers geeft aan stalwerk en/of instructie in hun takenpakket
te hebben. Het trainen en verzorgen van de paarden wordt door twee werknemers als onderdeel van het
takenpakket genoemd. Administratieve en recreatieve activiteiten, als ook bardienst en tuigage en toilettering zijn
taken die het minst in de diverse takenpakketten voorkomen.
Aanpak werkzaamheden
Uit de resultaten komt naar voren dat een meerderheid van de werknemers aangeeft aanzienlijke aanpakvrijheid te
hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Variatie in antwoorden van werknemers bemoeilijkt een duidelijk
kwantificering van de keuze‐ en aanpakvrijheid. Desondanks kan gesteld worden dat zes van de acht werknemers
melden een aanzienlijke aanpakvrijheid te hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden. De vraag in hoeverre
kiest u zelf uw manier / aanpak van uw taken, werd door één werknemer beantwoord met “Nou bijna negentig
procent”.(4/1) Op de keuze voor taken is er een relatieve vrijheid te constateren in de sequentie van de activiteiten.
Twee werknemers geven aan een meer rigide werkpatroon te hebben.(1/1 en 3/2) Een meerderheid van de
respondenten stelt dat voornamelijk de ochtend bestaat uit standaard werkzaamheden. Zoals één van de
ondervraagden omschreef: “je kunt het zelf wel een beetje invullen, logische volgorde maken van je dag, sommige
dingen moeten echt ’s ochtends (…) maar verder, als ’t maar gebeurt”. (2/2)
Variatie werkzaamheden
Bij bestudering van de variatie van de werkzaamheden blijkt dat de helft van de respondenten diens taken als divers
/ heel divers beoordeelt. Zoals één werknemer omschreef “ je lessen zijn nooit hetzelfde”.(4/1) Hiernaast gaven drie
respondenten aan de te verrichten taken gedeeltelijk als divers en gedeeltelijk routinematig van aard te beoordelen.
Één respondent geeft aan iedere dag hetzelfde te doen.
Werkzaamheden die door de ondervraagden als routinematig worden aangeduid, worden wel als zodanig
noodzakelijk geacht. Één werknemer zei hierover: “Dat zijn dingen die hetzelfde zijn, maar die moeten gebeuren
natuurlijk”(1/1) Variatie van meer en minder routinematige werkzaamheden voorkomt volgens werknemers
eentonige werkdagen. Enkele werknemers zeiden hierover: “ al denk je ja ’t is uitmesten en paarden poetsen, toch is
ieder dag weer anders”.(1/2) En “je combineert ’t natuurlijk (….) dus het is niet standaard eentonig werk”.(2/1)
Proportionele werkverdeling
Werknemers beoordelen de werkverdeling onder werknemers voornamelijk positief. Opvallend is daarentegen dat
beide respondenten van één specifiek onderzocht bedrijf hier negatief op antwoordden.” Ik doe geen stalwerk en
mijn collega doet eigenlijk al het stalwerk (…) op dit moment is dat gewoon niet gelijk verdeeld (…) ja zij heeft het
gewoon zwaarder”.(4/1) De collega van deze werknemer antwoordde hierop met “ik ben op dit moment de enige die
de jonge paarden rijdt, de enige die de bak bijhoudt (…) die het stalwerk bijhoudt”.(4/2) De zes werknemers bij de
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overige bedrijven zijn van mening zijn dat de taken binnen hun bedrijf wel gelijkmatig over alle werknemers zijn
verdeeld.
Afwijkingen werkprocedures
Geconstateerd is dat afwijkingen op werkprocedures in alle bedrijven voorkomen. Ondervraagde werknemers waren
het hierover niet altijd met elkaar eens. Twee werknemers geven aan de aanwezigheid van afwijkingen niet te
herkennen. De aard van de werkzaamheden van deze twee werknemers kan hierbij daarentegen een factor zijn, daar
enkele uit te voeren taken zich moeilijk in standaard werkprocedures laten vatten.
Zes werknemers geven aan dat afwijkingen in werkprocedures kunnen. Dit lijkt alleen voor te komen wanneer
afwijkingen echt noodzakelijk zijn, “Als er vanaf geweken wordt, dan uit noodzaak en niet uit macht der gewoonte”.
(2/1) Zoals in alle interviews naar voren komt, benoemen de respondenten het werken met levende have als
mogelijk complicerende factor met betrekking tot werkprocedures.
Tijdsdruk / deadlines
Tijdsdruk of deadlines wordt door respondenten niet als zodanig herkend. Drie respondenten geven aan af en toe of
niet vaak, te maken te hebben met tijdsdruk of deadlines. Één werknemer voegt hieraan toe “Ja, dat is meer dat ik ’t
zelf ook wil, omdat ’t dan gewoon één keer per maand sowieso gedaan is”.(2/1)
Vijf respondenten geven aan niet de indruk te hebben dat tijdsdruk of deadlines echt aanwezig is bij het uitvoeren
van hun werkzaamheden. Één werknemer verwoordt dit als volgt:” we hebben niet echt vaste tijden, maar dat kan
ook moeilijk, het zijn ook beesten. Je kan niet zeggen van we zetten alles weg en we stoppen er mee. Dat kan niet. Dus
ja moet je zelf ook flexibel in zijn, anders kan je slecht werken in dit vak. Dat is je zorg en als dat af is, dan is het
klaar”.(3/1) Een andere werknemer bevestigt deze uitspraak:” ja, dan werk ik wat langer (…) ja, je wilt wel eens op
tijd zijn voor je kinderen, maar verder…..”. (4/1)
Kwaliteit materiaal 59
De kwaliteit van het materiaal wordt over het algemeen goed beoordeeld. Werknemers bij één bedrijf beoordelen de
kwaliteit van het materiaal wisselend tot redelijk. De zes respondenten bij de andere drie bedrijven taxeren de
kwaliteit vooral als goed.
Bij het bedrijf dat afweek van de overige ondernemingen gaf één werknemer aan dat er goede en minder goede
kwaliteitsspullen aanwezig waren. De vraag of verbetering gewenst was wordt in beide gevallen met een bevestiging
beantwoord. Één van de medewerker zei hierover: ” dat wil je altijd, maar je hebt natuurlijk je financiële plaatje en je
spullen, dus je zou wel graag beter willen, maar ja”(4/1). Volgens de collega van deze medewerker is de kwaliteit van
het materiaal sinds indiensttreding verbeterd, daar deze volgens de medewerker voorheen van onvoldoende
kwaliteit was: “ Het was eigenlijk altijd van, daar is de zadelkamer en zoek maar wat uit” (4/2). Dit lijkt volgens deze
werknemer in de loop der tijd wel verbeterd te zijn, maar benadrukt net als andere respondenten, dat het altijd
beter kan. Van de overige zes werknemers geven vier aan dat wanneer materiaal volgens hen niet meer voldoet, dit
vervangen wordt (1/1, 1/2, 2/1 en 3/2).
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Werkoverleg 60
Opvallend bij dit item is dat de antwoorden omtrent de aanwezigheid en frequentie van het werkoverleg
conflicteren. Bij één bedrijf bestaat daarentegen consensus onder de twee geïnterviewde werknemers. Beide stellen
dat een werkoverleg binnen hun bedrijf niet als zodanig bestaat.(B4)
Uit de interviews komt naar voren dat overleg vaak bilateraal en informeel van aard is. Twee werknemers geven
expliciet aan ontstane problemen op de werkvloer in eerste instantie direct met de ondernemer te bespreken.(2/1
en 2/2) “ Dan ga gewoon direct naar A. of naar B.”.(2/1) en andere werknemer zei”A heeft dan liever dat je van te
voren even meld als er wat is”.(2/2) 61 Figuur 7 bevat een weergave van de aanwezigheid en frequentie van het
werkoverleg.

Bedrijf

B1

B2

B3

B4

Totaalbeeld

Werkoverleg

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

Nee/Nee

6 aanwezig /
2 niet aanwezig

Frequentie

2 mnd / 3 mnd

6 mnd / 1 week

1 mnd / 2 mnd

nvt

Onregelmatig

Figuur 7: Aanwezigheid en frequentie werkoverleg
Informele communicatie op de werkvloer
Het item “praatje tussendoor met collega’s” is bij zeven van de acht medewerkers aan bod gekomen. 62 Van de
ondervraagde werknemers geven alle werknemers aan voldoende mogelijkheid te hebben voor een praatje
tussendoor met collega’s. Eén werknemer geeft hierbij aan dat een praatje onderling enkel voorkomt wanneer de
werkzaamheden dit toelaten.
Toegankelijkheid ondernemer / leidinggevende
Wat opvalt is dat alle respondenten aangeven redelijk ongekunsteld contact op te kunnen nemen met diens
leidinggevende. Hierbij stelde één werknemer dit alleen te doen wanneer het probleem groot genoeg is. De overige
zeven werknemers gaven aan zelf geen moeite te hebben problemen met hun leidinggevende te bespreken.
Werknemers zeiden hierover onder ander: “ Ja kan ik alles tegen zeggen”(1/1), “ ja er is gewoon geen drempel”. (1/2)
en “ je moet hem wel even apart nemen, maar dan lukt het wel”. (3/1)

7.3.2. Crosscase analyse arbeidsinhoud in detail
Deze subparagraaf gaat in op de resultaten van het empirisch onderzoek betreffende de arbeidsinhoud per hippisch
bedrijf. Figuur 8 geeft een schematische weergave van in de vorige paragraaf besproken items en resultaten met
betrekking tot voornoemde items per bedrijf.

Items

B1

B2

B3

B4

Toetreding

Hobbymatig /

Hobbymatig /

Hobbymatig /

Hobbymatig /

werknemer

Carrièreswitch

Hobbymatig

Hobbymatig

Carrièreswitch
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Totaalbeeld
6H / 2C

Aanpak

Vastgelegd /

Eigen manier /

Eigen manier /

Eigen manier /

5 vastgelegd / 3

werkzaamheden

vastgelegd

vastgelegd

vastgelegd

gedeeltelijk

eigen manier

vastgelegd
Variatie

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk divers /

Divers /

Gedeeltelijk

3 heel divers /

werkzaamheden

divers / heel

heel divers

eentonig

divers / heel

1 divers /

divers

3 gedeeltelijk

divers

divers /
1 eentonig
Proportionele

Gelijk / gelijk

Gelijk / gelijk

Gelijk / gelijk

werkverdeling
Afwijkingen

ongelijk /

6G / 2O

ongelijk
Weinig / weinig

Weinig / weinig

niet / soms

Soms / soms

werkprocedures

4W / 1N /
3 soms

Tijdsdruk /

Niet vaak / niet

deadlines

vaak

Kwaliteit

+/+

Niet vaak / niet vaak

Niet / niet

Niet / niet

4 niet vaak /
4 niet

+/ +/‐

+/+

+/‐ / +/‐

materiaal

5 goed /
3 acceptabel

Werkoverleg

Ja /ja

Ja /ja

Ja /ja

Nee/ nee

6 ja / 2 nee

Informele

+ / +**

+/+

+/+

+ / +/‐

7 goed /

communicatie

1 acceptabel

Toegankelijkheid

Makkelijk /

Makkelijk /

Makkelijk /

Moeilijk /

6 makkelijk /

ondernemer /

makkelijk

makkelijk

makkelijk

moeilijk

2 moeilijk

Figuur 8: Cross-case analyse Arbeidsinhoud in detail
* + + is zeer goed, + is goed, +/‐ is acceptabel, ‐ is slecht en ‐ ‐ is zeer slecht.
** zelfde schaalvergelijking als *
Opvallend is dat er veel verschillen te constateren zijn tussen de bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het al eerder
besproken werkoverleg. Ook de aanpak en variatie in werkzaamheden worden binnen en tussen bedrijven zeer
divers beoordeeld. Zo vind werknemer één van bedrijf drie zijn takenpakket ‘divers’, waar zijn collega deze ‘als elke
dag hetzelfde’ evalueert. Er bestaat echter ook veel consensus tussen werknemers. Zo worden onderwerpen als
‘proportionele werkverdeling’, ‘tijdsdruk / deadlines’ en ‘toegankelijkheid ondernemer / leidinggevende’, nagenoeg
vergelijkbaar beoordeeld.

Evaluatie arbeidsinhoud
De meest prangerende vraag bij de arbeidsinhoud lijkt te zijn of er nu sprake is van volledig of onvolledige taken?
Oftewel moet de arbeidsorganisatie anders ingericht worden? De analyse van de arbeidsinhoud toonde dat
werknemers hun taken ondanks de vaste werkzaamheden divers noemen. Dit impliceert een bepaald plezier in het
werk. Respondenten geven aan dat zij voornamelijk vanuit hobbymatige beoefening zijn doorgestroomd naar een
betaalde baan in de hippische sector, wat een versterkend effect lijkt te hebben op de positieve beoordeling van de
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arbeidsinhoud. Waar onvolledige taken herkenbaar zijn, lijken deze door werknemers niet als zodanig gezien te
worden.

7.4. De Arbeidsomstandigheden
Het thema arbeidsomstandigheden schetst de fysieke belasting van de respondenten. Gezien de aard van de
werkzaamheden en de omgeving waarin deze werkzaamheden uitgeoefend worden passeert voornamelijk het
fysieke aspect van arbeidsomstandigheden de revue.

7.4.1. Crosscase analyse arbeidsomstandigheden algemene impressie
Algemene indruk
Respondenten variëren in hun mening over de arbeidsomstandigheden. Drie werknemers geven concreet aan dat
hun werk fysiek zwaar is. Deze drie medewerkers verrichten voornamelijk stalwerk en dierverzorging. “als je alleen
werkt is ’t fysiek echt te zwaar vind ik. Nou dat uitmesten vooral (…)Ja nou merendeels echt ‘t scheppen”(1/1)
Vier andere respondenten geven aan de omstandigheden niet te zwaar te vinden door goede randvoorwaarden
vanuit het bedrijf. Drie van deze vier respondenten zijn (voornamelijk) instructeur. “Is allemaal goed over nagedacht
om het allemaal niet te zwaar te maken.” (3/1)
De achtste respondent haalt de verhouding met arbeidsvoorwaarden aan door een disbalans te benoemen tussen de
uit te voeren arbeid en salaris/werktijden. “je salaris is ten opzichte van je werk vaak niet super”.(4/1) Deze
medewerker ervaart dit als een probleem in de sector.
Verhouding staand / zittend werk
De respondenten geven aan dat de werkzaamheden vooral staand uitgeoefend worden. De verhouding is in
onderstaande tabel weergegeven. Zoals een respondent aangeeft: “met het lesgeven dan hebben wij wel altijd een
krukje, dus als je wil gaan zitten, dan kan je gaan zitten. ik denk dat ik een uur op een dag zit” (3/2).
Bij deze vraag is als uitgangspunt genomen dat zitten op een paard niet als zittend werk wordt beschouwd.
Bedrijf

B1

B2

B3

B4

Totaalbeeld

Verhouding
staand‐zittend

100‐0 / 95‐5*

100‐0 / 100‐0

100‐0 / 88‐12

95‐5 / 95‐5

4: 100‐0 / 3:
95‐5 / 1: 88‐12

Figuur 9: Verhouding staand – zittend werk
Veiligheid
De directe omgang met dieren levert volgens alle ondervraagden een risico op, welke met voldoende ervaring en
voorzorgsmaatregelen geminimaliseerd kan worden door de medewerker zelf. Zes respondenten hebben nog geen
situatie meegemaakt die als niet veilig is beschouwd in hun beleving. Deze zes medewerkers geven allen in
verschillende bewoordingen aan dat de combinatie van ervaring rondom paarden (de mores) met het houden aan
geschreven regels de risico’s minimaliseert. “Ja wat is onveilig, in principe weet ik genoeg van paarden om te weten
wat veilig is en niet veilig is” (4/2). De andere twee respondenten onderschrijven de geschreven en ongeschreven
regels voor risicobeperking. Van deze twee respondenten geeft één het volgende aan: “je probeert altijd goed op te
letten, maar ja ook ik heb wel is een klap gehad en ben d’r behoorlijk vaak afgevallen” (4/2). Deze medewerker geeft
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aan dat het werken met machines op de werkvloer ook risico’s geeft. Ook is geobserveerd dat
veiligheidsmaatregelen als ontruiming en huisregels bij alle bedrijven in ieder geval bij de ingang beschikbaar zijn.
Gezondheidsrisico’s
De algemene zienswijze van de respondenten is dat het werk in de hippische sector niet goed is voor de gezondheid
op de (middel)lange termijn, indien niet verstandig wordt omgegaan met de uit te voeren activiteiten. Al deze
respondenten treffen voorzorgsmaatregelen om zo min mogelijk zichzelf bloot te stellen aan schadelijke
omstandigheden. Slechts 1 respondent was het niet met de collega’s eens door te stellen dat het werk buiten is in
plaats van binnen en dat dat gezonder is voor zijn gevoel.
Stof uit organische producten of zand/grondverstuivingen is de grootste boosdoener zonder adequate preventieve
maatregelen. “ik heb ooit op een ander bedrijf een uurtje staan lesgeven en toen zat ik helemaal onder ’t stof en ik
hoestte me helemaal gek”.(2/1) In drie bedrijven worden zowel door de medewerkers zelf als het bedrijf
maatregelen genomen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren, zo blijkt ook uit de observatie. Zo worden bakken
zorgvuldig onderhouden, waardoor stofontwikkeling minimaal is. Gezien is dat stofkapjes worden verstrekt.
Schoonmaakmiddelen wordt door een respondent genoemd als risico, alsmede werkhouding en werken met de
paarden zelf.
Werkhouding
De spreiding van vier respondenten die aangeven regelmatig tot vaak in een gebogen of gedraaide houding te
werken versus vier respondenten die dit weinig tot niet meemaken is te vinden in de aard van de werkzaamheden
van de medewerkers. De vier medewerkers die aangeven regelmatig tot vaak een gebogen/gedraaide houding aan te
nemen werken allen in de stal en/of verzorging. In de observatie is dit ook geconstateerd . De vier die weinig tot geen
gebogen/gedraaide houding aannemen werken voornamelijk in de instructie.
Fysieke belasting
Evenals bij het vorige item “werkhouding” is een gelijke verdeling waar te nemen in de perceptie van fysieke
belasting. De redenen zijn in onderstaande tabel weergegeven:
Werknemer

Zware fysieke belasting

Reden

1/1

‐/+

Bij solo moeten uitvoeren van werk

1/2

+

Weersomstandigheden

2/1

‐

Wordt niet zo ervaren

2/2

+

Bij solo moeten uitvoeren van werk

3/1

+

Tijdsbeslag op dag en weekenden

3/2

‐/+

Alleen bij veel leswerk, incidenteel

4/1

‐

Wordt niet zo ervaren

4/2

+

Tijdsbeslag en werk met paarden

Figuur 10: Fysieke belasting*
* ‐ niet, ‐/+ is soms, + is bevestigend
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De fysieke belasting is niet direct te relateren aan de uit te voeren werkzaamheden door de respondenten, zoals bij
de werkhouding het geval was. Interessant was dat in 1 bedrijf is geobserveerd dat Pilateslessen werden
aangeboden.
Medewerker 3/1 omschreef de tijdsbelasting als volgt: “om geld te verdienen moet je best wel wat paarden hebben,
daarom worden ’t vaak wel wat langere dagen. En dat is ’t geen wat zwaar maakt. Vaak wedstrijden in de
weekenden”.

7.4.2. Crosscase analyse arbeidsomstandigheden in detail
Deze subparagraaf gaat in op de resultaten van het empirisch onderzoek betreffende de arbeidsomstandigheden in
detail. Figuur 11 geeft een schematische weergave van in de vorige paragraaf besproken items en resultaten met
betrekking tot voornoemde items per bedrijf.

Items

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

Bedrijf 4

Totaalbeeld

Algemene indruk *

‐ / +/‐

+/‐

+/+

‐/+

5 + / 1 +/‐ / 3 ‐

100‐0 / 95‐5

100‐0 / 100‐0

100‐0 / 88‐12

95‐5 / 95‐5

Nee / Ja

Nee / Nee

Nee / Nee

Nee / Ja

6 Nee / 2 Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Nee / Ja

7 Ja / 1 Nee

+ / ++

‐ / ‐‐

‐‐ / ++

‐‐ / ++

3 ++ / 1 + / 1 ‐ /

Verhouding staand
/zittend werk
Veiligheid in geding
Gezondheids‐

4: 100‐0 / 3: 95‐5
/ 1: 88‐12

risico’s
Werkhouding**

3 ‐‐
Fysieke werk‐

+/‐ / ‐

+ / +/‐

‐ / +/‐

+/‐

2 + / 3 +/‐ / 3 ‐

belasting ***
Figuur 11: Analyse arbeidsomstandigheden
* + betekent goede algemene omstandigheden, +/‐ redelijke omstandigheden, ‐ slechte omstandigheden
** ++ is vaak in gebogen houding, + regelmatig, ‐ niet vaak, ‐‐ niet
***+ betekent lichte fysieke werkbelasting, +/‐ redelijke werkbelasting – zware werkbelasting
Qua fysieke belasting en werkhouding is een diffuse situatie constateerbaar binnen de bedrijven. Een uitspraak per
bedrijf is niet te maken door de verscheidenheid in taken die de medewerkers binnen de bedrijven uitvoeren.
Bedrijf 3 valt positief op bij het totaalbeeld van de omstandigheden. Bij de “grote” bedrijven 2 en 3 is waar te nemen
dat het gevoel van de respondenten over de omstandigheden als geheel beter zijn ten opzichte van de “kleine”
bedrijven 1 en 4.

Evaluatie arbeidsomstandigheden
De arbeidsomstandigheden worden door respondenten wisselend beoordeeld. Werkzaamheden worden
voornamelijk staand uitgevoerd en veiligheids‐ en gezondheidsrisico’s lijken door het karakter van het werk (te
weten het werken met paarden) duidelijk aanwezig te zijn. De perceptie van de zwaarte van de
arbeidsomstandigheden kan verbonden zijn aan de vrij ‘jonge’ arbeidspopulatie. Een gedeelte van de
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onderzoekspopulatie geeft aan dat werken in de hippische sector fysieke zwaar is en dat de werkhouding op de lange
termijn niet bevorderlijk is.

7.5 De arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden van de respondenten is onderzocht op gebied van salariëring, opleiding en
loopbaanperspectieven, werktijden, en verloop. Een CAO is niet aanwezig in de hippische sector.

7.5.1 Crosscase analyse algemene impressie
Loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden
Vijf respondenten geven aan gestimuleerd te worden op gebied van loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden. Bij vier
van deze respondenten wordt scholing vergoeden is in twee gevallen contractueel vastgelegd, bij de vijfde kan dit in
gevallen geheel of gedeeltelijke vergoeding betekenen.
Twee respondenten geven aan niet gestimuleerd te worden. “Maar als ik zou zeggen van ik wil een ORUN cursus
doen of weet ik wat. nee, dat moet allemaal zelf”(4/2)
Een respondent geeft aan eigenlijk niet te weten hoe dit geregeld is binnen het bedrijf.
Verlofregeling
De vrijheid om zelf de vrije dagen en vakantie in te vullen is als groot aangemerkt door de respondenten. De
randvoorwaarde bij deze vrijheid is dat vier van de respondenten veelal zelf hun vervanging moeten regelen. Lukt dit
niet dan gaat het verlof slechts door bij prangende redenen. “al zou ik volgende week een paar dagen vrij willen, kijk
als ik naar jan toe loop en ik zeg joh jan. Ik zit er mee en we krijgen geen klanten of iets, dan zegt hij nou ja als jij
iemand kan regelen”(4/2)
Werk‐ en rusttijden
De respondenten benadrukken vooral het item rusttijden tijdens het werk. Alle respondenten gaven aan de
rusttijden goed geregeld te vinden. Twee van de respondenten mogen zelf de pauze inplannen en worden ook
aangesproken door de leiding als de pauze niet genomen wordt: ‘hij zegt heel vaak, he je bent niet wat komen
drinken gister”(4/2). Alle medewerkers worden wel gestoord met werkzaken tijdens de pauze maar zeven van de
acht medewerkers ervaren dit niet als ongewenst. De respondent die wel enige last ervaart van storen in pauzetijden
verwoordde tijdens het interview: “Nu zit ik toevallig hier (tijdens interview, KV) heel rustig, dat zou ik heel graag in
mijn pauze willen zien, zo dat je eigenlijk even tot rust komt, maar heel vaak komt er natuurlijk telefoon. dus dan eh,
ja of er is wat aan de hand, ja dat, ja dat gebeurt dus”(1/2)
Salariëring
Opvallend zijn de meningsverschillen en overeenkomsten in de beantwoording van de vraag betreffende de
looncomponent van hun werk. In de volgende figuur zijn de volgende vergelijkingen en uitgangspunten
weergegeven: Vergelijking loon met andere bedrijven binnen de sector, vergelijking loon met bedrijven buiten de
sector en de acceptatie van het loon om in de sector te werken (bewuste keus voor baan in hippisch bedrijf).
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Bedrijf

B1

Tevreden in

Tevreden / zeer

sector *

tevreden

Tevreden t.o.v.

‐ / Ontevreden

B2
Tevreden / ‐

‐ / Ja

Tevreden /

B4
‐/‐

tevreden
Ontevreden / ‐

andere sector*
Bewuste keus*

B3

Ja / ‐

Totaalbeeld
1 Zeer tevreden
/4 tevreden/ 3‐

Ontevreden /

Ontevreden /

6 Ontevreden / 2

ontevreden

ontevreden

‐

Ja / Ja

‐/‐

4 Ja / 4 ‐

Figuur 12: Salariëring
* Een – teken is in deze tabel geen uitspraak.

Medewerker 2/2 en medewerker 4/2 zijn ontevreden over de hoogte van het loon ten opzichte van het type arbeid
wat verricht wordt, niet in vergelijking met andere bedrijven in de sector. Ten opzichte van andere bedrijven geeft
medewerker 4/2 aan niet meer of minder te verdienen dan in eerdere betrekkingen in de sector. Medewerker 2/2
geeft aan dat het minimumloon wordt betaald.
Direct is te concluderen dat in vergelijking met de andere sectoren de respondenten hun salaris als te laag
beschouwen. Ook is vast te stellen dat de respondenten die een bewuste keus voor de sector benoemen hun
salarisbedrag accepteren en tevreden zijn met vergelijking binnen de sector. De volgende quotes geven de zojuist
benoemde vaststellingen weer: “je weet van te voren natuurlijk dat je dat je dat gaat doen voor weinig, voor niet veel
geld inderdaad. ik heb wel eens op andere stagebedrijven, vroegen me ook wel eens te werk, (…) die gingen er wel
onder zitten hoor. Hier niet”.(3/2)
“in deze sector is ’t ook gewoon vooral veel hobby en omdat je ’t leuk vindt. Weet je als je geld wilt verdienen, dan
moet je niet in de paarden gaan werken”(2/1)
Medewerker 1/2 antwoordde op de vraag of bij een ander bedrijf hetzelfde salaris ontvangen zou worden: “Denk ik
dat ik minder betaald zou krijgen”.
Overwerk
Betreffende overwerk wordt door zes respondenten aangegeven dat overwerk voorkomt en wordt gecompenseerd.
De ondernemer komt er ook zelf mee: “Nee, nee eigenlijk kaarten hun ’t eerder aan van he, volgens mij eh … werk je
al langer dan de bedoeling is”(1/2)
De overige twee respondenten geven echter aan dat structureel wordt overgewerkt. “als ik daadwerkelijk voor een
ander les geef krijg ik er wel betaald voor, op ’t moment dat ik met een paard naar de dierenarts ga of eh help met
een jong paard inrijden of eh ja dat wordt allemaal niet betaald”(4/1) “ja ik denk dat je gauw op de vijfenvijftig tot eh
ja zoiets wel komt per week als het niet meer is”(4/2)
In figuur 13 is weergegeven de frequentie van overwerk en de compensatie van het overwerk.
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Werknemer

Frequentie overwerk

Compensatie

1/1

Niet vaak

Tijd voor tijd

1/2

Niet vaak

Tijd voor tijd of geld

2/1

Niet vaak

Geld

2/2

Niet vaak

Geld

3/1

Niet vaak

Tijd voor tijd

3/2

Niet vaak

Tijd voor tijd of geld

4/1

Vaak

Alleen extra lesuren in geld

4/2

Structureel 15 uur

Incidenteel tijd voor tijd

Figuur 13: Overwerk
Opvallend is dat in bedrijf 4 het overwerk niet goed geregeld is. Dit bedrijf was niet aangedragen door de FNRS.
Verloop
De antwoorden van de respondenten omtrent verloop zijn qua uitkomst gelijk aan de spreiding van de antwoorden
bij het overwerk. Dezelfde respondenten die vaak overwerken en zonder direct structurele compensatie zien een
hoog verloop. De respondenten bij wie overwerk netjes geregeld is hebben een laag tot vrijwel geen verloop.

7.5.2 Crosscase analyse in detail
Deze subparagraaf gaat in op de resultaten van het empirisch onderzoek betreffende de arbeidsvoorwaarden in
detail. Figuur 14 geeft een schematische weergave van in de vorige paragraaf besproken items, en resultaten met
betrekking tot voornoemde items per bedrijf.

Items

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

Bedrijf 4

Totaalbeeld

Loopbaan en

Nvt / +/‐

+/+

+/+

‐/‐

5/8 G

scholing *
Verlofregeling **

2/8 NG
+/+

+/‐ / +/‐

+/+

+/‐ / +/‐

4/8 VZO
4/8 VZV

Rusttijden ***

+ /+

+/+

+/+

+/‐ / +/‐

6/8 G
2/8 ZP

Tevredenheid

+/+

+/+

+/ ‐

‐/‐

eigen salaris****
Overwerk*5

5/8 T
3/8 OT

+/‐ / +/‐

+/‐ / +/‐

+/‐ / +/‐

‐ /‐

2/8 V
6/8 KV

Compensatie

Tijd voor tijd /

Uurtarief /

Tijd voor tijd /

overwerk

Tijd voor tijd of

uurtarief

tijd voor tijd of

2/8 TT of U

uurtarief

2/8 U

uurtarief

Niet / niet

2/8 TT

2/8 N
Verloop *6

+/+

+/+

+/ +

‐/‐

6/8 HL
2/8 H
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Figuur 14: Analyse arbeidsvoorwaarden
* + Gestimuleerd en vergoed, +/‐ gestimuleerd maar niet (altijd) vergoed, ‐ niet gestimuleerd en vergoed
** + vrijheid in zelf opnemen, +/‐ vrijheid bij zelf regelen vervanging, ‐ geen vrijheid
*** + goed regeling, +/‐ zelf planbaar, ‐ niet goed geregeld
**** + tevreden, +/‐ neutraal, ‐ ontevreden
*5 + komt niet voor, +/‐ komt voor, ‐ komt vaak voor
*6 + zeer laag, +/‐, aanwezig, ‐ hoog
Bedrijf 4 valt in het totaalbeeld negatief op. Geen stimulering voor scholing, een mindere overwerkregeling dan bij
andere bedrijven, een hoog verloop en het verkrijgen van vrije dagen is onzeker. Een reeds eerder genoemd saillant
detail is dat dit bedrijf niet door de FNRS is aangedragen als bedrijf wat voor onderzoek aangeschreven kon worden.
Op het gebied van overwerk kan gesteld worden dat bedrijf 2 dit in geld omzet, waar bij andere bedrijven het tijd‐
voor‐tijdprincipe ook opgeld doet. In bedrijf 4 is het overwerk slecht geregeld voor de medewerkers.
Bij de grote bedrijven 2 en 3 is het scholingsaspect het beste geregeld. Op het gebied van salaris is het kleine bedrijf 1
als beter te bestempelen. Daar is echter het aspect van de rusttijd minder dan in de bedrijven 2 en 3.

Evaluatie arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden lijken in de grotere bedrijven beter geregeld. Overeenkomsten bestaan op het gebied van de
looncomponent, waar een tevredenheid bestaat wat betreft de hoogte in relatie tot collegae binnen de sector. In
vergelijk met andere sectoren vinden de respondenten zich onderbetaald. Het lijkt alsof de lage looncomponent
wordt geaccepteerd, daar werken in de hippische sector als een bewuste keuze wordt gezien. Op het gebied van
loopbaan/scholing en overwerk bestaat een verschil tussen grote en kleine bedrijven. Opvallend is dat vooral de
onderneming die vooraf niet door de FNRS als een te onderzoeken bedrijf is aangegeven op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden als slecht ten opzichte van de andere bedrijven aangemerkt kan worden. Dit kan op een
selection bias duiden. In combinatie met de vele bedrijven die afwijzend ten opzichte van het onderzoek stonden kan
een voorzichtige conclusie getrokken worden dat de arbeidsvoorwaarden niet goed geregeld zijn voor de
werknemer.

7.6 De Arbeidsverhoudingen
Deze paragraaf bespreekt de interacties en verhoudingen binnen de hippische ondernemingen.

7.6.1. Crosscase analyse algemene impressie
Net als de in paragraaf 7,5 behandelde items van overwerk en verloop is dezelfde verhouding en samenstelling van
die verhouding te constateren betreffende input richting de leiding. De zes respondenten die bij overwerk en
verloop een positief beeld schetsten ervaren een lage drempel naar hun leidinggevende te stappen met hun mening.
Aangegeven wordt dat de leiding dit ook waardeert en in sommige gevallen stimuleert. Dus ook wordt dan wel gelijk
positief op gereageerd. En als ’t niet wenselijk is dan, dan wordt daar niet zodanig negatief over gedaan dat je denkt
van nou ik zal maar niks meer zeggen, want eh ’t is toch niet goed.(2/1) Ook in het werkoverleg bestaat de openheid.
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De twee overige respondenten geven aan dat de drempel hoog is en een eigen mening niet gewenst wordt. Alleen
als naar die mening wordt gevraagd.
Waardering
Alle respondenten geven aan dat hun werk gewaardeerd wordt door de leiding. “gewoon hoe ze doen tegen
me(…)Dat is eh meer op gevoelsbasis”(1/1). De twee respondenten die bij het vorige item een hoge drempel
aangaven maken de kanttekening dat de waardering nog wel eens wisselt.

Communicatie
Wederom is dezelfde 6‐2 verdeling te constateren als bij de zojuist behandelde onderwerpen binnen de
respondenten. “Als ie je nodig heeft wel en anders niet.”(4/1), zegt een van de twee respondenten. Binnen de zes
andere respondenten is wel een nuancering aan te brengen qua manier. Zo is binnen de werkkring van deze
respondenten het onderlinge informele overleg en de aanwezigheid van een werkoverleg van belang. Medewerker
drie spreekt van de aanwezigheid van een logboek.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers binnen de bedrijven is groot. Aan vijf respondenten is de vraag voorgelegd wat de ingeschatte
omvang van vrijwilligers was. Aangegeven wordt dat deze veelal nog op school zitten of klein zijn, derhalve mag
geconcludeerd worden dat de vrijwilligers niet ouder zijn dan 19 jaar oud. Enkele respondenten geven aan dat een
alternatieve vergoeding gegeven wordt,zoals een gratis les “Ja, ze mogen 1x in de twee weken een les mee rijden. we
hebben een uitje 1x per jaar met z’n allen”(2/2). De observatie staafde de inzet van de vrijwilligers, bij alle bedrijven is
minimaal 1 vrijwilliger aan het werk gezien tijdens de aanwezigheid van de onderzoeker.

7.6.2. Crosscase analyse arbeidsverhoudingen in detail
Deze subparagraaf gaat in op de resultaten van het empirisch onderzoek betreffende de arbeidsverhoudingen in
detail. Figuur 15 geeft een schematische weergave van in de vorige paragraaf besproken items, en resultaten met
betrekking tot voornoemde items per bedrijf.

Items
Waardering

B1
+/+

B2

B3

+/+

+/+

B4
‐ / +/‐

Inbreng*

Totaalbeeld
6/8 IG
1/8 IOV
1/8 NG

Drempel **

+/+

+/+

+ /+

‐ / +/‐

6/8 LD
1/8 AD
1/8 HD

Waardering***

+ /+

+/+

+ /+

+/‐ / +/‐

6/8 GW
2/8 W

Communicatie

+ /+

+ / +/‐

+ / +/‐
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+/‐ / ‐

4/8 V

****

3/8 SV
1/8 OV

Vrijwilligers*5

+/‐ / +/‐

+ /+

+/+

+/ +

6.8 VV
2/8 AV

Figuur 15: Analyse arbeidsverhoudingen
* + inbreng wordt gewaardeerd, + / ‐ alleen als hier door de werkgever om is verzocht, ‐ eigen inbreng wordt
niet gewaardeerd
** + Lage drempel, +/‐ drempel aanwezig maar niet te hoog, ‐ hoge drempel
*** + genoeg waardering, +/‐ wisselend, onvoldoende waardering
**** + voldoend, + / ‐ soms voldoende. – onvoldoende
*5 + veel vrijwilligers, +/‐ af en toe iemand, ‐ geen vrijwilligers
Evenals bij de arbeidsvoorwaarden is bedrijf 4 aan te merken als minder goed op het gebied van de
arbeidsverhoudingen. Zowel de eigen mening, de waardering en de communicatie zijn slechter geregeld dan bij de
andere drie bedrijven. Deze drie bedrijven hebben alleen op het communicatievlak lichte verschillen.
Qua vrijwilligers kan gesteld worden dat bij het kleine bedrijf 4 de beschikbare mankracht verdubbelt op een bepaald
moment in de dag. Ook bij de grote bedrijven 2 en 3 mag gesteld worden dat de arbeidspopulatie sterk toeneemt
gedurende de dag.
Evaluatie arbeidsverhoudingen
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de organisaties een sterk informeel karakter hebben. Het contact met
de leidinggevende is direct en heeft een ad‐hoc karakter, waarbij de drempel als laag te beschouwen valt.
Medewerkers voelen zich gewaardeerd. Het karakter van de hippische organisaties zou een reden kunnen zijn voor
deze constatering, daar zowel werkgever als werknemer een bindende factor hebben wat betreft omgang met
paarden. De vele vrijwilligers bij de organisaties versterkt het informele karakter gezien de relatieve vrijblijvendheid
van deze arbeidsinzet.

7.7 Omvang hippische ondernemingen
In deze paragraaf staat de beantwoording van deelvraag 2c centraal, te weten:
“In hoeverre beïnvloedt de grootte van een hippische onderneming de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid is
vormgegeven?”
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is tijdens het empirisch onderzoek de onderzoekspopulatie
onderverdeeld in ‘grote hippische ondernemingen’ en ‘kleine hippische ondernemingen”. Van ieder type
onderneming zijn twee bedrijven onderzocht. De resultaten uit het empirisch onderzoek verricht in beide typen
ondernemingen worden in deze paragraaf met elkaar vergeleken, waarbij de nadruk ligt op het bestuderen van
aanwezige patronen die tussen beide soorten ondernemingen herkend kunnen worden.
Nadat in vorige paragrafen de resultaten van het empirisch onderzoek vanuit een algemene impressie en vervolgens
in detail zijn gepresenteerd, wordt de analyse van de data in deze paragraaf verder verbreed. Door voornoemde
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patronen tussen de omvang van de ondernemingen te bespreken wordt gekeken of de omvang van een hippische
onderneming van invloed is op de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid is vormgegeven. Deze resultaten zullen op de
volgende wijze gepresenteerd worden.
Allereerst zal subparagraaf 7.7.1 ingaan op de persoonskenmerken van de respondenten en de vier A’s, die de kern
vormden van het onderzoeksinstrument.
De resultaten van een expliciet gestelde vraag over de invloed van de omvang van een onderneming op sociaal
arbeidsbeleid, wordt in subparagraaf 7.7.2. nader besproken. 63

7.7.1. Resultaten omvang: de vier A’s
In deze subparagraaf worden de resultaten van het empirisch onderzoek met betrekking op de omvang van de
ondernemingen besproken.
Persoonskenmerken
Wat opvalt bij de analyse van de onderzochte persoonskenmerken voor grote en kleine ondernemingen, is dat vooral
de leeftijd van de werknemers en het aantal arbeidsjaren tussen beide typen ondernemingen significant van elkaar
verschilt. Zo ligt de gemiddelde leeftijd bij kleine ondernemingen significant hoger dan die bij grote ondernemingen.
De gemiddelde leeftijd bij kleine ondernemingen is 29,75 terwijl de gemiddelde leeftijd bij grote ondernemingen 24,5
is. Naast de gemiddelde leeftijd verschillen ook het aantal arbeidsjaren voor grote en kleine ondernemingen
beduidend van elkaar. Omdat er een mogelijke relatie is tussen leeftijd en arbeidsjaren 64 , is het belangrijk deze in
aanvulling op de hiervoor gepresenteerde resultaten te benoemen.
Het aantal arbeidsjaren bij kleine hippische ondernemingen is 8,1 jaar, bij grote hippische ondernemingen ligt dit
aantal op 5,5 arbeidsjaren. Een factor die hierbij niettemin wel meegenomen dient te worden, is dat één van de vier
werknemers van een kleine onderneming 13 jaar in de sector werkzaam was, wat het gemiddelde verhoogde.
Arbeidsinhoud
Opvallend bij het bestuderen van de verschillen en overeenkomsten tussen grote en kleine bedrijven op het gebied
van de arbeidsinhoud, is dat grote verschillen op basis van deze indeling niet duidelijk aanwezig lijken te zijn. Uit de
bespreking van de data in detail (subparagraaf 7.3.2.) blijkt dat er duidelijk verschillen zijn tussen de bedrijven zelf,
maar wanneer deze per type bekeken wordt, is een verschil niet goed aan te geven. De arbeidsinhoud lijkt daarom
voor een groot gedeelte los te staan van de grootte van een hippische onderneming.
Arbeidsomstandigheden
Wanneer de verschillen tussen grote en kleine hippische ondernemingen op het gebied van de
arbeidsomstandigheden bekeken worden valt op dat enkele thema’s vergelijkbaar beoordeeld worden. Enkele
thema’s die niettemin wel verschillend werden beoordeeld waren veiligheid en algemene indruk. Werknemers van
kleine hippische ondernemingen beoordelen de algemene indruk van hun arbeidsomstandigheden lager dan hun
collega’s van grotere bedrijven. Ook het gevoel van eigen veiligheid wordt op kleinere bedrijven minder goed
beoordeeld, dan op grotere bedrijven. Daarentegen lijkt de verhouding staand / zittend werk en de fysieke
werkbelasting niet afhankelijk te zijn van de grootte van een hippische onderneming.
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Arbeidsvoorwaarden
De analyse van de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot de grootte van hippische ondernemingen levert enkele
interessante uitkomsten op. Bij de twee grote hippische ondernemingen is beleid op gebied van loopbaan en
scholing beter in de organisatie ingebed dan bij kleinere bedrijven. Zo geven werknemers van de twee grote
ondernemingen aan dat scholing gestimuleerd en vergoed wordt.
Op het gebied van overwerk lijkt van kleinere ondernemingen een negatiever beeld geschetst te zijn. Ondanks dat
overwerken bij alle onderneming voorkomt, ongeacht de grootte van die onderneming, verschilt de compensatie van
het overwerk wel significant. Werknemers bij kleine ondernemingen geven aan niet altijd een compensatie te
ontvangen. Bij één kleine onderneming worden overuren helemaal niet gecompenseerd. Bij grote ondernemingen
ontvangt men echter wel altijd een compensatie.

Arbeidsverhoudingen
Wat opvalt bij het bestuderen van verschillen en overeenkomsten tussen grote en kleine hippische ondernemingen,
is dat het totale beeld weinig tot geen verschil tussen beide typen oplevert. De thema’s: waardering voor de inbreng
van de werknemer, de drempel om de werkgever te benaderen, algemene waardering, communicatie en het gebruik
van vrijwilligers, worden door één onderneming significant lager beoordeeld. Dit is niettemin al bij de behandeling
van de arbeidsverhoudingen in detail besproken.

7.7.2 De relatie sociaal arbeidsbeleid en omvang ondernemingen volgens de werknemer
Bij het bestuderen van de relatie sociaal arbeidsbeleid en omvang ondernemingen is de werknemers zelf naar hun
visie gevraagd. Het resultaat hiervan wordt in deze paragraaf gepresenteerd als aanvulling op de in de vorige
paragraaf besproken resultaten.
De exacte vraag die werknemers gesteld kregen was:” denkt u dat de grootte van het bedrijf ook van invloed is op de
wijze waarop sociaal arbeidsbeleid wordt georganiseerd?” respondenten gaven unaniem aan dat zij inderdaad
denken dat de omvang van een hippische onderneming van invloed is op de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid is
georganiseerd. Interessant is dat de werknemers van kleinere hippische ondernemingen menen dat sociaal
arbeidsbeleid bij grotere ondernemingen beter georganiseerd is. Dit beeld lijkt bevestigd te worden door
werknemers van grote hippische ondernemingen, één werknemer stelt “ Ik heb hiervoor op een kleiner bedrijf
gewerkt, en dan (…) wordt alles meer aan de koffietafel besproken, maar ga je er eigenlijk nooit dieper op in. Hier is
het gewoon meer een team, er is meer overleg en het wordt zeg maar beter geleid”.(3/1)

7.8. Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector volgens de werknemers zelf
De interviews met werknemers werden afgesloten met een directe vraag over hun visie op Sociaal Arbeidsbeleid in
de hippische sector. De bespreking hiervan sluit de behandeling van de resultaten in dit hoofdstuk af.
Werknemers werd de vraag voorgelegd of zij van mening waren dat er momenteel genoeg gedaan wordt op het
gebied van sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector. Ook werd het ontbreken van een sectorbrede CAO
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aangehaald. Alle werknemers waren het erover eens dat in de sector niet genoeg aandacht aan sociaal arbeidsbeleid
wordt besteed. Eén werknemer zei hierover “Nee, dat denk ik niet. Nou ja omdat er is eigenlijk niks geregeld voor
ons, gewoon eigenlijk niks.”. (1/2) Een andere werknemer beaamt dit “Nou ja duidelijk een Nee. (…) als er nu iets
gebeurt of daar hadden we het net al over met loon en zo. Het is er gewoon niet. Je kan nergens op terugvallen”.(4.2)
Wanneer gevraagd in hoeverre men zich goed beschermd voelt antwoordt één werknemer “Nou eigenlijk niet. Nee,
nee niet. Ik denk als je het niet treft dan ben je toch wel zwaar de pineut.”(1/2) Dit wordt bevestigd door een collega
die stelt “Nou ja, je bent op zich weinig beschermd qua regels en als je het vergelijkt met andere beroepen vallen we
overal maar een beetje buiten met de regelingen”.(4/1)
CAO
Werknemers werd gevraagd naar hun visie op het ontbreken van een sectorbrede CAO. Alle werknemers waren het
erover eens dat het ontbreken van een CAO een gemis was en dat de invoering hiervan gewenst is.
Één werknemer verwoordt dit algemene beeld als volgt: “Net zoals volgens mij hebben wij niet eens echt een
minimum loon. Dat soort dingen, weet je wel. Dat zou gewoon makkelijk zijn als je een CAO zou hebben”. (3/2)

7.9 Conclusie
In dit hoofdstuk stond de beantwoording van deelvraag 2 centraal. Om deze zo volledig mogelijk te kunnen
beantwoorden werd deze deelvraag aan de hand van persoonskenmerken van de respondenten, de vier A’s en twee
algemene vragen onderzocht. Allereerst werden de persoonskenmerken van de werknemers geanalyseerd, waaruit
bleek dat werknemers vooral van het vrouwelijk geslacht zijn en dat de spreiding in leeftijd relatief beperkt is. De
analyse in de diepte voegde hier een extra dimensie aan toe door te vermelden dat er een significant verschil in
leeftijd aanwezig is tussen werknemers van een grote hippische onderneming en werknemers van een kleine
hippische onderneming.
Een nadere bestudering van de arbeidsinhoud leerde dat respondenten vaak vanuit een hobbymatige beoefening
doorgestroomd zijn naar een baan in de hippische sector. Werknemers ervaren hun werkzaamheden voornamelijk
als divers, en bevestigen een beeld van aanzienlijke vrijheid in aanpak en een gebrek aan tijdsdruk en deadlines.
Consensus bestaat over de goede kwaliteit van het materiaal, maar de aanwezigheid en frequentie van het
werkoverleg blijkt daarentegen vaag.
Respondenten zijn verdeeld in hun beoordeling van de arbeidsomstandigheden. Enkele werknemers geven aan hun
werk als fysiek zwaar te zien, waar anderen dit niet zo ervaren. Werknemers voeren hun werkzaamheden
voornamelijk staand uit, waarbij zij regelmatig in een gebogen of gedraaide houding werken. De directe omgang met
de dieren levert volgens alle ondervraagden een risico op en men is zich bewust van gezondheidsrisico’s bij het
uitoefenen van hun werkzaamheden.
Qua arbeidsvoorwaarden blijken respondenten voldoende gestimuleerd te worden om zich bij te scholen en menen
zelf voldoende vrijheid te hebben om vrije dagen op te nemen. Salariëring wordt door werknemers divers
beoordeeld, al is een meerderheid van de werknemers wel tevreden met hun loon. Overwerk blijkt in de sector vrij
frequent voor te komen, maar slechts gedeeltelijk te worden gecompenseerd. Binnen de sector is er weinig verloop
bij de onderzochte bedrijven.
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De arbeidsverhoudingen gaven aan dat respondenten zich gewaardeerd voelen door hun werkgever, Communicatie
is een aandachtspunt. Respondenten geven aan dat er binnen de bedrijven veel gebruik gemaakt wordt van
onbetaalde arbeid in de vorm van vrijwilligers.
De invloed van de omvang van de hippische ondernemingen werd onderzocht aan de hand van de
persoonskenmerken en de vier A’s alsmede een directe vraag aan de respondenten. De uitkomst hiervan was dat de
omvang bij een aantal thema’s wel en bij een aantal thema’s niet van elkaar verschilt. Grote bedrijven worden over
het algemeen beter beoordeeld dan kleine hippische bedrijven. Werknemers benadrukken hiernaast het belang van
de invoering van een CAO.

7.10. Beantwoording deelvraag 2
De deelvraag die met behulp van het praktijkonderzoek beantwoord dient te worden luidt:
“Wat houdt sociaal arbeidsbeleid in de praktijk van de hippische sector in?”
Deze vraag is in drie deelvragen gesplitst:
a.

Wat doet de hippische sector op het gebied van sociaal arbeidsbeleid?

b.

Hoe is de kwaliteit van de arbeid in de hippische sector?

c.

In hoeverre beïnvloedt de grootte van een hippische onderneming de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid
is vormgegeven?

Voor de beantwoording van deelvraag 2a en 2b zijn de volgende thema’s binnen hippische ondernemingen
onderzocht: Arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Uit de
resultaten is af te leiden dat in de praktijk van de hippische sector sociaal arbeidsbeleid slechts ten dele
georganiseerd is. De mate waarin sociaal arbeidsbeleid is vormgegeven lijkt sterk afhankelijk van de werkgever zelf.
De invloed en ondersteuning vanuit de sector en de overheid voor het zo optimaal mogelijk organiseren van sociaal
arbeidsbeleid lijkt minimaal / wordt door werknemers niet als zodanig herkend. Enkele basisprincipes van sociaal
arbeidsbeleid lijken in de hippische sector te ontbreken. Medewerkers voelen zich niet genoeg beschermd of
vertegenwoordigd en onbetaalde overuren zijn niet ongewoon. De invoering van een CAO zou een groot verschil
kunnen maken voor de werknemers.
In hoeverre de grootte van de hippische onderneming de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid is vormgegeven
beïnvloedt is discutabel. Bepaalde elementen van de kwaliteit van de arbeid worden binnen grotere hippische
ondernemingen beter beoordeeld dan binnen kleine ondernemingen, desondanks lijken zaken als het ontbreken van
een CAO en onvoldoende naleving van landelijke wetgeving van grotere invloed te zijn.

7.11. Beantwoording deelvraag 3
Uit het theoretisch kader zijn een aantal normatieve richtlijnen opgesteld, welke bij de beantwoording van deelvraag
3a in subparagraaf 5.7.2. nader zijn toegelicht. De vraag is of deze normatieve richtlijnen overeenstemmen met de
praktijk in de hippische sector. Het antwoord op deze vraag verwijst naar deelvraag drie en zal in deze paragraaf
beantwoorden worden.
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Sociaal Arbeidsbeleid
Uit de theorie is vastgesteld dat sociaal arbeidsbeleid een integraal onderdeel dient te vormen van algemeen beleid
binnen ondernemingen vanwege diens betekenis voor het realiseren van ondernemingsdoelstellingen. Uit het
empirisch onderzoek kan gesteld worden dat dit niet voor alle hippische ondernemingen geldt. De mate waarin
sociaal arbeidsbeleid daadwerkelijk volledig geïntegreerd is in ondernemingsbeleid verschilt per bedrijf. Het
ontbreken van een CAO lijkt ook bij te dragen aan een verminderde noodzaak bij de ondernemer om sociaal
arbeidsbeleid hoog op de agenda te zetten.
In het theoretisch kader is de Arbowet behandeld, welke werkgevers wettelijk verplicht zich in te zetten voor de
veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Uit de interviews blijkt dat
deze arbowet moeilijk na te leven is in de hippische sector, daar het werken met paarden impliciet al gezondheids‐
en veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Wel bleek dat zowel werknemers als werkgevers een aantal preventieve
maatregelen proberen te nemen om dit te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn mondkapjes tegen het stof, het
installeren van goede bakbodems, paarden zelf laten opstrooien en aanwezigheidsverplichting van minimaal twee
personen bij het rijden van paarden. Wel bleek dat de werkomstandigheden zwaar blijven door o.a.
weersomstandigheden en in de kleinere bedrijven het alleen moeten verrichten van fysiek zwaar werk.
Sociale innovatie
De behandeling van het thema sociale innovatie toonde het belang aan van het investeren in innovaties op niet‐
technisch terrein. Het empirisch onderzoek toonde aan dat investeringen in personeel in de hippische sector
vooralsnog niet toereikend zijn om de toegevoegde waarde van werknemers volledig te kunnen benutten. De
interpretatie van de hippische sector bij het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen om het
concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen is significant anders dan deze in de wetenschappelijke
literatuur. Waar slimmer werken en talentontplooiing in de theorie naar voren komen, richten werkgevers in de
hippische sector zich op het ontwikkelen van de bekwaamheid van werknemers op het gebied van paardrijden en
lesgeven. Zover onderzocht wordt weinig tot geen aandacht besteed aan talentontwikkeling op andere vlakken.
Eén van de belangrijkste randvoorwaarden voor Sociale innovatie is de wisselwerking tussen werkgever en
werknemer. In de praktijk van de hippische sector blijkt dat de communicatiekanalen kort zijn en vooral een
informeel karakter hebben. De relatie tussen werkgever en werknemer is bij de meeste onderzochte bedrijven als
goed te bestempelen en aangedragen ideeën en voorstellen worden door werkgevers ook meegenomen in het
besluitvormingsproces. Hiermee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om sociale innovatie in de sector te
kunnen implementeren.
Kwaliteit van de arbeid
Uit de literatuur rond kwaliteit van de arbeid komt naar voren dat ondernemingen uitdagende banen dienen aan te
bieden met als kenmerk een aantrekkelijke, gevarieerde en boeiende arbeidsinhoud. In de praktijk van de hippische
sector wordt arbeid veelal gezien als een verlengstuk van de hobby en passie van de werknemers. De antwoorden
rondom het thema arbeidsinhoud toonden aan dat de werknemers hun baan voornamelijk als gevarieerd en leuk
beschouwen. In hoeverre de aantrekkelijkheid van de arbeidsinhoud een verdienste is van de inspanning van de
ondernemer is echter zeer de vraag.
Eén van de kenmerken van een goed arbeidsomstandighedenbeleid is de richtlijn dat arbeidsomstandigheden binnen
een onderneming voor een werknemer niet lichamelijk of geestelijk te zwaar belastend of risicovol mogen zijn. Uit de
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resultaten van het empirisch onderzoek komt naar voren dat factoren als lange dagen, weersomstandigheden,
voornamelijk lichamelijk werk en het werken met veel vrijwilligers arbeid lichamelijk en geestelijk zwaarder maakt.
Enkele werknemers geven aan hun werk ook als lichamelijk zwaar te beoordelen, terwijl andere werknemers dit niet
onderscheiden. Als kanttekening hierbij kan gezet worden dat van alle respondenten slechts één werknemer boven
de vijfendertig jaar oud is, wat kan duiden dat mensen na een bepaalde leeftijd een andere carrière kiezen omdat het
werk te zwaar wordt. 65
Uit het theoretisch kader blijkt dat ondernemingen gemaakte afspraken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
vast dienen te leggen en na dienen te komen. Alle respondenten uit dit empirisch onderzoek zijn in het bezit van een
contract waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Desondanks blijkt in de praktijk dat de naleving regelmatig
afwijkt van de vastgelegde voorwaarden, zo werken medewerkers regelmatig meer uren zonder hiervoor
gecompenseerd te worden. Respondenten geven aan dat wanneer sprake is van het niet nakomen van vastgelegde
arbeidvoorwaarden er geen instantie is om ze te steunen waardoor de eigen positie niet sterk is. Ook blijkt uit de
praktijk dat hippische onderneming veel (structureel) gebruik maken van vrijwilligers die onbetaalde arbeid
verrichten. Deze vrijwilligers zijn niet in het bezit van een schriftelijke afspraak tussen hen en de werkgever.
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H8 Conclusies en Aanbevelingen
In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de probleemstelling centraal. Aan de hand van de drie deelvragen wordt
gekeken in hoeverre deze beantwoord zijn en of met de beantwoording van de centrale vraag ook de vooraf gestelde
doelstellingen behaald zijn.
Dit hoofdstuk is op de volgende wijze ingedeeld. In paragraaf 8.1. wordt de probleemstelling beantwoord waar de
interpretatie van de resultaten een deel van vormt. Paragraaf 8.2. reflecteert vervolgens op wat de uitkomst van de
probleemstelling betekent voor de hippische sector aan de hand van aanbevelingen. Afsluitend biedt paragraaf 8.3.
een reflectie op de samenwerking met de sector, mijn persoonlijke ontwikkeling en een aantal aandachtspunten die
ik in een volgend onderzoek anders aan zou pakken

8.1. Beantwoording probleemstelling
De centrale vraag in dit onderzoek luidt:
Op welke wijze kan vormgegeven worden aan Sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector ?
Om de centrale vraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden is deze onderzocht met behulp van een
literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek.
Uit de literatuur bleek dat er twee synoniemen voor sociaal arbeidsbeleid herkend kunnen worden die deze naast
het niveau van de overheid, op sectorniveau en het niveau van de onderneming vorm kunnen geven.
Uit de beantwoording van de eerste deelvraag is gebleken dat sociaal arbeidsbeleid een strategisch concept is, welke
zich kenmerkt door zijn hoge abstractieniveau. Richtlijnen bij het vormgeven van sociaal arbeidsbeleid zullen hier dan
ook een abstracte afspiegeling van vormen. Eén van de manieren waarop Sociaal Arbeidsbeleid concreet in de
hippische sector vorm gegeven kan worden vanuit de overheid is vanuit de rol en het gebruik van de
Arbeidsomstandighedenwet. Een meer concrete toepassing van sociaal arbeidsbeleid op sectorniveau komt naar
voren in het aanwenden van het concept sociale innovatie . Door de toepassing van verbeteringen en vernieuwingen
op niet‐technisch terrein als slimmer werken en talentontplooiing kan theoretisch gezien op sectorniveau vorm
gegeven worden aan sociaal arbeidsbeleid. In de praktijk van de hippische sector moet dit vertaald worden naar een
praktische en operationele benadering. Sociaal arbeidsbeleid vertaald naar een dergelijke benadering wordt Kwaliteit
van de Arbeid genoemd. Deze verwijst naar een oordeel over het werk en de risico’s daarvan voor de werknemer op
het niveau van de onderneming. De vormgeving van sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector op dit niveau wordt
vanuit vier elementen opgebouwd, te weten: Arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen. De mate waarin voorzien is in deze elementen bepaalt voor een groot gedeelte de wijze
waarop de werknemer deze beoordeeld. Uit de resultaten van het empirisch onderzoek is af te leiden dat de wijze
waarop sociaal arbeidsbeleid momenteel is vormgegeven op basis van de vier voornoemde elementen niet afdoende
is. Om sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector op dit niveau goed vorm te kunnen geven dient een aantal
aspecten van de kwaliteit van de arbeid extra aandacht te krijgen.
Allereerst is de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid nu is georganiseerd voornamelijk afhankelijk van de werkgever.
De wijze waarop deze gestructureerd vormgegeven kan worden is door formalisering, ofwel door middel van het
invoeren van een sectorbrede CAO.
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Ook de arbeidsomstandigheden behoeven meer aandacht. Werknemers hebben nu regelmatig te maken met
factoren die het werk fysiek en geestelijk verzwaren. Een ander aandachtspunt is rechtspositionele bescherming,
waarin de CAO wederom een belangrijke rol kan spelen. Momenteel geven werknemers aan dat vastgelegde
afspraken niet altijd nagekomen worden. Bij het bepalen van de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid vormgegeven kan
worden dient aandacht besteed te worden aan het ondervangen hiervan door middel van betere
controlemaatregelen.
Concluderend kan gesteld worden dat sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector vormgegeven kan worden door
het verbeteren van o.a. voornoemde punten van de kwaliteit van de arbeid, ondersteund door de invoering van een
sectorbrede CAO.

8.2. Aanbevelingen
Aan de hand van de beantwoording van de probleemstelling in de voorgaande paragraaf kom ik tot de volgende
aanbevelingen op het niveau van sociaal arbeidsbeleid, sociale innovatie en kwaliteit van de arbeid.

Sociaal arbeidsbeleid:


Het opstellen en invoeren van een sectorbrede CAO.



Het invoeren van een onafhankelijke controlerende instantie die zorg draagt voor de inspectie en naleving
van wet en regelgeving. 66

Sociale innovatie:


Het uitbreiden van het FNRS sterrensysteem waarbij sterren niet langer alleen toegekend worden op basis
van faciliteiten, maar ook op basis van personeelsbeleid. Wat betekent dat als hippische ondernemingen
bijvoorbeeld de vijfsterren status willen bereiken of behouden, zij dan ook aan bepaalde kwaliteitseisen
met betrekking tot personeel moeten voldoen.



De invoering van een registratie bedrijfsongevallen. Deze ontbreekt momenteel en de invoering hiervan kan
een bijdrage leveren aan het verbeteren van veiligheid op bedrijven.



Het uitzetten van nieuwe opdrachten tot het verder onderzoeken van het thema arbeid in de hippische
sector. Na afronding van dit onderzoek blijven nog vele vragen over die niet beantwoord zijn en
vervolgonderzoek kan o.a. een verbreding aan aanbevelingen opleveren.



Het toewijzen van een additionele rol aan het Nederlands Hippisch kenniscentrum. Momenteel is dit
kenniscentrum gericht op het vergaren van informatie betreffende onderwerpen gerelateerd aan de
paarden zelf. De doelstelling van dit centrum dient uitgebreid te worden met onderzoek naar het
ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het meer toeleggen op talentontwikkeling en
innovatieve organisatieprincipes. Onder de voorwaarden zoals die geschetst zijn paragraaf 4.3.



De sectorraad paarden dient het kenniscentrum intensiever te gaan ondersteunen bij
voorlichtingsactiviteiten op het gebied van arbeid door het aanbieden van voorlichtingsmateriaal als
brochures en beeldmateriaal.



Een alliantie zoals in de vorige aanbeveling genoemd, dient ook tussen de FNRS, de KNHS en de sectorraad
paarden tot stand te komen om de professionalisering beter vorm te geven.
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Kwaliteit van de arbeid:


Werkgevers dienen zorg te gaan dragen voor een regulier werkoverleg, waarin werknemers niet alleen hun
eigen problemen aan kunnen kaarten, maar waarin ook vanuit de werkgever structurele communicatie
plaats vindt.



Werkgevers moeten zich bewust worden van de consequenties van het ‘structureel’ inzetten van
vrijwilligers. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Hier
is ook een belangrijke rol voor de sectorraad paarden weggelegd.



De diversiteit aan taken en de grote autonomie in het werk maken dat de arbeidsorganisatie zelf op het
gebied van de arbeidsinhoud niet geherstructureerd hoeft te worden. Wel wordt hier aanbevolen om de
werkprocedures scherper af te stellen om de veiligheid van de werknemers te verhogen.

8.3. Reflectie
In deze paragraaf reflecteer ik op het onderzoeksproces aan de hand van de thema’s “samenwerking met de sector”,
persoonlijke ontwikkeling” en “veranderpunten voor een volgende onderzoek”.
De samenwerking met de sector
De samenwerking met de sector verliep enigszins stroef. Na in het vooronderzoek de medewerking van de FNRS
verkregen te hebben bleek het benaderen van hippische ondernemingen een uitdaging te zijn. Van de twintig
aangeschreven en gesproken hippische ondernemingen waren slechts vier bereid aan het onderzoek mee te werken.
De vele afwijzingen zijn naar mijn idee voor een groot deel terug te leiden naar een selectiebias, waardoor de
resultaten van dit onderzoek enigszins vertekend werden. Mijn vermoeden is dat ondernemingen waar de kwaliteit
van de arbeid slecht tot zeer slecht was al bij voorbaat niet mee wilden werken aan dit onderzoek. Redenen hiervoor
werden me gedurende mijn bezoeken aan de onderzoeksbedrijven duidelijk na het spreken met ondernemers en
werknemers. Alle werkgevers van bezochte onderzoeksbedrijven gaven voor de start van de interviews en
observaties aan trots te zijn op het feit dat zij anders waren dan andere bedrijven. Dit werd aangevuld met de vraag
welke bedrijven niet mee wilde werken, waarbij bedrijfsnamen genoemd werden die inderdaad de uitnodiging
afsloegen en waarvan deze werkgevers zeiden dat die vast niet mee wilde werken vanwege de slechte
arbeidsomstandigheden. Ook respondenten zelf kwamen uit zichzelf met redenen als naamsbekendheid voor de
grote aantallen afzeggingen.
Persoonlijke ontwikkeling
Gedurende de verschillende fasen van dit proces heb ik veel geleerd. Ik vond het een spannend proces, waarbij ik
beter geleerd heb met mijn onzekerheden om te gaan. Hiernaast heb ik onderzoeksvaardigheden opgedaan die me
bij een volgend (empirisch) onderzoek veel voordeel zullen opleveren. Ik heb geleerd een onderzoeksopzet op te
stellen en deze van een idee en een verwachting om te zetten in een onderzoek waarmee ik mogelijk echt een
verschil kan maken voor werknemers in de hippische sector. Hoe klein ook.
Het voeren van interviews en interpreteren van data hebben me geleerd dat ik eigenlijk nog heel veel te leren heb,
iets wat op zich een mooi begin is voor het verder uitdiepen van mijn eigen competenties.
Mijn persoonlijke ontwikkeling gedurende dit proces is zorgvuldig begeleid door mijn begeleider Marc Peeters die mij
heeft geleerd in mezelf en in mijn project te geloven. Een belangrijk leermoment.
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Hoe zou ik ’t de volgende keer anders doen
Bij het reflecteren op de wijze waarop ik dit onderzoek heb uitgevoerd is een aantal zaken me opgevallen welke ik
een volgende keer anders zou doen.
Achteraf gezien zou ik het onderzoeksinstrument nog verder hebben uitgebreid. Ik zou per thema een vijfpuntsschaal
hebben toegevoegd, welke werknemers eerst invullen en later tijdens het interview nader toelichten. Ondanks dat ik
het huidige instrument goed vind, kwam ik er bij de analyse achter dat ik enige interpretatieproblemen had. Een
vijfpuntsschaal had deze voor een deel kunnen ondervangen. Hiernaast zou ik de persoonsgegevens verder
uitbreiden met enkele concrete vragen betreffende contractvorm, vastgelegde arbeidsuren en werkelijke
arbeidsuren. Niettemin ben ik wel tevreden over het gebruikte instrument, welke mede door Jac Christis aan mij is
aanbevolen.
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Noten
1

Zie definitie Kaay en De Kruif, (1998), gepresenteerd in subparagraaf 1.1.1.

2

Een verdere uiteenzetting van de wijze waarop beide thema’s zich tot elkaar verhouden vindt u in paragraaf 1.4. en
paragraaf 2.1.

3

Gedurende het deskonderzoek in het kader van het vooronderzoek, werd duidelijk dat er momenteel in
Nederland geen gepubliceerde onderzoeken, artikelen of andere publicaties openbaar zijn welke aangeven
dat er voorgaand onderzoek is verricht naar sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector.

4

Een weergave van dit interview, uitgevoerd in het kader van het vooronderzoek is terug te vinden in de
bijlagen.

5

De paardensector ontbreekt binnen dit initiatief

6

Telefonisch interview 1 uitgevoerd in het vooronderzoek

7

Zie voornoemde onderzoeksrapporten en nota’s.

8

Uit oriënteerde gesprekken in het kader van het vooronderzoek bleek dat er binnen de FNRS geen kengetallen met
betrekking tot arbeid en arbeidsbeleid beschikbaar zijn.

9

Dit vooronderzoek bestond uit een interview met een Arbo‐ en veiligheidsspecialist van de FNRS, enkele interviews met
werknemers uit de sector en een globale oriëntatie van bestaande vakliteratuur. De geïnterviewde werknemers in het kader van dit
vooronderzoek zijn

10

In deze beleidsnotitie werd geen gebruik gemaakt van paginanummers. Vandaar dat deze in de literatuurverwijzing ook niet is
toegevoegd.

11

Zie oriënterende interviews in bijlage.

12

Grooms zijn verzorgsters die verantwoordelijk zijn voor de verzorging en presentatie van de paarden op stal en tijdens concours.

13

Zie interviews vooronderzoek in de bijlagen

14

Zie subparagraaf 1.2.1.

15

Verdere toelichting over hoe het ‘afdalen op de beleidslader’ geïnterpreteerd dient te worden staat in hoofdstuk twee.

16
17

De opbouw van dit onderzoeksrapport is vertaald in een schematische weergave welke in de bijlagen is opgenomen.
Zie voor de noodzaak tot (her)vormen hoofdstuk 1 Inleiding.

18

Hierop zal in de volgende subparagraaf verder ingegaan worden

19

Zie voor verdere informatie over de lijst met indicatoren en benchmarks www.europa.eu.

20

Hiermee werd de term VGW, oftewel Veiligheid, Gezondheid en Welzijn geïntroduceerd.

21

Op 1 januari 2010 worden alle Arbobeleidsregels ingetrokken).

22

23

De kritische vragen die onderaan deze box gesteld worden, zijn vragen die gedurende het deskonderzoek naar boven zijn
gekomen.
Beantwoording van deze vragen binnen dit onderzoek is niet mogelijk, vanwege de gekozen richting zoals deze beschreven staat in
hoofdstuk 1. Desondanks dienen dergelijke kritische noten wel benoemd worden. Hier wordt in hoofdstuk ‘conclusies en
aanbevelingen’ nog nader op ingegaan.
Voor een toelichting op de wijze waarop Sociale innovatie zich als synoniem voor Sociaal Arbeidsbeleid tot
dit begrip verhoudt, zie paragraaf 2.1.

24

Zie voor meer informatie over organisatieverandering en organisatievernieuwing Baise, L. 92007), Van Gyes &
Vandenbrande (2005) en Bamps & Berckmans 92005), Jongkind (2004)

25

Hiermee wordt de algemene indruk opgedaan door mij van de visie van Jac Christis verwoord. De visie van Jac Christis op
organisatie(her)ontwerp zal in paragraaf 2.11. verder worden toegelicht.

26

Zie voor een specifiekere onderverdeling van de thema’s binnen Slimmer Werken Jongkind, R. (2003), p.2

27

In de ‘Innovatiebrief’ legde toenmalig minister Brinkhorst van Economische Zaken in oktober 2003 de
beleidsvisie van de overheid vast.

28

Het belang van bepaalde (her)ontwerptheorieën voor het wetenschappelijk kader waarbinnen dit onderzoek
wordt verricht en het instrument gebruikt in het empirisch onderzoek, wordt later in dit theoretisch kader
besproken.
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29
30
31

Hier zal later in dit hoofdstuk op teruggekomen worden.
De vraag is in hoeverre deze belemmeringen ook voor de hippische sector gelden. Praktijkonderzoek zal dit onder andere uitwijzen.
Christis, 1998:39 en De Sitter 1994:91 en Ruysseveldt en Von Grumbkow, 1989:10

32

Het NIA is in januari 1997 gefuseerd met de divisie Arbeid en Gezondheid van het TNO.

33

De toetsing in het empirisch onderzoek zal niet aan de hand van deze wet worden uitgevoerd, al zal deze wel meegenomen worden
in de conclusies en aanbevelingen.

34

De productiviteitsgroei wordt niet als concreet onderdeel van het empirisch onderzoek onderzocht.

35

De opgestelde normen zijn afgeleid van de vier A’s, te weten: Arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen.

36
37

Zie paragraaf 1.3.2.
Wanneer bedrijven aangesloten zijn bij de FNRS ontvangen zij een sterrencertificaat, welke de klant laat zien met
hoeveel sterren de FNRS dit bedrijf waardeert. Criteria voor de toewijzing voor deze ‘sterren’ zijn voornamelijk gericht
op faciliteiten.

38

Persoonlijke noo : In mijn jarenlange ervaring binnen de hippische sector als recreatief (en later ook als meer

t

professioneel) ruiter en trainer, heb ik bij diverse bedrijven les gehad. Eén van de eerste bedrijven waar ik onderricht
kreeg betrof een zogenaamd ‘niet‐geregistreerd” paardenbedrijf. Ondanks dat deze (ook wel ponyboerderijen
genoemde) bedrijven vanuit mijn ervaring hiermee zeer klantvriendelijk waren, was het gebrek aan organisatie en
faciliteiten zodanig dat een FNRS status ook zeer laag uit zou vallen .
39

Zie deelvraag 2c

40

Zie voor een volledige weergave van de gegeven reactie tijdens de telefonische benadering bijlage VII.

41

Letterlijke quote uit telefonische benadering eigenaar van een groot bedrijf, deze quote is opgeschreven, niet op band opgenomen.

42

Een weergave van de uitnodiging zoals deze eind april naar de hippische bedrijven is verstuurd, vindt u in de bijlagen.

43

Zie voor een volledige weergave van de deelvragen paragraaf 1.3.2.

44

te weten Picarta, Omega en de catalogus voor boeken en papieren publicaties van de Universiteitsbibliotheek. Veel gebruikte
zoektermen hierbij waren onder andere : Arbeidsbeleid, Sociale innovatie , Kwaliteit van de arbeid, Social Innovatie, quality of work
(life).

45
46
47

Een theoretische onderbouwing van de vier A’s is terug te vinden in hoofdstuk 5
In de bijlagen is een kort verslag van het interview terug te vinden. Te lezen is op welke punten het instrument
aangepast zou moeten worden, waarom en wat er uiteindelijk mee gedaan is.

48

De diverse observatieschema’s zijn opgenomen in de bijlagen.
Een weergave van de diverse observatieschema’s zijn terug te vinden in de bijlagen.

49

Zie voor een uiteenzetting van de vier A’s subparagraaf 5.5.1.

50
51

De beantwoording van deelvraag in paragraaf 7.11. bouwt voort op de beantwoording van deelvraag 3a in paragraaf 5.7.2.
Vijf van de acht respondenten benoemde hun aantal dienstjaren in gehele jaren. Één respondent benoemde het aantal dienstjaren
met een vast aantal jaren en een half jaar daarbij. Twee werknemers gaven een indicatie mede aan de hand van maanden. Dit betrof
8 maanden en 22 maanden. Beide periodes zijn in de berekening respectievelijk als 1,66 jaar en 1,8 jaar meegenomen. Hierbij wil ik
niettemin wel aanmerken dat ik me bewust ben van het feit dat gehele jaren opgegeven door respondenten in de praktijk
genuanceerder liggen. De gemiddelden met betrekking tot aantal dienstjaren kan hierdoor beïnvloedt worden.

52

Een verklaring voor dit significante verschil in arbeidsjaren is uit het empirisch onderzoek niet direct naar
voren gekomen. De mogelijkheid dat diverse facetten van de Kwaliteit van de Arbeid hieraan verbonden zijn,
en in hoeverre deze verbintenis is, wordt in hoofdstuk 5 Conclusies en Aanbevelingen verder besproken.

53

Onder tweeverdieners worden in deze situatie ook thuiswonende respondenten verstaan. In deze categorie

54

Om deze en volgende resultaten binnen de verschillende analyses per bedrijf herkenbaar weer te kunnen

worden de ouders als tweede verdiende partij meegenomen.

geven, kunt u in figuur 1 in de bijlagen een korte introductie vinden van ieder bedrijf.
55
56

Mogelijke verklaringen of patronen worden in hoofdstuk 8 Conclusies en Aanbevelingen verder besproken.
Een analyse van het vraagstuk rondom de “omvang van de hippische onderneming” en de invloed hiervan op de kwaliteit
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van de arbeid, wordt met betrekking tot de vier A’s in paragraaf 7.7. verder besproken.
57

In hoeverre het opleidingniveau van invloed is op het niveau van de dienstverlening wordt hier verder niet
besproken.

58

Werknemer 1 van Bedrijf 1.

59

Onder materiaal worden de hulpmiddelen en gereedschappen bedoeld waarmee de werknemer zijn taken uitvoert.
Paarden en pony’s worden hierbij niet meegerekend.

60
61

Het werkoverleg is niet meegenomen in de observatie, omdat deze de tijd van de observatie ruim oversteeg.
In quoteringen waarin namen van werkgevers worden genoemd, worden deze doormiddel van een A, of bij twee
werkgevers doormiddel van een B, weergegeven.

62
63

Bij één medewerker is dit niet expliciet aan bod gekomen. Daarom is deze ook niet in deze resultaten verwerkt.
Het onderzoeksinstrument bestond naast een inleiding uit een bespreking van de vier A’s, gevolgd door twee
algemene vragen met betrekking op het onderwerp van de studie. Zie voor een weergave van het
onderzoeksinstrument bijlage V

64

Deze relatie is niet in gestelde normen of verwachtingen vastgelegd, maar betreft een ‘logische’ relatie.

65

Dit is helaas in het onderzoek niet verder uitgezocht.

66

De arbeidsinspectie voert deze momenteel landelijk uit, maar uit de interviews en het vooronderzoek is gebleken dat deze niet
afdoende is. Vandaar deze aanbeveling.
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Een sprong te ver?

Bijlage 1
Vooronderzoeken

87

Bijlage I: Vooronderzoeken
Inhoud:
Inleiding
Vooronderzoek 1: Medewerker in hippische sector 1, interview
Vooronderzoek 2: Medewerker in hippische sector 2, vragenlijst
Vooronderzoek 3: Medewerker in hippische sector 3, vragenlijst
Vooronderzoek: Vragenlijst Eurogrooms
Vooronderzoek: Interview Arbo‐ en Veiligheisspecialist FNRS
Inleiding:
In het vooronderzoek zijn 3 medewerkers benaderd van hippische bedrijven, alsmede een arbo‐ en
veiligheidsspecialist van de FNRS en een bemiddelingsbureau tussen werkgever en werknemer in de hippische sector.
Uit de vooronderzoeken kwam voort dat de vragen in het instrument aangepast zijn. Het vakjargon is verwijderd en
de negatieve vraagstelling is omgezet in een neutrale vraagstelling, Toegevoegd zijn vragen betreffende de
persoonskenmerken en twee vragen met betrekking tot Sociaal arbeidsbeleid.

Vooronderzoek 1:
Naam: V1
Geboortejaar: 1978
K: Alles wat gedurende dit interview gezegd wordt zal vertrouwelijk behandeld worden en is anoniem, alleen mijn
begeleider zal mogelijk het gehele interview zien. Dus voor de rest kan niks wat naar jou persoonlijk leid in het stuk
komen. Zullen we maar beginnen.
Y: Ja
K:Ik heb een aantal persoonlijke vragen, dan een aantal vragen betreffende kwaliteit van arbeid wat centraal staat in
dit onderzoek, dat is de opbouw. De eerste vraag dan, ik zou eerst graag weten wat je burgerlijke staat is.
Y:Ik ben single.
K: Ten tweede, wat is de hoogste opleiding die je hebt voltooid?
Y: HBO, HAS Den Bosch
K: Hoeveel bent u al werkzaam in de hippische sector?
Y: Ik denk een jaar of 7.
K: Een jaar of 7. Oke. Bij hoeveel verschillende bedrijven bent u in dienst geweest?
Y: Bij drie.
K: En wat soort bedrijven waren dit?
Y: De eerste manege, tweede was een dressuur handelsstal, de derde was een soort van fokkerij.
K: Wat was de aard van het dienstverband bij deze bedrijven?
Y: nee, een vast contract. Bij alle drie de bedrijven. Wel met proeftijd, maar daarna een jaarcontract.
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K: heb ik genoteerd. Hoeveel uur per week werkte u gemiddeld bij deze bedrijven?
Y: 28.
K: Wat dit het zelfde bij alle drie?
Y: Ja was het zelfde.
K: Wat was uw functie?
Y: Bij de manege heb ik voorkomende werkzaamheden gedaan, van lesgeven tot uitmesten. Bij de handelsstal ook,
maar daar lag de nadruk meer op het zadelmak maken van paarden. En eh bij de fokkerij heb ik zelf met de meer
problematische paarden gewerkt, zeg maar het bijscholen van probleemgevallen en veel vuilmaak werk. Verder
eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. Met kruiwagens poepscheppen, paarden buitenzetten, of je een
veulentje ter wereld brengt of dat je op een jonge hengst stapt. Eigenlijk van alles.
K: Heel breed eigenlijk.
Y: Ja, heel allround.
K: Oke, wat trok je eigenlijk aan in het werken binnen de hippische sector, voordat je de sector inging?
Y: Ja, ik ben er eigenlijk nooit uitgeweest eigenlijk. Ik ben er gewoon ingerold. Ik heb altijd met probleempaarden
gewerkt, ja, vanaf dat ik klein jong was en ja nou ja ik ben voor de vorm nog een hbo papiertje gehaald en
doorgegaan met waar ik goed in was.
K: Oke, dus ’t was ook gewenning, maar wel een bewuste keuze.
Y: ja, zeker het werken met probleempaarden, is mijn grote passie. Probleempaardenwerk.
K: oke, helder. Denkt u dat dat voor de meeste mensen in de sector geldt? Dat dat vanuit familie komt of een passie
die er al lang is?
Y: Ja, voor velen er zijn er denk ik maar weinig die het paardenvak inrollen die niet een beetje gek zijn, echt van jongs
af aan al een beetje gek zijn. Veel meiden, en dan vooral de meiden. Ik denk niet dat er veel meiden zijn die op hun
15 denken, ik heb geen paard, maar ik ga lekker op een manege werken. Ik denk niet dat er veel zijn.
K: oke, dan heb ik een aantal vragen over de inhoud van het werk. We hebben het net even gehad over je
werkzaamheden, die je verrichte en dan daarnaast wil ik graag vragen of dat werk voornamelijk uit routinewerk
bestond?
Y: Eh ja, voor een deel wel. Je hebt een vaste dagindeling. Je begint gewoon met voeren, mesten, vegen en dan ga je
bezig met wat je de rest van de dag moet doen. Zadelmak maken is nooit routinewerk. Ja ik heb het grote voordeel
over deurne meisjes dat ik gewoon verschrikkelijk goed ben in m’n werk en dat ik daar dus ook de paarden naar
aangewezen kreeg. Ja, je begint gewoon met hetzelfde, binnen, buiten met voeren, poetsen, mesten, vegen, dat is
routinewerk.
K: Ja, oke. Je hebt wel een vaste dagindeling, maar naar aanleg wordt het interesessanter en dat er meer
mogelijkheden komen.
Y: Hoe beter je bent in je vak des te meer je te melden heb in de paardenwereld. Dat is gewoon zo. Hoemeer,
hoeminder je hersens hebt hoe moeilijker je het hebt.
K: Helder. Vond u uw werk lichamelijk of geestelijk belastend?
Y: Ja, en dat vind ik nog. Ik vind het vooral fysiek heel zwaar. Een van de redenen waarom ik ook echt niet meer in
loondienst wilde werken. Omdat het gewoon hard werken is, en eh ja geestelijk belastend, ja ook wel maar dat is
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meer dat je ook wel hard moet zijn eh als een paard dat je zadelmak hebt gemaakt verkocht wordt aan iemand
waarvan je denkt, als die ‘m maar heel laat.
K: Ja,
Y: En dat is wel eens zwaar. En ja voor mij is het qua werkgevers nooit echt zwaar geweest, ik ben niet echt op m’n
mondje gevallen en ik ben wel blond maar niet stom. Maar wat ik om me heen zie is dat er ook veel gesnauw en
afgereageerd wordt op goedbedoelende meiden die van 8 tot 8 kei en keihard werken en voornamelijk worden
afgesnauwd. Maar ja, dat hoor ik 1 keer en dan zeg ik dan neem je toch iemand anders. Maar ik kan me dat
permitteren, maar er zijn er erg veel die dat niet kunnen. Ik heb zelf niet hoeven solliciteren, ik werd gevraagd. Ja,
dat is anders. Maar ik heb erg veel om me heen gezien dat dat anders ging hoor en dan is ’t mentaal voor die meiden
heel zwaar. Want ja, je bent toch voedveeg.
K: Maar dat gaat dan voornamelijk over het personeel dat in de stallen werkt en van dat soort dingen.
Y: Ja en het is zo ontzettend onterecht, want zo’n bedrijf draait op dat soort mensen. Bij een topruiter als die meiden
met z’n allen zeggen we doen het niet meer dan is zo’n bedrijf plat. En dat wordt nog wel eens te makkelijk gezien.
K: Hier komen we straks nog op terug. Maar hoeveel zeggenschap had u zelf over de snelheid en wijze waarop u een
taak uitvoerde?
Y: Eh, ja daar werd wel in gestuurd. Je kunt niet meer dan je kunt, dus eh ja als je werk gewoon goed deed dan ja
daar was wel sturing op.
K: Oke
Y: Over de inhoud had ik altijd nog wel een mening, maar op tempo en manier van uitvoeren werd altijd wel flink
aangestuurd.
K: Hoe zou je de samenwerking met collega’s karakteriseren?
Y: Ja die vind ik eigenlijk heel goed. Ik heb dat altijd als goed, leuk gezien. Collegiaal, lesje overnemen. Bij het tweede
bedrijf waar ik werkte was ik de enige werknemer, kleine handelstal geen groot bedrijf, maar ik heb dat altijd als
prettig ervaren. Nooit vervelend. Nee, collegiaal, zo heb ik het ervaren.
K: Dat is wel positief?
Y: ja, maar het is ook wel heel hard werken en als je dan ook mekaar nog op de kop gaat zitten is het niet meer te
doen.
K: Heeft dat dan ook te maken met dat je redelijk flexibel moet zijn?
Y: Ja, je moet beslist geen 9 tot 5 mens zijn.
K: Oke.
Y: Veel grote bedrijven draaien ook weekenddiensten, die draaien zes dagen per week en dan eh dan moet je
gewoon vooraan staan. Ik heb zelf ooit gesolliciteerd, waarbij vereist was dat je er eens in de zoveel tijd bleef slapen,
omdat eh de eigenares van het bedrijf dat wou, die daar paarden reed en daar s’nachts toezicht wilde hebben en dat
het dus een vereiste was dat je daar in een kamertje om de zoveel tijd de nacht doorbracht met camera’s. Er waren
daadwerkelijke mensen die daar, ja het kan nog veel gekker hoor, maar daar komen we als we het over financiën
hebben vast nog op. Ik bedoel ik ken hele gekke verhalen. Maar dat soort dingen komen dus ook voor.
K: Maar denkt dat zulke dingen ook veel voorkomt omdat er weinig controle is?
Y: ja, er is heel weinig toezicht. Ik bedoel er gebeuren op paardenbedrijven dingen dat als de Arbodienst dat zou
weten dan zouden ze met z’n allen flauwvallen. Er wordt zo moeilijk gedaan op kantoren over allerlei Arbo‐wetten.
Nou ga maar ‘ns kijken in de paardensector. Ik geef ’t je te doen om dat aan regelgeving te gaan binden. Daar
gebeuren hele rare dingen. Alleen al het opstrooien van stallen, met de hoeveelheid stof en ja het gewicht van
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kruiwagens het gewicht van zakken voer, de werkuren, de werktijden, de betaling en de regelingen ja, sommige
dingen zijn gewoon debiel. Maar ja het wordt geaccepteerd, want zeker de jonge meiden, maar ga maar ‘ns kijken
zeker in die lager opgeleide sector, daar zijn maar weinig meiden van boven de 30 die het volhouden hoor, dat is
allemaal ergens tussen de 16 en de 28 en dan houdt ’t op.
K: En is dat dan omdat je op een gegeven moment fysiek en mentaal overbelast bent?
Y: Ja, op een gegeven moment ben je gewoon helemaal door. En op een gegeven moment worden die meiden wat
meer zelfbewust en krijgen een gezin en kinderen en die worden kapster ofzo. Want dat is gewoon veel makkelijker
te combineren. Want als je kijkt naar die grooms van die topruiters enzo die hebben gewoon geen sociaal leven. Je
werkt gewoon voor dat bedrijf en waarom meiden dat oke vinden is omdat het hun droom is, ze willen iets met
paarden doen en dan hebben ze eindelijk iets en dan pikken ze uiteindelijk alles.
K: Dat bevestigd wel het beeld van de sector.
Y: Nou, het is gewoon zo. Dat beeld is juist. Daar zou wel uitzonderingen in, ik bedoel ik heb het getroffen en er zijn
bedrijven die het hun personeel echt verschrikkelijk goed voor elkaar hebben. Daar zijn ook voorbeelden van, maar ’t
gros is een zooitje.
K: Maar is het ook zo dat wanneer er een vacature is, mensen daar snel op in springen. Omdat er weinig banen zijn, is
dat ook zo?
Y: Ja, er is niet veel werk. Dat is zo, het wordt wel steeds meer. Steeds meer mensen hebben een eigen paard dus de
grote persoon waar personeel is, daar zie je wel dat het naar een hoger platform wordt gebracht, dat die
paardenhouderij meiden zowel stalwerk als management doen. Dat ben ik in de omgeving een paar keer
tegengekomen en dan denk ik zo dat is goed geregeld.
K: Ja
Y: mensen die een beetje opleiding, een beetje mondig zijn.
K: ja
Y: Maar dat is een beetje, omdat paardrijden wordt dermate gewoon tussen aanhalingstekens, dat pensionnen
schieten echt als paddenstoelen uit de grond. En eh daar loopt dan 1 personeelslid rond en die moet dan echt van
alle markten thuis zijn, want vaak zijn het omgebouwde bedrijven en dan wil de boer nog wel niet zo heel veel
verstand van paarden hebben.
K: Oke, helder. Was er sprake van regelmatig werk‐ of teamoverleg?
Y: Ja, zeker op het laatste bedrijf, daar hadden we iedere maandagochtend even vergaderrondje dat was niet zo heel
erg formeel, maar werd wel de week doorgesproken. Wat gaan we doen. En bij het laatste bedrijf was ik de enige
werknemer, dus werkte ik met m’n baas samen en werd er gewoon in de wandelgangen eh met elkaar overlegd. Bij
het eerste bedrijf waar ik werkte was het eigenlijk helemaal niet.
K: Dus dat verschilde per bedrijf?
Y: ja dat verschilde nogal.
K: Ligt dat ook aan de grote van het bedrijf of er wel of niet (team)overleg is?
Y: Ja, ook een beetje aan het beleid denk ik. Of iemand zelf een teamplayer is en een beetje inzicht heeft in
groepsprocessen en ja in dat soort dingen. Als je zelf per ongeluk zelf een beetje goed kan paardrijden en daar dan zit
en je hebt helemaal geen inzicht in personeelsbeleid, dan is het wel eens, dan ontbreekt dat nog wel eens zeg maar.
K: En heb je ’t idee dat dat veel voorkomt?
Y: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zit wel veel op bedrijven, maar daar ben ik niet echt zo goed van op de hoogte. Nee.
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K: Was je voldoende op de hoogte van wat er van je werd verwacht?
Y: Eh, ja. Eigenlijk altijd bij alle drie
K: kreeg je ook voldoende feedback over je prestaties en de resultaten die behaald werden?
Y: Eh ja, op het laatste bedrijf liet dat nog wel eens te wensen over.
K: Oke
Y:1 van de redenen waarom ik daar op het laatste gestopt ben, omdat ik daar op een gegeven moment als enige
parttimer een beetje buiten de boot begon te vallen. En alle bij moest zetten om nog te snappen waar we mee bezig
waren. Daar onbrak nog wel eens, ze waren ook wel hard aan groeien, wat ook een reden was waarom ik daar
stopte. Maar daar, dat bedrijf was zo hard aan het groeien dat we onszelf een beetje voorbijliepen dat ik daar na 28
uur in de week was, dus dat ik nog 50 uur in de week wat anders aan het doen was en dat dat niet op m’n luie reet
zitten was. Dan leef je niet alleen met je hart en ziel alleen voor dat bedrijf.
K: Nee
Y: Ja, want ik draaide ook m’n eigen toko nog. Dat liet weleens te wensen over. Ik denk dat het zowiezo nog wel eens
duidelijkheid te wensen over laat. Zeker op de grote zijn niet altijd de beste mensen communicaties. Ik denk dat als je
goed met paarden bent dat je niet altijd zo goed met mensen bent.
K: Oke, beter met paarden dan met mensen…
Y: Ja vaak wel
K: Oke, dan heb ik een aantal vragen over de arbeidsomstandigheden. Je hebt al aangetikt, veel stof, zware
kruiwagens en dat soort dingen, maar waren de fysieke omstandigheden waaronder de werkzaamheden die je moest
verrichtend belastend?
Y: ja, nee. Ja we hadden altijd als het boven de 20 graden werd tropenrooster en onder de min 10 winterrooster. Ja
en dat is eigenlijk op alle bedrijven zo geweest. Weersomstandigheden werd op aangepast hoor. Wat ik op een
gegeven moment het allerzwaarst vond, was de hoeveelheid paarden die je te werken kreeg. Als je zeven, acht
paarden moet rijden en je hebt s’ochtends ook nog stallen staan opstrooien, op een gegeven moment hield ik dat
gewoon niet meer vol.
K: Nee
Y: Dat was echt zwaar.
K: Dat werd wel aangepast.
Y: Nou ja de paarden die er stonden die moesten lopen en dan eh dan gooi er maar 1 extra los inplaats van dat je
erop gaat zitten, maar dat werk moet doorgaan, ja ze komen en je moet ze weer doorverkopen. Ja dat werk moest
gedaan, maar ik kan geen stal met 40 paarden runnen
K: nee nee
Y: en eh dat is toen ook wel aangepakt, maar toen moest ik wel op m’n strepen gaan staan.
K: oke. Maar ’t is dus wel iets…
Y: Ja weet je ik ben gewoon heel goed in dat werk en wat er gebeurd als iemand anders op z’n strepen gaat staan in
het werk dat in feite iedereen wel wil doen, dan is het van weet je wat dan sodemieter je maar op, dan pak ik toch
een ander. Dus de meesten kijken wel mooi uit. Dan vraag ik toch iemand die niet zeurt.
K: Maar gaat dat dan zo makkelijk? Hoe zit ’t dan met contracten, hebben de meeste dan geen vast contract?
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Y: Als er geen CAO is, wie controleert ‘t? Er is geen CAO, er is niks. En werk in deze sector valt onder een aantal vage
regelingen en veel meiden hebben dan een nul‐urencontract of weet ik wat, dat wordt zodanig in elkaar gezet. Maar
ja op veel bedrijven is ’t voor jou heb ik een andere. Dan ga je toch weg. Dan heb je een opzegtermijn van een maand
en dan wordt je de wacht aangezet. Is volgens mij, bij mij was dat goed geregeld, contractueel vastgelegd daar
hadden ze een of andere CAO voor bedacht, even weet je wel.
K: Oh
Y: Ja dat zijn hele creatieve mensen…..die hadden daar aardigheid in ook.
K: Nou dat vind ik heel knap (sarcatsich)..
Y: Ja, oh god hoe zat dat nou. Die man die had die handelsstal voor een deel voor z’n hobby, maar had zelf een
tapijtenbedrijf. Dus was ’t van heb ik keuze of niet. Weet ik hoe die dat deed. Maar daar was de CAO voor en daar
viel ik onder, dat had ie uitermate creatief bedacht. Werkte perfect. Kon mij dat schelen. Maar het was dus wel
keurig netjes verzeker technisch. Dat ik gedetacheerd was op dat paardenbedrijf omdat ik daar beter in bleek te zijn,
nou dat is bijzaak.
K: Bijzaak.
Y: Maar ja zo werd dat geregeld. Uitermate creatief gedaan. En het klopte allemaal keurig netjes, maar zo kon ie het
wel allemaal verantwoorden. Hij deed niks verkeerd.
K: Nee… eh… dat niet.
Y: Was wel komisch
K: Jemig.
Y: Zo heb ik bij mijn laatste bedrijf ook gewerkt zij hadden dat paardenbedrijf opgestart nadat ze binnen waren
komen lopen vanuit een werving en selectiebureau en ik stond ingeschreven bij dat werving en selectiebureau en ik
viel daar onder de CAO.
K: Ongelofelijk.
Y: Ja en zo werkte het. En want zij wilde dat het goed geregeld was en in de paardenwereld was er niks, nou dan laat
je je maar ergens anders onder vallen. Maar op die manege hadden ze niks.
K: En met dit in je achterhoofd houdend, wat vind je er dan van dat er mede vanuit de overheid zo weinig gedaan
wordt om die CAO om die er echt te laten komen, met controle enzo?
Y: Ja ik kan me voorstellen dat dat ontzettend wordt tegengewerkt. Op het moment dat je het moet gaan
verantwoorden voor bijvoorbeeld de Arbodienst, kun je dan überhaupt nog wel een paardenbedrijf draaien.
Rendabel, volgens mij kan dat niet. Bedoel, je blijft met die omstandigheden werken en ik denk ook ja weet je als ik
s’ochtends met mijn knieën in de stront moet staan dan doe ik dat. Daar heb ik niks over te vertellen. ’t Zou heel
moeilijk zijn denk ik om ’t aan regels te gaan binden. Ja, want die meiden willen toch graag werken en de bedrijven
moeten doordraaien. Als ze aan alle regels moeten voldoen die er zouden moeten gaan komen om te zorgen dat die
arbeidsomstandigheden gelijk getrokken worden met de kantoorwereld enzo, ja dan zijn we twintig jaar verder. De
paardenwereld is zo conservatief.
K: Ja, daarom vind ik ’t ook zo interessant om te onderzoeken.
Y: Ja ik vind het persoonlijk helemaal geweldig, iemand die daar mee bezig is. Ik doe mee.
K: Dat is echt fantastisch. Hopelijk dat bepaalde organisaties met me om de tafel willen gaan zitten, zoals sectorraad
paarden en FNRS.
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Y: FNRS vind ik helemaal geweldig. Die vind ik ook met de hele veiligheid dingen met manege’s enzo, maar ook zeker
vanuit de manegehouders. Dat zijn paardenhouders die dat weten. Op het moment dat je dat gaat overgeven aan de
overheid en het worden ambtenaren , nou berg je. Dat wordt een drama. Ja tenzij je erom kunt lachen.
K: ja, toch.
Y: Als je het aan de ambtenaren over gaat geven en je wilt het die mensen laten vertellen. Dat is ook niet te doen.
Dat gaat niet.
K: Nou daar lijkt me een hoop te doen.
Y: Daarom zou om te tafel gaan zitten goed, want die weten hoe het werkt. Er zijn er die zijn conservatiever, maar die
zijn er ook wel op het gebied van dierenwelzijn, maar ook mensenwelzijn. Die zijn ook goed bezig.
K: Ja oke. Ik ga even terug naar de vragen. Werden er volgens jou voldoende maatregelen getroffen met betrekking
tot veilig werken en waren die toereikend?
Y: Jawel, daar moest je zelf ook wel voor aan de bel trekken, op het moment dat jij in een omstandigheid zit en
iemand anders niet en een ander is verantwoordelijk voor en die heeft het niet zo in de gaten, dan moet je dat zelf
even aankaarten. Maar ik vond wel dat heel aardig en als ik het aanhaal dan werd er ook onmiddellijk wat mee
gedaan, zeker in de omgang met paarden. Buiten of voeren, ja dan werd daar naar gekeken, nee ongelukken dat was
niet bedoeling.
K: oké. Ehm.. vind je zelf dat je in je werk onveilige taken moest verrichten? Met de paarden of het materiaal of…
Y: Ja, dat hoorde er af en toe wel bij. Er zat af en toe wel wat bij dat je denkt, ’t is dat ik heb geluisterd maar..
K: Oke, ehm… vond je dat er binnen de verschillende organisaties ook voldoende mogelijkheden waren om
bijvoorbeeld een andere functie te verkrijgen?
Y: nee.
K: Dat niet.
Y: Nee, dat niet. Erger.
K: En was dat ook omdat de meeste functies qua taken in elkaar overloopt?
Y: Ja dat is zo. En paardenwerk is paardenwerk, of je nou directeur bent of stalmeisje het is gewoon zo. Paardenwerk
is paardenwerk. Maar er is wel wat te schuiven. Je kunt de hele dag bezig zijn met schuiven, ik bedoel ik ben de hele
dag met fokpaarden bezig en je ziet dat niet zitten, maar waar ik voor aangenomen ben dat was al heel allround,
maar ja als ik stond op het bedrijf waar de functies dermate veranderde dat ik ’t ook niet meer leuk vond en ja dan is
het te groot en dan is er wel een mogelijkheid om iets anders te gaan doen, maar ’t was de vraag of ik dat wilde.
K: Oke.
Y: Wat ik wel weet is dat op de grote bedrijven. Op ’t moment dat je daarmee aan komt dat ze zeggen ‘oh dat is
handig, oh doe maar’ Dat ze blij zijn als je een les wil volgen of omscholing. Of een cursus, dat is steeds meer het
laatste jaar. Ook van mensen die stage lopen op de grote bedrijven,
K: Oke. Dat gaat ook over in de volgende vraag. Ik wilde graag ingaan op de beloning. Ehm.. De eerste vraag is vond je
de beloning die je ontving redelijk ten opzichte van het werk dat je verrichte?
Y: eigenlijk niet. De beloning voor paardenwerk is heel hard werken voor als je mazzel hebt iets meer dan het
minimumloon. En ik had mazzel. Maar dat is ook weer ja afhankelijk van je kunnen.
K: Ja,
Y: als het redelijk betaald oke, maar voor wat ik als werk verzette was het nog steeds niet veel.
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K: Nee, en als je het dan vergelijkt met vergelijkbare functies in andere sectoren.
Y: Ik denk als je dat zou vergelijken dat er mensen met veel minder moeite meer verdienen.
K: Ja.
Y: Dat is erg jammer aan de paardensector. Er zijn zelfs bedrijven die zover gaan, dat je voor de helft van je salaris in
de gelegenheid wordt gesteld om je paard op dat bedrijf neer te zetten. Dat geldt hoor, maar zover gaan mensen dus
om ergens te kunnen werken.
K: ja dat is nogal wat
Y: Dat is voor de helft van het minimumloon he.
K: Jeetje en dan kun je in ruil voor die andere helft je paard daar stallen?
Y: Ja, je paard daar neerzetten en gebruik maken van de facaliteiten. En dan is ’t take it or leave it. Wil je hier graag
werken, ja of nee. Take it or leave it. Bij van Grunsven was dat een tijdje geleden het standaard aanbod.
K: Echt waar.
Y: Ja serieus. Ik ken iemand die daar gewerkt heeft, daar heb ik namelijk weer mee samen gewerkt. Daar ken ik er
nog meer van.
K: Dan zegt een naam dus toch niks.
Y: Nee, helemaal niks. Nee hoor. Ik heb daar ook stagiaire uit gesproken
K: Hoe zit ’t dan eigenlijk met zwart werken, want dat is inderdaad mijn volgende vraag.
Y: ja.
K: Dat gebeurd veel?
Y: Ja, ik denk dat er ook veel veredelde pennymeisjes rondlopen rondlopen die voor een habbekrats erg veel werk
verzetten.
K: Zijn dat dan ook voornamelijk de pennymeisjes of zijn dat dan ook mensen die in de sector willen werken en die
dan ook voor zowel minimum salaris en stalling of zwartwerken willen werken?
Y: Nee, ik denk dat die bedrijven heel goed oppassen, ik denk dat het juist veel in de kleinere bedrijven gebeurd.
K: Oke, kon je je vrije dagen redelijkerwijs opnemen wanneer je dat wilde?
Y: In goed overleg heb ik daar nooit problemen mee gehad. Helemaal nooit. Ik was vrij flexibel, ik was er altijd en ik
was ook niet te beroerd om eens een keer een vrije dag van iemand anders te draaien en als je dan zelf een keertje
vrij wil is dat goed. Als ik een keer vrij wilde, nou dan ga maar
K: Klinkt positief.
Y: Ja, maar dat is ook een wisselwerking, zeker op het laatste bedrijf, als ik het daar niet zo nauw had genomen en
ziekmelden enzo dan waren ze niet zo geweest.
K: Eh de werktijden die je had. Je zei dat je 28 uur werkte, was dat ook echt de praktijk, of…..
Y: Neeeeee…… haha. Dat waren wel een paar mindingen vooral op het tweede bedrijf waar ik werkte. Daar had ik 28
uur qua contract, maar dat werd op een gegeven moment eigenlijk 36. Die overuren werden vaak zwart betaald.
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K: Ja
Y: En eh.. ja op dat laatste bedrijf werd het wel vrij netjes. (note: volgende stukje niet goed duidelijk hoorbaar op
tape) ….. Ik dacht wel van weet je wat ik blijf nog even wat langer. Dat werd dan wel gecompenseerd, dat ik dan die
week erop wat langer vrij kreeg. Dat compenseerde elkaar wel. Bij het eerste bedrijf waar ik werkte ik standaard
langer door.
K: En was dat ook wel de gewone gang van zaken?
Y: Ja, dat was daar heel normaal. Ja, ik had ook de verantwoordelijkheid voor paarden en als die geen twee uur van
stal waren geweest dan kwamen ze verder de rest van de dag niet meer van stal. Dat vond ik sneu. Dus ja wat doe je
dan. Het voordeel was wel dat er wel op gelet werd. Het gebeurd ook heel vaak dat je doordraait en dan had je maar
moeten zorgen dat het af was .
K: En wanneer er bijvoorbeeld jongere werknemers zijn die zeggen, sorry maar ik kan niet langer overwerken, wat is
dan de reactie van een bedrijf?
Y: Eh.. ik denk dat ze het dan heel lastig krijgen. Ik denk als je dat ja bij het begin van je contract heel duidelijk
aangeeft en je wordt op die voorwaarde aangenomen dan heb je er wel recht op, maar dan kom je niet de tijd door.
Maar als je aangeeft, van deze week kan het echt niet, en ze zeggen zorg dat je er volgende week dan wel weer voor
bent, dan wordt dat wel geregeld. Dan wordt daar niet moeilijk over gedaan hoor. Ik heb ooit gesolliciteerd bij Gert
Jan van Olst en die zei letterlijk je bent gewoon te slim en te duur. Ik kan je helemaal niet handhaven. Ik kan je hier
gewoon niet hebben.
K: Dus eigenlijk govergekwalificeerd.
Y: wel ontzettend eerlijk. Je bent heel goed in je vak, maar ik kan je niet betalen. Dat is heel simpel, dan kom ik niet.
Voorwaarde was ook dat je daar intern kwam, ik heb gewoon m’n eigen huisje en m’n paarden. Geen haar op m’n
hoofd die daaraan denkt. Maar die hebben daar dan meiden van 18 / 19 zitten, die blij zijn dat ze woonruimte
hebben, dus dat was een uitermate prettig sollicitatiegesprek, maar ik heb daar erg goed gevoel aan over gehouden.
Die is in ieder geval eerlijk. Heb ik ontzettend gewaardeerd.
K: kan ik me voorstellen.
Y: ik had ‘r zo weer een anekdote bij. Leuk gevoel aan over gehouden
K: Em. Ik had nog een vraag over vrijwilligers. Er zouden veel vrijwilligers werkzaam zijn in de sector. Is dat ook iets
wat jij hebt ervaren?
Y: Ja, ja. Ik denk dat heel veel bedrijven op hun gat zitten als die pennymeisjes die het voor een colatje en een patatje
doen, zouden zeggen van dat doen we niet meer, dan kan zo’n bedrijf niet vatten / doorgaan, ik denk ook de
klusjesmannen. De ouders die even mee kunnen helpen. D’r wordt heel veel vrijwilligerswerk gedaan, ik denk ook dat
dat goed is. Ik denk dat veel vrijwilligerswerk wel echt een keuze is, voor de volwassenen. Gepensioneerde mensen
die dolblij zijn dat ze nog ergens bij horen en stallen mogen uitmesten. Ik denk niet dat dat het allergrootste
probleem is, ik denk wel dat als er veel regelgeving komt en meiden worden mondiger dat dan de helft van de sector
op z’n gat ligt.
K: Oke,
Y: dat kan helemaal niet.
K: oh hahah jeetje
Y: Die draaien voor de helft op klusjesmannen. Dan moet je die 65+ die er bewust voor kiezen, met een flesje wijn en
zo, die kiezen daarvoor en ik denk dat het grootste probleem bij de meiden ligt. We hebben het zelf ook allemaal
gedaan, dat je apetrots was dat je dat mocht. Dus hoe groot dat probleem is…. Er zit wel een schemergebied in, waar
daar misbruik van wordt gemaakt, maar ik denk dat het een groter probleem zit in de onbetaalde overuren van de
mensen waarbij er misbruik van het werk wordt gemaakt. Het vrijwilligerswerk is niet zo’n groot probleem, die
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krijgen wel de waardering. Ik denk dat er heel veel mensen bewust voor kiezen. Het is hun sociale leven, ja ik ben
nodig. Ik denk dat dat niet het grootste probleem is.
K: Dat is wel een positieve blik.
Y: Ik vind dat wel. Ik heb op heel veel bedrijven ook show gegeven, clinics gegeven en dan krijg je daar mee te maken,
met de klusjesman, maar ook met het groepje ouders die dan zo’n clinic organiseren. Maar ik denk dus dat het veel
meer zit in het misbruik maken van de mensen die er echt vast werken. Maar die meiden, als je daar wat van zegt.
Die willen helemaal niet anders. Die komen er tien jaar later echt wel achter dat het nodig was, maar daar moet je
doorheen, maar dat moet je leren. Het jammere alleen is dat daar misbruik van gemaakt wordt.
K: Oke
Y: Maar dan nog. Je laat gebruik van je maken.
K: ehm… even kijken. De laatste vraag was heeft u zich gedurende de jaren in de sector zorgen gemaakt over het
behoud van uw werk? Maar dat was voor u persoonlijk niet het geval?
Y: nee voor mij was dat niet het geval. Ik heb er ook heel bewust voor gekozen om m’n laatste baan op te zeggen. Ik
heb me nooit echt zorgen gemaakt. Maar ja het is lastig.
K: Oke. Concluderend als je een paar positieve dingen zou noemen over werken in deze sector, wat zouden dat zijn?
Y: Oke.. Ik denk vooral het lekker ja het praktisch bezig zijn…………… De afwisseling en ja dat je ook wel knettergek
moet zijn om in de paardenwereld zou werken. Je bent met dieren bezig, je bent praktisch bezig. Ja, heel veel
bedrijvigheid, nooit saai, er is altijd wel iets. Soms wel erg gek.
K: Als je een aantal negatieve punten zou noemen?
Y: Ik denk dan voornamelijk de beloning, het meest gangbare loon dat staat tegenover het werk, ik denk dat. De
arbeidsdruk, wat er van je gevraagd wordt, wel tot 6,5 dag werken per week. ( onduidelijk stukje op tape)….. ga maar
bij vacatures kijken daar is fulltime echt zes tot zeseneenhalve dag per week. Dat is leuk voor een aantal jaren.
K: Er zijn weinig mannen werkzaam in de sector en wanneer vrouwen trouwen, wordt het salaris dan ook minder
belangrijk voor werknemers?
Y: Ik denk dat er veel wordt omgeschoold. Op het moment dat meiden beginnen aan een gezin, gaan dan uit de
paarden en gaan wat anders doen. Gaan een cursus doen, maar hoeveel zijn er niet. Ik kom ze allemaal tegen als
schoonheidsspecialiste, politieacademie, die gaan wat anders doen. Het is onmogelijk om er een gezinsleven op na te
houden als je ergens 6,5 dag moet werken. Geen priveleven en daarom maakt het team ook vaak zo gezellig. Je moet
zo op elkaar kunnen vertrouwen, dat de onderlinge samenwerking die is vaak heel goed. Die bedrijfscultuur, je hebt
vaak op kantoor van elkaar niet veel, maar in de paardenwereld …. Maar ja als je gaat trouwen en aan kinderen
beginnen dan stap je eruit. En dan heb je een paard als hobby.
K: Je hebt me ontzettend veel informatie gegeven. Ontzettend bedankt.
Y: Graag gedaan.

Vooronderzoek 2
Vragenlijst

Voor u ligt de vragenlijst ‘Kwaliteit van arbeid in de hippische sector’. Deze vragenlijst wordt gebruikt om een eerste
inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van arbeid van medewerkers in de hippische sector.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de afronding van de studie Bestuurs‐ en
Organisatiewetenschappen.
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De vragenlijst bestaat uit zes delen:
• Deel 1: een aantal persoonlijke vragen;
• Deel 2: een aantal vragen over de inhoud van het werk;
• Deel 3: een aantal vragen over de arbeidsomstandigheden;
 Deel 4: een aantal vragen over de arbeidsvoorwaarden;
 Deel 5: een aantal vragen over de arbeidsverhoudingen;
 Deel 6: een aantal afsluitende vragen over arbeid in deze sector.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen. De beantwoording van de vragenlijst
is anoniem, en alle antwoorden op de vragen zullen vertrouwelijk behandeld worden. Niemand van uw organisatie
krijgt de ingevulde vragenlijst onder ogen. In het eindrapport zullen individuele werknemers nooit herkenbaar
vermeld worden.
Terugsturen van de ingevulde vragenlijst
Wilt u alstublieft de ingevulde vragenlijst voor zaterdag 31 oktober aan mij retourneren. Een ieders deelname is zeer
belangrijk voor het slagen van dit onderzoek en ik wil u dan ook alvast hartelijk bedanken voor u inbreng en
medewerking!
Karin Verschuure
k.verschuure@live.nl

Algemene gegevens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wat is uw naam? V2
Geboortedatum?
Dag: 18
Maand:
09
Jaar: 1978
Wat is uw burgerlijke staat? Alleenstaand
Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? (MBO/HAVO/
Aantal dienstjaren in de hippische sector? 14
Aantal dienstjaren bij deze organisatie? Net een paar maanden
Wat zijn uw werktijden? (dagdienst, kantoortijden/ wisseldienst, onregelmatige tijden) Veel avonduren en
weekenden
Hoeveel uur per week werkt u gemiddeld binnen deze instelling? 25 uur of meer per week)
Wat is de aard van uw dienstverband? (Halfjaarcontract
Wat is uw functie? Bedrijfsleider/instructrice

Inhoud van het werk (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Volledigheid:
1. Vooraleer ik aan mijn taken begin, moet ik eerst bepalen in welke volgorde ik ze ga afwerken. Eens
2. Vooraleer ik aan een taak begin, moet ik zelf de gereedschappen /tools voor het werk voorbereiden. Eens
3. Vooraleer ik aan mijn taken begin, moet ik eerst bepalen op welke wijze ik ze ga uitvoeren. Eens
4. Ik registreer wat ik heb gedaan. Eens
5. Ik controleer zelf de kwaliteit van het werk dat ik doe Eens
6. Nieuwe collega’s worden door mij opgeleid of begeleid. Helemaal eens
Toelichting:
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……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Autonomie:
7. Ik kan zelf bepalen hoe snel of traag ik werk. Eens
8. Als het nodig is, kan ik een pauze nemen in mijn werk. Eens
9. Ik kan zelf bepalen wanneer het werk klaar moet zijn. Oneens
10.
Ik kan zelf bepalen wanneer ik werk. Oneens
11.
Ik kan zelf bepalen op welke wijze ik een bepaalde taak uitvoer. Eens
12.
Voor elke taak bestaan er vaste procedures of instructies om ze uit te voeren. Oneens/eens
13.
Ik kan zelf bepalen in welke volgorde ik mijn taken uitvoer. Oneens/Eens

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Contact en samenwerking:
14.
Tijdens het werk is het mogelijk om de hulp van collega’s in te roepen. Eens
15.
Ik ben op mezelf aangewezen om problemen met het werk aan te pakken. Oneens
16.
Ik heb geen tijd om af en toe een praatje te maken met mijn collega’s. Oneens
17.
Ik heb geen collega’s in mijn buurt.Oneens
Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Organiserende taken:
18.
Ik kan de hulp inroepen van mijn leidinggevende om problemen met het werk aan te pakken. Eens
19.
Ik kan de hulp inroepen van personen buiten het team om problemen met het werk aan te pakken. Eens
20.
Er is regelmatig werk‐ of teamoverleg. Eens
Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Afwisselende taken:
21. Ik moet vaak snel en tegelijkertijd nauwkeurig werken. Oneens
22. Mijn werk bestaat voornamelijk uit routinewerk. Oneens
23. Ik werk onder grote tijdsdruk. Oneens
24. Voor mijn werk is veel opleiding en vorming vereist. Helemaal eens
25. Mijn werk sluit goed aan bij mijn opleidingsniveau. Helemaal eens
26. Mijn werk is (lichamelijk en / of geestelijk) belastend. Oneens

Toelichting:
Doordat het werk leuk is , word het zeker niet als zwaar ervaren.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informatievoorziening:
27.
Ik ben voldoende op de hoogte wat van mij wordt verwacht. Eens
28. Ik weet welke doelstellingen ik moet behalen. Eens
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29.

Ik ben voldoende op de hoogte van hoe ik mijn taken moet
afwerken. Eens
30. Ik krijg voldoende feedback over mijn prestaties en resultaten. Oneens/eens
31. Mijn werk bestaat overwegend uit korte, zichzelf herhalende
handelingen. Oneens

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Algemene vragen
32.

Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe tevreden u bent over de inhoud
van uw werk? 9
33.
Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 32 heeft
gegeven gebaseerd is.
Lessen zijn erg leuk, kantine werk ook, paarden trainen en beheren ook.
Soms heb je wat minder leuke lessen of kinderfeestjes, vandaar geen 10
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

De arbeidsomstandigheden (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Fysieke belasting:
1.
Ik verricht mijn werk in een voortdurende gebogen of gedraaide houding. Oneens
2.
Ik moet vaak zware voorwerpen tillen, veel sjouwen of grote krachten uitoefenen.
Eens/oneens
3.
Ik werk veel boven mijn macht. Oneens
4.
Mijn lichaam wordt tijdens mijn werk langdurig eenzijdig belast. Oneens
5.
Ik kan tijdens het werk gebruik maken van passende hulpmiddelen of apparatuur. Eens

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Omstandigheden:
6.
Op mijn werkplek is er een hoog of storend lawaai. Oneens
7.
Op mijn werkplek heb ik last van hinderlijke tocht. Oneens
8.
Er is op mijn werkplek voldoende licht om mijn werk goed te kunnen uitvoeren.Eens
9.
De temperatuur is goed geregeld op mijn werkplek. Oneens (gewoon dikke kleren aan,
een manegebaan is niet altijd geisoleerd)
10.
Tijdens het werk komt er regelmatig stof vrij. Eens
11.
Er is voldoende bescherming tegen of afzuiging van het vrijgekomen stof. Oneens
12.
Voor de werknemers zijn er voldoende, goede en hygiënische sanitaire installaties. Eens
13.
Voor de werknemers is er een goede en hygiënische eetplaats. Eens

Toelichting:
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……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Veiligheid:
14.
Er worden voldoende maatregelen getroffen m.b.t. veilig werken. Eens
15.
Ik vind de genomen veiligheidsmaatregelen toereikend. Eens
16.
Meestal is er voldoende orde op de werkplek Eens
17.
Ik doe regelmatig vuil werk, waarbij mijn handen of kleren vuil worden.Eens
18.
In mijn werk moet ik wel eens onveilige taken verrichten. Eens
19.
Ik gebruik steeds de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Eens (cap etc)
20.
Het voorbije jaar heb ik op het werk een ongeval gehad, waardoor ik gedurende meer dan
1 dag niet kon werken. Eens , maar was op een andere werkplek ‐ veehouderij

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Algemene vragen
21.

Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe tevreden u bent over de
arbeidsomstandigheden van uw werk? 9
22. Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 21 heeft
gegeven gebaseerd is.
Goede werkgevers, fijne werkplek
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

De arbeidsvoorwaarden (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Loopbaanmogelijkheden en scholing:
1.
Ik heb voldoende mogelijkheden om binnen de organisatie een andere functie te
verkrijgen. Oneens, ik heb een prachtige functie.
2.
3.

In het verleden heb ik al een vakopleiding of –cursus gevolgd. Eens
Door de leiding van de organisatie word ik gestimuleerd om een vakopleiding of –cursus
te volgen. Eens
Toelichting:
………Onder andere BHV en instructie certificaten voor nieuwe diensten binnen
fnrs……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Beloning en arbeidstijden:
4.
Ik vind mijn beloning redelijk ten opzicht van het werk / de arbeid. Eens , helaas ook anders meegemaakt.
5.
6.
7.
8.
9.

Ik vind mijn beloning redelijk ten opzichte van vergelijkbare functie in andere sectoren. Eens
In mijn organisatie wordt er veel gewerkt met premies. Oneens
IK kan mijn vrije dagen redelijkerwijs opnemen wanneer ik dit zelf wil. Eens
Mijn werk‐ en rusttijden zijn goed. Eens
Ik moet veel overwerken. Oneens/eens
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10.

Mijn privéleven wordt ongunstig beïnvloed door onregelmatige werktijden en / of lange reistijden. Eens,
dit is het grote nadeel van werken op een manege.

11.
Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Werkzekerheid:
12.
In mijn organisatie wordt er veel met tijdelijke / kortdurende contracten gewerkt. Eens
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

In mijn organisatie wordt er veel met uitzendkrachten gewerkt. Oneens
In mijn organisatie wordt er veel met vrijwilligers gewerkt. Helemaal eens
Vacatures worden snel ingevuld. Oneens
Bij ziekte wordt er snel voor vervanging gezorgd. Eens
Ik maak me zorgen over het behoud van mijn werk. Oneens
Mijn werk wordt bedreigd door automatisering en het gebruik van nieuwe materialen. Helemaal mee
oneens
Mijn leeftijd is ongunstig. Oneens

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Algemene vragen
20.

Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe
tevreden u bent over de voorwaarden van uw werk? 9
21. Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 19 heeft
gegeven gebaseerd is.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

De arbeidsvoorwaarden (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Verhouding tussen de werknemer en de leidinggevende:
1.
Ik krijg voldoende waardering voor het werk dat ik doe. Eens
2.
Mijn directe leidinggevende ondersteunt mij voldoende tijdens het werk. Eens
3.
Mijn directe leidinggevende houdt rekening met mijn mening. Eens
4.
tijdens het werk wordt er teveel op mijn vingers gekeken. Oneens
Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Relatie tussen de werknemers onderling en inspraak en medezeggenschap:
5.
De onderlinge sfeer op het werk is doorgaans goed. Eens
6.
Ik kan steeds een beroep doen op collega’s. Eens
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7.
8.
9.

Ik ben op de hoogte van wat zich in de organisatie afspeelt.Eens
Ik heb een regelmatig en goed werkoverleg. Eens
De sfeer in de organisatie werkt stimulerend en motiverend. Eens

Algemene vragen
10. Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe
tevreden u bent over de voorwaarden van uw werk? 9
11. Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 10 heeft
gegeven gebaseerd is.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Afsluitende vragen
1.

Noem een aantal positieve punten aan het werken in de hippische sector? Je doet werk dat je leuk vind !

2.

Noem een aantal negatieve punten aan het werken in de hippische sector? Meestal erg slechte
verdiensten, veel overuren, bazen die slecht die overuren betalen, gesjoemel met vakantieuren ,pauzes die
eraf getrokken worden maar niet gegeven worden. Veel haat en nijd op veel stallen

3.

Op welke factoren dient volgens u onderzoek naar arbeid binnen de hippische sector gericht te zijn, en
waarom?

Loyaliteit en betaling door werkgever richting werknemer !!!
Welzijn van paarden!

Vooronderzoek 3
Vragenlijst

Voor u ligt de vragenlijst ‘Kwaliteit van arbeid in de hippische sector’. Deze vragenlijst wordt gebruikt om een eerste
inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van arbeid van medewerkers in de hippische sector.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de afronding van de studie Bestuurs‐ en
Organisatiewetenschappen.
De vragenlijst bestaat uit zes delen:
• Deel 1: een aantal persoonlijke vragen;
• Deel 2: een aantal vragen over de inhoud van het werk;
• Deel 3: een aantal vragen over de arbeidsomstandigheden;
 Deel 4: een aantal vragen over de arbeidsvoorwaarden;
 Deel 5: een aantal vragen over de arbeidsverhoudingen;
 Deel 6: een aantal afsluitende vragen over arbeid in deze sector.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen. De beantwoording van de vragenlijst
is anoniem, en alle antwoorden op de vragen zullen vertrouwelijk behandeld worden. Niemand van uw organisatie

103

krijgt de ingevulde vragenlijst onder ogen. In het eindrapport zullen individuele werknemers nooit herkenbaar
vermeld worden.
Terugsturen van de ingevulde vragenlijst
Wilt u alstublieft de ingevulde vragenlijst voor zaterdag 31 oktober aan mij retourneren. Een ieders deelname is zeer
belangrijk voor het slagen van dit onderzoek en ik wil u dan ook alvast hartelijk bedanken voor u inbreng en
medewerking!
Karin Verschuure
k.verschuure@live.nl

Algemene gegevens
1. Wat is uw naam? V3
2. Geboortedatum?
Dag: 17
Maand: Februari
Jaar: 1987
3. Wat is uw burgerlijke staat? Ongehuwd
4. Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? VWO, bezig met afronding HBO
(VMBO/MAVO?MBO/HAVO/VWO/HBO/WO)
5. Aantal dienstjaren in de hippische sector? 4
6. Aantal dienstjaren bij deze organisatie? 1
7. Wat zijn uw werktijden? (dagdienst, kantoortijden/ wisseldienst, onregelmatige tijden) vaste lesuren over de
week verspreid
8. Hoeveel uur per week werkt u gemiddeld binnen deze instelling? (0‐12 uur per week
9. Wat is de aard van uw dienstverband? vaste aanstelling
10. Wat is uw functie? instructeur

Inhoud van het werk (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Volledigheid:
1. Vooraleer ik aan mijn taken begin, moet ik eerst bepalen in welke volgorde ik ze ga afwerken. O
2. Vooraleer ik aan een taak begin, moet ik zelf de gereedschappen /tools voor het werk voorbereiden. HE
3. Vooraleer ik aan mijn taken begin, moet ik eerst bepalen op welke wijze ik ze ga uitvoeren. HE
4. Ik registreer wat ik heb gedaan. E
5. Ik controleer zelf de kwaliteit van het werk dat ik doe E
6. Nieuwe collega’s worden door mij opgeleid of begeleid. E
Toelichting:
Het klaarmaken van de paarden voor mijn lessen wordt bij de jongere kinderen door mijzelf gedaan. Ook ben ik
geheel vrij in de invulling van de lessen.
……………………………………………………………………………………………………………..

Autonomie:
7. Ik kan zelf bepalen hoe snel of traag ik werk. O
8. Als het nodig is, kan ik een pauze nemen in mijn werk. O
9. Ik kan zelf bepalen wanneer het werk klaar moet zijn. O
10. Ik kan zelf bepalen wanneer ik werk. O
11. Ik kan zelf bepalen op welke wijze ik een bepaalde taak uitvoer. O
12. Voor elke taak bestaan er vaste procedures of instructies om ze uit te voeren. O
13. Ik kan zelf bepalen in welke volgorde ik mijn taken uitvoer. O

Toelichting:
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De les tijden staan vast dus daarin is geen ruimte voor eigen keuzes.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Contact en samenwerking:
14. Tijdens het werk is het mogelijk om de hulp van collega’s in te roepen. HE
15. Ik ben op mezelf aangewezen om problemen met het werk aan te pakken. O
16. Ik heb geen tijd om af en toe een praatje te maken met mijn collega’s. O
17. Ik heb geen collega’s in mijn buurt. HE

Toelichting:
Op het bedrijf werken in totaal ongeveer 12 mensen waarvan het meerendeel instructeurs. Ik ben van deze groep op
afstand de jongste en bij problemen, van wat voor aard dan ook, kan ik altijd bij iemand anders aanklopen.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Organiserende taken:
18. Ik kan de hulp inroepen van mijn leidinggevende om problemen met het werk aan te pakken. HE
19. Ik kan de hulp inroepen van personen buiten het team om problemen met het werk aan te pakken. E
20. Er is regelmatig werk‐ of teamoverleg. O

Toelichting:
Mijn baas is bijna altijd aanwezig en kan altijd geroepen worden bij problemen van wat voor aard dan ook ( van
problemen met een bepaald dier tot problemen met een les klant ) Ook zijn er genoeg omstanders aanwezig die in
geval van nood kunnen helpen.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Afwisselende taken:
21. Ik moet vaak snel en tegelijkertijd nauwkeurig werken. O
22. Mijn werk bestaat voornamelijk uit routinewerk. O
23. Ik werk onder grote tijdsdruk. O
24. Voor mijn werk is veel opleiding en vorming vereist. E
25. Mijn werk sluit goed aan bij mijn opleidingsniveau. ??
26. Mijn werk is (lichamelijk en / of geestelijk) belastend. E

Toelichting:
Het lichamelijk belastende deel komt vooral bij het lesgeven aan jonge kinderen waarbij veel meegelopen moet
worden. Ook het lesgeven in de winter is belastend voor het lichaam door de kou.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informatievoorziening:
27.
Ik ben voldoende op de hoogte wat van mij wordt verwacht. E
28. Ik weet welke doelstellingen ik moet behalen. E
29.
Ik ben voldoende op de hoogte van hoe ik mijn taken moet
afwerken. E
30. Ik krijg voldoende feedback over mijn prestaties en resultaten. E
31. Mijn werk bestaat overwegend uit korte, zichzelf herhalende
handelingen. O

Toelichting:
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……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Algemene vragen
32.

Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe tevreden u bent over de inhoud
van uw werk? 9
33.
Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 32 heeft
gegeven gebaseerd is.
Ik vind het werk heerlijk en kan op deze manier mijn hobby gebruiken als bijbaantje naast mijn echte
studie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

De arbeidsomstandigheden (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Fysieke belasting:
1.
Ik verricht mijn werk in een voortdurende gebogen of gedraaide houding. HO
2.
Ik moet vaak zware voorwerpen tillen, veel sjouwen of grote krachten uitoefenen. O
3.
Ik werk veel boven mijn macht. O
4.
Mijn lichaam wordt tijdens mijn werk langdurig eenzijdig belast. O
5.
Ik kan tijdens het werk gebruik maken van passende hulpmiddelen of apparatuur. O

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Omstandigheden:
6.
Op mijn werkplek is er een hoog of storend lawaai. O
7.
Op mijn werkplek heb ik last van hinderlijke tocht. O
8.
Er is op mijn werkplek voldoende licht om mijn werk goed te kunnen uitvoeren. E
9.
De temperatuur is goed geregeld op mijn werkplek. O
10. Tijdens het werk komt er regelmatig stof vrij. E
11. Er is voldoende bescherming tegen of afzuiging van het vrijgekomen stof. O
12. Voor de werknemers zijn er voldoende, goede en hygiënische sanitaire installaties. E
13. Voor de werknemers is er een goede en hygiënische eetplaats. E

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Veiligheid:
14. Er worden voldoende maatregelen getroffen m.b.t. veilig werken. E
15. Ik vind de genomen veiligheidsmaatregelen toereikend. E
16. Meestal is er voldoende orde op de werkplek E
17. Ik doe regelmatig vuil werk, waarbij mijn handen of kleren vuil worden. HE
18. In mijn werk moet ik wel eens onveilige taken verrichten. E
19. Ik gebruik steeds de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. E
20. Het voorbije jaar heb ik op het werk een ongeval gehad, waardoor ik gedurende meer dan
1 dag niet kon werken. O

106

Toelichting:
Het wil wel eens voorkomen dat ik het paard van een lesklant over moet nemen, vandaar de onveilige taken want ik
vind dat je als instructeur op zo’n moment in staat moet zijn om op elk willekeurig dier te stappen.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Algemene vragen
21.

Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe tevreden u bent over de
arbeidsomstandigheden van uw werk? 8
22. Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 21 heeft
gegeven gebaseerd is.
Het werk is goed te doen en de uren zijn mooi verdeeld.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

De arbeidsvoorwaarden (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Loopbaanmogelijkheden en scholing:
1. Ik heb voldoende mogelijkheden om binnen de organisatie een andere functie te verkrijgen.
HO
2. In het verleden heb ik al een vakopleiding of –cursus gevolgd. HE
3. Door de leiding van de organisatie word ik gestimuleerd om een vakopleiding of –cursus te
volgen. E
Toelichting:
Ik heb mijn Orun diploma gehaald voor het lesgeven.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Beloning en arbeidstijden:
4.
Ik vind mijn beloning redelijk ten opzicht van het werk / de arbeid. E
5.
Ik vind mijn beloning redelijk ten opzichte van vergelijkbare functie in andere sectoren. E
6.
In mijn organisatie wordt er veel gewerkt met premies. HO
7.
IK kan mijn vrije dagen redelijkerwijs opnemen wanneer ik dit zelf wil. E
8.
Mijn werk‐ en rusttijden zijn goed. E
9.
Ik moet veel overwerken. O
10.
Mijn privéleven wordt ongunstig beïnvloed door onregelmatige werktijden en / of lange reistijden. O
Toelichting:
Ik heb vaste lesuren en krijg er redelijk goed voor betaald.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Werkzekerheid:
11.
In mijn organisatie wordt er veel met tijdelijke / kortdurende contracten gewerkt. O
12.
In mijn organisatie wordt er veel met uitzendkrachten gewerkt.O
13.
In mijn organisatie wordt er veel met vrijwilligers gewerkt. O
14.
Vacatures worden snel ingevuld.E
15.
Bij ziekte wordt er snel voor vervanging gezorgd.E
16.
Ik maak me zorgen over het behoud van mijn werk. O
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17.
18.

Mijn werk wordt bedreigd door automatisering en het gebruik van nieuwe materialen. HO
Mijn leeftijd is ongunstig. HO

Toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Algemene vragen
19.

Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe
tevreden u bent over de voorwaarden van uw werk? 8
20. Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 19 heeft
gegeven gebaseerd is.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

De arbeidsvoorwaarden (helemaal oneens / oneens / eens / helemaal eens)
Verhouding tussen de werknemer en de leidinggevende:
1. Ik krijg voldoende waardering voor het werk dat ik doe. E
2.
Mijn directe leidinggevende ondersteunt mij voldoende tijdens het werk. E
3.
Mijn directe leidinggevende houdt rekening met mijn mening.E
4.
tijdens het werk wordt er teveel op mijn vingers gekeken. O
Toelichting:
Mijn baas laat mij vrij in mijn lessen zolang alles goed gaat.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Relatie tussen de werknemers onderling en inspraak en medezeggenschap:
5.
De onderlinge sfeer op het werk is doorgaans goed. HE
6.
Ik kan steeds een beroep doen op collega’s. HE
7.
Ik ben op de hoogte van wat zich in de organisatie afspeelt. E
8.
Ik heb een regelmatig en goed werkoverleg. O
9.
De sfeer in de organisatie werkt stimulerend en motiverend. E

Algemene vragen
10. Geef in de vorm van een rapportcijfer (1 tot 10) aan hoe
tevreden u bent over de voorwaarden van uw werk? 8
11. Licht toe waarop het rapportcijfer dat u bij vraag 10 heeft
gegeven gebaseerd is.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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Afsluitende vragen
1. Noem een aantal positieve punten aan het werken in de hippische sector?
Voor mij is het een bijbaan en geeft het de mogelijkheid om van mijn hobby mijn werk te maken. Ik ben lekker in
de frisse lucht bezig en doe werk wat ik leuk vind.
2. Noem een aantal negatieve punten aan het werken in de hippische sector?
De uren zijn vaak lastig, als anderen vrij zijn moet ik aan het werk, ook het lange staan in de kou in de winter is
een negatief punt.
3.

Op welke factoren dient volgens u onderzoek naar arbeid binnen de hippische sector gericht te zijn, en
waarom?
Ik denk dat het onderzoek zich voornamelijke moet richten op algemene medewerkers, grooms en
stalmedewerkers aangezien zij over het algemeen hard werken, lange dagen maken, fysiek zwaar werk
verrichten en daar nog slecht voor betaald worden ook.

Succes met je onderzoek.

Vragenlijst Eurogrooms

Vragenlijst interview kwaliteit van arbeid hippische sector
1. Kun je iets vertellen over de organisatie Eurohorsegrooms?
Eurohorsegrooms is een arbeidsbemiddelingsbureau wat zich richt op de hippische branche. Wij bemiddelen tussen
werkgever en werknemer. Op de website staat genoeg informatie over ons: www.eurohorsegrooms.nl
2. Voor hoeveel mensen vind u jaarlijks werk in de hippische sector?
Een aantal is moeilijk te geven, maar wij hebben met regelmaat matches. Zeker een paar per maand.
3. Zijn er veel vacatures in de sector?
Ja, er zijn in mijn ogen veel banen vrij. Je merkt wel dat er in het zuiden veel meer bedrijvigheid is in de paardensport.
Maar in principe zijn er veel banen vrij, het is alleen afhankelijk in welke regio je zit. De meeste mensen moeten toch
intern, dus dit zou geen probleem moeten zijn. Ook zie je steeds meer websites die ook banen gaan aanbieden in de
hippische sport. Eurohorsegrooms is de oudste en meest bekende en alle bekende namen maken gebruik van ons
systeem.
4. Is er een groot verloop binnen de sector, waardoor er veel vacatures vrijkomen?
Ja, er komen geregeld nieuwe vacatures binnen.
5. Hoe zou u het werken in de sector willen typeren?
Het is afwisselend werk, je bent veel in de buitenlucht en je bent de hele dag door met de paarden bezig. Maar het is
zwaar werk en je hebt niet zo vaak vrij. Je moet zeer flexibel zijn en altijd voor de paarden willen klaarstaan. Er zijn
dus vaak zaken die hierdoor op de 2e plaats zullen komen.
6. Welke problemen komen jullie als bemiddelingsbureau tegen bij het plaatsen van werknemers?
Sommige mensen weten niet wat het werken in de paarden inhoud en romantiseren het beeld. In werkelijkheid is het
een kei harde wereld. We merken dat er toch veel mensen zijn die denken ervaren te zijn, maar die dit dus niet zijn.
Mensen mailen met veel spellingfouten en slecht opgezette mails/brieven.
Formulieren –waarvan mensen weten dat stallen deze te lezen krijgen‐ worden niet correct ingevuld;
onvolledige antwoorden op de vragen, spellingfouten etc.
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7.

Er wordt veel gesproken over de zware werklast van werknemers in de hippische sector. Is dit iets waar
jullie je bij aansluiten en in hoeverre komen jullie dit in de praktijk ook tegen.
Natuurlijk is het een zware werklast, het is ook een harde wereld. Je moet niet bang zijn om vieze handen te krijgen en
van aanpakken weten. Aan de andere kant kan je door werken in de paarden van je hobby je beroep maken, dat
dit soms best zwaar kan zijn, nemen veel mensen dan wel voor lief. Als je interesse in de paardensector ligt, krijg
je door hierin te werken ook veel mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het meemaken van grote internationale
concoursen, contact met verschillende stallen/ruiters etc.
8. In hoeverre is het sociaal beleid binnen de hippische sector een “kern‐“of “randactiviteit”?
Dit zal per bedrijf verschillen. Maar over het algemeen zal dit een randactiviteit zijn.
9. Is er een vastgelegde visie op doelen, uitgangspunten en te ontwikkelen activiteiten op het gebied van het
sociaal beleid binnen de sector?
Ieder bedrijf zal zijn eigen doelen na streven, een sportstal gaat natuurlijk voor het hoogst haalbare.

10. Is er voldoende capaciteit en kwalitatief personeel aanwezig om het beleid uit te voeren en te ontwikkelen?
Ja, er zijn genoeg mensen met talent

11. Zijn er algemene en functiegerichte introductieprogramma’s voor nieuw personeel bij organisaties in de
hippische sector?
Nee, door gewoon mee te draaien in het bedrijf leer je het best inzicht te krijgen in het bedrijf.

12. Vindt er een regelmatige en systematische beoordeling van het feitelijk functioneren tegen de achtergrond
van concrete functievereisten plaats bij werknemers?
Normaal heb je een proefperiode, in deze tijd kan de werkgever kijken of iemand capabel genoeg is.
13. Welke mogelijkheden worden geboden tot het opfrissen en uitbreiden van vakkennis; hoe wordt deelname
gestimuleerd?
De praktijk is de beste leerschool en al doende leert men. Ook dit zal per bedrijf verschillen.

14. Welke mogelijkheden worden binnen de sector geboden op het gebied van managementontwikkeling?
Dit is op grote sportstallen zeker aan de orde. Bij het middenbedrijf is dit meestal in handen van de eigenaar.
15. Welke beloningsstructuur is er en hoe worden beloningen vastgesteld?
In de meeste gevallen heb je een minimumloon. En is sommige gevallen mag je paard gratis gestald worden of
krijg je training.

16. Zijn de rechtspositionele zaken voldoende geregeld? Contractueel?
Per bedrijf zal dit verschillen
17. Is het ontbreken van een CAO in de sector volgens u een gemis?
Natuurlijk, het zou sommige zaken wel makkelijker maken voor personeel.
18. Zijn de organisaties duidelijk gestructureerd: taakverdeling en gezagsverhoudingen?
Je taken zijn normaal bekend, op bijna iedere stal zal dit hetzelfde zijn.
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19. Zijn er binnen de sector vaak duidelijke en actuele functiebeschrijvingen, waarvan taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, alsmede de organisatorische positie duidelijk blijken?
Ja, vaak wordt in de vacatures al duidelijk vermeld wat een bepaalde baan precies inhoud; mate van ervaring die je
moet hebben,evt. welke niveau qua opleiding of training je dient te hebben.
20. Welke activiteiten worden ondernomen om het werk zodanig te structureren, dat het zoveel mogelijk
aansluit bij de capaciteiten en interesse van de uitvoerders?
Het kan zijn dat als je bijvoorbeeld op een stal komt te werken waar je de mogelijkheid hebt om mee te gaan naar
(internationale)concoursen. Als je interesse hierin hebt kan dit je een extra stimulans geven.
21. Zijn er ook ondernemingsraden aanwezig in hippische organisaties?
Niet veel
22. Is de een genormeerde stijl van leidinggeven?
Iedereen zal het begrip leidinggeven een andere invulling geven. Vaak zoek je een manier van leidinggeven die
goed bij je past waardoor je jezelf kan blijven en op een goede manier met je personeel om kan gaan.

23. Hoe functioneert de bedrijfsgezondheidszorg?
…
24. Wat wordt er gedaan aan verzuimbestrijding en –preventie?
Het creëren van een goede werksfeer kan bijdragen aan het voorkomen van verzuim.
Als ziekteverzuim voorkomt wordt de desbetreffende persoon hierop aangesproken. En wordt geprobeerd de reden
voor dit verzuim te achterhalen.

Interview Arbo‐ en Veiligheisspecialist FNRS
K: Allereerst u bent als arbo‐ en veiligheidsspecialist verantwoordelijk hier binnen de FNRS voor arbo‐ en veiligheid,
kunt u vertellen wat dit precies inhoud?
B: Wat ik doe is puur kijken bij maneges, als je een risico‐inventarisatie hebt, dan bespreek ik dat en hoe ze dat in
kunnen gaan vullen., want binnen de paardenhouderij is er een risico‐inventarisatie die ze mogen gebruiken, die
goedgekeurd is. Dan kijk ik naar het veiligheidscertificaat. Een veiligheidscertificaat laat bepaalde eisen zien wil je lid
worden van de FNRS, dus dat wordt ook gebruikt door de KNHS. En dan eigenlijk alles op het gebied van arbo en
veiligheid. Ja en verder binnen de paardenhouderij ben ik bezig als voorzitter van de klankbordgroep arbocatalogis en
werk ik veel met de stichting veilig paardensport samen.
K: Oke, op welke wijze komt dit terug in het opgestelde arbobeleid dat op dit moment staat bij de sector. In hoeverre
bent u betrokken bij het opstellen of de implementatie daarvan?
B: De hele sector daar zit ik natuurlijk bij vanuit die arbocatalogus en samen met Stigas, arbodienst. Eigenlijk vanuit
Stigras zit Kees Schuiten erbij, die gaat heel veel naar LTO bedrijven toe en vanuit de FNRS zijn wij eigenlijk degene
die een veiligheidskundige opleiding hebben dus wij staan er natuurlijk iets anders tegenover dan de ondernemers
die daarbij zitten. Dat wordt in de klankbordgroep besproken en dan gaat dat weer door naar de klankbordgroep
dierenhouderij waar ook nog graasdieren bijzitten, pluimvee en dat wordt daar nog een keer besproken ook met FNV
bondgenoten. Als de werknemers vertegenwoordiging.
K: En die arbocatalogus kunt u daar iets meer over vertellen?
B: Hij ligt op dit moment bij de Arbeidsinspectie en ik reken erop dat hij dit jaar nog goedgekeurd wordt.
K: Is dit een eerste versie?
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B: Nee dit is de eerste keer dat moest voor 2010 dat is eigenlijk als arbocatolgus daar staan de beleidsregels in die
we hanteren, die de informatiebladen gaat vervangen. Dat is de bedoeling ervan. Wat beschrijven wij daarin. Hoe je
in de sector veilig moet gaan werken en wij bieden daar ook handvaten aan. Kijk dat zijn dan bijvoorbeeld dingen als
je nu de wetgeving pakt dan is bijvoorbeeld de chemische industrie en zeg maar de paardenhouderij zullen er enkele
dingen eigenlijk hetzelfde wezen als je daar vanuit de basisarbowetgeving gaat kijken. En nu gaan wij bepaalde
dingen speciaal toespitsen richting de paardenhouderij zodat het voor mensen makkelijk te lezen is, beter te
begrijpen is en wij bieden dat aan als je nou dat en dat doet dan voldoe je aan bepaalde regelgeving.
K: Event terugkomen op die arboinformatie waar u het net overhad, in het vooronderzoek heb ik dergelijke
informatie niet tegen gekomen.
B: Dat klopt, dat zijn gewoon bladen die moet je kopen. Dan komen ze bij de Nem commissie daar komen ze
vandaan, eigenlijk is het een heel belachelijk iets. Daar worden dingen voorgeschreven en op een gegeven moment
als jij ze wilt gebruiken dan moet je ze gaan kopen. Ik vind dat dat soort dingen eigenlijk gewoon voor bedrijven gratis
beschikbaar zijn. Kijk en dat is wel het voordeel van de arbocatalogus die is wel gratis beschikbaar. Voor iedereen.
Kijk en bij heel veel mensen zie je natuurlijk die gaan zoiets niet aanschaffen want je betaalt zo 100 of 200 euro voor
een norm. Kijk en die boekjes die kosten ook iets van 50 of 60 euro dus dan zeg je ook van mensen van hoe wacht
eventjes dan schaffen we die niet aan. Door het normalisatieinstituut eigenlijk daar gedaan en gemaakt wordt en we
betalen zo’n belachelijk iets, maar er zijn er meer die dat vinden hoor.
K: Maar daar kom ik dan gelijk mee op m’n volgende vraag, kengetallen over arbeid, arbo, veiligheid in de sector
blijken moeilijk te vinden. Beschikt u zelf daar wel over?
B: Ja, wij zijn met de veiligheid bezig en die hebben nu een aantal rapporten gemaakt waar best heel veel in staat
over de veiligheid in de paardensport. Maar dan ga je wel puur in de paardensport.
K: Maar als je het echt hebt over kengetallen met betrekking tot bijvoorbeeld het aantal arbeidsongevallen…
B: Nee, dat is op het moment heel moeilijk om daar echt in te krijgen. Wat wij wel hebben, ook wel uit de stichting
veilige paardensport ben je verplicht om een ongevallenregistratie bij te houden Dus gebeurt er een ongeval met je
paard dan zijn wij verplicht dat in te vullen en van daaruit krijgen we wel steeds meer zicht zo langzamerhand in wat
er gaat gebeuren zeg maar in de paardenhouderij.
K: Maar er is geen sprake van een landelijk registratiesysteem waar ook zaken worden bijgehouden als
bedrijfsongevallen, ziekteverzuim en dergelijke?
B: Nee, nee, nee, nee. Ja algemeen in die bis rapporten staan dingen als vallen van het paarden andere ongevallen,
maar dat kan natuurlijk een trap van een paard of wezen, maar ’t is niet bekend, is dat nu gebeurd doordat diegene
het paard stond te poetsen, was het een werknemer, dat is niet allemaal bekend, maar dat zijn wel gegevens die van
de eerste hulp afkomen.
K: Op die manier. Wat denkt u dat de reden is dat dat niet bekend is? Dat dat niet bijgehouden wordt. In andere
sector wordt dat toch wel gedaan?
B: Is dat zo?
K: Ja, volgens mij wel.
B: volgens mij niet. Ik kwam hiervoor bij ander soorten bedrijven en ik had nou niet echt het idee dat dat heel goed
bijgehouden werd hoor. Ik denk dat als je bij metaalbedrijven komt of in de bouw dan valt ’t tegen. Wel als er VCA is,
want vanuit de VCA zijn ze verplicht. Kijk iedereen is verplicht een ongevallenregistratie bij te houden, maar ik vraag
’t me af.
K: Ik wilde nu graag een aantal vragen stellen met betrekking tot uw visie op arbeid in de sector. Dan wil ik graag
allereerst ingaan op de fysieke belasting, want er wordt gezegd dat de fysieke belasting hoog is, is dat iets waar u het
mee eens bent?
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B: Persoonlijk vind ik dat dat meevalt, laat ik ’t zo maar zeggen. Ik denk ook dat veel mensen anders tegen de
paardensport aankijken. Er zijn heel veel mensen die denken, we beginnen de sport en ze gaan vanuit de hobby en
dan komen ze bij een bedrijf en ja daar moet je werken. En dan dat hobbymatige dat hebben ze dan bij heel veel
mensen nog tussen de oren zitten. En ik denk dat daar de grootste fouten ontstaan.
K: Oke
B: Want waarom zijn er zoveel meisjes die in die paardenhouderij willen? Als ze goed wisten hoe die
paardenhouderij in mekaar zat dan begon je er toch niet aan. Wees daar eerlijk in. Maar daar denken ze niet, ze
komen vanuit de hobby en denken dan om in die paardenhouderij verder te gaan en ja dan blijkt dat er wel wat
dingen bij ons iets zwaarder kan wezen. Maar wat ik zie bij onze bedrijven, die proberen toch wel heel veel te doen
om te situatie wat minder te maken.
K: Op wat voor wijze is dat dan? Welke instrumenten worden hiervoor ingezet?
B: Nou je ziet bijvoorbeeld dat er met het stallen uitmesten al veel veranderingen inkomen , automatisch stallen
uitmesten met tussenwanden die verschuiven, dat ’t allemaal machinaal uitgemest gaat worden. Dat soort dingen en
kijk wagentjes waar kuilvoer of zo opgelegd wordt die mechanisch aangedreven gaan worden. Ik vind persoonlijk dat
ga ik nu kijken over de anderhalf jaar dat ik nu bij de FNRS werk, dat daar best verandering in gaat komen. Dat
mensen inzien dat ze dingen toch anders moeten gaan doen. Met de kruiwagentjes alle stallen langsgaan al dat soort
dingen. Dat kost veel te veel tijd.
K: Dus de investering in nieuw materialen en mogelijkheden wordt wel gemaakt?
B: Ja, dat proberen wij ook. In de Van Halstallen zie je dat ook heel veel. Dat dat begint te veranderen.
K: Is dat ook een trend die de FNRS stimuleerd?
B: Ja, als wij er komen. Boy reuhl de accountmanager of ik kom dan proberen we dat natuurlij k altijd aan te kaarten.
Als ik ergens kom en ik loop met m’n arbeidsshaq rond en ik kijk dan en ik zie kruiwagens met 1 wiel dan zeg ik heb je
er wel eens over na gedacht om kruiwagens met 2 wielen te gebruiken. Des te makkelijker, en als je langs zo wagen
loopt dan druk je even op de band, en daar wijs je ze ook op. Kijk je moet natuurlijk onderaan beginnen en het is een
proces wat groeiende is en daar zijn we vanuit de FNRS toch wel heel hard mee bezig om wil je meekomen, wil je
bestaansrecht hebben dan zul je moeten investeren in automatisering en dat dingen ook makkelijker gaan.
K: Ja
B: Ik zie dat toch wel komen. Maar wat mijn punt is dat teveel meisjes niet weten waar ze aan beginnen.
K: Ja, een van de uitspraken die u graag zou willen voorleggen is dat werknemers in de sector na hun dertigste zijn
opgebrand en opzoek naar ander werk. Kunt u zich in deze uitspraak vinden?
B: Nou dat weet ik niet. Ik denk dat het meer is dat mensen op een gegeven moment zeggen van ik kom niet verder.
Kijk als jij ergens komt en jij werkt daar als stalmedewerker, ja dan kom je soms niet verder en dan ga je begrijpen dat
ze er op een gegeven moment mee stoppen. En ik kan ook begrijpen dat als de hobbymatige kant in de
paardenhouderij komt dat je dan op een gegeven moment als je dertig wordt dat je dan ook wel eens wat anders wilt
dan altijd in die paarden blijven zitten. Ik denk dat op die manier heel veel mensen er uit stappen. En kijk maar naar
de dames, heel veel vrouwen gaan als ze twintig zijn trouwen en kinderen en dan is het niet meer samen te doen.
Dus op die manier stoppen ze er ook al mee, ik denk dat dat mede een reden is waarom mensen er op een bepaalde
leeftijd mee stoppen. Ik kom ook best op bedrijven waar nog best veel ouderen zitten hoor.
K: Hoe zou u arbeid binnen de hippische sector willen omschrijven?
B: Ik denk dat het te hobbymatig is en dat we goed moeten denken van hoe kunnen we dat professioneler aan
pakken. Meer meegaan en wat mij opvalt is dat het teveel begint vanuit de hobbysfeer en dat gaat ten koste van de
professionaliteit en daar gaan de problemen komen en dan zie je dat het op een gegeven moment niet meer goed.
Kijk ik zeg wel eens van je kan op een gegeven moment wel een metaalbedrijf beginnen, dat kun je als smid doen,
maar als je verder wilt moet je ook dure machines aanschaffen wil je blijven bestaan. Kijk en zo zou het in de
paardenhouderij precies zo wezen. Als jij ergens mee begint dan kun je niet op die hobbymatige manier doorgaan en
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mijn idee is dat als je in deze tijd iets begint dan ben je niet zoals vroeger ook de instructeur die les geeft, nee je
wordt de manager en daar komen ook verschuivingen en daar zullen ook verschuivingen in de hele arbeid komen.
Kijk ik zie het nog steeds zo je kan op een gegeven moment mensen in meer deeltijd moeten gaan aannemen, je zou
mensen moeten aannemen die de werkzaamheden in de stallen doen en mensen die les geven. Dan moet je niet
iedereen hetzelfde laten doen. Kijk op een gegeven moment je laat ook niet iemand die op kantoor zit en
administratief werk doet laat je ook niet op een gegeven moment in een fabriek werken.
K: Nee
B: Kijk en dat doen wij eigenlijk wel. Wij laten mensen die les geven ook de stallen doen en waarom ga je dat niet
opsplitsen. Plus dat er bij ons natuurlijk heel veel dames zijn. 90% vrouwen langzamerhand en daar zou je op in
moeten spelen Kijk en daarom zou je moeten denken van laat s’morgens bepaalde groepen, mannen of jongens die
dat leuk vinden die gespecialiseerd zijn in het uitmesten van stallen laat die die stallen uitmesten en die instructrices
laat die dan s’middags komen lesgeven dan ga je voorkomen van ik ben s’morgens druk geweest met stallen
uitmesten en s’middags moet ik lesgeven dan ben ik helemaal gehad. De kwaliteit van je lesgeven gaat dan ook weer
terug. Die veranderingen daar moet op ingezet worden en die ontwikkelingen daar moet men op inslepen. En ook
dat er verandering komt in dames en heren. Dat zware werk , waarom moeten die dames tergenwoordig achter die
kruiwagen lopen. (geluidsclip 14, 19.01)
K






Wil je als bedrijf professioneel worden dan moet je aan al die vrijwilligers gaan werken. Als je met veel
vrijwilligers werkt ben je dan wel goed bezig, moet je dat niet veel professioneler aanpakken.
Zo blijf je in een cirkeltje en kom je nooit omhoog.
Wil je verder komen dan moet je professionaliseren. Dat je als ondernemer manager moet worden. …. Als
belangrijker een belangrijke stap om daar zo tegenaan te gaan kijken. Maar dat begint wel steeds meer te
groeien hoor. Maar er zijn er nog heel veel die gewend zijn van, wij moeten lessen geven, wij moeten bij
die paarden lopen….. Ze missen de ervaring, te veel in de hobbysfeer. .. Ze moeten ’t echt als bedrijf gaan
zien.

Waarom zou je een CAO nodig hebben. D’r is een wettelijk minimumloon, arboregelgeving ligt wettelijk
vast, waarom moet er nog meer komen, als wij kunnen bereiken dat mensen aan die regelgeving gaan
voldoen, dat ze eerst gaan voldoen aan de minimumregels die er zijn, dat ze gaan houden aan
minimumregels die er zijn.. dan heb je eigenlijk geen regelgeving nodig. Dan heb je eigenlijk de boel voor
elkaar. Je gaat dan alleen maar meer regels opleggen. Kijk als je ze nou niet navolgd waarom ga je ze dan
wel navolgen. Ik heb liever dat mensen eerst eens gaan beginnen met waar eigenlijk nu mee bezig zijn…..
als je nu met een cao komt gaan er veel haren rechtovereindstaan.en zeggen mensen van ja maar daar
kunnen we niet aan voldoen en dan werkt ’t juist averechts
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Bijlage II: Leeswijzer

Onderstaande figuur is een schematische weergave van de leeswijzer zoals deze is deze weergegeven in paragraaf
1.5. De diagonale lijn van dit figuur benadrukt de aflopende stappen die genomen moeten worden om van een
algemene visie tot concrete conclusies en aanbevelingen te komen.

H1: Inleiding
H2 t/m H6: Theoretisch kader
H7: Methode van Onderzoek
H8: Resultaten empirisch Onderzoek
H9: Conclusies en aanbevelingen
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Bijlage 3
Bedrijfskenmerken per onderneming
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Bedrijf 1

Bedrijf 2

Omvang *

Aantal werknemers

Kleinschalig

4

Grootschalig

15

Kernactiviteiten

Aantal paarden**



Rijlessen

27



Pensionstalling



Rijlessen



Pensionstalling



Kinderfeestjes



Clinics en

110

trainingen
Bedrijf 3

Grootschalig

6



Rijlessen



Pensionstalling



Handels‐ en

120

africhtinsstal


Bedrijfsuitjes /
teambuilding



Hippische
evenementen

Bedrijf 4

Kleinschalig

2



Rijlessen



Pensionstalling



Handels‐ en

105

africhtingsstal


Fokkerij



Hippische
evenementen

Figuur Fout! Alleen hoofddocument. Bedrijfskenmerken per onderneming
* Het definiëren van een onderneming in termen van grootschalig of kleinschalig geschiedt op basis van het
aantal werknemers dat werkzaam is bij het betreffende bedrijf. Ondernemingen met minder dan vijf
werknemers zijn als kleinschalig geclassificeerd. Ondernemingen met vijf of meer werknemers worden als
grootschalige hippische ondernemingen geclassificeerd.66
** Het aantal paarden per bedrijf fluctueert, waardoor een exacte weergave van het aantal paarden niet
mogelijk is. Het aantal paarden vermeld in deze kolom is het aantal paarden dat volgens de werknemers op
het moment van de observatie op het bedrijf aanwezig was.
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Onderwerp: Onderzoek Sociaal Arbeidsbeleid en Kwaliteit van de Arbeid binnen de hippische sector
Aan:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Datum: Utrecht, 22 april 2010

Geachte heer / mevrouw,

In de komende maanden wordt in het kader van een Masterscriptie vanuit de masterstudie Strategisch HRM aan de
faculteit Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen Utrecht, onderzoek verricht naar Sociaal Arbeidsbeleid en de
Kwaliteit van de Arbeid in de hippische sector. Het doel van dit onderzoek is om mede aan de hand van verkregen
data op het gebied van de Kwaliteit van de Arbeid, aanbevelingen te doen om nu en in de toekomst Sociaal
Arbeidsbeleid binnen de hippische sector vorm te geven.

Graag wordt middels deze brief uw medewerking gevraagd voor de uitvoering van dit onderzoek.
Waarom dit onderzoek?
Recente ontwikkelingen gericht op het professionaliseren van de hippische sector, hebben het belang van meer
onderzoek gericht op innovatie, kennisontwikkeling en kennisontsluiting voor de verdere ontwikkeling van de sector
benadrukt. In navolging van deze professionalisering en ontwikkelingstrend wordt met dit onderzoek getracht meer
inzicht te krijgen in de wijze waarop Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector is georganiseerd en welke gevolgen
het eventueel ontbreken van goed Sociaal Arbeidsbeleid heeft voor werkgevers en werknemers binnen deze
branche.

Dit onderzoek richt zich op de volgende vraag


Op welke wijze kan er vormgegeven worden aan Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector?

Wat wordt er precies onderzocht?
Binnen dit onderzoek worden de verschillende facetten van de Kwaliteit van de Arbeid binnen de hippische sector
nader onderzocht, te weten: de Arbeidsomstandigheden, de Arbeidsinhoud, de Arbeidsvoorwaarden en de
Arbeidsverhoudingen.

Wie voert het onderzoek uit?
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ondergetekende Karin Verschuure, een masterstudent Bestuurs‐ en
Organisatiewetenschappen vanuit de specialisatie Strategisch HRM. Ik word intensief begeleid vanuit de Universiteit
Utrecht, maar zal het onderzoek zelfstandig verrichten.

Welke hippische bedrijven worden onderzocht?
De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) heeft zijn steun aan dit onderzoek betuigd, door
medewerking te verlenen aan het vooronderzoek en de onderzoeker met een gespecificeerd adressenbestand de
mogelijkheid te bieden de juiste hippische bedrijven te kunnen benaderen.
Dit betekent dat dit onderzoek binnen een beperkt aantal hippische bedrijven uitgevoerd zal worden.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen van de Kwaliteit van de Arbeid binnen de hippische sector,
wordt getracht om binnen ieder hippisch bedrijf enkele interviews af te nemen en enkele uren de werkwijze binnen
de organisatie te observeren. Dit betekent voor u als bedrijf dat ik enkele uren op de achtergrond de
werkzaamheden in uw bedrijf zal observeren en hiernaast enkele interviews zal afnemen met werknemers, welke
ieder twintig tot dertig minuten in beslag zullen nemen.

Wat wordt er concreet van u gevraagd?
Middels deze brief wordt u gevraagd uw medewerking aan dit onderzoek te verlenen, door mij
toestemming te geven om binnen uw bedrijf enkele interviews met werknemers af te laten nemen en één observatie
uit te laten voeren. Wanneer u uw medewerking verleent aan dit onderzoek, wordt dit zeer op prijs gesteld.
Vergaarde data wordt absoluut anoniem verwerkt en zullen alleen bij de onderzoeker en diens begeleider bekend
zijn. Na afronding van het onderzoek ontvangt u een kopie van het onderzoeksrapport.

Vragen en contact
Graag zou ik in de gelegenheid worden gesteld om in de loop van volgende week contact met u op te nemen, om het
een en ander nog verder toe te lichten. Mocht u naar aanleiding van de informatie hier nog vragen hebben en mij
zelf willen benaderen dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer en/of mailadres zoals dit bovenaan deze
brief is vermeld.

Met vriendelijke groet,

K. Verschuure Bsc
dr.ir. M. Peters
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Bijlage 5
Onderzoeksinstrument

122

“Plan van aanpak” Interview werknemer Hippische sector66

Inleiding gesprek
Voorstellen:

Karin Verschuure, masterstudent Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen aan de
Universiteit Utrecht .

Opening:

De medewerking aan dit interview wordt zeer gewaardeerd.

Aanleiding:

In het kader van de studie Strategisch HRM wordt er onderzoek gedaan naar Sociaal
Arbeidsbeleid in de hippische sector.

Doel:

om aan de hand van verkregen data op het gebied van de Kwaliteit van de Arbeid
Aanbevelingen te doen om nu en in de toekomst Sociaal Arbeidsbeleid binnen de
hippische sector vorm te geven.

Tijdsduur:

30 – 35 minuten

Vragen:

Dit interview zal dieper ingaan op de vier aspecten van de Kwaliteit van Arbeid, te
Weten: de Arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de
Arbeidsverhoudingen.

Verslag:

Het interview zal worden opgenomen met behulp van een dictafoon.

Plaatsbepaling:

Alle persoonsgegevens verkregen in dit interview zullen vertrouwelijk worden
behandeld waardoor uw anonimiteit gegarandeerd is. Graag zou ik willen vragen of u na
ons interview de gegevens verkregen uit dit interview wilt inzien, alvorens ik deze ga
analyseren.

Vragen:

Heeft u nog vragen?

Interviewschema
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Persoonsgegevens
De volgende vragen gaan over uw persoonlijke situatie:
1.

Wat is uw geslacht?

M/V

2.

Wat is uw leeftijd?

..……… Jaar

3.

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

4.

Hoelang bent u al werkzaam in de hippische sector?

5.

Wat is uw burgerlijke status?

De Arbeidsinhoud
De volgende vragen gaan over de arbeidsinhoud:
6.

Hoe lang bent u al werkzaam bij dit bedrijf en waarom heeft u gekozen voor een baan in deze sector?

7.

Kunt u iets vertellen over uw werkzaamheden?

8.

In hoeverre kiest u zelf uw manier van werken? (aanpak)

9.

Zijn de taken die u verricht vaak meer divers van aard of meer routinematig / eentonig?

10. Bent u van mening dat de taken binnen het bedrijf gelijkmatig over de werknemers zijn verdeeld en dat
iedere werknemer een bijdrage levert aan de dienst die jullie verrichten?

11. In hoeverre komt het voor de organisatie van het werk en /of werkprocedures afwijken van wat van te
voren is afgesproken of vastgelegd?

12. Wordt er vaak onder grote tijdsdruk of met ‘deadlines’ gewerkt?

13. Kunt u wat vertellen over het materiaal waar u mee werkt?

14. Is er een regelmatig werkoverleg? Zo ja, is het mogelijk om daarin problemen over het werk naar voren
te brengen?

15. Is er voldoende gelegenheid voor een praatje tussendoor met collega’s?
16. Kunt u bij problemen zelf contact opnemen met de baas?66
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Observatieplan kwaliteit van de arbeid binnen hippische ondernemingen

Naam observant: Karin Verschuure
Bedrijf:
Datum observatie:

Beginsituatie

De werksituatie zoals deze zich voordoet bij deze onderneming zal worden geobserveerd. Waarbij
gekeken wordt naar de werkzaamheden en de wijze waarop deze verricht worden door de
aanwezige werknemers.

Tijd

2 uur

Aantal aanwezige
werknemers

2

Doel van de
observatie

Het doel van deze observatie is om de werkzaamheden uitgevoerd binnen de duur van de
observatie vast te leggen, als ook de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Hiernaast wordt een
algemene indruk van de werkomgeving gegeven.

Observatie ‐
vragen

Wijze van
registreren

1.
2.
3.
4.
5.

Welke werkzaamheden worden er verricht door de aanwezige werknemers?
Hoe vaak (achtereen) worden deze werkzaamheden verricht?
Hoe lang duren deze werkzaamheden?
Op welke wijze worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Hoe kunnen de aanwezige arbeidsomstandigheden worden omschreven?

Deze observatie wordt als beschrijvende observatie uitgevoerd en uitgewerkt.
Desondanks wordt dit observatieplan structuur aangebracht aan de observatie om
te zorgen dat het doel van de observatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd.
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127



Aantal bedrijven aangeschreven en telefonisch benaderd: 20



Aantal bedrijven dat mee wilde werken aan het onderzoek: 4 (20 %)



Aantal bedrijven dat niet mee wilde werken aan het onderzoek: 16 (80 %)



Redenen voor niet mee willen werken aan het onderzoek:











Het grote aantal onderzoeken en controles op het gebied van de paarden waar de werkgever al aan had
deelgenomen in het verleden. (R1)
Directe weigering, waarbij gemeld werd geen interesse te hebben om mee te doen aan “ een dergelijk
onderzoek”66 of aangegeven werd “ik zie de noodzaak van een dergelijke onderzoek niet in, tot ziens”66 niet
in te zien. (R2)
Directe weigering, waarbij men niet op de reden tot weigering in wilde gaan: “Wil ik me niet over
uitlaten”.66 (R3)
Indirecte weigering, na enkele malen telefonisch gesproken te hebben met de belofte hierover terug te
bellen / op een later tijdstip de student te woord willen staan, niet meer telefonisch, via antwoordapparaat
of via werknemers bereikbaar te zijn. (R4)
Aangegeven werd dat er slechts één werknemer in dienst was en dat interviews bij twee werknemer
daardoor niet mogelijk zou zijn. (R5)
Aangegeven werd dat er slechts één werknemer vast in dienst was en enkele instructeurs parttime. Na
aangegeven te hebben dat deze ook binnen mee worden geteld als werknemers, gaf de eigenaar aan toch
niet mee te willen werken, verdere redenen werden niet gegeven. (R6)
Het niet ontvangen van de brief en geen tijd te hebben me verder te woord te staan. (R7)
Het op dat moment al hebben van problemen met arbeid, meewerken aan het onderzoek kwam hierdoor
slecht uit. Na aandringen afwijzing. (R8)
Eigenaren na herhaaldelijk bellen, inspreken van het antwoordapparaat en berichten achter laten bij
werknemers niet te pakken krijgen. (R9)

R1: 3 bedrijven
R2: 2 bedrijven
R3: 2 bedrijven
R4: 2 bedrijven
R5: 2 bedrijven
R6: 1 bedrijf
R7: 1 bedrijf
R8: 1 bedrijf
R9: 2 bedrijven
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Bijlage VIII: Integrale versie theoretisch kader
In deze bijlage vindt u de integrale versie van het theoretisch kader. Tijdens het deskonderzoek werd duidelijk dat de
complexiteit van de onderzochte thema’s Sociaal Arbeidsbeleid, Sociale Innovatie en Kwaliteit van de Arbeid, een
grondige bestudering benodigde. In het uiteindelijke onderzoeksrapport was desondanks niet de ruimte of de
noodzaak aanwezig om de uitwerking van het deskonderzoek volledig weer te geven. Daarom is gekozen een
gereviseerde versie in het onderzoeksrapport op te nemen en de integrale versie van het theoretisch kader als bijlage
toe te voegen. Het verschil tussen beide versies is in deze bijlage aangegeven door tekst die niet in de gereviseerde
versie in het onderzoeksrapport aanwezig is, te markeren. Vanwege de omvang van deze theoretische verhandeling
vindt u hieronder een inhoudsopgave van dit gedeelte van de bijlage.

Inhoudsopgave
Stapsgewijs afdalen op de beleidsladder: Het theoretisch kader
H2. Afdalen op de beleidsladder
2.1. Inleiding
2.2. Verkenning
H3. Afdalen op strategisch niveau: Sociaal Arbeidsbeleid
3.1. Inleiding
3.2. Sociaal Arbeidsbeleid als strategisch concept
3.3. Sociaal Arbeidsbeleid in Nederland
3.4. Conclusie
H4. Afdalen op tactisch niveau: Sociale Innovatie
4.1. Inleiding
4.2. Basisprincipe van Sociale Innovatie
4.3. Sociale Innovatie: achtergrond en begripsverkenning
4.4. Het belang van Sociale Innovatie voor ondernemingen en overheid
4.5. Sociale Innovatie: een historische beschouwing
4.6. De Sociotechniek als moderne theorie op het gebied van organisatie‐(her)ontwerp
4.7. Sociale Innovatie in de 20ste eeuw: twee stappen voorwaarts en één achteruit
4.8.Conclusie
H5. Afdalen op operationeel niveau: Kwaliteit van de Arbeid
5.1. Inleiding
5.2. Arbeid en Kwaliteit van de arbeid
5.3. In vogelvlucht: debatten, verschillende benaderingen en controverses
5.4. De essentie van de verschillen tussen besproken theorieën
5.5. Het beoordelen en beschrijven van de Kwaliteit van de Arbeid
5.6. Conclusie
5.7 Na de afdaling: beantwoording en vertaling naar normen

Stapsgewijs afdalen op de beleidsladder: Het theoretisch kader
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H2. Afdalen op de beleidsladder
Dit onderzoek behandelt de vraag op welke wijze er vorm gegeven kan worden aan Sociaal Arbeidsbeleid in de
Hippische sector. Ten behoeve van de onderzoeksvraag, is deze gespecificeerd in een aantal deelvragen. De
beantwoording van de volgende deelvraag staat in dit deel van het onderzoeksrapport centraal:
1.

Wat is sociaal arbeidsbeleid?
a.

Wat is Sociaal Arbeidsbeleid en op welke wijze wordt vanuit de overheid hier vorm aan gegeven?

b.

Op welke wijze wordt Sociaal Arbeidsbeleid vertaald in Sociale Innovatie voor ondernemingen?

c.

Op welke wijze wordt Sociaal Arbeidsbeleid vertaald naar Kwaliteit van de Arbeid en hoe kan deze
gemeten worden?

2.1. Inleiding
Bij de beantwoording van de deelvragen 1a, 1b en 1c, wordt door middel van dit theoretisch kader beoogd een
heldere weergave te geven van de wetenschappelijke benaderingen en discussies omtrent de in dit deel te
behandelen thema’s. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het hoofddoel van deze scriptie, te weten het helpen van
de hippische sector bij het (her)vormen van sociaal arbeidsbeleid.66
In navolging van deze inleiding worden in subparagraaf 2.2. de drie centrale begrippen binnen dit onderzoek kort
geïntroduceerd, te weten Sociaal Arbeidsbeleid, Sociale Innovatie en Kwaliteit van de Arbeid.
Deze thema’s worden in het vervolg van dit theoretisch kader verder uitgewerkt, waarbij extra aandacht besteedt
wordt aan het actuele wetenschappelijke debat.
Dit deel van het onderzoeksrapport bestaat naast dit verkennende hoofdstuk uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk drie
gaat in op het thema Sociaal Arbeidsbeleid, gevolgd door een beschrijving van het thema Sociale Innovatie in
hoofdstuk vier. In paragraaf vijf wordt thema Kwaliteit van de Arbeid besproken. Hoofdstuk zes besluit dit
theoretisch kader met een conclusie, waarin zal worden ingaan op de vraag tot welke nieuwe inzichten dit hoofdstuk
geleid heeft en in hoeverre deelvraag 1 met behulp van dit theoretisch kader beantwoord is.

2.2. Verkenning
In hoofdstuk één is reeds aangegeven dat Sociale Innovatie en Kwaliteit van de Arbeid, binnen dit onderzoek als
synoniem voor Sociaal Arbeidsbeleid worden omschreven. Voornoemde begrippen zijn desondanks niet geheel
synoniem voor elkaar zijn. Aangezien het belang van een heldere weergave van de wijze waarop ze zich tot elkaar
verhouden binnen dit onderzoek aanwezig is, wordt deze in deze subparagraaf op schematisch wijze verder
toegelicht in de vorm van een ‘beleidsladder’.


Sociaal Arbeidsbeleid (afgekort SAB)


Overheids(gericht)niveau


Vertegenwoordigt de algemene beleidsmatige aanduiding van dit vraagstuk, welke zich
voornamelijk op strategisch niveau bevindt. Als beleidsterm wordt deze kort
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geïntroduceerd in hoofdstuk twee als inleiding op sociale innovatie, welke de
sectormatige kant van het vraagstuk weergeeft.


Sociale Innovatie (afgekort SI)


Sectorniveau


Betreft de actuele aanduiding van ontwikkelingen en benaderingen op tactisch niveau,
welke vraagstukken rond het inrichten van de organisatie behandelt. Sociale Innovatie
wordt als wetenschappelijke aanduiding voor sociaal arbeidsbeleid uitgebreider
besproken in paragraaf 2.6 t/m 2.8.



Kwaliteit van de Arbeid (afgekort KvdA)


Ondernemingsniveau


De term Kwaliteit van Arbeid wordt binnen dit onderzoek als operationele indicatie voor
voorgaande begrippen gebruikt, welke de praktische implicatie voor beleid ten aanzien
van werkinrichting beschrijft.

Ondernemings‐
niveau

Sector‐
niveau

Overheids‐
niveau

Figuur 1 toont de diverse niveaus aan zoals die in de voorgaande schematische weergave reeds verder zijn toegelicht
en waarbinnen respectievelijk de discussies betreffende ‘Sociaal Arbeidsbeleid’ (Overheidsniveau), ‘Sociale Innovatie’
(Sectorniveau) en ‘Kwaliteit van de Arbeid’ (ondernemingsniveau) een rol spelen.
Overheidsniveau komt in het figuur naar voren als het overkoepelende of onderliggende niveau die de algemene
beleidsmatige aanduiding van raagstukken vertegenwoordigd. De tweede ring geeft ontwikkelingen en benaderingen
op sectorniveau weer, die binnen het uitgezette kader van het overheidsniveau opereren. De derde ring vormt het
ondernemingsniveau die binnen het kader van de sector en het overkoepelende kader van de overheid te werk gaat.
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H3. Afdalen op strategisch niveau: Sociaal Arbeidsbeleid
De term sociaal wordt gebruikt in een diversiteit aan contexten, zienswijzen en kaders. Zo stelt Van Dale dat het
begrip sociaal van origine betrekking heeft op de maatschappij en op diens welzijn. Gevolgd door een breed scala
aan diverse situatiemogelijkheden waarbinnen de term gebruikt kan worden.(www.vandale.nl) Eén van deze betreft
het onderwerp van dit onderzoek, te weten sociaal arbeidsbeleid.

3.1. Inleiding
Sociaal Arbeidsbeleid beslaat een omvangrijk en veelomvattend terrein, welke direct van invloed is op de Kwaliteit
van de Arbeid en de organisatie van de arbeid. In dit hoofdstuk wordt deze term verder bestudeerd aan de hand van
deelvraag 1a: “Wat is Sociaal Arbeidsbeleid en op welke wijze wordt vanuit de overheid hier vorm aan gegeven?”
Bij de beantwoording van deze deelvraag wordt allereerst ingegaan op de vraag “ Wat is sociaal arbeidsbeleid?,”
welke in paragraaf 3.2 ‘ Sociaal arbeidsbeleid als strategisch concept’ besproken wordt. Paragraaf 3.3 gaat in op de
wijze waarop sociaal arbeidsbeleid in Nederland georganiseerd is en afsluitend biedt paragraaf 3.4 een terugblik op
de deelvraag aan de hand van de vergaarde informatie uit dit hoofdstuk.

3.2. Sociaal Arbeidsbeleid als strategisch concept
Sociaal arbeidsbeleid heeft betrekking op het werken en samenwerken van individuen en groepen binnen een
arbeidsorganisatie, met inbegrip van de organisatiecultuur en – structuur. Hiermee verwijst sociaal arbeidsbeleid
naar de onderlinge relaties binnen de organisatie en de relatie tussen medewerkers en organisatie. Sociaal beleid
vormt dan ook een integraal onderdeel van algemeen beleid en van strategische beleidsvorming. Als zondanig levert
het een belangrijke bijdrage aan de realisatie van ondernemingsdoelstellingen.(Kaaij en De Kruif, 1998:71)
Maar is het belang van het intensief uitvoeren van sociaal arbeidsbeleid dan ook bij iedere organisatie
doorgedrongen? En ontvangt het sociale aspect van bedrijfsvoering evenveel aandacht bij het trachten te realiseren
van deze doelstellingen?
De hedendaagse gemeenschap wordt vaak verweten voornamelijk een economische gemeenschap te zijn. Accenten
lijken te liggen bij het creëren van een goed functionerende gemeenschappelijke markt en niet bij het sociale aspect.
De onjuistheid van dit beeld wordt echter, mede na het opstellen van de verdragen van Maastricht en Amsterdam66,
steeds duidelijker zichtbaar. Zo is realisatie van een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming,
binnen de Europese en Nederlandse gemeenschap in toenemende mate onderwerp van beleid.(Lauwaars en
Timmermans, 2003:316)

3.2.1. De ontwikkeling van Sociaal Arbeidsbeleid op (inter)nationaal niveau
Gedurende de oprichting van de Europese Gemeenschap in 1958, was een gemeenschappelijke economische markt
één van de voornaamste pijlers voor beleid. Sociaal beleid bleef hierbij achter en begint slechts sinds enkele jaren
meer vorm en aandacht te krijgen.(Tros et al., 2006:188) Veel landen zien inmiddels het belang van het
implementeren van sociaal beleid als instrument en als essentiële investering voor het moderniseren en ontwikkelen
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van de Gemeenschap. Ook het bereiken van sociale cohesie en politieke stabiliteit lijkt hierbij een doelstelling te zijn.
Het begin van de 21ste eeuw luidt dan ook een periode van meer overeenstemming in, met betrekking tot het belang
van sociaal beleid als onderdeel van de primaire functie van een land. Hiermee wordt niet langer vastgehouden aan
de beperkte interpretatie door het afzonderlijke gebruik van een gelimiteerde set van veiligheidsnetten en diensten
om marktfalen tegen te gaan.(Ortiz, 2007:8)
Verdragen van Maastricht en Amsterdam
Enkele verdragen die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan deze ontwikkeling zijn het Verdrag van
Maastricht en het Verdrag van Amsterdam. Het Verdrag van Maastricht, van kracht op 1 november 1993, vormde
een nieuwe mijlpaal in de Europese integratie door openingen te creëren op weg naar politieke integratie. Hierbij
werden doelstellingen als democratische legitimiteit en doelmatig, nu ook vergezeld door meer sociale doelstellingen
als de ontwikkeling van de sociale dimensie van de Europese Gemeenschap.
De toevoeging van dit sociale protocol zorgde voor de uitbreiding van bevoegdheden op sociaal terrein, waarmee
onder andere bevordering van werkgelegenheid, verbetering van levens‐ en arbeidsomstandigheden en de
ontwikkeling van personele middelen om een duurzaam en aanzienlijk werkgelegenheidspeil te kunnen waarborgen,
werden nagestreefd.
Het Verdrag van Amsterdam, ingegaan op 2 oktober 1997, diende politieke en institutionele voorwaarden te
scheppen om toekomstige uitdagingen binnen de internationale situatie aan te kunnen gaan. Gevolgen van
veranderingen in het sociale beleid binnen de Europese gemeenschap naar aanleiding van dit verdrag, leidde tot
herstel van de eenheid en samenhang van het sociale beleid in de Gemeenschap. Ook de aanscherping van enkele
bepalingen op onder andere het gebied van gelijke kansen en bestrijding van uitsluiting. (www.europa.eu) waren een
direct gevolg van deze ontwikkeling.
Verdrag van Lissabon
Recentere ontwikkelingen op Europees niveau zijn te vinden in het Verdrag van Lissabon, ingesteld in 2007 mede als
plaatsvervanger van de Europese grondwet, maar in werking getreden op 1 december 2009. Dit verdrag behelst een
‘sociale clausule’, welke inhoudt dat bij het uitstippelen van elk beleid rekening gehouden moet worden met sociale
vraagstukken als sociale zekerheid en werkgelegenheid.(Cremers, 2009:42) Een doorbraak op het gebied van sociaal
beleid.

3.2.2. Richtlijnen en verplichtingen
Voorgaande paragrafen hebben bijgedragen aan de beantwoording van de vragen rondom de betekenis van Sociaal
Arbeidsbeleid en de wijze waarop deze door de jaren heen op internationaal niveau vormgegeven is. Deze paragraaf
geeft hier een vervolg aan door in te gaan op de richtlijnen en verplichtingen die samenhangen met Sociaal
Arbeidsbeleid. Bij het bestuderen van de richtlijnen uitgezet op Europees en Nationaal niveau, is het belangrijk
aandacht te besteden aan de dynamische interactie tussen de diverse overheidsniveaus (Toshkov, 2007:336) en
uitvoerende organisaties.
In vorige paragrafen is reeds aandacht besteed aan de diverse Europese Verdragen die binnen Europa economische
en sociale integratie nastreefden. Dergelijke verdragen bevatten weliswaar gemeenschappelijk gestelde doelen,
maar hebben in grote mate ruimte gelaten voor de EU lidstaten om eigen soevereiniteit te behouden. Het behouden
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van bevoegdheden betreffende het gevoelige beleidsterrein van Sociale zekerheid (Van Vliet, 2008:63) en de grote
verschillen tussen Europese welvaartsstaten met oog op een gemeenschappelijk stelsel van sociale zekerheid,
hebben hier in grote mate aan bijgedragen. Door het formuleren van niet bindende, maar gemeenschappelijke
doelen en richtlijnen, is het mogelijk voor lidstaten om op eigen wijze beleid te ontwikkelen, waarbij vanuit Europese
optiek resultaten en niet het beleid op zich centraal staan.
Om prestaties van lidstaten met elkaar te kunnen vergelijken zijn er gemeenschappelijke indicatoren opgesteld
welke jaarlijks door de Europese Commissie geëvalueerd worden.(Van Vliet, 2008:64) Degelijke indicatoren en
benchmarks zijn essentieel om vorderingen binnen onder andere het Lissabonproces te kunnen toetsen en bevat
kernindicatoren van algemene aard en contextindicatoren welke de precisie bevorderen. Ieder beleidsterrein bevat
een diverse reeks indicatoren.66 (www.europa.eu)

3.3. Sociaal Arbeidsbeleid in Nederland
Europese wetgeving heeft de weg geëffend voor sociaal beleid op het gebied van werkgelegenheid en sociale
zekerheid, welke in Nederland uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eigen
doelen en prioriteiten behelst.(www.minvws.nl)
Waar de eerste vorm van sociale wetgeving in Nederland bestond uit een wet die de tewerkstelling van jongeren en
vrouwen regelde, is het huidige sociale beleid in Nederland één van de omvangrijkste ter wereld. Zowel rechten als
plichten zijn vastgelegd in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel welke is opgebouwd uit sociale verzekeringen,
werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, en – voorzieningen.(www.minbuza.nl)
Ondanks dat deze verdere toelichten vereisen, zal in het in het kader van dit onderzoek één aspect van Sociaal beleid
in Nederland nader toegelicht worden, te weten de Arbo of arbeidsomstandighedenwet.

3.3.1. De Arbeidsomstandighedenwet
De Arbo‐wet van 18 maart 1999 is opgericht ter verbetering van de arbeidsomstandighedenwet welke dateert uit
1998, Deze wet is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid, waarbij meer
ruimte gecreëerd is voor maatwerk en bestuurlijke boetes. Werkgevers worden aangesproken op hun zorgtaak voor
de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Kortom het voeren van
beleid dat gericht is op het creëren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Verplichtingen van werkgevers
en werknemers bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid staan binnen deze wet dan ook
centraal.(www.wetten.overheid.nl)
De eerste versie van de Arbeidsomstandigheden‐ of Arbowet is ingegaan tussen 1983 en 1990 en verving de
Veiligheidswet, welke vanaf 1934 van kracht was. De invoering van de Arbowet kwam gefaseerd tot stand, waarbij
het thema Welzijn in één van de laatste fase werden toegevoegd.66
Om te kunnen voldoen aan Europese regelgeving werd er in 1994 een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij
Risico‐inventarisatie en Evaluatie bij Arbodiensten verplicht werd.(www.arbobondgenoten.nl)
Echter na meerdere dereguleringsprogramma’s uitgevoerd te hebben in de jaren tachtig, heeft de Nederlandse
overheid onder de noemer Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) deregulering in de vorm van
heroriëntering op de Arbeidsomstandighedenwet wederom tot prioriteit gemaakt, waarbij het vergroten van het
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‘zelfreguleringspotentieel’ als uitgangspunt genomen Dit proces nam reeds in 1991 zijn aanvang met de publicatie
van het “integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden’. Hierin werd benadrukt dat de overheid zorg dient te dragen
voor het creëren van een basisniveau van arbeidsomstandigheden en dat taken die boven dit basisniveau uitgaan
moeten worden overgenomen door sociale partners, waarmee ook de eerste aanzet gegeven werd tot de
implementatie van de risico‐inventarisatie en evaluatie (RI&E) door het verplicht stellen van zelfevaluatie door
werkgevers.(Bal et al.,1997:969)
Deze deregulering van de Arbeidsomstandighedenwet kwam in een stroomversnelling door veranderingen in de
collectieve verzekeringen met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de publicatie van het
rapport “Van Keurslijf naar Keurmerk van de commissie – Kortman”, welke het in zijn geheel opheffen en vervangen
van de arbowet voorstelde voor een privaat gereguleerd stelsel van certificaten, en het rapport “Maatwerk in
bescherming van de werkgroep Annink”.(Bal et al.,1997, 970) Veranderingen kwamen onder andere binnen de
normering en handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Waar voorheen Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
centraal stonden, werd er nu gestreefd om normering van belanghebbenden meer ruimte bieden en hen ertoe aan
te zetten van deze ruimte te profiteren. Door deregulering te koppelen aan marktwerking werd de wetgeving
toegesneden tot de kern, waarbij de overheid algemeen geldende spelregels op dient te stellen en zich dient te
beperken tot materiële regels betreffende ernstige risico’s. Hiermee stelt de overheid inhoudelijke materiële
regulering zoveel mogelijk te willen beperken tot ernstige of zeer ernstige risico’s voor Veiligheid en Gezondheid.(Bal
et al.,1997:972)
Binnen de Arbowet is de huidige uitwerking en nadere regelgeving terug te vinden in het Arbobesluit en de
Arboregeling.66 Om naleving van deze wet te garanderen vindt inspectie plaats door de Arbeidsinspectie te Den Haag.
(Arbeidsinspectie, 2004) Deze controleert of werkgevers en werknemers zich aan gestelde wetten en regelingen
houden, waarbij naast de arbeidsomstandighedenwet ook wetten als de arbeidstijdenwet en de wet minimumloon
behoren. In de Arbeidstijdenwet is bepaald hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer
werknemers recht hebben op rusttijd. De wet minimumloon vertegenwoordigd een wettelijk minimumloon waar
iedere werknemer tussen de 23 – en 65 jaar in Nederland recht op heeft.(www.arbeidsinspectie.nl)

De betekenis van de arbowet en de arboconvenanten voor de hippische sector
Evenals andere Nederlandse sectoren is ook de hippische sector gebonden aan landelijke doelvoorschriften
opgesteld vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Deze doelvoorschriften bieden wel de mogelijkheid om
arbobeleid binnen de hippische sector vorm te geven, rekeninghoudend met de specifieke sectorkenmerken van
de branche. (www.arbeidsinspectie.nl) Binnen de hippische sector heeft dit geleid tot het opstellen van een
arbocatalogus, waarin beschreven staat hoe aan de gestelde doelvoorschriften zal worden voldaan. Beoordeling
van deze arbocatalogus ligt bij de Arbeidsinspectie, die zich hier momenteel over buigt.
De arbocatalogus bevat, vanuit voornoemd uitgangspunt. gehanteerde beleidsregels gericht op veilig werken in de
sector en het aanbieden van handvaten voor werkgever en werknemer. Huidige arboinformatie in de hippische
sector bestaat uit informatiebladen die voor werkgever en werknemer tegen betaling te koop zijn. De Voorzitter
van de klankbordgroep Arbocatalogus noemt de mogelijke invoering van de arbocatalogus dan ook positief en
benadrukt dat dergelijke informatie voor bedrijven eigenlijk gratis beschikbaar zou moeten zijn. Volgens hem
schaffen veel bedrijven de huidige betaalde informatie momenteel niet aan.

136

De betekenis van de arbowet en de arboconvenanten voor de hippische sector
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3.4. Conclusie
Het doel van deze verhandeling was om de vooraf gestelde deelvraag binnen dit kader te beantwoorden. Deze
paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre dit gelukt is, door aan de hand van de deelvraag terug te blikken op de
inhoud van dit deel van het theoretisch kader.
Deelvraag 1a stelde: “Wat is Sociaal Arbeidsbeleid en op welke wijze wordt vanuit de overheid hier vorm aan
gegeven?”
Uit een beschrijving van het concept Sociaal Arbeidsbeleid kwam naar voren dat deze als strategische beleidsvorm
een integraal onderdeel vormt van algemeen beleid. Een definitie werd gegeven waarin Sociaal Arbeidsbeleid
omschreven werd als “betrekking hebbend op het werken en samenwerken van individuen en groepen binnen een
arbeidsorganisatie, met inbegrip van de organisatiecultuur en – structuur”. De internationale verdragen van
Maastricht, Amsterdam en Lissabon vertegenwoordigde een toename in internationale aandacht voor Sociaal Beleid.
Waarbij de laatst genoemde met de introductie van een ‘sociale clausule’, een grote stap op weg naar de toekomst
maakte.
Binnen Nederland wordt er vanuit de overheid veel aandacht besteed aan Sociaal beleid, waarmee ons sociale beleid
één van de omvangrijkste ter wereld te noemen is. Rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn
vastgelegd in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Dit stelsel is opgebouwd uit sociale verzekeringen,
werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, en – voorzieningen. De meest voorname in het kader van dit
onderzoek is de arbeidsomstandighedenwet of de Arbo‐wet. In deze wet worden werkgevers aangesproken op hun
zorgtaak voor de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.
Verplichtingen van werkgevers en werknemers bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid staan binnen
deze wet centraal.
Voorgaande uiteenzetting beantwoord deelvraag 1a, maar doet dit vanuit een vrij globale indeling. Om dit concreter
te maken en deelvraag 1 “Wat is Sociaal Arbeidsbeleid” zo volledig mogelijk te beantwoorden zal het volgende deel
van dit theoretisch kader op tactisch niveau Sociale Innovatie behandelen.66
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H4. Afdalen op tactisch niveau: Sociale Innovatie
Een korte zoektocht door meerdere woordenboeken leert dat met innovatie “de invoering van iets
nieuws”(www.vandale.nl) wordt bedoeld. Deze enigszins simpele uitleg verhult echter een veel gecompliceerder
begrip, welke leidt tot verandering en verschuiving bij implementatie.66 Één van de uitingen van innovatie staat in dit
hoofdstuk centraal, te weten Sociale Innovatie.

4.1. Inleiding
Gezien als primaire kracht bij vooruitgang en welvaart is innovatie zowel op het niveau van de individuele
onderneming als op het niveau van de economie van grote invloed.(innovatieplatform, 2006:1) Innovatie is actueel,
van groot belang en multi‐interpretabel. De term Innovatie is echter een containerbegrip, waarbinnen verschillende
soorten innovatie kunnen worden onderscheiden. De belangrijkste in het kader van dit onderzoek; verbeteringen en
vernieuwingen op niet‐technisch terrein,(Oeij,2009:5) ook wel Sociale Innovatie genoemd,
Uit het voorgaande deel van dit theoretisch kader blijkt het belang van Sociaal Arbeidsbeleid. Om dit zeer abstracte
begrip verder te specificeren, wordt in dit hoofdstuk vanuit de beantwoording van deelvraag 1 verder afgedaald op
de beleidsladder. Dit doe ik aan de hand van deelvraag 1b:
Op welke wijze wordt Sociaal Arbeidsbeleid vertaald in Sociale Innovatie voor ondernemingen?
Het doel van dit hoofdstuk binnen het theoretisch kader, is om voornoemde vraag zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Hierbij wordt voornamelijk het belang van Sociale Innovatie onderstreept. Om nochtans te weten
wat het belang is van Sociale Innovatie, moet eerst de vraag beantwoord worden ‘wat is Sociale Innovatie?” Deze
vraag wordt mede beantwoord in paragraaf 4.2. welke in gaat op de basisprincipes van Sociale Innovatie. Paragraaf
4.3 biedt aan de hand van achtergrond en begripsverkenning een verdere exploratie van het thema Sociale
Innovatie.
Na bestudeerd te hebben wat het thema Sociale Innovatie inhoudt, wordt in paragraaf 4.4. de vraag gesteld waarom
Sociale Innovatie belangrijk is. Dit gebeurt aan de hand van een uiteenzetting betreffende het belang van Sociale
Innovatie voor ondernemingen en de wetenschap. In paragraaf 4.5. staat vervolgens de vraag centraal, hoe Sociale
Innovatie zich door de jaren heen gemanifesteerd heeft. Welke aan de hand van een historische beschouwing van
het thema besproken wordt.
Hier wordt gevolg aan gegeven in paragraaf 4.6. welke de Sociotechniek als moderne theorie op het gebied van
organisatie‐(her)ontwerp beschrijft. Een weergaven van de discussie rond het nieuwe concept Sociale Innovatie in de
twintigste eeuw, bindt voorgaande historische en moderne uiteenzetting samen. Afsluitend wordt aan de hand van
deelvraag 1b teruggeblikt op dit hoofdstuk, waarbij de vraag gesteld wordt ‘’wat heeft dit hoofdstuk opgeleverd?

4.2. Basisprincipe van Sociale Innovatie
Als innovatievorm die zich richt op verbeteringen en vernieuwingen op niet‐technisch terrein, is Sociale Innovatie een
methoden om creativiteit en moderniseringen binnen arbeidsorganisaties te stimuleren. Voornamelijk met het oog
op een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei (SER, 2006:7) richt Sociale Innovatie zich op vernieuwing
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van het werkproces. Hiermee wordt getracht door maximale benutting van competenties en ontplooiing van talent
een grote werknemerstevredenheid, een hogere productiviteit en meer werkzekerheid te bereiken. Als zodanig
worden sociale en economische aspecten zo goed mogelijk geïntegreerd.(SER, 2006:17)

4.2.1. Definitieverkenning
De complexiteit van voornoemde beschrijving vervolgt zich in de grote diversiteit aan definities die binnen het
onderzoeksveld rond Sociale Innovatie aanwezig zijn. Deze diversiteit leidt tot een omvangrijke hoeveelheid
keuzemogelijkheden voor onderzoekers, studenten en ondernemers. Wat ontbreekt is een alom erkende
omschrijving van dit toch vrij complexe concept.
Het inperken van deze verscheidenheid aan beschrijvingen lijkt op dit moment in het onderzoek dan ook de eerste
stap te zijn. Het vinden van een definitie die qua praktische bruikbaarheid in een onderzoek binnen de hippische
sector past.
Bij het inperken en creëren van een overzicht met bruikbare definities wordt de indeling van Oeij(2009) gebruikt. In
het TNO rapport “Sociale Innovatie omschreven en gemeten”, deelt Oeij toonaangevende definities in volgens de
wijze waarin zij aandacht vragen voor organisatorische‐ of gedragsaspecten, Hiermee beschrijven deze definities
Sociale Innovatie als een middel en niet als een doel op zich. (Oeij et al., 2010:76)
Definities waarbij Sociale Innovatie voornamelijk omschreven wordt als gericht op organisatorische aspecten,
worden gekenmerkt door zowel interne‐ als externe factoren. Interne factoren zijn van invloed op het vermogen om
flexibel te kunnen inspelen op externe eisen, welke eisen stelt aan organisatie‐inrichting en de inrichting van functies.
Externe factoren hebben te maken met ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die strategische oriëntatie
vereisen.

Voorbeelden van definities gericht op organisatorische aspecten zijn die van de NCSI (2009), “Strategische
samenwerking met relaties in de omgeving” en Volberda et al (2005), “Slimmer werken door hoogwaardige
arbeidsvormen.”
Definities gericht op gedragsaspecten betreffen attitudes van externe oriëntatie op klanten en markten, als ook de
vaardigheid tot communicatie en samenwerking, kennis over de samenhang van deelprocessen, functies, motivatie
tot flexibiliteit en tot leren en arbeid van collega’s binnen en buiten de organisatie.

Voorbeelden van definities gericht op gedragsaspecten komen van Pot (2009), Innovatief samenwerken en
improviseren met wederzijdse betrokkenheid” en NCSI; Pot (2009), “ Door interactie tussen werkgever en
werknemer interactief vormgeven aan de arbeidsrelatie”.
Praktisch bruikbare definitie
Voorgaande afbakening leidt tot een keuze voor oftewel een werkdefinitie gericht op organisatorische aspecten of
een werkdefinitie gericht op gedragsaspecten. Deze keuze is belangrijk voor de verdere voortgang van dit onderzoek
als ook voor de afdaling op de (theoretische) beleidsladder, omdat met het verder focussen van dit onderzoek ook de
richting en de voorkeur voor een onderzoeksinstrument duidelijker wordt.
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De tweede stap binnen deze inperking is er dan ook één die de toon lijkt te zetten voor een onderzoek waarbij
voornamelijk gekeken wordt naar gedrag of naar de organisatie zelf.
Een herbeschouwing van de onderzoeksvraag en deelvragen, leert dat aandacht voor organisatorische aspecten in
het kader van Sociale Innovatie door mij als primair uitgangspunt wordt gezien. Hiermee sluit ik me aan bij het
gedachtegoed van Jac Christis, die stelt dat het belangrijk is te kijken naar organisaties als arbeidsorganisaties. Hoe
het werkt, niet hoe de contracten tot stand zijn gekomen.66
Bij voornoemde definitiebeschouwing is niettemin ook de opinie van enkele andere auteurs overwogen. Deze
auteurs zijn van mening dat naast organisatieontwerp ook gedragsverandering onlosmakelijk verbonden is met
organisatieverandering en vernieuwing. Zij stellen dat verandering om meer vraagt dan alleen om herontwerp van de
structuur. (Verschuur, 2009:149)
In het kader van de opzet en richting van dit onderzoek wordt notie genomen van deze visie, maar wordt hier verder
van afgezien. De werkbare definitie die binnen dit onderzoek gevolgd wordt is de definitie van Sociale Innovatie
gegeven door Volberda (2006), welke stelt:
” Sociale Innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren
van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen
(slimmer werken en talentontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.”(Volberda et
al.,2006:31)

4.3. Sociale Innovatie: achtergrond en begripsverkenning
Waar traditionele organisatievormen voorheen voldeden in een relatief stabiele omgeving, hebben technologische
ontwikkelingen, marktveranderingen en korte productlevenscycli de regels van concurrentie in deze eeuw ingrijpend
gewijzigd. Bedrijven zijn genoodzaakt sneller te innoveren, waardoor veel aandacht wordt besteed aan het
stimuleren van technologisch ontwikkelingen.
Het vergroten van de innovatiekracht door middel van nieuwe technologische ontwikkelingen, wordt echter slechts
in beperkte mate bepaald door het vergaren van nieuwe technologische kennis. Organisaties dienen zich bewust te
zijn van het belang van managementvaardigheden en organisatiekenmerken voor het succesvol vergroten van de
innovatiekracht. Door innovatief te organiseren en slim te managen kunnen organisaties dan ook competenties
construeren welke bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie. (Volberda et al.,2006:25)
Een goed samenspel tussen management en werknemer is hierbij cruciaal. Sociale innovatie kan alleen tot stand
komen wanneer deze niet van bovenaf opgelegd wordt of wanneer werknemers daadwerkelijk de bereidheid hebben
om in zichzelf te investeren en zich volledig voor de bedrijfsbelangen in te willen zetten.(SER,2006:17)
Als zodanig vormen de ondernemer en de werknemer binnen de arbeidsorganisatie het uitgangspunt voor Sociale
Innovatie. De interactie tussen beiden komt sterk naar voren binnen de arbeidsprocessen en resulteert in financiële
middelen en producten welke handhaving of uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten mogelijk maken. Met als
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uitgangspunt het versterken van de productiviteit en concurrentiekracht lijkt Sociale Innovatie hierin dan ook een
belangrijke rol te spelen.
Naast de arbeidsorganisatie is ook de wijze waarop arbeidsorganisaties zich wel of niet los zien van diens externe
omgeving van groot belang voor de implementatie en beïnvloeding van Sociale Innovatie. Externe relaties kunnen in
belangrijke mate bepalend zijn voor het traject van een onderneming en diens geleverde prestaties. Externe relaties
worden gevormd door onder andere concurrenten, kennisrelaties (onderwijs‐ en onderzoeksinstellingen) en
ketenrelaties (klanten en toeleveranciers). (SER, 2006:20) Ook sociale partners en de overheid beïnvloeden het
faciliteren en de implementatie van sociale innovatie op organisatieniveau doormiddel van CAO’s, en sociale
akkoorden. (SER, 2006:21)

Zoals uit het voorgaande blijkt wordt Sociale Innovatie beïnvloedt door diverse interne en externe factoren, onder te
verdelen in de arbeidsorganisatie, het netwerk‐ en kenniscluster en de institutionele factoren. Het NCSI verkent
Sociale Innovatie mede aan de hand van relevantie onderwerpen binnen elk van deze beïnvloedingsfactoren.
Zij stellen dat binnen de arbeidsorganisatie veel aandacht wordt besteed aan ‘Organisatie, Management en Arbeid’,
waarbij enkele relevante thema’s zijn:


Flexibel Organiseren: Het ontwikkelen van organisatieprincipes voor de inrichting van arbeidsorganisaties
die bijdragen aan sociale Innovatie.



Dynamisch Managen: Het ontwikkelen en realiseren van managementvaardigheden binnen ondernemingen
voor sociale innovatie.



Slimmer werken: Het ontwikkelen en implementeren van hoogwaardige arbeidsvormen en
arbeidsverhoudingen binnen arbeidsorganisaties voor sociale innovatie. (Innovatieplatform, 2006:8)
Waarmee men zich richt op innovaties over de thema’s Technologie, Organisatie en Personeel al dan niet in
samenhang met elkaar. (Jongkind et al.,2003:2)66

Binnen het netwerk‐ en kenniscluster maken innovatieve organisaties regelmatig gebruik van allianties met externe
partners en kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Tezamen met een sterk netwerk van toeleveranciers
dwingt deze organisaties om veelvuldig te innoveren en zich toe te leggen op lerende kennisallianties, waarbij men
zich richt op het opbouwen en ontwikkelen van netwerkrelaties en kennisalliantie tussen organisatie en research
instellingen, ten doelen kennisdeling, leren en verspreiding van determinanten van sociale innovatie te verstevigen.
De rol van overheidsinstanties en sociale partners is essentieel bij de verspreiding en invullingen van Sociale
Innovatie tussen bedrijfstakken, kennisclusters en netwerken. Als zodanig bieden deze Institutionele factor en
randvoorwaarden in de vorm van regelgeving op regionaal, nationaal en internationaal niveau , welke invloed heeft
op het succes van sociale innovatie binnen organisaties.(Innovatieplatform,2006:7) Deze beïnvloeden onderlinge
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(arbeids)verhoudingen met betrekking tot sociale innovatie, met als doel het versterken en het laten optreden van
hefbomen voor Sociale Innovatie. (Innovatieplatform, 2006:8)

In deze subparagraaf is aangegeven dat sociale innovatie beïnvloedt wordt door factoren binnen en buiten de
arbeidsorganisatie, welke het succes van sociale innovatie bij het vergroten van de Innovatiekracht
beïnvloeden. De indeling van het NCSI ( arbeidsorganisatie, netwerk‐ en kenniscluster en institutionele
factoren) lijkt ook binnen de hippische sector duidelijk herkenbaar. Mogelijke problemen binnen de
arbeidsorganisatie (zie hoofdstuk 1 van deze thesis) in het samenspel tussen management en werknemer lijken
te zorgen voor Tayloristische arbeidsprocessen en cultuur die de opkomst van Sociale Innovatie in de weg lijkt
te staan.
De externe omgeving van een organisatie binnen de hippische sector, lijkt van grote invloed op de organisatie
door de wijze waarop het netwerk‐ en kenniscluster en de institutionele factoren de cultuur en regelgeving
binnen de hippische sector beïnvloedt.
De belangrijkste externe relaties voor een hippische organisatie zijn diens concurrenten en klanten (interview B.
vooronderzoek), waarbij de invloed van beide partijen op de wijze waarop arbeid georganiseerd wordt groot
lijkt te zijn. Een grote diversiteit aan faciliteiten en goedkope tarieven biedt een hippische bedrijf
concurrentievoordeel en daardoor meer klanten. Besparingen vinden dus vaak achter de schermen plaats in de
vorm van het korten op veiligheidsinformatie voor werknemers of gebrekkige secundaire voorwaarden. (
Interview B., vooronderzoek) Dergelijke partijen bemoeilijken mogelijk de intrede van sociale innovatie maar
bepalen niet de regelgeving en controle die organisaties in de juiste richting kan sturen. Overheid, Sociale
partners en branchebrede organisaties lijken van grote invloed op het succes van sociale innovatie binnen deze
sector, De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO) en de Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra (FNRS) behartigen de belangen van hippische ondernemers in Nederland en richten zich naast
onderhandelingen over een branchebrede CAO en het opstellen van Arboconvenanten, op het oprichten van
een landelijke kenniscentrum en het aanbieden van een veiligheidscertificaat voor maneges. (www.fnrs.nl) In
hoeverre de interne of de externe factoren uiteindelijk bepalen of Sociale Innovatie in de hippische sector reëel
is, is op dit moment nog onduidelijk.

4.4. Het belang van Sociale Innovatie voor ondernemingen en overheid
Ondanks de toenemende relevantie van Sociale Innovatie als onderdeel van de ondernemingsstrategie, lijkt er nog
altijd veel veranderingsresistentie tegen te zijn. Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal Economische Raad erkende
hier vrij recent de volgende redenen voor.
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Allereerst benoemt hij onduidelijke communicatie als één van de redenen voor de weerstand tegen Sociale
Innovatie. Doordat de top van een onderneming niet helder communiceert wat er volgens hen anders of beter moet,
begrijpen werknemers niet goed wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kan verzet ontstaan.
Als tweede noemt hij een onduidelijke visie als oorzaak voor aanwezige weerstand. Wanneer de visie zelf niet helder
op orde is, valt er weinig over te dragen. Onduidelijke visie leidt tot onduidelijke resultaten.
Een derde reden voor aanwezige veranderingsresistentie is te herkennen aan een gebrek aan discipline. Wanneer
binnen de organisatie onvoldoende discipline bestaat om afspraken na te komen is het alleszins moeilijk om
veranderingen ook daadwerkelijk door te voeren.(NCSI congres Rinnooy Kan, 2008: 32)
Voornoemde redenen worden mogelijk ook beïnvloedt door een aantal dilemma’s waar werknemers en hun
vertegenwoordiging mee te maken hebben. De voornaamste van deze dilemma’s is terug te leiden naar het feit dat
de voordelen van Sociale Innovatie pas op een langere termijn zichtbaar worden, waar korte termijn oplossingen als
directe bezuinigingen op de begroting sneller zichtbaar zijn. (Pot en Koningsveld,2009:12)

4.4.1. Het belang van Sociale Innovatie op het niveau van de arbeidsorganisatie
Gezien voorgaande uiteenzetting kan men zich afvragen welke toegevoegde waarde Sociale Innovatie heeft die
dergelijke resistentie tot een noodzakelijk kwaad maakt. Welk belang hebben organisaties bij het invoeren van
Sociale Innovatie in hun bedrijf? Deze vraag staat in deze subparagraaf centraal.
In de literatuur zijn diverse argumenten gegeven voor het belang van Sociale Innovatie voor arbeidsorganisaties.
Zo wordt Sociale Innovatie gezien als voorwaarde en moderator voor technische innovatie. Oftewel, om technische
innovatie volledig te kunnen exploiteren dient deze verweven te zijn met sociale innovatie. (Armruster, 2006:15) Als
zodanig draagt deze bij aan het verhogen van het absorptievermogen van organisaties, waardoor kennis sneller
gebruikt en geïmplementeerd kan worden. Ondernemers ontwikkelen zo het vermogen om nieuwe ideeën te
identificeren en te gebruiken in plaats van bestaande methoden tot het uiterste te benutten. Experimenteren en het
vormen van bredere denkkaders draagt op deze wijze dan ook bij aan een toenemende variëteit aan dynamische
vaardigheden.(Volberda et al.,2005:45) Kortom, Sociale Innovatie is een belangrijk instrument om de
kenniseconomie verder vorm te geven op het niveau van de arbeidsorganisatie.(NCSI congres Rinnooy Kan, 2008:34)
Een tweede reden die het belang van Sociale Innovatie accentueert is de innovatieparadox, welke uitdrukking geeft
aan de kloof tussen innovatie en toepassing. Door stijgende wereldwijde concurrentie, convergentie van
technologieën en fragmentatie van markten, worden organisatie gedwongen aanhoudend strategisch te
vernieuwen.(Volberdag et al in Volberda et al.,2006:25) Alhoewel Nederland uitmunt wanneer het gaat om
technologische innovatie en kennisontwikkeling, dient er vanuit dit principe nog veel verbeterd te worden.
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Verbeteringen noodzakelijk om opgedane kennis op de juiste wijze te kunnen benutten in organisaties en
instellingen.(Innovatieplatform,2006:1) Dergelijke verbeteringen dienen een gebrek aan ‘valorisatie’ te voorkomen
en ondernemingen in staat te stellen volledig van de opgedane kennis te profiteren. (Oeij et al.,2010:76)
Een ander argument is te vinden in de kennisparadox. Deze geeft de aanwezigheid van goed wetenschappelijk
onderzoek weer, maar gebrek aan benutting door het bedrijfsleven. De kennisparadox stelt dat indien een goede
wisselwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven zou bestaan, de innovatiecapaciteit van de economie vergroot kan
worden. (Rensman,2005:3) Het oplossen van deze kennisparadox is niet mogelijk zonder Sociale Innovatie.
Doordat het kennisabsorptievermogen van arbeidsorganisaties te kort schiet is Sociale Innovatie voor de interactie
tussen de kennisvraag en het kennisaanbod onmisbaar.(NCSI Congres Rinnooy Kan, 2008:31)
Na de kennisparadox is ook de productiviteitsparadox een argument om het belang van Sociale Innovatie aan
te tonen. De productiviteitsparadox stelt dat ondanks dat er de laatste jaren veel geld is geïnvesteerd in de
informatietechnologie, het de vraag is of ICT‐investeringen ook daadwerkelijk hebben geleid tot
productiviteitsverbetering.(Oeij et al.,2009:7) Innovatie leidt tot hogere resultaten en mogelijk kan Sociale Innovatie
een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van voornoemde investering.
Zoals gezegd leidt innovatie tot hogere resultaten en hierin is een belangrijke reden voor Sociale Innovatie te
vinden. Innovatieve organisaties boeken een meer dan 20% hogere omzetgroei, 2,5% hogere rentabiliteit en een 10%
hogere winstgroei dan niet‐innovatieve organisaties. Organisaties die innovatie en efficiency weten samen te
brengen behalen de beste financiële resultaten. Kanttekening hierbij is dat waar 25% van het innovatiesucces binnen
Nederlandse organisaties wordt bepaald door R&D, meer dan 75% door slim managen en innovatief organiseren
bepaald lijkt te worden.

In hoeverre bovenstaande inventarisatie herkenbaar is in de hippische sector kan op dit punt in het onderzoek
moeilijk beantwoord worden. Wel bieden voornoemde redenen thema’s die binnen het empirisch onderzoek
verder onderzocht kunnen worden. Voor Iedere reden zal dan bekeken worden of deze binnen het empirisch
onderzoek vertaald kan worden naar een item/vraag indien deze de beantwoording van de deelvragen
ondersteunt.

4.4.2. Het belang van Sociale Innovatie op (inter)nationaal niveau
Het belang van Sociale Innovatie is ook op internationaal niveau terug te vinden. In 2000 tijdens de Europese top in
Lissabon bereikten Europese regeringsleiders overeenstemming over het voornemen Europa in 2010 tot meest
dynamische en concurrerende kenniseconomie van de wereld te ontwikkelen, door zich te richten op economische
groei, innovatie en de kenniseconomie.
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Vastgelegd in de ‘Innovatiebrief’66 gaf Nederland gevolg aan deze overeengekomen doelstellingen door innovatie als
belangrijkste peiler onder toekomstige welvaartsgroei te erkennen (Sioe Lie, 2006:1) en aan te geven een Nederland
te ambiëren welke behoort tot de Europese koplopergroep wanneer het gaat om Innovatie.(Volberda et al, 2005:41)
Hiermee geeft Nederland gevolg aan wat in vele Europese landen inmiddels als één van de voornaamste oorzaken
voor prestatieverbetering en welvaart wordt gezien. Deze innovatie gedreven groei is gericht het tegengaan van
globalisatie, toenemende concurrente en veroudering van de arbeidsbevolking. (Ramstad,2009:1)

Nu, in 2010 bij het opmaken van de tussenbalans beginnen Nederlandse innovatieprestaties en productiegroei
achterop te raken en wordt de Nederlandse economie niet langer aangezien voor een dynamische, concurrerende en
op kennis gebaseerde economie.(Volberda, 2005:41) Het streven naar een kennisklimaat waarin lef en
ondernemerszin wordt gewaardeerd, blijkt niet tot het gehoopte resultaat te hebben geleid, waardoor Nederland
zelfs enige tijd uit de top‐10 is gevallen in de Global Competiteveness Index van het World Economic Forum.(Sioe
Lie,2006:1) Ondanks dat Nederland in de laatste jaren weer is toegetreden tot de top – 10 van meest competitieve
landen, scoort Nederland op verscheidene belangrijke factoren nog steeds betrekkelijk laag. Waar bovengemiddeld
gescoord wordt op het ontwikkelen van kennis, wordt het benutten en vercommercialiseren van deze kennis als een
groot probleem gezien. Ook het vaker verplaatsen van kennisintensieve activiteiten naar het buitenland in het kader
van de globalisering draagt hieraan bij.(NCSI Congres Volberda, 2007:40)
Hoe belangrijk de juiste wijze van implementatie lijkt te zijn, wordt onderstreept door Nederlands voorheen
succesvolle ‘poldermodel’, welke voornamelijk gebaseerd is op een industriële economie, traditionele
organisatievormen, crosshiërarchische managementvormen en een meerderheid van laaggeschoolde
productiewerknemers om te trachten de productiviteit te vergroten. Met de aanwezigheid van lagelonenlanden die
inmiddels beter in staat zijn om op basis van arbeidskosten een duurzaam concurrentievoordeel te
ontwikkelen,(Volberda,2006:27 en 2004:4) lijkt het erop dat Sociale Innovatie een onmisbaar onderdeel wordt voor
hoog ontwikkelde economieën als Nederland, binnen het streven naar een verbetering van de concurrentiekracht.
Dit betekend dat in een land waar de voornaamste focus van overheid en bedrijfsleven ‘efficiency’ en ‘exploitatie’ is
en niet innovatie en strategische vernieuwing (Sioe Lie, 2006:1), de Nederlandse concurrentiekracht mogelijk blijft
verslechteren en zo terrein verloren wordt ten opzichte van belangrijke concurrenten binnen Europa, als ook
opkomende economieën als China, India en Brazilië. (NCSI congres Volberda, 2007:39) Het belang van Sociale
Innovatie voor Nederland en organisaties in de diverse sectoren (als ook de hippische sector) lijkt hiermee benadrukt
te worden.

4.5. Sociale Innovatie: een historische beschouwing
“Toenemende complexiteit impliceert veranderlijkheid” zo stelt de Sitter (1994) in zijn werk “Synergetisch
produceren”.(Sitter, 1994:1) Maar is iedere verandering vanzelf ook een verbetering? En moet de nadruk gelegd
worden op de veranderbaarheid van een organisatie of juist de mate waarin deze veranderbaar is? Theorieën en
zienswijze op organisatieverandering en vernieuwing zijn zo divers als deze gecompliceerd zijn.
Helder is wel dat het effect van veranderingen op de afzetmarkt in toenemende mate leidt tot veranderingen binnen
de organisatie, waarbij de nadruk binnen moderne organisaties frequenter komt te liggen op flexibiliteit,
productkwaliteit, beheerbaarheid, innovatievermogen en de kwaliteit van de arbeid .(Kuipers en Van Amelsvoort,
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1990:38) Op deze wijze wordt getracht om eventueel problemen tussen de uitdagingen van de 21ste eeuw en de
bekwaamheid van de organisatie om hier mee om te gaan, te voorkomen.(Fricke en Totterdill, 2004:1) Sociale
Innovatie kan hierin een grote rol spelen, door diens actuele karakter om met voornoemde actuele problemen om te
gaan. Maar zijn dergelijke vraagstukken niet van alle tijden? Is sociale innovatie inhoudelijk gezien echt iets nieuws
of kan deze gezien worden als oude remedies in een nieuwe verpakking? Deze paragraaf beschrijft de aanloop naar
de intrede van het thema sociale innovatie in het wetenschapsdebat gezien vanuit het Taylorisme en nieuwe
productieconcepten en beschrijft aan de hand van het vraagstuk veranderprocessen in het kader van sociale
innovatie, verschillende theorieën op het gebied van organisatie‐ (her)ontwerp. Deze uitgebreide uiteenzetting is
volgens mij noodzakelijk om aan te geven hoe het denken over arbeid gedurende de jaren geëvolueerd is. Hiernaast
biedt dit de mogelijkheid om na afloop van het empirisch onderzoek te kijken of de wijze waarop er over arbeid
gedacht wordt in de hippische sector, aansluit bij moderne of oudere organisatietheorieën.

Klassieke organisatietheorieën en een tijd van wederopbouw
Organisaties werden gedurende de negentiende eeuw gekenmerkt door platte organisatieculturen, waarbij
traditionele autoriteitsverhoudingen de spil van de organisatie vormde. Technologische vorderingen in de industriële
revolutie en een verzwakking van voorname instellingen als gezin en kerk ondersteunde de opkomst van een nieuw
klassiek managementperspectief, welke de ontwikkeling van een meer bureaucratische organisatie gericht op
standaardisering en massaproductie onderschreef. (Volberda, 2004:39) Voortzetting van deze ontwikkeling leidde
aan het begin van de twintigste eeuw tot de opkomst van meerder (deels rationele) organisatietheorieën. De vier
belangrijkste waren: Scientific management, theory of administration, de bureaucratie van Weber en de Human
Relations benadering.
Ontwikkeld door Frederick Taylor richtte het scientific management zich op de wetenschappelijke bedrijfsvoering
door arbeid te benaderen vanuit een puur analytische zienswijze, gericht op splitsing van taken en een scheiding van
denken en doen,(Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:20)
Naast Taylor waren er ook andere grondleggers van klassieke organisatietheorieën die de toenmalige
organisatiewetenschappen domineerde. Henri Fayol’s “theory of administration’, welke hij introduceerde in zijn
werk “ Administration Industrielle et Generale”, was als algemene organisatietheorie gericht op het besturen van
publieke en private ondernemingen waarbij naast gevestigde technische en commerciële functies de administratieve
functie binnen een organisatie benadrukt werden. De theorie richt zich op organisatie, selectie en topmanagement
en de wijze waarop de verschillende onderdelen van de organisatie met de buitenwereld communiceren.(Wren et
al.,2002:907‐916)
Gedurende de jaren van wederopbouw volgend op WO II, werd de Nederlandse markt gekarakteriseerd door een
toenemende mate van industrialisering als antwoord op de alom heersende schaarste. Door grootschalige
massaproductie van standaardgoederen binnen de toenmalige “sellersmarket”66 veranderde het karakter van arbeid
veelal nog meer van ambachtelijk naar industrieel en werd arbeid meer en meer gekenmerkt door Taylorisme en de
lopende band. Dit is het toneel waarop de laatste twee benaderingen de bureaucratie van Weber en de human
relations benadering hun oorsprong vonden.
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De eerste ging uit van het principe dat alle organisaties zich bewogen in de richting van een ideaaltype, ook wel een
bureaucratie genoemd, welke zich kenmerkte door een aanzienlijke mate van arbeidsverdeling of specialisatie
binnen alle hiërarchische niveaus.(Volberda, 2004:41)
Met de weergave van de laatste organisatietheorie wordt de volgorde waarin voorgaande theorieën een rol spelen
in de geschiedenis beëindigd. Hiermee wordt niet gepretendeerd dat de invloed van de diverse stromingen niet
heden ten dage nog voelbaar is of dat deze zich niet verder heeft ontwikkeld in een nieuwe stroming, wel wordt het
herkenbare karkater van het organisatiedenken aan het begin en midden van de twintigste eeuw door de diverse
theorieën onderbouwd.
De Human Relations beweging richtte zich als reactie op het Scientific management en de principes van de klassieke
organisatieleer op het verleggen van het accent van de arbeider als onmondige en geïsoleerde productiefactor, naar
die van een voelend en sociaal individu waarbij de organisatie werd gezien als een gemeenschap van mensen.
(Berings en Steen, 2002:73)
De jaren 60 tot en met 90
Kort na WO II ontstond veel kritiek op de human relations benadering. Zo zou de benadering een gebrek
demonstreren aan aandacht voor het (de)motiverende potentieel van de arbeid zelf en voor het (her)ontwerp van
processen en taken.(Berings en Steen, 2002:73)66 De uitwerking van de technische omgeving op de prestaties,
tevredenheid en motivatie van de werknemers zou genegeerd worden, als ook de gevolgen van extreme
taaksplitsing. (Van Kollenburg, 2003:5) 66
Toenemend inzicht op het gebied van taaksplitsing leidde eveneens tot het initiëren van de eerste
taakverbredingsprojecten, waarbij kortcyclische uitvoerende taken werden samengevoegd om te trachten onder
meer een hogere productiviteit en een hogere flexibiliteit te ontwikkelen.(Kuipers en Van Amelsvoort in Van
Knollenburg, 2003:6)
De bekendste taakverrijkingsbenadering is die van Herzberg, welke trachtte een taakontwerpbenadering te
ontwikkelen gebaseerd op een systematische theorie. (Van Knollenburg, 2003:6) Herzberg noemde de benadering,
de tweefactorentheorie. In deze theorie stelde hij dat de afwezigheid van bepaalde arbeidsfactoren werknemers
voornamelijk ontevreden maakte. Wanneer de aanwezigheid van deze arbeidsfactoren werknemers enkel tot een
neutrale staat brachten, waren deze motivatiefactoren niet belangrijk genoeg (Newstrom et al.,1993:129)
De jaren zeventig toonde voornamelijk in Nederland een groeiende aandacht voor sociaal‐psychologische zaken als
onder andere leiderschap, motivatie en groepsdynamiek. Ook voor technologie en veel pogingen tot het construeren
van organisatiestructuur typologieën ontstond meer aandacht.(Van der Zwaan, 2000:4)
De toegenomen aandacht voor technologie vanuit onder meer het Tavistock onderzoek66 (basis voor de latere
sociotechniek) en onderzoek verricht door Joan Woodward, waarin zij effecten op de structuur van verschillende
gebruikte technische systemen analyseerde.(Mintzberg, 2006:128) Naast deze twee wetenschapsbepalende
onderzoeken is het belangrijk ook het werk van Braverman kort in dit rijtje te noemen. Braverman ontwikkelde als
grondlegger van de arbeidsprocesbenadering in zijn werk “ labour and monopoly capital’ een nieuw kijk op
technologische ontwikkelingen. De arbeidsprocesbenadering is dan ook geen op zichzelf staande theorie, maar een
verzamelbenaming voor meerdere ideeën vanuit (neo)marxistische concepten, aangaande het verloop van
technologische en organisatorische veranderingen binnen kantoren en fabrieken en de gevolgen hiervan voor
functie‐ en taakstructuren (De Witte et al.,19998:114)
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Het ‘Tavistock Institute of Human Relations’ vormde met diens onderzoek de basis voor de klassieke
sociotechniek,(Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989:290) welke de nadruk legde op de taakverdeling en autonomie van
groepen. Origineel ontstaan in de jaren vijftig als reactie op het scientific management, en de daarmee geassocieerde
taakverdeling, strakke reguleren van werkprocessen en sterk hiërarchische opbouw van organisaties, (Ten
Horn,1994:196) heeft deze benadering voornamelijk door Ackoff en Emery (1972) in de jaren zeventig een meer
integraal karakter gekregen. Hierbij stond het denken in sociotechnische systemen, waarbij organisaties een sociale
kant en een technisch – organisatorische kant hebben, en het denken in termen van organisatie – omgevingen,
waarbij de invloed van de context waarbinnen een organisatie werkt, voorop.(Ten Horn, 1994:199) Vanaf 1970 is
deze benadering zowel in Europa als daarbuiten onderwerp voor veel discussie geweest. In Nederland is hieruit
langzaam maar zeker een moderne consistente ontwerpbenadering ontstaan voornamelijk dankzij de inzet van De
Sitter, genaamd de ‘moderne sociotechniek’. (Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989:290)66
De jaren tachtig toonde de opkomst van meerdere thema‐ en onderzoeksgroepen als de themagroep ‘kwaliteit van
de arbeid’ van het SISWO en de TOA groep (technologie, organisatie en arbeid). Dergelijke thema‐ /
onderzoeksgroepen droegen bij aan de toespitsing van het arbeidsprocesdebat eind jaren tachtig en begin jaren
negentig naar een confrontatie tussen uitgangspunten verdedigd door aanhangers van de sociotechniek enerzijds en
arbeidsprocesbenaderaars anderzijds. (Nieuwkamp,2008:1) De jaren negentig bracht een vernieuwde interesse in
organisatieverandering en organisatieontwikkeling, meer aandacht voor organisatie‐omgevingsinteractie en een
vernieuwing van het sociotechnisch denken resulterend in de Moderne Sociotechniek, ontwikkeld door de Sitter.(Van
der Zwaan,2000:5)

4.6. De Sociotechniek als moderne theorie op het gebied van organisatie‐(her)ontwerp
Deze paragraaf vervolgt het veranderproces,van meer bureaucratische organisaties naar zelfsturende organisaties
aan de hand van het Sociotechnisch veranderingsproces, Een dergelijke vernieuwing van de arbeidsorganisatie,
tracht overblijfselen van meer Tayloristische organisaties te vervangen door nieuwe voornamelijk op zelfsturing en
ontbureaucratisering gebaseerde organisatieconcepten.(Verschuur, 2008:2) Concepten gericht op het dusdanig
inrichten van organisaties dat deze tegemoet kunnen komen aan de functie‐eisen waarmee moderne organisaties
worden geconfronteerd.(Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:9)
In deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan door een verkenning van het begrip Sociotechniek aan de hand van
de vragen: ‘Wat is Sociotechniek?,’ ‘Wat wil de Sociotechniek?’ en ‘ Waarom is de Sociotechniek ontstaan?’.
Vervolgens wordt ingegaan op de opbrengsten van de sociotechniek zoals deze zich in de zestig en zeventig
profileerde en de moderne sociotechniek welke in Nederland door de Sitter is geïntroduceerd.

4.6.1. De Sociotechniek: integrale organisatievernieuwing
De sociotechniek is een integrale oganisatie‐ontwerpleer gericht op het zodanig inrichten van organisaties, dat zij
uitgerust en toegepast zijn op de veranderende eisen van de actuele omgeving.(Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:9)
De Sitter verwoordt de kern van de sociotechniek als volgt:
“ De studie en verklaring van de wijze waarop arbeidsdeling en technische instrumentatie in onderlinge samenhang
en in relatie tot de gegeven omgevingscondities de mogelijkheden voor de productie van interne en externe functies
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bepalen en de toepassing van deze kennis bij het ontwerpen en herontwerpen van productiesystemen.”(De Sitter,
1989:37)
Kortom de sociotechniek is een theorie gericht op het organiseren van arbeid of over arbeid en de organisatie
daarvan. Als zodanig bestudeert de sociotechniek de structuren zelf, de wijze waarop organisaties georganiseerd zijn
en de gevolgen die hieruit voortvloeien. (de structuuranalyse) Ook vertelt ze wat de beste organisatie is om
bepaalde resultaten te kunnen verwerven (structuurbouw of herontwerp).(Christis,1989:37)
Doel van de sociotechniek
Het doel van de sociotechniek is om antwoord te geven op de vraag hoe arbeid georganiseerd moet worden om
tegelijkertijd:
1.

de kwaliteit van de organisatie (efficiency, flexibiliteit en innovativiteit),

2.

de kwaliteit van de arbeid (stressrisico’s en leermogelijkheden) en

3.

de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen (coöperatie in plaats van conflict) verbeterd kunnen worden.

Met deze driedelige vraag stelt de sociotechniek dat iedere wijze van organiseren consequenties heeft voor alle drie
de kwaliteiten. Daarom richt de sociotechniek zich op integraal ontwerpen wat betekent dat ze organisaties zodanig
willen herontwerpen dat alle drie de aspecten gelijktijd verbeterd worden. Vanuit deze visie wordt de sociotechniek
ook wel gezien als theorie gericht op integrale organisatievernieuwing.(Christis,1989:38)
Het nut van de sociotechniek lijkt dan ook te liggen in het aantonen van de samenhang tussen individuele
arbeidssituaties en organisatorische structuren. Oftewel het beoordelen van arbeidssituaties op de aanwezigheid
van welzijnsrisico’s en herontwerpen van structuren om deze welzijnsrisico’s te reduceren. Maar ook in het
weergeven van de mogelijkheid om gezamenlijk de kwaliteit van de arbeid, organisatie en verhouding te verbeteren.
Ontstaansgeschiedenis
De eerste aanzet tot de ontwikkeling van de sociotechnische ontwerpleer kwam van onderzoek verricht door
medewerkers van het Tavistock Institute of Human Relations, Deze stelden voor het eerst de relatie tussen het
‘technische systeem’ en het ‘sociaal systeem’ centraal.(Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:11) Sindsdien is er
wereldwijd veel vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van een methodologisch kader die, gebaseerd op het
pionierswerk van het Tavistock Institute, het sociotechnisch paradigma aanmerkelijk hebben uitgebouwd tot een
integrale aanpak met betrekking tot het (her)ontwerpen van arbeidsorganisaties. (Van Eijnatten en Hoevenaars,
1989:289) Een aanpak waarmee de Sociotechniek zich als integrale (her)‐ontwerpleer richt op het dusdanig
inrichten van organisaties zodat zij kunnen voldoen aan de eisen waarmee moderne organisaties worden
geconfronteerd.(Kuipers en Van Amelsvoort,1990:9)

4.6.2. De moderne sociotechniek
Vanuit voorgaande perspectief resulteert het gedachtegoed van de sociotechnische structuurbouw in het inrichten
van zelforganiserende werkgroepen welke verantwoordelijk zijn voor hele groepstaken. Deze dienen te leiden tot het
principe van zo minimaal mogelijke arbeidsdeling is.
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Ondanks dat dit principe van taakverrijking en werkstructurering ook in experimenten in de klassiek sociotechniek
voorkwam, onderscheidt de moderne sociotechniek zich van deze ‘oude’ methoden door diens integrale karakter. De
moderne Sociotechniek richt zich bij de inrichting op de organisatie als geheel, waarbij men het micro‐niveau van de
werkgroep overstijgt en verlaat het de beperkte omgeving van kwaliteit van arbeid als geïsoleerde functie‐eis binnen
de organisatie. (Kuipers en Van Amelsvoort,1990:9) Feitelijke resultaten komen vervolgens tot uiting in substantiële
verbeteringen op een omvangrijk aantal uiteenlopende terreinen, waaronder de reductie van vaste overheadkosten,
reductie van ziekteverzuim en personeelsverloop, verhoging van flexibiliteit en innovatievermogen en een
vooruitgang in de productkwaliteit. (Kuipers en van Amelsvoort, 1990:10)
De ontwikkeling en toepassing van de Nederlandse Moderne Sociotechniek
Aan de basis van de doorbraak van de Moderne Sociotechniek in Nederland stond De Sitter (1982), die het boek’ Op
weg naar fabrieken en kantoren (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990:)9) in Nederland uitbracht. In essentie bracht hij
een systeemtheoretisch fundament aan in de bestaande sociotechniek, waarmee hij sociale systemen als open
systemen definieerde die een voortdurende uitwisseling van input en output met hun omgeving beheersen.(De
Witte, 2004:72) Arbeidsorganisaties werden volgens De Sitter gezien als productiesystemen die worden gekenmerkt
door verdeling van mens en machinearbeid tegenover opdrachten voor complete goederen of diensten.(De Sitter in
De Witte, 2004:72)
Regelbehoefte en regelcapaciteit
Bij de organisatie van die verdeling spelen twee structuurkenmerken een aanzienlijke rol: regelbehoefte en
regelcapaciteit. De regelbehoefte vertegenwoordigd alle mogelijke verstoringen in het reguliere productieproces,
voortkomend uit onder andere veranderingen in de omgeving. De Regelcapaciteit is de potentie deze verstoringen in
het productieproces zo bij te sturen dat gewenste output toch bereikt wordt.
In veel organisaties wordt de regelbehoefte op uitvoerend niveau aldoor groter, terwijl de regelcapaciteit op
datzelfde niveau steeds kleiner wordt.
De moderne sociotechniek biedt hier een oplossing voor, het zogenaamde balansmodel. Hierbij moet de
regelbehoefte (proportioneel) gelijk zijn aan de regelcapaciteit. Dit betekent in de praktijk dat er binnen de structuur
van een organisatie voldoende ruimte moet bestaan om de omgevingsvariatie adequaat te kunnen controleren. (De
Witte et al., 2004:72‐73)
Naast deze Nederlandse variant, ook wel ‘Integrale Organisatie – Vernieuwing’ genoemd, zijn er nog twee andere
bekende stromingen te onderscheiden binnen de moderne Sociotechniek: De ‘participatief design’ en de ‘
democratisch design’ stromingen. De Australische stroming, ook wel ‘participatief design’ genoemd, legt de nadruk
op een beperkt aantal grondprincipes waarop medewerkers worden gestimuleerd om het feitelijke sociotechnische
herontwerp zelf te gebruiken.(Emery en Emery in Van Eijnatten en de Sitter, 1995:23) In de Scandinavische variant
‘Democratische dialoog’ staat het proces van verandering centraal. Hierbij wordt getracht een democratische dialoog
tussen actoren in de arbeidssituatie te promoten.(Gustvsen in Van Eijnatten en De Sitter:23)
Kritiek
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Er is echter ook kritiek op de sociotechnische aanpak. Zo meent Jac Christis dat de sociotechnische benadering een
beperkte opvatting over organisaties weergeeft, waarbij alleen naar organisaties gekeken wordt als
arbeidsorganisaties.(Christis, 1998:72)
Desondanks geeft hij aan het succes van de sociotechniek te erkennen en benoemt drie factoren die daarvoor
verantwoordelijk zijn. Allereerst benadrukt hij het belang van de zorg die besteed wordt aan het ontwikkelen van
een conceptueel kader, waarmee nadien de empirie onderzocht kan worden. Een tweede oorzaak van het succes
van de sociotechniek ligt volgens Christis in de toepasbaarheid van diens oplossingen voor het vraagstuk van de
veelvuldigheid van oorzaken die niet allemaal (tegelijk) kunnen worden onderzocht. Als derde factor benoemd hij de
vruchtbaarheid van het basisidee welke ten grondslag ligt aan de applicatie van het conceptueel kader.(Christis,
1998:75‐76)
Belemmeringen
Veranderprocessen zelf verlopen echter vaak moeizaam. Verschuur (2008) onderbouwt dit door de aanwezigheid van
vier clusters van blokkerende factoren te erkennen. Met deze blokkerende factoren hebben veel veranderprocessen
te maken (Verschuur,2008:12) en vormen vaak ook de oorzaak van veranderprocessen die niet als succesvol worden
beschouwend. In Verschuur worden de volgende belemmeringen genoemd:


Een gebrek aan een integrale aanpak



Onderliggende mentale modellen worden niet bijgesteld, waardoor oude reflexen, gedragspatronen en
organisatievormen in stand worden gehouden



Veel veranderprocessen creëren geen eigendomsgevoel bij werknemers, waardoor veranderingen hun
betekenis en waarde verliezen.(Verschuur,2008:13)66

Binnen de integrale organisatievernieuwing is er in afgelopen jaren veel ervaring opgedaan waaruit bleek dat
veranderingen alleen succesvol zijn wanneer bij betrokkenen de achterliggende samenhang tussen probleemvelden
in de organisatiestructuur, onderlinge verhoudingen en gedragspatronen worden herkend en erkend. De
sociotechniek als integrale organisatie(her)ontwerpstrategie beschouwt de structuur van arbeidsorganisaties als de
factor die van invloed is op onderlinge verhoudingen en gedrag (Verschuur,2008:16)

4.7. Sociale Innovatie in de 20ste eeuw: twee stappen voorwaarts en één achteruit
Deze paragraaf tracht mede met de informatie verkregen uit de vorige twee subparagraven, de discussie weer
te geven rond Sociale Innovatie in de 21ste eeuw. Hiernaast wordt getracht de vraag te beantwoorden of er met
Sociale Innovatie, geen sprake is van oude oplossingen in een nieuwe verpakking . Om dit te bekijken wordt in
deze paragraaf eerst ingegaan op recente debatten in de wetenschappelijke literatuur, gevolgd door een
beschouwing van Sociale Innovatie als nieuw concept.

Kern Innovatiedebat
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Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaan er verschillende debatten en meningsverschillen over Sociale
Innovatie. De bekendste debatten zijn deze betreffende technische versus sociale innovatie, de invloed van ICT
op arbeid en ‘het nieuwe werken’.
Één van de meer befaamde debatten aangaande Sociale Innovatie is deze van technische versus Sociale
Innovatie. Het debat centreert zich rond de vraag welke aanvulling Sociale Innovatie levert aan technische
innovatie. Waar men zich al decennia lang bezig houdt met investeringen in technische innovatie is aandacht
voor Sociale Innovatie iets van de laatste jaren. Moeten beiden samengaan voor een onderneming om
succesvol te zijn? Ten Have zegt hier recent over: Technische en sociale innovatie dienen hand in hand te gaan
om het economische potentieel van Nederland daadwerkelijk te realiseren.”.(Ten Have, 2009:9) Volberda voegt
hieraan toe dat naast technologische innovaties, managementvaardigheden en organisatieprincipes
doorslaggevend zijn.(Volberda et al.,2008:25)
Naast Ten have en Volberda zijn er echter andere auteurs die van mening zijn dat techniek en arbeid niet
gezamenlijk te optimaliseren grootheden zijn. De Sitter verwoorde dit door aan te geven dat beiden een gevolg
zijn van de manier waarop een organisatie is ingericht en wordt gemanaged en dat de tegenstelling tussen
techniek en mens een valse is.
Voorgaande debat geeft aan dat er nog altijd veel vraagtekens gezet worden rond technologie en arbeid. Wel
kan gesteld worden dat arbeid en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Steeds weer worden er
nieuwe vormen van techniek ontwikkeld en geïntroduceerd, maar iedere keer brengen deze ook dezelfde
vragen met zich mee. Binnen het ICT debat komt dit neer op vragen als: Hoe verhouden kosten en baten van
nieuwe technieken zich tot elkaar?. Hoe dient de invoering en organisatorische inbedding van ICT te worden
aangepakt? Welke effecten zijn er op het werk, de mensen en de kwaliteit van de arbeid te herkennen?
(Batenburg, 2002:1) Er zijn echter wel discussie onderwerpen die per periode verschillen. Zo was in de tweede
helft van de jaren tachtig techniek als flexibele productieautomatisering een veel besproken
onderzoeksonderwerp. Recent wordt meer aandacht besteedt aan macro‐empirische studies, waarin de
wisselwerking tussen de inzet van ICT en onderwerpen als kwalificatieniveaus, welzijnsrisico’s of
inspraakmogelijkheden besproken worden.(Batenburg, 2002:2)
Naast de vele mogelijke discussieonderwerpen rond het vraagstuk ICT, heeft de opkomst van dit thema als
aanjager gefungeerd voor de opkomst ’het nieuwe werken”.(Bijl, 2009:18) Een opvatting over arbeid, waarbij
getracht wordt werken efficiënter, effectiever en plezieriger te maken, door werknemers voornamelijk de
ruimte te geven hun werk zelf te organiseren. (Bijl, 2009:27) Hiermee richt ‘het nieuwe werken’ zich op het
vraagstuk rond het plaatsen van innovatie, welke heden ten dage bemoeilijkt lijkt te worden door de
toenemende globalisering. Waar innovatie zich in het verleden leek te concentreren op plaatsen waar
randvoorwaarden als talent, kapitaal en ideeën aanwezig waren, is innovatie door technologie en eenvoudige
informatie‐uitwisseling niet langer plaatsgeboden. (Gates, 2005:2)
Sociale Innovatie, een nieuw concept?
Voorgaande discussie geeft weer hoe levendig en blijvend de discussie rond Sociale Innovatie is. Maar is Sociale
Innovatie eigenlijk een geheel nieuw concept of hebben we hier te maken met oude wijn in nieuwe zakken. Pot
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zei hier recent over dat voor de introductie van Sociale Innovatie vele soortgelijke thema’s de revue hebben
gepasseerd. Zo noemde hij ‘kwaliteit van de arbeid’ van de vakbeweging in de jaren zeventig, de stichting
‘mens en arbeid nieuwe stijl’, de projectgroep ‘techniek, organisatie en arbeid’, anders werken’ van het NCW
en de sociotechniek als voorbeelden hiervoor. Ook onderwerpen als de innovatieve organisatie zijn in de
geschiedenis van sociale wetenschap terug te vinden.(Pot, 2009:8) Inhoudelijk lijkt Sociale Innovatie hierdoor
niet geheel nieuw. Het lijkt zich verder te ontwikkelen aan de hand van het thema’s die in vroegere discussie
reeds langs zijn gekomen, te denken valt aan thema’s als output‐based management en integratie van functies,
Nieuw is echter het potentieel van Sociale Innovatie om verschillende thema’s samen te brengen in een kader
van innovatiekracht, concurrentiekracht en productiviteitsgroei. (Sioe Lie, 2006:6) Pot voegt hieraan toe dat er
echter ook geheel nieuwe elementen zijn te herkennen, zoals de veranderende arbeidsrelatie, ICT en arbeid,de
verhouding tussen medewerker en leidinggevende en het nieuwe werken.(Pot,2009:8)

Is Sociale Innovatie dus een geheel nieuwe concept? Het antwoord hierop lijkt te zijn: deels wel en deels niet.
Aan de ene kant is het gedeeltelijk de klok terugdraaien. Oplossingen uit het verleden als ‘anders werken’,
‘werkstructurering’ en de klassieke sociotechniek komen nu terug binnen het thema Sociale Innovatie.
Organisaties dienen moderne, flexibeler en innovatiever te worden.
Waar werk in het verleden aantrekkelijker gemaakt moest worden met behulp van de werkstructurering,
hebben auteurs als de Sitter de aandacht verlegd van Kwaliteit van de Arbeid naar de structuur van de
arbeidsverdeling.66 Een conceptueel kader waarvan in paragraaf 4.6.2. nog te lezen was dat jac Christis dit ook
als één van de kernpunten van het succes van de sociotechniek aanwees. Men richt zich op de vragen; ‘Wat zijn
organisaties?, en ‘Welke aspecten van de organisatie moeten verbeterd worden?’, Niet alleen met het oog op
de Kwaliteit van de Arbeid, maar ook gericht op de wijze waarop organisaties zich snel kunnen aanpassen.
Oftewel organisaties opgevat als systemen van arbeidsverdeling. Zoals uit voorgaande paragraaf bleek betreft
dit daarentegen een vrij beperkte opvatting van organisaties, daar deze uit meer bestaan dan alleen een
arbeidsorganisatie.
De introductie van nieuwe thema’s als flexibel werken, maken het echter wel tot een gedeeltelijk nieuw
concept. De vraag die nu gesteld dient te worden is: is ’t erg dat Sociale Innovatie geen nieuwe concept is? Pot
denkt van niet. Hij stelt dat ondanks dat sociale innovatie over dezelfde onderwerpen lijkt te gaan als in het
verleden, dit alleen maar bewijst dat het hier om vraagstukken gaat die voortdurende aandacht vragen en in
elke tijd belangrijk lijken te zijn. Hiernaast is de urgentie nieuw en vormen mondialisering, een krimpende
beroepsbevolking en de kenniseconomie een geheel nieuw toneel voor Sociale Innovatie om op te
schitteren.(Pot,2009:8) Desondanks lijkt er vaak teruggegrepen te worden op ideeën van vroeger en in
hoeverre mag men dan pretenderen dat men met iets nieuws bezig is?
Dergelijke gewetensvragen doen niks af aan het bestaan en de aanwezigheid van Sociale Innovatie in het
wetenschappelijke onderzoeksveld. Het belang van Sociale Innovatie is in voorgaande paragraaf reeds
aangetoond, en laat zien dat, nieuw of niet, Sociale Innovatie is belangrijk.
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Hierbij kan niettemin wel de kanttekening gezet worden dat men bij Sociale Innovatie niet moet beweren met
iets nieuws bezig te zijn. Teruggrijpen op oude ideeën uit de sociotechniek hoeft niet verkeer te zijn. Waar men
zich voornamelijk op dient te richten is het oplossen van vraagstukken en of dit met nieuwe of oude ideeën
geschiedt is misschien niet zo belangrijk. Energie lijkt dan ook niet zozeer gestoken te moeten worden in de
vraag of Sociale Innovatie zelf een nieuw concept is, als wel in het genereren van nieuwe informatie. Zoals een
onderzoek naar Sociale Innovatie in de Hippische sector.

4.8.Conclusie
Na dieper ingegaan te zijn op het thema Sociale Innovatie, behandeld deze paragraaf de vraag, wat heeft dit
hoofdstuk opgeleverd? In dit deel van het theoretisch kader stond deelvraag 1b centraal:
“Op welke wijze wordt Sociaal Arbeidsbeleid vertaald in Sociale Innovatie voor ondernemingen?”
Gedurende deze uiteenzetting is gebleken dat Sociale Innovatie zich richt op verbeteringen en vernieuwingen op niet
technisch terrein. Als methode houdt deze zich bezig met het stimuleren van creativiteit en modernisering met het
oog op een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei en is als zodanig een vrij complex concept. Een ander
belangrijk aspect van Sociale Innovatie is de grote diversiteit aan definities en zienswijze met betrekking tot de
interpretatie van de kern van Sociale Innovatie. Er is een gebrek aan consensus wanneer het gaat om de wijze waarin
Sociale Innovatie aandacht dient te vragen voor organisatorische‐ of gedragsaspecten. In het kader van dit onderzoek
werd gekozen voor een definitie en zienswijze waarin aandacht wordt gevraagd voor organisatorische aspecten, wat
naar voren kwam in de gekozen werkbare definitie. Vervolgens werd de veranderende instelling van ondernemingen
als belangrijk aspect van Sociale Innovatie genoemd. Ondernemingen worden beïnvloed door technologische
ontwikkelingen, marktveranderingen en korte productlevenscycli die de regels van concurrentie ingrijpend gewijzigd
hebben.
Het belang van Sociale Innovatie werd aangetoond aan de hand van een aantal argumenten. Zo werd Sociale
Innovatie als voorwaarde en moderator voor technische innovatie genoemd, leidt innovatie tot hogere resultaten en
is de aanwezigheid van de innovatieparadox, de kennisparadox en de productiviteitsparadox beschreven. Ook op
overheidsniveau bleek Sociale Innovatie belangrijk te zijn. Onder andere de “innovatiebrief” en het streven naar een
verbetering van de concurrentiekracht maakt dat Nederland Sociale Innovatie hoog op de agenda dient te zetten.
In paragraaf 2.10 werd een historische beschouwing gegeven van de verschillende theorieën op het gebied van
organisatie(her)ontwerp, welke gevolgd werd door een beschrijving van de sociotechniek als integrale organisatie‐
ontwerpleer. Beide paragrafen lieten de ontwikkeling in denken en handelen zien, met betrekking tot arbeid door de
jaren heen. Afsluitend werd de huidige discussie rond Sociale Innovatie besproken, waaruit bleek dat de discussies
betreffende technische versus sociale innovatie, de invloed van ICT op arbeid en het nieuwe werken, hierin de meest
relevante waren. Vervolgens werd ingegaan op de vraag of Sociale Innovatie een nieuwe concept is of dat we hier te
maken hebben met oude wijn in nieuwe zakken? Het thema Sociale Innovatie werd in deze paragraaf beschreven als
een concept dat gedeeltelijk gebaseerd is op inzichten uit het verleden als werkstructurering en de klassieke
sociotechniek. Deze gewaarwording bleek werd desondanks minder belangrijk geacht dan het oplossen van
vraagstukken zelf en het genereren van nieuwe informatie.
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Terugkijkend naar de deelvraag die centraal stond in dit deel van het theoretisch kader kan gesteld worden, dat
deelvraag 1b met dit deel beantwoord is. Hiermee weten we echter nog niet hoe dit vertaald moet worden naar een
praktische. operationele benadering. Daarom gaan we dit in het volgende hoofdstuk, met de bestudering van het
thema Kwaliteit van de Arbeid, nader bekijken.

H5. Afdalen op operationeel niveau: Kwaliteit van de Arbeid
De Kwaliteit van de Arbeid geeft gestalte aan de mate waarin zowel in het werk, de werkomgeving als het bedrijf aan
alle voorwaarden is voldaan voor werknemers om zich goed te voelen bij het werk. Zo richt men zich op de
aanwezige condities waaronder werknemers arbeid verrichten, waarbij gekeken wordt of en in welke mate deze
aanwezig zijn.(Huys et al.,1997:17) Als zodanig vormt de Kwaliteit van de Arbeid binnen dit onderzoek het
praktische, operationele synoniem voor Sociaal Arbeidsbeleid.

5.1. Inleiding
In voorgaande hoofdstukken van dit theoretisch kader is het thema Sociaal Arbeidsbeleid geïntroduceerd, net als
diens synoniem op tactisch niveau; Sociale Innovatie. Na de beleidsladder afgedaald te zijn via beide concepten en
Sociaal Arbeidsbeleid op strategisch en tactisch niveau te hebben bestudeerd, gaat dit hoofdstuk in op de vertaling
van dit concept op operationeel niveau. Met de afdaling van de beleidsladder naar de laatste sport “Kwaliteit van de
Arbeid” wordt getracht antwoord te geven op het laatste segment van deelvraag 1, te weten:
“Op welke wijze wordt Sociaal Arbeidsbeleid vertaald naar Kwaliteit van de Arbeid en hoe kan deze gemeten
worden?”
Met de beantwoording van deelvraag 1c in dit derde hoofdstuk van het theoretisch kader, wordt de beantwoording
van deelvraag 1 voltooid. Deze deelvraag luidde:
Wat is Sociaal Arbeidsbeleid?
De beantwoording van deze deelvraag aan de hand van het concept Sociaal Arbeidsbeleid en diens twee synoniemen
‘Sociale Innovatie’ en ‘ Sociale Innovatie’, vertegenwoordigd het theoretische referentiekader waar het empirisch
onderzoek (hoofdstuk 7) en de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) binnen geplaatst kunnen worden. In dit
theoretische hoofdstuk zal de realisatie van de beantwoording van deelvraag 1c op de volgende wijze tot stand
komen.
Allereerst zal in paragraaf 5.2. ingegaan worden op de thema’s ‘Arbeid’ en ‘Kwaliteit van de Arbeid’. In deze
paragraaf zal de basis worden gelegd voor het beantwoorden van het eerste deel van deelvraag 1c: Dit wordt verder
vervolgd en uitgediept aan de hand van “in vogelvlucht, de debatten, verschillende benaderingen en controverses,
paragraaf 5.3. Paragraaf 5.4.gaat vervolgens nader in op de verschillen tussen de diverse bestaande benaderingen.
Het tweede deel van deelvraag 1c wordt beantwoord in paragraaf 5.5 waarin de vraag beantwoord wordt, hoe de
Kwaliteit van de Arbeid gemeten kan worden. In paragraaf 5.6. wordt het hoofdstuk afgesloten met een conclusie,
waarnaar de volledige beantwoording van deelvraag 1 besproken wordt.
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5.2. Arbeid en Kwaliteit van de arbeid
In deze paragraaf zullen de thema’s ‘Arbeid’ en ‘Kwaliteit van de Arbeid’ nader verkend worden. Hiermee wordt een
basis gelegd voor het verder operationaliseren van dit begrip, waarbij de belangrijkste vraag is: Wat is Kwaliteit van
de Arbeid?

5.2.1. Het thema Arbeid
De basis voor dit onderzoek is terug te leiden naar het thema arbeid, welke de basis vormt voor de reeds besproken
onderwerpen Sociaal arbeidsbeleid en Sociale Innovatie.
Een heldere omschrijving van dit begrip is complex vanwege zijn ambivalente karakter, maar wordt binnen
vakliteratuur gecentreerd rond de vraag wat als arbeid en wat als niet‐arbeid omschreven dient te worden. In deze
discussie kan er onderscheid gemaakt worden tussen auteurs die een meer beperkte opvatting van arbeid
aanhouden en auteurs die een bredere opvatting steunen. Beide soorten interpretaties leiden tot definities van
arbeid, welke in de volgende alinea verder worden toegelicht om zo te komen tot een werkbare definitie in het kader
van dit onderzoek.
Auteurs die een beperkte opvatting van arbeid aanhouden, stellen arbeid gelijk met betaalde arbeid. Zo definieert
Gorz (1987) arbeid als: “een betaalde activiteit die wordt verricht voor rekening van een derde”.(Gorz in De Witte en
Van Ruysseveldt,2004:12) Er zijn echter ook auteurs die vasthouden aan een bredere visie van arbeid. Een voorbeeld
hiervan zijn de definities gegeven door Ruysseveldt en Van Hoof (2006), die arbeid definiëren als zijnde: “ Alle
activiteiten en bezigheden die gepaard gaan met lichamelijke en geestelijke inspanning, gericht op het bevredigen
van menselijke behoeften “.(Van Ruysseveldt en Van Hoof, 2006:13) De Sitter (1980) gaat hierop verder door te
stellen dat arbeid die menselijke activiteit is die sociale actie impliceert.(De Witte en Van Ruysseveldt,2004:12) Hij
stelt dat: “ arbeid een uit menselijke activiteiten opgebouwd sociaal proces omvat dat betrokken is op een sociale
omgeving, waarmee het arbeidsproces in een wederzijdse relatie staat ”.(De Sitter in De Witte en Van Ruysseveldt,
2004:12) Een definitie waarmee hij tracht de essentie van arbeid en een essentiële eigenschap van de kwaliteit van
arbeid te vatten en aan te geven dat veranderingen in het arbeidsproces van de werknemer ook leidt tot
veranderingen in de omgeving van het arbeidsproces.(Ruysseveldt en Von Grumbkow, 1990:9)
In zijn definitie van arbeid legt Mok (1994) de nadruk op het nut van arbeid voor degene die de arbeid verricht en
voor de maatschappij als geheel. Hij omschrijft arbeid als zijn datgene wat:” alle bezigheden omvat die nut opleveren
voor degene die haar verricht / of voor de samenleving als geheel”.(De Witte en Van Ruysseveldt, 2004:12) Veel
deskundigen zijn echter van mening dat met dergelijke brede opvattingen de grens tussen arbeid en
vrijetijdsactiviteiten vervaagd, waar de beperkte benadering echter als groot nadeel heeft dat deze onbetaald
verrichte activiteiten niet als arbeid erkent tenzij deze binnen de context van een arbeidsovereenkomst
plaatsvinden.(Van Ruysseveldt en Van Hoof, 2006:18)
Binnen het kader van dit onderzoek geeft de meer beperkte opvatting van Gorz het beste het uitgangspunt weer, van
waaruit de thema’s kwaliteit van arbeid en arbeidstevredenheid verder verkend zullen worden. Binnen de hippische
sector is er duidelijk sprake van veel vrijwillige arbeid en mogelijk van uitbetaling in meer diverse wijzen. Aspecten
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die hiermee verwant zijn zouden daarom ook kunnen duiden op de voorkeur voor een bredere opvatting, ware het
niet dat binnen dit onderzoek uitsluitend betaalde werknemers centraal staan.
Formele en informele vormen van betaalde arbeid
Wanneer arbeid binnen het kader van een arbeidsovereenkomst plaatsvindt en er sprake is van betaalde arbeid,
wordt er onderscheid gemaakt tussen formele en informele vormen van betaalde arbeid. Activiteiten verricht als
zijnde formele vormen van betaalde arbeid, behoren tot de formele economie, waarbij deze administratief
geregistreerd worden en er sociale‐ en fiscale bijdragen betaald worden over de vergoeding die men ontvangt voor
de geleverde diensten. Informele vormen van betaalde arbeid worden gekenmerkt door het ontbreken van fiscale en
sociale bijdragen en het feit dat deze activiteiten niet geregistreerd staan, waardoor dit ook wel als zwart werk kan
worden beschouwd. In de praktijk blijkt echter dat arbeid onder verschillende vormen kan verschijnen en dat de
scheidslijn tussen de verschillende vormen flinterdun is.(Van Ruysseveldt en Van Hoof,2006:16‐18)
De arbeidsmarkt
Dit is ook het geval bij de verschillende soorten arbeidsplaatsen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ruysseveldt
en Von Grumbkow (1990) geven in de lijn van dit onderzoek het beste weer op welke wijze het begrip arbeidsmarkt
gedefinieerd kan worden :“ De mechanismen en instituties die betrekking hebben op de vraag naar en het aanbod
van arbeidkrachten in de maatschappij (externe arbeidsmarkt) en binnen een arbeidsorganisatie (interne markt)”.
Kwalitatief goede kenmerken van arbeidsplaatsen zijn op ongelijke wijze verdeeld over de verschillende aanbieders
van arbeidskrachten. Waar sommige categorieën aanbieders veel kans op aantrekkelijk werk hebben, is dit voor
andere categorieën vaak een groot probleem.(Van Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:11)

5.2.2. Een verkenning van het begrip Kwaliteit van de Arbeid
Voorgaande uiteenzetting geeft een duidelijk beeld weer van wat als arbeid kan worden aangemerkt. De mate
waarin Arbeid echter kwaliteit heeft, vergt een geheel andere benadering. Een helder onderscheid als tussen arbeid
of niet – arbeid, formele of informele vorm van betaalde arbeid, is voor de Kwaliteit van de Arbeid moeilijk te maken.
Want hoe kunnen goede werksituaties van slechte werksituaties onderscheiden worden?(Van Ruysseveldt en Van
Hoof,2006:xi)
In welke mate moeten aan aanwezige condities worden voldaan, om de Kwaliteit van de Arbeid als goed te
beoordelen? Dergelijke vragen blijven onderwerp van discussie en zijn moeilijk volgens één universele uitleg te
verklaren. Veel verschillende visies over wat ‘Kwaliteit van de Arbeid’ exact is en wat belangrijk is om een goede
Kwaliteit van de Arbeid te realiseren, zijn onderwerp voor discussie.
In dit theoretische referentiekader wordt getracht deze complexiteit enigszins terzijde te leggen en te concentreren
op een wijze van interpretatie die past binnen de lijn van dit onderzoek. Vanuit deze overweging wordt in deze thesis
gesproken over kwaliteit van de Arbeid, wanneer zowel in het werk, de werkomgeving als het bedrijf aan alle
voorwaarden tegemoet is gekomen voor werknemers om zich goed te voelen bij het werk.
Kwaliteit van de Arbeid wordt dan ook gedefinieerd aan de hand van het oordeel van de werknemer over het werk
en diens gevolgen voor die desbetreffende werknemer. Ruysseveldt (2001), heeft dit in zijn definitie van Kwaliteit
van de Arbeid als volgt beschreven:
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“Kwaliteit van arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer”. (Van
Ruysseveldt,2001:19)

De reden waarom deze definitie in het kader van dit onderzoek praktisch en bruikbaar is, is omdat deze de kern en
richting van het vraagstuk weergeeft zonder vast te leggen hoe dit exact gemeten dient te worden. Dit biedt ruimte
om bij de bestudering van de diverse wijzen waarop gemeten kan worden en te kunnen kiezen voor een richting en
beoordelingswijze passend bij een onderzoek in de hippische sector. Bij het sectorspecifiek maken van een
instrument dat voor die sector zorgt voor maximalisatie van benodigde informatie.

De opkomst van het thema Kwaliteit van de Arbeid
Het begrip kwaliteit van arbeid deed zijn intrede als reactie op de slechte arbeidssituaties in de jaren zestig. Men
besefte dat arbeid door meer bepaald werd dan door de inhoud van de taak alleen, waarmee meer aandacht kwam
voor onderwerpen als; sociale relaties, machtsverhoudingen, organisatiecultuur en individuele verschillen.(De Witte
en Van Ruysseveldt,2004:33) Echter vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw bestond er al meer aandacht voor de
menselijke factor in de productie. Dit kwam tot uiting in diverse humaniseringbenaderingen, waarbij menselijke
complexiteit menselijk gedrag zou kunnen verklaren. Gedragsdeskundigen als Maslow, McGregor en Argyris,
ontwikkelingen het concept van de zelfactualiserende man, die streeft naar persoonlijke groei en zelfrealisatie. Zij
stelden dat om dit te kunnen bereiken de focus verlegd moest worden van de arbeidscondities naar de
arbeidsorganisatie. Vanuit dit concept zijn er sinds de jaren vijftig vele benaderingen ontwikkeld gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van de arbeid.(Schouteten, 2001:13)
In de volgende paragraaf wordt hierop doorgegaan door drie verschillen theoretische perspectieven aan te bieden
die binnen de wetenschappelijke literatuur te herkennen zijn als determinanten voor de kwaliteit van de Arbeid.

5.3. In vogelvlucht: debatten, verschillende benaderingen en controverses
Zoals reeds in de voorgaande paragraaf aangegeven, zijn er binnen de literatuur drie theoretische perspectieven te
onderscheiden met betrekking tot de determinanten van de Kwaliteit van de Arbeid. Deze drie perspectieven, te
weten; karakteristieken van het werk, karakteristieken van de werknemer en de karakteristieken van de ‘fit’ tussen
werk en werknemer,(Schouteten,2001:18) staan in deze paragraaf centraal.
Karakteristieken van het werk
Bij de ‘karakteristieken van het werk’, richt men zich op de kenmerken van de arbeid zelf als de Kwaliteit van de
Arbeid.(Van Ruysseveldt en Von Grumbkow, 1990:14) Hierbij wordt kwalitatief goede arbeid gezien als arbeid die
verricht wordt op een werkplek die aan van te voren gespecificeerde normen voldoet.(De Witte en Van
Ruysseveldt,2004:33) Door het formuleren van normen die onafhankelijk zijn van individuele verschillen tracht men
de essentie van kwalitatief goede arbeid te grijpen. Een voorbeeld hiervan is de mate waarin het werk bevredigende
sociale contacten toelaat. Hiermee wordt gesuggereerd dat bepaalde hoog geclassificeerde kenmerken van arbeid
voor alle werknemers dezelfde positieve gevolgen zal hebben en dat deze dus onafhankelijk van individuele
verschillen bepaald kunnen worden. (Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:14)
Karakteristieken van de werknemer

158

In dit perspectief is de Kwaliteit van de Arbeid niet gerelateerd aan de kenmerken van de arbeid zelf, maar aan de
gevolgen van het werk voor de werknemer.(De Witte en Van Ruysseveldt,2004:33) Hierbij wordt gekeken naar
persoonlijke karakteristieken die van invloed zijn op de uitkomsten van het werk. Voorbeelden van dergelijke
persoonlijke karakteristieken zijn: leeftijd, geslacht en burgerlijke status. Echter ook karakteristieken als flexibiliteit
en eigenwaarde kunnen hierin meegenomen worden.(Schouteten,2001:18‐19)
Karakteristieken van de ‘fit’/relatie’ tussen werk en werknemer
In het derde en laatste perspectief ligt de nadruk op de kenmerken van het werk in verhouding tot de kenmerken van
de werknemer. Hierbij wordt ook wel gesproken over de ‘fit’ tussen werkplek en werknemer. Doordat werknemers
qua kenmerken van elkaar verschillen, reageren zij ook anders op dezelfde kenmerken van een arbeidssituatie. (Van
Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:14)
Gezien vanuit deze drie perspectieven is er een grote diversiteit aan theorieën, artikelen en boeken geschreven. In de
volgende vier paragrafen zet ik de meest prominente op een rij.

5.3.1. De Sociotechnische systeemtheorie
De sociotechnische systeemtheorie is één van de meer prominente theoretische raamwerken die veelvuldig gebruikt
wordt in de Nederlandse discussie omtrent de Kwaliteit van de arbeid. De kern van deze theorie stelt dat werk en
organisaties ontworpen via bepaalde principes de kwaliteit van de organisatie en van de arbeid verhoogd. Deze
principes zijn gebaseerd op het streven naar balans tussen problemen in het werk en de marge om met deze
problemen om te gaan.(Schouteten, 2001:26) De Sitter, die de eerste versie van de sociotechnische systeemtheorie
in 1974 presenteerde, verfijnde deze later tot een versie waarin organisaties en alle subsystemen van organisaties als
sociale systemen werden beschouwd.(Delarue,2009:28)

5.3.2. De Arbeidsprocesbenadering
Vanuit de arbeidsprocesbenadering wordt de Kwaliteit van de Arbeid beschreven als de beoordeling van kenmerken
van de arbeidssituatie in termen van de belangen van het personeel. Kwaliteit van de Arbeid wordt gezien als een
onderwerp van strijd en conflict, doordat deze benadering stelt dat personeelsbelangen niet altijd overeen zullen
komen met de belangen van het management.(Van Ruysseveldt et al.,2004:11) De arbeidsprocesbenadering is
ontstaan in de jaren zeventig vanuit een korte maar krachtige opleving van vroegere marxistische theorieën over
moderne kapitalistische organisaties. Hierdoor heeft deze benadering vooral veel aandacht voor het bestaan van
tegenovergestelde belangen en wensen van verschillende partijen in de arbeidsorganisatie. Deze visie komt vooral
naar voren in de definitie van Kwaliteit van de Arbeid die binnen de arbeidsprocesbenadering gehanteerd wordt:
“Kwaliteit van de Arbeid is een beoordeling van kenmerken van de arbeidssituatie in termen van de belangen van het
personeel.”(Van Ruysseveldt et al.,2004:113)

5.3.3. De Delftse meetkit of Delftse School
Ontwikkeld door onderzoekers aan de universiteit van Delft in de jaren 80, is de Delftse school een instrument voor
het organisatiediagnoses en het meten van de Kwaliteit van de Arbeid. Het doel hierbij is om de relatie tussen de
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organisatie van het werk en mensen die het werk uitvoeren aan te tonen. Deze theorie gaat ervan uit dat de Kwaliteit
van de Arbeid bepaald wordt door de interactie tussen de organisatie van het werk en
werknemer.(Schouteten,2001:30)
Vanuit deze gedachte stelt de Delftse benadering dat men bij het uitspreken van een oordeel over een
arbeidssituatie twee zaken van elkaar kan onderscheiden. Allereerst is er sprake van één of meer constateringen over
een bepaalde toestand en daarnaast spreekt men een oordeel uit over deze toestand. Men dient hierbij onderscheid
te maken tussen een beschrijvend ‐constaterende (descriptieve ) elementen en waarderende (evaluatieve)
elementen. Aan de basis van de Delftse benadering ligt het idee dat het verrichten van werk gevolgen heeft voor de
organisatie en de samenleving aan één kant en voor de werknemer aan de andere kant. Het arbeidsgedrag van
werknemers is afhankelijk van de kenmerken van de arbeidssituatie en de kenmerken van de werknemer. Met dit in
gedachte kan kwaliteit van arbeid vanuit de Delftse opvatting als volgt gedefinieerd worden: “Kwaliteit van arbeid is
een waarderend oordeel over de mate waarin arbeidssituaties bevorderlijk dan wel belemmerend zijn voor het
ontstaan van bepaalde gevolgen voor hen die in die situatie werkzaam zijn”.(Van Ruysseveldt en Von
Grumbkow,1990:35‐36) Kenmerken van de delftse benadering kunnen als volgt worden geformuleerd:”Kwaliteit van
arbeid wordt opgevat als het gevolg van de wisselwerking tussen mens en taak”. Veel aandacht wordt besteed aan
de beoordelende component, waarbij geen sprake is van een objectieve norm. Wel zijn er feiten en effecten die
objectief waarneembaar zijn, maar op grond van heersende opvattingen en normen aan een oordeel is gekoppeld.
Oorzaken van kwaliteit van arbeid worden bepaald door een groot aantal aspecten in de werksituatie, waarbij
aandacht wordt besteed aan subjectieve ervaringen, zoals arbeidstevredenheid, en objectieve constateerbare feiten,
zoals gezondheidseffecten. Er wordt aandacht besteedt aan de gevolgen voor de organisatie en de samenleving.(Van
Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:39)

5.3.3. Job Characteristics Model
De vierde en laatste theorie die hier besproken wordt, is het job characteristics model van Hackman and Oldham.
Deze theorie meet op micro niveau arbeidskarakteristieken die relevant zijn voor arbeidsmotivatie, de effectiviteit
van de arbeid en tevredenheid. Hackman and Oldham streven er in hun model naar weer te geven waarom bepaalde
banen leiden tot een hoge interne arbeidsmotivatie, hoge tevredenheidgroei, hoge algemene arbeidstevredenheid
en hogere arbeidseffectiviteit. In hun model theorie stellen Hackman and Oldham dat om deze uitkomsten te
realiseren er drie kritieke psychologische gesteldheden aanwezig moeten zijn in de individuele werknemers. Zo
moeten werknemers kennis bezitten van de resultaten van het werk, werknemers moeten verantwoordelijkheid
dragen voor de resultaten en de werknemer moet het werk als zinvol ervaren. Deze kritieke psychologische
gesteldheden worden beïnvloedt door vijf kern arbeidsdimensies. (Zie figuur 1), waarop iedere werknemer anders
reageert. Hierdoor hebben Hackman en Oldham enkele moderende variabelen aan het model toegevoegd. Deze
moderende variabelen beïnvloeden de reacties van een persoon op arbeid.
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Figuur Fout! Alleen hoofddocument. Job Characteristics model; Hackman and Oldham (1980)

5.4. De essentie van de verschillen tussen besproken theorieën
Voorgaande theorieën laten zien dat het onderzoeksveld een grote diversiteit aan visies en modellen bevat, die de
Kwaliteit van de Arbeid in een verschillende licht zien. Deze paragraaf behandelt de essentie van deze verschillen,
welke terug te leiden is naar theorieën die persoonsafhankelijk en theorieën die persoonsonafhankelijk zijn. Ik
analyseer beide typen aan de hand van besproken theorieën in een risicomodel en een interactiemodel.
Risicomodel

Interactiemodel

Persoonsonafhankelijk

Persoonsafhankelijk

Werkgebonden oorzaken van stress

Persoonsgebonden oorzaken van stress

Omgeving werknemer ;

Person environment fit (PE – fit)

Arbeidsinhoud ;
Arbeidsorganisatie
Objectief

Subjectief

Participatief

Expertinstrument

WEBA

NOVA WEBA

Figuur 2: Risicomodel en Interactiemodel
Bovenstaande modellen geven twee verschillende manieren aan om naar de Kwaliteit van de Arbeid te kijken. Jac
Christis (2008) geeft een vergelijkbare indeling aan door een tweedeling te maken in ‘werkgebonden oorzaken van
stress’ en ‘persoonsgebonden oorzaken van stress’. Deze oorzaken hanteert hij als oorzakelijke criteria voor het
identificeren van arbeid als een ‘stressbaan’ of een ‘baan met stressrisico’s’. (christis,2008:51)
Wanneer we dit terugkoppelen naar de twee modellen kunnen beiden als volgt worden getypeerd. Het Risicomodel
is een persoonsonafhankelijk model, welke risico’s in het werk ontwaart en niet naar de persoon zelf kijkt. Het
interactiemodel bestudeerd de interactie tussen een persoon en zijn werk, waardoor deze benadering
persoonsafhankelijk is.
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Wanneer op basis van deze indeling naar een aantal van de hiervoor besproken theorieën gekeken wordt, lijken deze
onder beide modellen verdeeld te kunnen worden.
Schouteten
In de verdeling in theoretische perspectieven spreekt Schouteten (2001) over karakteristieken van de werknemer en
karakteristieken van de fit tussen werk en werknemer. Beiden vallen onder het interactiemodel waarbij de omgeving
van de werknemer, als ook de arbeidsinhoud en de organisatie van het werk, onafhankelijk zijn van de kenmerken
van de werknemer. Hierbij staat het gedrag van de werknemer centraal. Hoe deze omgaat met het werk en hoe
diegene zich hierbij voelt. Omdat dit verschilt van persoon tot persoon zijn vallen beiden onder het interactiemodel.
De derde variatie die hij bespreekt is karakteristieken van het werk, waarin hij suggereert dat bepaalde hoog
geclassificeerde kenmerken van de arbeid voor alle werknemers dezelfde positieve gevolgen hebben en
onafhankelijk zijn van individuele verschillen. Vanuit deze visie kan deze onder het risicomodel geschaard worden.
Een theorie die door Schouteten naar voren gedragen wordt en ook passend is onder het risicomodel, is de Person
Environment Fit. Deze theorie verklaart waarom medewerkers ongeacht de werksituatie toch tevreden zijn. Zo stelt
deze theorie aan te nemen dat werknemers vanuit hun rationaliteit streven naar een vorm van consistentie in hun
gedachtenpatroon. Wanneer het oordeel of de verwachtingen niet corresponderen met de omgeving is er sprake van
dissonantie, welke door de werknemer door het veranderen van zijn omgeving of het bijstellen van zijn cognities
aangepast wordt.(Knoop en Schouteten,2006:312)
De Sitter
De Sitter beschrijft Kwaliteit van de Arbeid aan de hand van een meer objectieve, universele norm. Hij laat zich
hierbij leiden door de essentie van de arbeid zelf, opdat een werknemer subjectief zin kan geven aan diens handelen.
(Van Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:17) Deze redenering is persoonsonafhankelijk en valt onder het
risicomodel. Het interactiemodel kenmerkt zich door het tegenoverstelde, een objectieve beoordeling.
Algemene interpretatie
Kijkend vanuit voorgaande theorieën zijn werknemers volgens het interactiemodel onderdeel van de uitkomst. Ze
participeren in de uitkomst. Binnen het risicomodel worden de uitkomsten van het werk objectief beoordeeld en
dient er een expertinstrument gebruikt te worden om deze aan te tonen. Als instrument kan men bij het risicomodel
het beste gebruik maken van de WEBA, welke stelt dat de arbeidsomstandigheden niet alleen door materiële en
fysieke factoren worden bepaald.(Projectgroep WEBA,1989:14) Het interactiemodel daarentegen kan het beste
gebruik maken van de NOVA WEBA.
Nu aan ‘t einde van deze paragraaf is het belangrijk te bepalen met welk model ik verder ga richting het bestuderen
van de beste wijze waarop de Kwaliteit van de Arbeid in de hippische sector gemeten kan worden.
Gezien voorgaande uiteenzetting kies ik hier voor de persoonsonafhankelijke benadering oftewel het risicomodel. De
reden hiervoor is dat ik de Kwaliteit van de Arbeid als een objectief begrip behandel, welke verwijst naar een oordeel
over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer. Hiernaast is uit het vooronderzoek naar voren gekomen
dat werknemers tevreden lijken te zijn, ondanks de kwaliteit van de arbeid, waarmee de visie vanuit de PE fit ook
hier terugkomt.
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5.5. Het beoordelen en beschrijven van de Kwaliteit van de Arbeid
De beoordeling van de kwaliteit van arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de
werknemer. Dit oordeel omvat twee verschillende dimensies: Aan de ene kant bestaat er een descriptieve dimensie,
waarbij kennis vereist is omtrent de kenmerken van het werk en de gevolgen voor de taakvoerder. Aan de andere
kant spreekt men van een normatieve dimensie, waarbij een norm nodig is om kwalitatief goede en kwalitatief
slechte banen van elkaar te onderscheiden.
Alhoewel er verschillende zienswijzen bestaan betreffende deze twee dimensies (Van Ruysseveldt,2001:19), bestaat
er wel consensus betreffende de wijze waarop uitspraken over de kwaliteit van arbeid ontstaan, namelijk door het
beoordelen van een waargenomen toestand, welke geschiedt op basis van een kader van opvattingen en
normen.(Van Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:37)
Dit kader leidt binnen de literatuur tot twee verschillende benaderingen gericht op het vormen van een oordeel over
de kwaliteit van arbeid, te weten:


Niveau van analyse



Het hanteren van objectief‐structurele dan wel subjectief‐culturele normen bij de beoordeling van de
kwaliteit van arbeid.”.(Van Ruysseveldt en Von Grumbkow,1990:18)

Niveau van analyse
Bij het beoordelen en daarna verbeteren van de kwaliteit van arbeid kijkt men naar het niveau van analyse, om te
komen tot een plan van aanpak. Drie verschillende niveaus die hierbij worden onderscheiden, zijn: het microniveau
(de werkplek), het mesoniveau (het bedrijf) en het macroniveau (het arbeidsbestel).
Hierdoor kan men overwegen uitsluitend in te grijpen in een takenpakket of afzonderlijke functie, of tot de conclusie
komen dat de gehanteerde technologie in het traject betrokken dient te worden.(Van Ruysseveldt,2001:20)
Vanuit de eerder besproken persoonsonafhankelijke visie zal de kwaliteit van de Arbeid binnen de sector op
microniveau gemeten worden. Juist met deze persoonsonafhankelijke benadering ben ik staat om bij de analyse de
nadruk te leggen bij het mesoniveau.
Objectief‐structurele en Subjectief‐culturele normen
Het hanteren van subjectief‐culturele dan wel objectief‐structurele normen bij de beoordeling van de kwaliteit van
arbeid, komt voort uit de opvatting dat uitspraken betreffende de kwaliteit van arbeid altijd een normatieve
component dienen te bevatten en dat aan elk oordeel bepaalde waarden en normen ten grondslag liggen.
Subjectief‐culturele normen zijn persoons‐ en cultuurgeboden, waardoor deze plaats en tijdsafhankelijk zijn.
Uitgaand van een meer objectieve benadering wordt aan de hand van objectief‐structurele normen getracht een
universele norm te ontwikkelen die algemeen aanvaard en toepasbaar is, wat men tracht te bereiken door
kwaliteitskenmerken te vinden die zowel algemeen toepasbaar zijn, maar niet beïnvloed worden door veranderingen
in tijd, persoon en cultuur.(Van Ruysseveldt,2001:20)
Werknemers hebben volgens deze benadering belang bij het beter beheersen van hun arbeidstaak, wat ze niet
ontlenen aan individuele kenmerken zoals subjectieve opvattingen, maar aan collectieve kenmerken die ontleent
worden aan de positie binnen machtsverhoudingen. Kritiek op deze criteriafactor is gericht op het feit dat
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geformuleerde normen hierbij afstand nemen van verschillen in opvattingen tussen personen. De vraag wat deze
norm betekent wanneer bepaalde actoren deze niet zinvol vinden geeft dit helder weer.(Van Ruysseveldt en Von
Grumbkow,1990:17)
Toevoeging derde norm: de intersubjectieve norm en keuze benadering
Naast voornoemde normen pleitte Mok (1990) voor de toevoeging van een derde benadering, te weten de
intersubjectieve norm. In deze benadering worden arbeidssituaties beoordeeld door naast het vragen van een
oordeel aan werknemers, ook een oordeel te vragen aan deskundige buitenstaanders die bekend zijn met de situatie
en werknemers. Het is goed mogelijk dat objectieve en subjectieve oordelen niet overeenstemmen en dat de
beoordeling van taakkenmerken door experts niet geheel overeenkomt met die van werknemers en de gewenste
intersubjectieve consensus niet ontstaat. Echter de aantrekkingskracht van deze benadering blijft dat verschillen van
mening duidelijk bespreekbaar worden.(Van Ruysseveldt et al.,2004:33)
De keuze voor een subjectieve, objectieve of intersubjectieve benadering met betrekking tot de kwaliteit van arbeid
heeft vergaande consequenties. Wanneer binnen een onderzoek gekozen wordt voor een subjectieve benadering,
dan is het onmogelijk om een norm te hanteren die zowel onveranderlijk in de tijd als algemeen aanvaard is,
waardoor het belangrijk wordt een relatieve norm te hanteren. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat eenzelfde
arbeidssituatie door verschillende werknemers op uiteenlopende wijze wordt beoordeeld en dat kwalitatief goed
beoordeelde functies op een later tijdstip, als gevolg van gewijzigde opvattingen, aanzienlijk lager worden
gewaardeerd.(Ruysseveldt et al.,2004:33)
Op de vraag of de kwaliteit van arbeid binnen een onderzoek dan ook op objectieve of subjectief wijze vastgesteld
dient te worden, bestaat in de literatuur geen eensgezindheid. Dilemma hierbij is; “ waar subjectief‐culturele
benaderingen verworpen worden omdat zij niet tegemoet komen aan de eis een algemeen aanvaarde en in de tijd
onveranderlijke norm te hanteren, worden objectief‐structurele benaderingen verworpen juist omdat ze aan deze eis
voldoen en men geen rekening houdt met verschillen in opvattingen tussen mensen”. (Van Ruysseveldt,2001:21) Van
Hoof (1980) wijst erop dat het precies de spanningsverhouding en de wisselwerking tussen de objectieve situatie (de
structuur) en de subjectieve zingeving (de cultuur) is, die ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van arbeid
mogelijk maakt. De Sitter geeft een meer objectieve, universele norm bij de beoordeling van de kwaliteit van arbeid.
Hij laat zich bij het beschrijven van de essentiële eigenschap van de kwaliteit van arbeid enkel leiden door de essentie
van de arbeid zelf, waarmee hij afstand neemt van de arbeidsinhoud, aangezien deze steeds verandert en dus niet
essentieel is. De regelcapaciteit gebruikt De Sitter als een objectieve, structurele voorwaarde die in het arbeidsproces
aanwezig dient te zijn, opdat een werknemer subjectief zin kan geven aan zijn handelen.(Van Ruysseveldt en Von
Grumbkow,1990:19)
De Vier A’s en VGW
Bij het kiezen van een instrument voor de beoordeling van de Kwaliteit van de Arbeid kan men onderscheid maken
tussen verschillende indelingen. De drie meest prominente indelingen zijn ‘de vier A’s’, ‘VGW’ oftewel Veiligheid,
Gezondheid en Welzijn en ASA.. In de drie volgende subparagrafen zullen voornoemde indelingen kort worden
besproken.
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5.5.1. De Vier A’s
De eerste opvatting van kwaliteit van de Arbeid is van oudsher een klassieke indeling, te weten : Arbeidsinhoud,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

De arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en naar de wijze waarop arbeidstaken verricht
dienen te worden. Deze dimensie wordt vaak beschouwd als een belangrijk kenmerk van een arbeidssituatie,
aangezien een uitdagende baan zich met name kenmerkt door een aantrekkelijke, gevarieerde en boeiende
arbeidsinhoud. Hierbij zijn belangrijke aandachtspunten, autonomie, taakstructuur, samenwerkingsmogelijkheden en
kwalificatievereisten. (Van Ruysseveldt,2001:19)
De arbeidsomstandigheden geven de fysieke omstandigheden weer waaronder arbeid uitgevoerd wordt.(De
Groot,2005:22) Centraal hierbij staat de mate waarin deze arbeidsomstandigheden de werknemer lichamelijk en/of
geestelijk belasten.(Van Ruysseveldt,2001:19) Gezondheid op het werk dient dan ook als een belangrijk onderdeel
van het te voeren beleid te worden behandeld. Pot en Koningsveld (2009) bekrachtigen dit door recent enkele
redenen te benoemen aandacht te besteden aan het beschermen van de gezondheid van werknemers. Zo stellen zij
dat gezondheid een waarde op zich is en dat de preventie van gezondheidsproblemen en ongevallen op het werk
eventueel te maken kosten meer dan rechtvaardigt. Ook de huidige globalisatie maakt dat de gezondheid van
werknemers een essentiële eerste vereiste is voor economische ontwikkeling en productiviteit. Een derde reden voor
het belang van het beschermen van de gezondheid van werknemers, zien zij in het terugdringen van de kosten die
door slecht arbeidsomstandigheden bij zowel de onderneming als de samenleving ontstaan. Pot en Koningsveld
concluderen door te zeggen dat investeringen in preventie daadwerkelijk hun vruchten af werpen. (Pot en
Koningsveld, 2009:10) De consequenties van slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemer zelf zijn echter ook
serieus. Werknemers kunnen te lijden hebben onder gezondheidsverslechteringen, welke een onvoldoende kwaliteit
van leven tot gevolg hebben. In sommige gevallen kan letsel zelfs leiden tot een verminderd vermogen voor
werknemers om in hun eigen onderhoud te voorzien, welke de werkgever mogelijk voor hoge kosten zet. (Pot en
Koningsveld,2009:16)
Voornoemde arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd binnen het kader van de arbowetgeving. Hierin staat mede de
taak van de werkgever vermeld, die zorg dient te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van diens werknemers.
Ondanks dergelijke regelingen/wetgeving kunnen arbeidsomstandigheden toch als belastend of risicovol ervaren
worden. Dit is echter per werknemer verschillend en afhankelijk van persoonseigen kenmerken.(Bekkers et
al.,2008:49)

De arbeidsvoorwaarden betreffen alle afspraken tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de
voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt.(Van Ruysseveldt,2001:19) Deze afspraken kunnen worden
onderverdeeld in primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, als loon, verlofregelingen en
opleidingsmogelijkheden. In de literatuur worden dergelijke voorwaarden vaak beschouwd als belangrijke
motiverende factoren voor werknemers.(Bekkers et al.,2008:72)

165

De arbeidsverhoudingen betreffen de aard van de verhoudingen tussen de verschillende belangenpartijen in de
organisatie.(De Groot,2005:22) Belangrijke aspecten van arbeidsverhoudingen zijn: de wijze waarop werkgevers en
werknemers met elkaar omgaan, de wijze waarop hun onderlinge samenwerking is georganiseerd en de manier
waarop onderlinge conflicten rond verdelingsvraagstukken worden opgelost. Ook het thema medezeggenschap is een
belangrijk aspect binnen de dimensie arbeidsverhoudingen. Hierbij bezitten werknemers wettelijke
inspraakmogelijkheden.(De Witte en Van Ruysseveldt,2004:19) Belangrijk binnen de dimensie arbeidsverhoudingen
is, dat door het aangaan van een arbeidsrelatie er een gezagsverhouding ontstaat die de werkgever
beschikkingsmacht geeft over het arbeidsvermogen van de werknemer in ruil voor een vergoeding voor de
arbeidsprestaties.(Ruysseveldt en Van Hoof,2006:21)

5.5.2. VGW
Met de introductie van de Arbowet wordt uiting gegeven aan de trend van het bevorderen van de Kwaliteit van de
Arbeid, als ook aan de interpretatie van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. (Schouteten,2001:40) In deze
wet wordt de Kwaliteit van de Arbeid beschreven aan de hand van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Met de
invoering van de Arbowet wordt getracht het ontstaan van veiligheids‐en gezondheidrisico’s te voorkomen en
bestaande risico’s te verkleinen. Hiernaast richt de Arbowet zich ook op het voorkomen van het ontstaan van
welzijnsrisico’s en het verkleinen van bestaande risico’s.(Projectgroep WEBA,1989:15) Operationalisatie van een
gedeelte van de term, te weten W, leidt tot het instrument WEBA.

5.5.3. ASA
Voornoemd concept Veiligheid, Gezondheid en Welzijn, kan ook in zijn geheel geoperationaliseerd worden aan de
hand van het ASA‐instrument. ASA staat voor Arbeidssituatieanalyse en is ontwikkeld door het Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden (NIA).66 De bedoeling achter het creëren van de ASA was, om een instrument te
ontwerpen waarmee Welzijnsrisico’s en gezondheidsrisico’s in industriële werksituaties in kaart gebracht zou kunnen
worden. Deze inventarisatie geschiedt volgens een systematische methode,waarmee een aantal vaste kenmerken
van werk en werkomstandigheden beschreven en beoordeeld kunnen worden.(ASA handleiding,1989:4‐5)

5.6. Conclusie
In dit deel van het theoretisch kader stond het thema “Kwaliteit van de Arbeid’ centraal. Deelvraag 1c:
“Wat is Kwaliteit van de Arbeid en hoe kan deze gemeten worden” diende door middel van dit gedeelte van
hoofdstuk 2 beantwoord te worden. Om deze beantwoording mogelijk te maken stond in het eerste deel van deze
verhandeling de vraag “Wat is Kwaliteit van de Arbeid?” centraal. Een bespreking van het thema arbeid gaf een
toelichting op wat als arbeid en wat als niet‐arbeid kan worden beoordeeld en welk onderscheid er gemaakt kan
worden tussen formele en informele vormen van betaalde arbeid. Het begrip Kwaliteit van de Arbeid werd
vervolgens besproken aan de hand van de definitie van Ruysseveldt (2001), die stelde dat de Kwaliteit van de Arbeid
verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer. Hierna werden vogelvlucht de
debatten, verschillende benaderingen en controverses rond Kwaliteit van de Arbeid besproken, aan de hand van drie
verschillende perspectieven. Vervolgens werd aan de hand van de sociotechnische systeemtheorie, de
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arbeidsprocesbenadering, de delftse school en het job characteristics model de grote variëteit aan visies op het
onderwerp aangetoond.
Dit deel van het theoretisch kader werd afgesloten met een bespreking van de verschillende benaderingen gericht op
het beoordelen en beschrijven van de Kwaliteit van de Arbeid. Hieruit kwam naar voren dat hierbinnen twee
verschillende benaderingen te onderscheiden zijn: niveau van analyse en objectief‐structurele versus subjectief‐
culturele normen. Gevolgd door een operationalisatie aan de hand van de vier A’s, VGW en ASA..
Geconcludeerd kan worden dat met dit deel van het theoretisch kader deelvraag 1c beantwoord is, waarmee de
beantwoording van deelvraag 1 voltooid is. Om een duidelijke weergave van de beantwoording deelvraag 1:” Wat is
Sociaal Arbeidsbeleid” te kunnen weergeven, wordt deze in de volgende subparagraaf nogmaals kort besproken.

5.7 Na de afdaling: beantwoording en vertaling naar normen
Vanuit voorgaand theoretisch kader is het mogelijk om voor deelvraag één een gefundeerd antwoord te kunnen
formuleren. Deze paragraaf bevat een korte weergave van dit antwoord uit de vergaarde informatie,

5.7.1. Beantwoording eerste deelvraag
De deelvraag die met behulp van het theoretisch kader beantwoord dient te worden luidt:
“Wat is Sociaal Arbeidsbeleid?”
Voor de beantwoording van bovenstaande vraag is gekozen voor een onderscheid tussen drie verschillende
beleidsniveaus: Strategisch niveau (overheid), tactisch niveau (sector) en operationeel niveau (onderneming).
Voor deze drie niveaus zijn binnen de deelvraag aparte subvragen opgesteld. De beantwoording van iedere subvraag
levert inzicht in de term Sociaal Arbeidsbeleid op het behandelde specifieke niveau.
Sociaal Arbeidsbeleid is een strategisch concept welke gekenmerkt wordt door zijn hoge abstractieniveau. Als
zodanig vormt deze een integraal onderdeel van algemeen beleid, waarmee deze betrekking heeft op het werken en
samenwerken van individuen en groepen binnen een arbeidsorganisatie, met inbegrip van de organisatiecultuur‐ en
structuur. Een voorbeeld van Sociaal Arbeidsbeleid op strategisch niveau is de Arbeidsomstandighedenwet.
Sociaal Arbeidsbeleid op tactisch niveau wordt Sociale Innovatie genoemd. Deze Innovatievorm richt zich op
verbeteringen en vernieuwingen op niet‐technisch terrein. De bouwstenen van Sociale Innovatie zijn het stimuleren
van creativiteit en modernisering met het oog op een hogere arbeidsparticipatie en productiviteitsgroei.
Sociaal Arbeidsbeleid vertaald naar een benadering op operationeel niveau, wordt Kwaliteit van de Arbeid genoemd.
Deze praktische benadering verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer.
Binnen dit operationele kader worden binnen ondernemingen de volgende categorieën nader onderzocht, te
weten:de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen.

5.7.2. Voornaamste bevindingen uit de theorie
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Uit de voornaamste bevindingen in het theoretisch kader zijn enkele normatieve richtlijnen afgeleid. Deze richtlijnen
dienen als handvaten voor de toetsing in de praktijk, met als doel het beschrijven van de verschillen en
overeenkomsten tussen de normen afgeleid uit de literatuur en de werkelijke situatie in de hippische sector.
Deze normen worden hieronder kort per beleidsniveau beschreven. In de Conclusies en Aanbevelingen (hoofdstuk
acht) worden deze normen vergeleken met de resultaten uit hoofdstuk zeven.
Sociaal Arbeidsbeleid:


Sociaal Arbeidsbeleid dient een integraal onderdeel te vormen van algemeen beleid binnen
ondernemingen.



Ondernemingen zijn wettelijk verplicht zich aan de Arbowet te houden

Sociale Innovatie:


Ondernemingen dienen in verbeteringen en vernieuwingen op niet‐technisch terrein evenveel te investeren
als in innovaties op technisch terrein.



Sociale innovatie dient een wisselwerking te zijn tussen werkgever en werknemer

Kwaliteit van de Arbeid:66


Ondernemingen dienen uitdagende banen aan te bieden, welke zich kenmerken door een aantrekkelijke,
gevarieerde en boeiende arbeidsinhoud.



De arbeidsomstandigheden binnen een onderneming mogen voor een werknemer niet lichamelijk of
geestelijk te zwaar belastend of risicovol zijn



Ondernemingen behoren afspraken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden vast te leggen en na te
komen



De gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer moet zich kenmerken door een respectvolle
omgang.
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Noten
66 Zie voor de noodzaak tot (her)vormen hoofdstuk 1 Inleiding.
66 Hierop zal in de volgende subparagraaf verder ingegaan worden
66 Zie voor verdere informatie over de lijst met indicatoren en benchmarks www.europa.eu.
66 Hiermee werd de term VGW, oftewel Veiligheid, Gezondheid en Welzijn geïntroduceerd.
66 Op 1 januari 2010 worden alle Arbobeleidsregels ingetrokken).
66 Voor een toelichting op de wijze waarop Sociale Innovatie zich als synoniem voor Sociaal Arbeidsbeleid tot
dit begrip verhoudt, zie paragraaf 2.1.
66 Zie voor meer informatie over organisatieverandering en organisatievernieuwing Baise, L. 92007), Van Gyes &
vandenbrande (2005) en Bamps & Berckmans 92005), Jongkind (2004)
66 Hiermee wordt de algemene indruk opgedaan door mij van de visie van Jac Christis verwoord. De visie van Jac Christis op
organisatie(her)ontwerp zal in paragraaf 2.11. verder worden toegelicht.
66 Zie voor een specifiekere onderverdeling van de thema’s binnen Slimmer Werken Jongkind, R. (2003), p.2
66 In de ‘Innovatiebrief’ legde toenmalig minister Brinkhorst van Economische Zaken in oktober 2003 de
beleidsvisie van de overheid vast.
66 Een Sellersmarket betreft een marktsituatie waar de vraag hoog is en het aanbod laag. Aanbieders van
goederen bepalen de prijzen om maximale winst te behalen. Deze marktvorm wordt ook wel een ‘harde
markt’ genoemd en is het tegenovergestelde van een kopersmarkt. (bron: www.businessdictionary.com)
66 Het belang van bepaalde (her)ontwerptheorieën voor het wetenschappelijk kader waarbinnen dit onderzoek
wordt verricht en het instrument gebruikt in het empirisch onderzoek, wordt later in dit theoretisch kader
besproken.
66 Lees voor meer hierover Kuipers en van Amelsvoort (1990)
66 Tavistock, wordt bij de bespreking van de sociotechniek verder toegelicht.
66 Hier zal later in dit hoofdstuk op teruggekomen worden.
66 De vraag is in hoeverre deze belemmeringen ook voor de hippische sector gelden. Praktijkonderzoek zal dit onder andere uitwijzen.
66 Christis, 1998:39 en De Sitter 1994:91 en Ruysseveldt en Von Grumbkow, 1989:10
66 Het NIA is in januari 1997 gefuseerd met de divisie Arbeid en Gezondheid van het TNO.
66 De opgestelde normen zijn afgeleid van de vier A’s, te weten: Arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen.
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Observatieschema kwaliteit van de arbeid binnen hippische ondernemingen

Naam observant: Karin Verschuure
Bedrijf: Kleinschalige hippische onderneming 1
Datum observatie: 17 mei 2010

Aantal aanwezige
werknemers

2

Doel van de
observatie

Het doel van deze observatie is om de werkzaamheden uitgevoerd binnen de duur van de
observatie vast te leggen, als ook de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Hiernaast wordt
een algemene indruk van de werkomgeving gegeven.

Observatie ‐
vragen

Geobserveerde
werkzaamheden

6.
7.
8.
9.
10.

Welke werkzaamheden worden er verricht door de aanwezige werknemers?
Hoe vaak (achtereen) worden deze werkzaamheden verricht?
Hoe lang duren deze werkzaamheden?
Op welke wijze worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Hoe kunnen de aanwezige arbeidsomstandigheden worden omschreven?

Werknemer 1:
 Paard zadelen (10 minuten)
 Educatie klant (5 minuten)
 Instructie verzorgen (30 minuten)
 Instructie verzorgen (30 minuten)
 Administratie (30 minuten ‐ ….)
Werknemer 2:
 Paard verzorgen (20 minuten)
 Geneesmiddelen traceren en aanbrengen (10 minuten)
 Tweede paard verzorgen (15 minuten)
 Barwerkzaamheden (30 minuten)
 Andere werkzaamheden uit ’t zicht van de observeerder
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Uitvoering
werkzaamheden



Het zadelen van het paard gebeurd veelal in gebogen, gebukte of uitgestrekte
houding. Het zadel wordt van de zadelkamer naar de stal gedragen, op de daarvoor
beschikbare houten drager gehangen en op een later moment van de houten drager
op het paard getild.
De educatie van de klant gebeurd staand in de stal van het paard waarbij de
werknemer uitleg geeft aan de hand van de zaken aanwezig in de stal, te weten het
paard en tuig.
De instructie vind plaats in de binnenbak. De werknemer staat en loopt




gedurende de duur van de les door de bak. De bodem van de bak is van
zand en de omgeving is een afgesloten grootte ruimte, zonder
verwarming.
Werkzaamheden met betrekking tot de administratie worden in een daarvoor
ingericht kantoor verricht.
Het verzorgen van het paard gebeurd buiten de stal waarbij de werknemer veelal in
gebukte of gestrekte houding werkt.
Het traceren van de geneesmiddelen gebeurde via het heen en weer lopen tussen de
diverse plekken waar dit geneesmiddel zou kunnen liggen.
Barwerkzaamheden vinden plaats in de kantine achter de bar, waarbij de werknemer
staat en diverse keukengerelateerde werkzaamheden uitvoert.









Geobserveerde
arbeids ‐
omstandigheden







Opvallende zaken








De voorzieningen werden zorgvuldig onderhouden, wat op te merken was door de
goede staat van de stallen en werkruimtes als de zadelkamer.
Werknemers werken met verrijdbare poetsbakken en hangers voor zadels en extra
zaken voor iedere stal.
Er zijn veel verschillende materialen aanwezig voor de uitvoering van de diverse
taken waardoor werknemer datgene kunnen gebruiken wat het beste bij zichzelf en
taak past.
Er wordt aandacht besteed aan het tegengaan van de weerelementen door goed op
tocht, ventilatie en bescherming te letten.
De temperatuur in de stallen wordt aan de hand van het open en dicht zetten van de
luiken geregeld.
Werknemers gebruiken stofmaskers bij het werken met stro en hooi.

Werknemers nemen de tijd voor klanten en de uit te voeren taken.
Werknemers staan veel, daar hun taken voornamelijk staand zijn, denk aan: poetsen,
zadelen, les geven en vaak ook in gebogen houding.
In de stallen zijn er op diverse plekken (ingang en ingang rijbak) informatiebulletins
met huisregels, baanregels, regels voor het buitenrijden en een plattegrond bevestigd.
Medewerkers doen naast hun vaste taken ook vaak veel allerhande klusjes.
Bij de ingang is er een ontruimingsplan en brandinstructies bevestigd.
Werknemers krijgen creatieve oplossingen aangeboden voor lastenverlichting, zoals
pilates lessen ter verbetering en als voorzorg voor rugpijn.
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Observatieschema kwaliteit van de arbeid binnen hippische ondernemingen

Naam observant: Karin Verschuure
Bedrijf: Grootschalige hippische onderneming 1
Datum observatie: 19 mei 2010

Aantal aanwezige
werknemers

4

Doel van de
observatie

Het doel van deze observatie is om de werkzaamheden uitgevoerd binnen de duur van de
observatie vast te leggen, als ook de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Hiernaast wordt
een algemene indruk van de werkomgeving gegeven.

Observatie ‐
vragen

Geobserveerde
werkzaamheden

1.
2.
3.
4.
5.

Welke werkzaamheden worden er verricht door de aanwezige werknemers?
Hoe vaak (achtereen) worden deze werkzaamheden verricht?
Hoe lang duren deze werkzaamheden?
Op welke wijze worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Hoe kunnen de aanwezige arbeidsomstandigheden worden omschreven?

Werknemer 1:
 Wachten op einde les en vragen beantwoorden van klanten (15 minuten)
 Helpen met het wisselen van de paarden voor de volgende les (15 minuten)
 Overzien van ’t opzadelen van drie pony’s voor de komende les (5 minuten)
 Overzien schoonmaken hoofdstellen (10 minuten)
 Controleren van de pensionstallen op gesloten deuren / schone gangpaden (5
minuten)
 Aansturen en aangeven taken voor de vrijwilligers (5 minuten)
 Leeghalen van de afvalbakken bij de spuitplaatsen (10 minuten)
Werknemer 2:
 Instructie verzorgen (60 minuten)
 Instructie verzorgen (60 minuten)66

Uitvoering
werkzaamheden






Het zadelen van de paarden en pony’s vindt plaats in de diverse stallen, waarbinnen
weinig natuurlijk licht valt en kunstmatig licht beperkt is. De werknemer werkt hier
gedeeltelijk in gebogen houding. Daar de pony’s het noodzakelijk maakt dat de
werknemer over de pony heen buigt, door de knieën gaat bij het vastmaken van het
zadel en / of het hoofdstel.
Het dragen van de zadels van de stallen naar de zadelkamer gebeurd tijdens de
observatie door de klanten. Ook het ophangen van de zadels in de zadelkamer wordt
door de klanten zelf verzorgd.
De instructie vind plaats in de binnenbak van de manege. De werknemer staat
voornamelijk tegen de boarding geleund en staat en loopt door de binnenbak.
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Geobserveerde
arbeids ‐
omstandigheden







Opvallende zaken










De werkomgeving was door de aanwezigheid van zand (binnenbak) en stro (stallen)
stoffig, wat werd vergroot door het vegen van de gangpaden met bezems waarmee
stof tijdelijk van de grond in de lucht dwarrelde. Dit werd gedeeltelijk tegen gegaan
door het open zetten van grote toegangsdeuren van buiten naar de gangpaden
binnen en van buiten naar de binnenbak.
De werknemers hebben de beschikking over verschillende soorten kruiwagens, de
meest arbotechnisch juiste kruiwagen was echter kapot.
Veel verschillende werkmaterialen zijn aanwezig in de stallen, op diverse centrale
plekken in de diverse gebouwen.
De werknemers hebben bij het vegen van de gangpaden de mogelijkheid gebruik te
maken van een veegmachine.
Bij het uitmesten van de stallen kunnen medewerkers gebruik maken van een
uitmestmachine. Hierbij moeten echter wel handmatig de houten stalmuren
ontkoppeld en weggeschoven worden.
Werknemers nemen tijdens hun rusttijden / pauzes plaats in de kantine of op het
aangrenzende balkon.

Werknemers staan voornamelijk tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.
In dit bedrijf wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers als constante kosteloze
aanvulling op de aanwezige werknemers. Tijdens de observatie waren er twee
vrijwilligers aanwezig die veel van de taken van de werknemers overnamen.
Geobserveerde uitgevoerde taken waren: het vegen van de gangpaden, het opzadelen
van enkele pony’s, het poetsen / afspuiten van manegepaarden, het helpen opruimen
van de afvalbakken bij de spuitplaatsen, het voeren van de pensionpaarden en het
helpen van de klanten met het opstijgen van de paarden / pony’s voor de komende
les.
In de officiële entree tot de manege is een bulletinbord aanwezig, waarop de
klachtenprocedure bij bezwaren en vraag‐ en antwoordteksten geplakt zijn.
In de stallen zijn bij de diverse ingangen en bij de ingangen van de binnen‐ en buiten
rijbakkken informatiebulletins met veiligheidstips,

huisregels en baanregels bevestigd.
Medewerkers doen naast hun vaste taken ook vaak veel voorkomende maar niet vaste
klussen.
Op de diverse paarden‐ en ponystallen zijn informatiefolders bevestigd waarop
vermeld staat “Alleen opzadelen / poetsen door medewerkers / vrijwilligers.

Gedurende de eerste helft van de tweede les waarin deze werknemer de instructie verzorgde, heb ik de observatie
van de werknemer(s) afgesloten en ben de werkomgeving beter gaan bestuderen.( zie “opvallende zaken”)
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Observatieschema kwaliteit van de arbeid binnen hippische ondernemingen

Naam observant: Karin Verschuure
Bedrijf: Grootschalige hippische onderneming 2
Datum observatie: 16 juni 2010

Aantal aanwezige
werknemers

3 (2 hiervan zijn in de observatie meegenomen, aangezien de derde werknemer ook buiten het
terrein aan het werk was)

Doel van de
observatie

Het doel van deze observatie is om de werkzaamheden uitgevoerd binnen de duur van de
observatie vast te leggen, als ook de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Hiernaast wordt
een algemene indruk van de werkomgeving gegeven.

Observatie ‐
vragen

Geobserveerde
werkzaamheden

1.
2.
3.
4.
5.

Welke werkzaamheden worden er verricht door de aanwezige werknemers?
Hoe vaak (achtereen) worden deze werkzaamheden verricht?
Hoe lang duren deze werkzaamheden?
Op welke wijze worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Hoe kunnen de aanwezige arbeidsomstandigheden worden omschreven?

Werknemer 1:
 Machinaal uitmesten van de pensionstallen (30 minuten)
 Aanvegen van de gangpaden in de pensionstallen (10 minuten)
 Aanvegen van het gangpad in de loods van de fokmerries (5 minuten)
 Poetsen van twee fokpaarden (15 minuten)
 Enkele fokmerries in de stapmolen zetten (10 minuten)
Werknemer 2:
 Poetsen en opzadelen van een springpaard bestemd voor de verkoop
(10 minuten)
 Trainen/rijden van een springpaard bestemd voor de verkoop (40 minuten)
 Afzadelen en afspuiten66 van het springpaard (5 minuten)
 Poetsen en opzadelen van een volgend springpaard bestemd voor de verkoop (10
minuten)
 Voorrijden met het springpaard voor een potentiële koper. (10 minuten ‐ ……..)66
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Uitvoering
werkzaamheden



Het machinaal uitmesten van de stallen verminderd de fysieke inspanning nodig bij
het handmatig uitmesten van stallen door de werknemers. Allereerst worden wanden
tussen de stallen naar voren geschoven met behulp van een railsysteem, waarna de
werknemer op een mestmachine door de stallen rijd en deze leeg haalt. Vervolgens
worden de stallen opnieuw opgestrooid en worden de schuifwanden weer
teruggeschoven.
Bij het aanvegen van de gangpaden buigt de werknemer geregeld naar voren om
kracht te zetten.
Bij het poetsen van de paarden word er regelmatig over het paard heen gebogen of
staat de werknemer in een gebogen houding bij het uitkrabben van de hoeven.
Voor het opzadelen loopt de werknemer enkele meters van de zadelkamer naar de
stal van het op te zadelen paard, met zadel en hoofdstel. Het opzadelen zelf kost niet
veel tijd, maar vergt wel enige kracht, vanwege het Tillen van het zadel op de rug van
het paard en het aantrekken van de singel.
Het rijden van de paarden gebeurd zowel in de binnenbak als in de buitenbak, maar
gedurende de observatie werd dit in de buitenbak gedaan. Intensieve activiteit
Bij het afspuiten van de paarden op de spuitplaats wordt een lange tuinslang gebruikt,
waardoor werknemers makkelijk om het paard heen kunnen lopen en zelf veelal
rechtop kunnen blijven staan.










Geobserveerde
arbeids ‐
omstandigheden




Opvallende zaken








De binnenbak en buitenbak zijn van goede kwaliteit en zorgvuldig onderhouden, wat
te zien is aan het beperkte stof dat opwaait tijdens het rijden, als ook de
samenstelling van de bodem zelf.
Tijdens de observatie werden de stallen en binnenbak goed geventileerd door het
opzetten van toegangsdeuren en stalramen.
Werknemers hebben de beschikking over een shovel om de stallen machinaal mee
uit te mesten.

Werknemers lijken een diversiteit aan taken te hebben waardoor ze zowel binnen als
buiten de stallen aan het werk zijn.
Net als in eerder bezochte stellen staan werknemers ook hier veel, voornamelijk
tijdens het poetsen, zadelen, opstrooien, voeren en afspuiten van paarden.
In de diverse loodsen met stallen hangen er informatiebulletins met stalregels.
Voorbeeld: “ de pony’s zoveel mogelijk in de box laten, pony’s poetsen in de box,
vastzetten aan halstertouw”.
In de stalgangen hangen informatiebulletins die wijzen op de volgende zaken: “
halsters aan de box hangen en spullen terug hangen.”
Op de deuren van het hoofdgebouw hangt het certificaat “ veiligheidscertificaat
stichting veilige paardensport” alsmede een bord van de FNRS met het aantal sterren
toegekend aan het bedrijf.
Direct bij de hoofdingang is er een ontruimingsplan en brandinstructies bevestigd.

Afspuiten van een paard wordt voornamelijk zomers regelmatig na het rijden gedaan, om het paard af te koelen
alvorens deze terug op stal te zetten.
Na tien minuten van deze activiteit geobserveerd te hebben, observatie afgesloten.
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Observatieschema kwaliteit van de arbeid binnen hippische ondernemingem

Naam observant: Karin Verschuure
Bedrijf: Kleinschalige hippische onderneming 2
Datum observatie: 29 juni 2010

Aantal aanwezige
werknemers

166

Doel van de
observatie

Het doel van deze observatie is om de werkzaamheden uitgevoerd binnen de duur van de
observatie vast te leggen, als ook de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Hiernaast wordt
een algemene indruk van de werkomgeving gegeven.

Observatie ‐
vragen

Geobserveerde
werkzaamheden

1.
2.
3.
4.
5.

Welke werkzaamheden worden er verricht door de aanwezige werknemers?
Hoe vaak (achtereen) worden deze werkzaamheden verricht?
Hoe lang duren deze werkzaamheden?
Op welke wijze worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Hoe kunnen de aanwezige arbeidsomstandigheden worden omschreven?

Werknemer 1:
 Paard (fokproduct voor de verkoop) poetsen en zadelen (10 minuten)
 Eigen gefokte merrie rijden ( 25 minuten)
 Paard afzadelen, afspuiten en terug op stal zetten (10 minuten)
 Nieuw gearriveerd paard uit trailer laden en op stal zetten (5 minuten)
 Vakantiekracht bijstaan met het losrijden van één van de manegepaarden (20
minuten)
 Pensionpaarden in de stapmolen zetten en even later weer terug op stallen zetten (15
minuten)

177

Uitvoering
werkzaamheden











Geobserveerde
arbeids ‐
omstandigheden





Opvallende zaken





Het poetsen en zadelen vond plaats op de spuitplaats grenzend aan de binnenplaats.
Er was veel licht en frisse lucht door weggeschoven schuifdeuren, waardoor de
werknemer overal gemakkelijk bij kon. Tijdens het poetsen en zadelen stond de
werknemer enkele keren op haar tenen om de schoft te poetsen als ook om het zadel
op de rug van het paard te leggen. In een gebogen houding werkte de werknemer aan
het uitkrabben van de hoeven van het paard en het vastmaken van de singel van het
zadel.
Het rijden van de fokpaarden gebeurde in een kleinere binnenbak, die

weinig stofte en enigszins vochtig was van het sproeien eerder die dag.
Het afzadelen, afspuiten en terug op stal zetten van de merrie zorgde voor weinig
inspanning. Er was een lange tuinslang op de spuitplaats aanwezig waardoor de
werknemer elk gedeelte van het paarde gemakkelijk kon bereiken. Het terugleiden
naar de stal gebeurde via een vrij brede staldeur die de werknemer de mogelijkheid
bood om naast het paard de stal te betreden.
Het uitladen en op stal zetten van een nieuw paard vereiste enige krachtsinspanning
daar het paard niet direct uit te trailer wilde stappen en vervolgens deze schuin afliep.
Tijdens het bijstaan van de vakantiekracht bij het losrijden van één van de
manegepaarden, zat de werknemer op een neergelegde sprongbalk aan de zijkant van
de rijbak. Vanuit die positie sprak ze met de vakantiekracht.
Het in de stapmolen zetten van enkele pensionpaarden was onderhevig aan een korte
heftige regenbui, waardoor de medewerker genoodzaakt was de activiteit kort te
onderbreken. Vervolgens waren de paarden onrustig door het komende onweer,
waardoor de werknemer voorzichtig de paarden uit de stapmolen terug op stal moest
zetten. De paarden liepen met de werknemer terug naar de stal, maar waren duidelijk
van slag wat te zien was aan de opengesperde neusgaten, ogen en de het drukke
bewegen van de oren van de paarden.

De stallen waren vrij licht door de gedeeltelijk doorzichtige dakpannen, als ook door
de open schuifdeuren welke de stallen ook van voldoende frisse lucht voorzien.
De rijbakken bevatten een goede bodem welke door de werknemers iedere dag
vochtig gehouden worden, door deze dagelijks te sproeien. Hierdoor is er een
beperkte hoeveelheid stofontwikkeling.
Aan iedere stal is een stalen stang gemonteerd, waardoor werknemers gemakkelijk
zware voorwerpen als zadels kunnen weghangen.

Opvallend is dat wanneer de werknemers lunchen, dit voornamelijk bij de eigenaar
van de manege in huis gebeurt. Hierdoor zijn ze echt weg van de manege en hun
werkzaamheden
Op de diverse plekken op de manege zijn formulieren “ bedrijfshulpverlening” als ook
‘calamiteitenplannen’ bevestigd.
Bij de ingang van de hoofdstallen en binnenbak is er een verbandtrommel en een
brandblusser aanwezig. Aangevuld met stalreglementen, FNRS informatie en lesregels.

Er waren in totaal twee werknemers aanwezig voor het afnemen van de interviews. Één hiervan had dienst.
Hiernaast waren er ook twee onbetaalde vakantiekrachten aanwezig.
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Een sprong te ver?

Bijlage 10
Interviews respondenten

179

Empirisch onderzoek interview Bedrijf 1
Medewerker 1
K: Interviewer
M: Medewerker 1
K: Goedemorgen. Ik ben Karin, ik ben masterstudent Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen in Utrecht. Ik doe
onderzoek naar Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector. Een aantal elementen daarvan zoals
Arbeidsomstandigheden, Arbeidsinhoud, daar ga ik naar kijken. En in het kader daarvan vindt dit onderzoek plaats,
zeg maar. ’t Duurt ongeveer 30 – 35 minuten. Dit is ’t eerste interview dus misschien duurt ’t iets langer, of iets
korter. In de test was ‘t 30 minuten, dus we gaan ’t zien.
M: Oké
K: Zoals ik al zei wordt ’t opgenomen dit interview. De data werk ik zelf uit en zowel uw naam als de gegevens hier
die worden zeg maar niet verder bekend, dus ’t is anoniem.
M: Oké
K: dat betekent dat uw naam nergens neergezet zal worden. Want u bent ….. toch?
M: Ja
K: Nou dat er staat. Astrid dubbelepunt, dat soort dingen. ’t Wordt echt helemaal anoniem verwerkt.
M: Oké
K: Ik doe onderzoek bij vier bedrijven dus twee interviews per bedrijf, dus acht interviews geanalyseerd. Dus in
principe hoef je niet bang te zijn dat je ergens je naam staat of ergens medewerker van stal …. Zei dit, want dan is ’t
al snel dat ze zeggen oh wacht eens even dat kan één van de twee zijn, oh dat is die zeker geweest, dat gebeurd dus
niet. Voor de validiteit en moet ik vragen of je graag de gegevens nog wilt inzien nadat ik ze heb uitgewerkt. Dus thuis
tik ik ’t interview helemaal uit
M: Ja
K: En of je het dan eerst wil inzien voordat ik deze ga analyseren of dat je zegt, van nou ja…’t is letterlijk van wat ik nu
opneem, dus ’t is aan jou.
M: Nee, ik vind dat allemaal goed.
K: Nee…Oké
M: haha, ja
K: Nou heb je nog vragen in het algemeen zeg maar.
M: eigenlijk niet, nee. Kom maar op.
K: Oke, dan heb ik eerst een paar kleine persoonsgegevens vragen. Nou je bent een vrouw dus dat hoef ik niet te
vragen. Je leeftijd?
M: 31
K: 31. Je hoogst genoten opleiding?
M: Eh.. jee, das even denken hoor. Even geleden. Eh mbo volgens mij.
K: Ja?
M: ja mbo
K: en dat was mbo….?
M: mavo.
K: ja, wat voor soort opleiding?
M: Ik was eh…. Hoe heet dat … eh schravenhaagse vakschool. Ja dat was voor mode en kleding.
K: Oke
M: Heel wat anders.
K: Ja, heel anders.
M: en verzorging. Mode, kleding en verzorging. Nou heel wat anders.
K: dit is alleen voor mezelf hoor, qua mbo dat is ’t enige dat gebruikt wordt. Eh.. hoelang ben je in de sector
werkzaam, dus niet alleen bij dit bedrijf maar gewoon met paarden?
M: Met paarden.. 7 jaar. Ja, hier werk ik zeven jaar en daarvoor toen ik kleiner was natuurlijk, maar dat is niet echt
eh.
K: Nee echt betaald werk
M: Maar qua werk zeven jaar. Ja
K: Je burgerlijke status?
M: Samenwonend
K: Samenwonend.
M: Met twee kinderen.
K: oke. Ja. Nou dat zijn de gesloten vragen, zeg maar. de makkelijke. Nou zoals ik zei zijn er vier categorieën
arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. En… dan beginnen we met de
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eerste en dat gaat over de arbeidsinhoud. En dan wilde ik eigenlijk graag van je weten in het algemeen van waarom
heb je gekozen in deze sector en bij dit bedrijf?
M: Nou omdat ’t eigenlijk m’n hobby al was, dus makkelijk om van je hobby je beroep te maken natuurlijk.
K: Oke
M: En ik ben er eigenlijk zo een beetje ingerold als ik eerlijk ben, want ik werkte hiervoor in een stomerij en toen
kwam er iemand en die zei op een manege zoeken ze iemand, dus zodoende was ik van plan om hierheen en te
bellen en ja eigenlijk daarom.
K: Oke
M: Eigenlijk had ik nooit hier gewerkt denk ik. Dan had ik misschien nog daar gewerkt, ja dat weet je niet, je weet
nooit hoe het leven loopt he.
K: Wat een bijzondere stap.
M: Ja he, heel wat anders. Maar wel veel beter.
K: Ja, veel leuker?
M: Ja veel leuker
K: Oke kun je daar wat over vertellen, wat doe je voor werkzaamheden hier?
M: Ja, wat ik echt het leukste vind is de paarden verzorgen, met de klanten omgaan. Dat vind ik al heel anders dan
wat ik toen deed. Toen deed ik dat niet. Dus dat vind ik al super, weet je. Je sociale contacten en je bent lekker bezig,
tussen de dieren. Ja, heerlijk gewoon, dat is het .
K: Ja
M: Lekker. Wat meer vrijheid heb je hier, laat ik ’t zo zeggen.
K: Want, is ’t nou precies dat je doet. Je verzorgt de paarden,
M: Ja, de stallen uit mesten.
K: stallen uit mesten…
M: Strooien.
K: Oke
M: Vegen, vegen, vegen.
K: En qua instructie, zit dat er ook bij?
M: Nee, dat doe ik niet. Ik richt me echt alleen op stal eigenlijk.
K: Oke, eh.. Als je die werkzaamheden hebt, kies je zelf de manier waarop je die uitvoert of is het dat er standaard
manieren zijn van zo worden die werkzaamheden verricht?
M: Ja ’s ochtends zijn er wel standaard dingen ja. De stal. Ja eigenlijk wel.
K: Ja?
M: Dat vind ik wel.
K: En als je die taken bekijkt, zijn die dan heel divers, dus dat je zegt van nou zoveel verschillende dingen te doen op
een dag of wat meer routinematig of eentonige zaken. Niet dat dat minder leuk hoeft te zijn.
M: Ja, dat zijn de dingen die hetzelfde zijn, maar die moeten gebeuren natuurlijk. Dat heb je dan weer op een
manege. Maar, daarbuiten heb ik zelf weer dingen dat ik weer zelf zeg maar uit mijn eigen doe. Dus dat wel. Maar
s’ochtends altijd de standaard dingen. Stallen uitmesten, opstrooien, paarden poetsen. Dat gebeurd altijd standaard.
K: Oke… Vind jij dat taken die er zijn, over het algemeen dat die gelijkmatig over iedereen verdeeld zijn die hier
werken? Want ik hoorde dat hier zes medewerkers zijn?
M: Ja.
K: Vind je dat dat een beetje gelijk is, of zijn er mensen die meer doen dan anderen?
M: Nee… nou ik denk dat ’t zo is. Overdag is het natuurlijk denk ik eh watharder werken dan s’avonds.
K: Oke
M: want hier werk je ook s’avonds. Ik heb ook veel s’avonds gewerkt. Maar ja, ik denk dat ’t wel ja. Hoe zeg je dat he.
Voor ieder is dat wel eerlijk verdeeld denk ik. Je weet wat je moet doen.
K: Oke.
M: Dat vind ik wel.
K: En in hoeverre komt ’t dan voor dat de dingen die je dan doet, s’ochtends en s’avonds dat die afwijken van de
procedures die gezet zijn door de eigenaren? Dus bijvoorbeeld je doet de stallen, je doet dit, je doet dat. En in
hoeverre wordt ’t dat daarvan afgeweken wordt?
M: Dat kan soms voorkomen ja.
K: Ja?
M: dat ligt eraan. Als heel vaak de telefoon gaat ofzo. haha
K: haha, oke.
M: Dat onderbreekt wel eens.
K: Oke
M: ja dat vind ik wel.
K: Oke. In hoeverre werk je vaak met deadlines of onder druk?
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M: dat heb ik niet zo vaak.
K: Nee?
M: Nee. Daar heb ik niet zo. Kijk als er zo’n moment is dan is ’t vaak als ze een buitenrit hebben s’avonds dan gaat
alles even hectisch. Maar dat is zo’n twintig minuten en dan is ’t eh….
K: weer hersteld?
M: Ja dan gaat ’t weer. Eigenlijk… dat maak ik niet zo vaak mee.
K: nee
M: Nee. gelukkig niet.
K: nee, ’t is zo’n mooie omgeving. Rustgevend.
M: Ja, daarom.
K: Eh.. ’t materiaal waar je mee werkt zelf hoe vind je dat?
M: Goed.
K: Ja, is ’t goed materiaal?
M: Ja. want vorige keer vond ik ’t een zware vork en toen kreeg ik een lichter vork. Dus je moet er zelf mee komen
natuurlijk. Dan zeg je ’t even. En dan krijg je wat anders. Dan komt ’t helemaal goed.
K: Prettig jeetje. Dan wilde ik wat vragen over het werkoverleg. Is er een werkoverleg? En als je problemen hebt met
het werk of zich voordoen in het werk, kun je die makkelijk kwijt.
M: Ja zeker. Dat hebben we zoiezo wel met z’n allen hier hoor. Dat we makkelijk met elkaar kunnen overleggen. Als
er problemen zijn of zo? Ja.
K: en hoe ziet het werkoverleg eruit?
M: Nou dan gaan we eigenlijk met z’n allen bij elkaar zitten, hier beneden in het kantoortje en dan een lekker
broodje erbij. En dan ja iedereen legt zijn dingen voor waar je mee zit of wat je beter denkt te doen, of weet je wel
dat soort dingetjes.
K: En gebeurd dat 1 keer in de week of is dat standaard?
M: Nee, het is meer om de twee maanden of zo.
K: Oke
M: Als ik ’t goed zeg. Ja denk ’t wel.
K: Ja..
M: Ja kan nog wel eens iets uitlopen.
K: oke.
M: maar we hebben ook wel vaak tussendoor, van blah blah blah.
K: oke
M: Ja, jaaha
K: Dus, maar er is dus wel eigenlijk genoeg tijd tussen door voor een praatje met collega’s?
M: jaa jaja
K: zowel over het werk als misschien meer privé, of meer dingen die gebeuren.
M: ja hoor. Ja zeker.
K: Oke, als je zeg maar. Als je problemen hebt gewoon en er is niet direct een duidelijk werkoverleg gesteld kun je
dan ook makkelijk naar de eigenaar gaan. Naar je baas gaan?
M: Ja. kan ik alles tegen zeggen.
K: Kijk. Prettig. En er wordt altijd prettig gereageerd.
M: Ja
K: je hebt ’t idee dat je er altijd naar toe kan>
M: Ja. kan ik alles tegen zeggen.
K: Nou fantastisch. Nou. Dat was de arbeidsinhoud. Kijk even kijken of alles goed wordt opgenomen. Ja is de eerste
keer dat ik deze gebruikt. Ja.
M: uitkijken in de zon met zo’n ding.
K: Dat ie te warm wordt.
M: Ja. das wel goed.
K: Nou de arbeidsomstandigheden, daar wilde ik graag wat over vragen. Wat vind jij zelf van de
arbeidsomstandigheden in dit bedrijf?
M: Eh… wat vind ik daarvan? Ja wel zwaar, soms vind ik ’t best zwaar ja.
K: Fysiek zwaar?
M: Ja, ja lichamelijk.
K: Ja…
M: ja dat wel. ’t Is jammer dat je hier natuurlijk niet fijn met zo’n machinetje naar binnen kan. ’t Is allemaal te klein
voor.
K: Maar waarom is ’t fysiek zwaar? Kun je dat benoemen, wat maakt ’t werk fysiek zwaar?

182

M: Nou voor mij is ’t in ieder geval wat zwaarder omdat ik lichamelijk door dat andere werk wat meer niet goed gaat,
maar..
K: Oke
M: in ’t geval van met z’n tweeën werken gaat dat wel, maar als je alleen werkt is ’t fysiek echt te zwaar vind ik.
K: Ja?
M: Ja
K: Want waardoor zeg maar?
M: Nou dat uitmesten vooral. Dat is toch beste wel eh… pittig. Ja is gewoon eerlijk he.. Ja
K: Ja ja ’t is dus inderdaad zowel het scheppen, als die kruiwagens zeg maar.
M: nou merendeels echt ‘t scheppen
K: ‘t scheppen
M: waar ik meer last van heb.
K: ja, oke maar je zei dat je wel goed materiaal hebt
M: Ja
K: om dat zo goed mogelijk te kunnen verlichten zeg maar.
M: Ja dat wel.
K: Oke, ehm en als je dat dan vertaald naar staand en zittend werk? In hoeverre is het werk staand en in hoeverre is
’t werk zittend?
M: Helemaal niet zittend. Eigenlijk alles staand. Alleen maar pauze
K: oke… met een kop koffie. Ehm. Oke het werk zelf. Komen er wel eens wat meer onveilige situaties voor
M: Onveilig….
K: Ja
M: Nou ik denk dat als je met dieren werkt is ’t altijd wel eh dat je denkt van oppassen, maar ik heb niet echt nee,
niet echt meegemaakt.
K: Nee?
M: Nee, er is nog nooit wat gebeurd met me dus eh… ja
K: Gelukkig. Eh maar vind je dan zeg maar dat ’t werk wel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt of…?
M: Zal best wel misschien op den duur
K: Ja?
M: ja kijk als ik uitmest en opstrooi doe ik wel een maskertje op, want anders eh heb ik zo’n hoofd de volgende dag.
Dus dat doe ik voor mezelf ja moet ook, als voorzorgsmaatregel, dus eh
K: oke
M: kan altijd, maar dat is met meer werk eh dus, maar ’t zal best mogelijk zijn ja.
K: eh en hoe vaak werk je eigenlijk in een gebogen houding. Bijvoorbeeld met het uitmesten enzo.
M: Eh, hoevaak. Dat is echt wel eh… kijk met het uitmesten en natuurlijk met het poetsen van de paarden, ja das
meer bukken. Is niet echt gebogen. Eigenlijk meer alleen met uitmesten, als echt gebogen werk.
K: Gebogen werk.. en da is wel iets dat regelmatig gebeurd, dat werk dus.
M: Ja
K:Dus je hebt wel dat je elke dag een tijdje werkt in gebogen houding
M: Nou ik heb ’t in ieder geval twee keer in de week, want ik werk parttime dan dus
K: oke
M: ja, dus maandag en dinsdag doe ik het uitmesten en vrijdags dan weer niet. Dan die twee dagen wel
K: Oke ehm… nou je hebt al gezegd dat je ’t werk wel eens fysiek zwaar vindt
M: Ja
K: ehm door bijvoorbeeld het frequent tillen van zwaardere voorwerpen, zoals bijvoorbeeld het tillen van eh de
vorken, wat vind je dan eigenlijk van het werk onder de wisselende weersomstandigheden? Is dat iets waarvan je
zegt dat maakt ’t werk ook nog fysiek zwaarder?
M: Ja, als ’t warm wordt dan merk je dat wel.
K: Ja? Op welke manier?
M: ja ik weet niet, dan is ’t wat benauwder allemaal. Terwijl het in de stal best wel koel is. Maar je merkt ’t toch,
omdat je toch in beweging ben, dan merk je dat gewoon op de een of andere manier.
K: Ja
M: Of de luchtvochtigheid, dat merk ik ook wel. Heel apart, maar dat voel je gewoon zo.
K: En zou de eigenbaar wat kunnen doen om te zorgen dat dat minder zwaar wordt? Dat er iets aan gedaan kan
worden of
M: Nou ik denk ’t haast niet. Kijk we zijn al blij dat de luiken erin gekomen zijn, beneden in de stallen. Dus we kunnen
alles open zetten, dus dat scheelt wel weer. Dus dan hebben we in ieder geval de circulatie goed. Dus op zich… ik zou
niet weten wat.
K: Nee….
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M: Eerlijk gezegd, nee…
K: Ja, ’t zijn van die vragen. Ik ben al zelf zeventien jaar paardenfan, dus soms ..
M: Ja, soms
K: Arbeidsvoorwaarden dan. Daar wilde ik een aantal vragen over stellen. Eh… kun je misschien iets kunnen vertellen
over de loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden die hier aangeboden worden?
M: eh das een goeie. Als ik heel eerlijk ben niet nee. Dat zou je eerder aan m’n andere collega, die is ook merendeel
met de stagiaires bezig. Nee, als ik heel eerlijk ben.
K: Nee, maar voor jezelf zeg maar. Zijn er in je loopbaan bijvoorbeeld mogelijkheden om door te groeien in andere
functies.
M: Ja dat zou best wel kunnen, alleen is dat wel erg prijzig.
K: aha ja? In welke zin?
M: Ik denk dat als je, ja er zijn zoveel dingen in de paarden natuurlijk wat je kan gaan doen, maar als ik af en toe
alleen al kijk wat zo’n cursusje kost, dan denk ik van zo…
K: Wordt dat niet door de werkgever vergoed? Is er niet een loopbaanbudget ofzo?
M: Dat weet ik eigenlijk niet, nee.
K: Nee?
M: Nee, ja…
K: Oke even kijken hoor. Eh ja de verlofdagen. Hoeveel vrijheid heb je met het opnemen daarvan?
M: Nou ik moet wel minimaal eh,ik denk wel, twee weken van te voren even, hoe heet dat nou, zeggen wanneer ik
vrij wil hebben.
K: Oke maar in principe is..
M: Maar ’t kan ook wel later hoor. Als er plotseling wat is, is het ook geen probleem, maar ik vind zelf, twee weken
van te voren moet je het wel minimaal zeggen.
K: Oke, maar is het dan ook vaak geen probleem, als je het op tijd aangeeft?
M: Nee
K: Nee,
M: Nee, wordt altijd wel ook onderling wel wat geregeld. Dat de één wisselt met de ander, of zo iets. Dat kan
gelukkig met zes mensen. Scheelt.
K: Ja fijn
M: Ja
K: en de werk en rusttijden die je hebt.
M: Ja
K: Hoe zijn die geregeld en wat vind je daarvan?
M: Ik vind ze wel goed zo.
K: Ja?
M: Je hebt ’s ochtends na het uitmesten en alles, dan hebben we ongeveer rond tien uur, kwart over tien een
kwartiertje
K: Ja.
M: Ja, kwart over tien en dan een kwartiertje. En dan van half 1 tot half 2, een uur, en dan ’s middags nog een
kwartier.
K: Oke
M: dus das wel oke hoor
K: Ja, dat is ook genoeg voor je om het
M: Ja, voor mij, want ik ga heel gauw draaien dat ik weer wat wil doen. Ja.
K: Oke, nou een vrij precaire onderwerp is de beloning.
M: Ja
K: ehm….even kijken. In hoeverre vind je dit redelijk in vergelijking met andere bedrijven, dus andere maneges
bijvoorbeeld en eh vind je die redelijk?
M: Ikke wel. Ik weet niet hoe het bij andere maneges gaat. Ik ben er gewoon zo, ja. ik vind ’t goed zo.
K: Ja?
M: ja hoor.
K: oke
M: Ik bedoel, ze waarderen me hoe ik ben en hoe ’t is en ja dat is toch ook wel belangrijk. Ja toch?
K: Absoluut
M: Nee, ik vind het goed zo.
K: Ja oke. Nou een volgend punt is ’t overwerken.
M: Ja
K: op welke wijze wordt daar in dit bedrijf mee omgaan, met het overwerken? Dus dan doel ik bijvoorbeeld, op tijd
aangekondigd worden of je er voor gecompenseerd wordt.
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M: Ja, ik hoef niet zo vaak over te werken. ’t Is wel zo dat je dan een zeg maar de volgende keer eerder weg gaat
ofzo. Dat wel. Het wordt wel gecompenseerd.
K: ’t wordt wel bijgehouden
M: Ja
K: ’t is niet een vanzelfsprekend iets
M: nee, dat doen we onder elkaar eigenlijk. Dat gaat zo vanzelf eigenlijk. Ja, eigenlijk wel
K: eh het verloop binnen dit bedrijf. In hoeverre, hoe gaat dat zeg maar. Kun je daar iets over vertellen? Is er veel
verloop, is er weinig verloop? Blijven werknemers lang hier
M: Nou volgens mij wel, we hebben nu echt zo’n vast groepje wel
K: Ja?
M: Ja ik werk hier…. Ja volgens mij is het allemaal… Ik heb nog niet meegemaakt dat die en die weggaat.
K: Nee
M: Nee dus das echt super.
K: Nou heerlijk. Eh maar mocht er een vacature komen binnen het bedrijf, denk je dat dat eh makkelijk op te vullen is
en als het opgevuld wordt hoe wordt ’t dan opgevuld? Krijgen mensen eerst een tijdelijk contract.
M: Een tijdelijk contract ja.
K: ja
M: Ja de eerste keer is tijdelijk. Maar alles valt te leren zeg ik altijd maar.
K: Ja, is het makkelijk op te vullen de vacatures.
M: Ja, denk ’t wel. Ja.
K: En waarom is dat denk je?
M: Ja, zoals ik ‘t zeg omdat ’t allemaal wel te leren valt in de stal. Je bent wel wat langer bezig als de persoon geen
ervaring heeft ofzo, maar ik denk ja ik denk dat ja.. ik denk ’t moet ook wel in de persoon zitten natuurlijk he.. ik
bedoel..
K: Ja
M: denk ’t wel. Weet niet helemaal zeker
K: d’r is denk je ook wel genoeg animo voor?
M: Dat weet ik niet eerlijk gezegd.
K: Nee?
M: Ikzelf hoor om me heen niet echt veel over, van yes ik wil bij de paarden werken dat niet.
K: Oke
M: Ja, de kinderen die er lopen, maar ’t is voor hun natuurlijk een droom.
K: Ja,
M: maar niet eh.. niet dat ik echt weet .
K: Nee
M: ik hoor niet zo veel erover
K: oke nou dat laatste blok zeg maar over de arbeidsverhoudingen. Eh in hoeverre vind je dat de leiding hier goed
rekening houdt met de werknemers?Met hun wensen en eisen.
M: Ja wel goed als je d’r altijd maar mee komt, zeggen hun altijd. Ja.
K: Ja, oke. En heb je ook het gevoel dat je genoeg waardering krijgt voor het werk dat je verricht?
M: Ja, ja
K: en hoe uit zich dat?
M: Ja gewoon hoe ze doen tegen me. Dat vind ik al eh…
K: Ja
M: Ja, ik kan dat niet uitleggen. Dat is eh meer op gevoelsbasis he. Als je begrijpt wat ik bedoel.
K: Ja
M: ja ik weet niet. Dat vind ik wel.
K: en uit zich dat bijvoorbeeld ook in je op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het bedrijf en dat soort
dingen.
M: Ja
K: Ja en hoe gebeurd dat? Tussendoor?
M: Ja tussendoor meestal. Ja, of uit ’t niets. Ja
K: ehm.. de vraag die ook wel duidelijk te zien is, hoe is ’t met de onderlinge sfeer hier op ’t bedrijf?
M: Goed. Ik vind ’t goed.
K: Ja
M: Ja
K: en eh als je collega’s nodig hebt om iets voor je te doen of dat soort dingen, dat gaat ook makkelijk?
M: Ja
K: ja
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M: Ja
K: Oke
M: dat hebben we hier wel echt een goed groepje, ja ik vind van wel. Als er iets is dan staan we voor elkaar klaar.
K: oke nou fijn. Eh dan heb ik nog een paar algemene vragen. Eh allereerst wilde ik graag weten of de grootte van een
bedrijf, dus dit is een
M: klein
K: ja een wat kleiner bedrijf, eh of jij denkt dat dat invloed heeft op een aantal van de thema’s die we behandeld
hebben, zoals de arbeidsomstandigheden enzo.
M: Ja, op zich grote bedrijven werkt denk ik altijd anders denk ik he. Ja ik denk ’t wel. Bedoel qua uitmesten in ieder
geval. Ik bedoel grote bedrijven hebben meer ruimte, dus dat wordt gewoon met zo’n machinetje gedaan, dat
scheelt natuurlijk al.
K: Ja.
M: Alleen je hebt natuurlijk wel veel meer paarden op een groter bedrijf, dus ’t lijkt mij ook dat je ja is wel veel
verantwoordelijker denk ik. Ja, ’t is meer opzichtelijker hier. Ik weet niet of je al beneden ??
K: Nog niet helemaal nee,
M: dus dat is hier weer wel, ik bedoel d’r wordt hier gewoon goed op de paarden gelet. Op een groter bedrijf is dat
wat minder denk ik.
K: oke, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar eh… dingen als de beloning en overwerken en dat soort dingen, denk je
dat dat bij een groter bedrijf misschien anders geregeld, misschien minder goed dan bij een kleiner bedrijf, waar
het…
M: denk het wel.
K: ja? en uit eigen ervaring weet je dat ook?
M: Nee, dat durf…nee dat weet ik eigenlijk niet. Zo zie ik het dan voor me omdat het allemaal zo groots is. Want heel
veel mensen kennen elkaar niet eens als ze op zo’n groot bedrijf werken. En hier heb je… ja ik ken echt veel mensen
hier. Ik bedoel ook omdat ik hier werk. Logisch, maar ’t is toch kleiner. ja
K: gemoedelijk
M: ja
K: eh nou laatste vraag. Eh een algemene vraag voor het onderzoek. Ben je van mening dat de sector zelf genoeg
doet op het gebied van sociaal arbeidsbeleid? En daarmee kijk je bijvoorbeeld naar het feit, er is geen CAO
bijvoorbeeld. Sommige mensen vinden het wel, andere vinden het niet erg. Wat vind jij? Doet de sector genoeg op
het gebied van sociaal arbeidsbeleid?
M: ja, ik weet niet wat er allemaal onder valt met dat soort, maar net zoals met die CAO daar stond ik eigenlijk wel
van te kijken. Huh geen CAO. Want je hoort eigenlijk overal, iedereen heeft een CAO. Ja dat misschien wel, dat soort
dingentjes. Ik bedoel, ja het gaat toch meer om rechten vind ik. Zijn toch wel belangrijke dingen.
K: Ja, is ook zo.
M: Ja toch..
K: Ja, vind je dan wel dat je genoeg beschermd bent, want je hebt nu inderdaad een heel goed bedrijf getroffen,
maar als je bijvoorbeeld bij een groter bedrijf werkt waar het minder goed geregeld is….
M: Nou dan ben je niet goed beschermd denk ik.
K: Nee?
M: Ja kijk hier gaat alles lekker en goed weet je onder elkaar, maar als ’t een groter bedrijf is, dan ben je niet goed
beschermd.
K: nee…
M: Ik bedoel je hebt natuurlijk wel standaard wettelijke dingen, maar denk ’t niet nee.
K: Nee? Wat vind je dan dat meer gedaan kan worden aan Sociaal Arbeidsbeleid?
M: Ja, dat is een goeie. Nou in ieder geval zo’n CAO. Dat is wel heel belangrijk denk ik.
K: Oke
M: denk ik.
K: Nou dan zijn we klaar. Even kijken hoe lang we erover hebben gedaan, 22 minuten. Nou fantastisch.
M: Ja
K: ik wil je echt ontzettend bedanken dat je met mij hebt willen zitten en ….
M: graag gedaan
K: ehm me de tijd hebt willen geven om je deze vragen te stellen. En dat soort dingen. En dan wil ik je van dank graag
een merci chocolade geven.
M:dank je wel
K: als dank dat je met mij hebt willen zitten.
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Empirisch onderzoek interview Bedrijf 1
Medewerker 2
K: Interviewer
M: Medewerker 2

K: Ik ben Karin, masterstudent Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen aan de UU. En eh…ik wil zeggen dat
medewerking aan dit onderzoek erg gewaardeerd wordt, want het zorgt er voor dat ik kan afstuderen en dat dit
onderzoek zowel voor de universiteit als voor de bedrijven die meewerken aan dit onderzoek nou ja heel fijn is. Eh ’t
gaat dus over Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector. En eh.. in dat kader worden in dit interview eh vier
aspecten daarvan behandeld. Dat zijn de arbeidsomstandigheden in dit bedrijf, de arbeidsvoorwaarden, de
arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen. ’t Interview duurt 30 tot 35 minuten, al was de vorige net 22 minuten,
dus we weten ’t niet. Ehm..eh.. ’t zal worden opgenomen met dictafoon zoals ik al zei. Met deze twee. Eh. Daarna
werk ik ’t uit en ’t wordt verder helemaal anoniem behandeld dus eh alleen ik en eventueel mijn begeleider zien de
namen en de bedrijven. Maar in ’t uiteindelijke rapport zal nergens staan wat jij hebt gezegd en dus ook nergens
staan welke medewerker uit welk bedrijf wat heeft gezegd. Dus ’t is helemaal anoniem. Wat wel fijn is. Ehm.. in het
kader van de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek moet ik je vragen of je als ik het heb uitgewerkt je het
interview nog wil inzien voor ik het ga analyseren. Dus dat betekent ik werk gewoon uit wat er op de dictafoon staat
en of je dat nog een keer wilt zien.
M: Eh. Nou ’t is eigenlijk niet nodig. Ja ’t is natuurlijk wel leuk om te om te lezen maar ’t is niet zijnde van eh..dat er
dan een fout in zou staan. Nee..
K: Nee?!
M:’t is dan echt aan jou, hoe jij ’t ziet hoe ik ’t zeg.
K: Oke. Heb je nog vragen eventueel over ….
M: nee, laat maar gewoon komen.
K: Oke. Nou dan heb ik eerst voor we beginnen, een aantal persoonsvragen. De eerste kan ik zelf wel invullen. Eh je
leeftijd graag.
M: 35
K: 35. Eh je hoogst genoten opleiding?
M: hbo
K: ja.. en wat voor soort opleiding was dat.
M: eh. agrarisch
K: agrarisch. Oke. Hoelang ben je al werkzaam in de sector in z’n geheel. Niet alleen bij het bedrijf, maar
M: Goeie vraag..
K: Het totaal dan zeg maar, dus…
M: Eh ik denk nu zo’n negen jaar.
K: Ja?
M: Ja negen jaar, ja.
K: Oke. Eh. Uw burgerlijke status?
M: Single.
K: Nou dan gaan we beginnen met eh. Met de arbeidsinhoud als eerste. Ehm.. ik wil graag weten hoelang je al
werkzaam bent bij dit bedrijf en waarom je gekozen hebt voor een baan in de hippische sector.
M: oke.. em.. dan zal ik proberen kort en bondig te zijn. Eh ik werk hier nu bijna zes jaar.
K: Oke.
M: eh waarom heb ik gekozen. Nou vroeger reed ik al wel paard, en zo en ehm.. maar daar ging ik niet in werken. Ik
ben gewoon na m’n opleiding, ben ik gewoon op kantoor, heb ik een kantoorbaan gehad.
K: Oke
M: en eh.. na heel lang binnenzitten, was ik eigenlijk toe aan iets, wilde ik anders gaan doen. En toen zag ik een
advertentie in de krant en daar zochten ze eh iemand voor een privéstal
K: Ja
M: en heb ik op gereageerd. Vooral omdat ik natuurlijk vroeger al paard ree.
K: oke
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M: Toen dacht ik dit is wel heel iets anders dan wat ik nu doe.
K: Ja
M: dus eh heb ik op gereageerd en ben ik aangenomen en eh dat was in belgie, dus daar ben ik naartoe vertrokken.
Dat heb ik twee jaar gedaan.
K: Oke
M: En toen eh. Ben ik weer terug naar Nederland gekomen en ben ik hier terecht gekomen.
K: Oke Jeetje
M: Ja
K: dat was wel een bewuste keuze?
M: Het was een bewuste keuze om iets anders te gaan doen en dat dat dan toevallig de hippische sector is
geworden, ja dat kwam toevallig op m’n weg en ja dat bevalt me dus goed, want ik zit er nog steeds dus. Ja.
K: Oke. Zou je iets kunnen vertellen over de werkzaamheden die je hier verricht? Dus je takenpakket?
M: Ja eh. De verzorgen van de paarden is zeg maar de hoofdmoot, een aantal lessen draaien, ik heb ook m’n
instructeursdiploma.
K: Oke
M: ehm ja eigenlijk alles wat hier een beetje is. Dus website bijhouden, eh ja m’n werkgevers bijstaan als er iets aan
de hand is. Als hun op vakantie zijn, probeer ik zoveel mogelijk van ze over te nemen. Eh ja de plantjes, zorgen dat ’t
hier…
K: Heel divers
M: heel divers ja, echt eh ja eigenlijk is het wel zo dat ik dat ook wel kan, dat vind ik wel heel fijn. Dus dat eh.. ja ook
de mesthoop zeg maar opsteken, strobalen op de kar zetten.
K: Gaat allemaal eh..
M: Ja.
K: oke… en eh het verzorgen van de paarden zei je net, wat valt dat daar een beetje onder?
M: eh het poetsen eh.. dat is eigenlijk de hoofdmoot, dus de hoeven ook de hoeven nakijken eh, zorgen dat de
hoefsmid op tijd komt eh nou ja als er iets aan de hand is, Hans en Joke waarschuwen of dat er een dierenarts bij
moet komen. Op ’t moment dat ze er niet zijn, zorg ik daar zelf voor.
K: Oke
M: Ehm… ja overleg onder onder de collega’s natuurlijk, dat hoort ook wel een beetje bij de verzorging van, ja zitten
we wel een beetje op dezelfde lijn. Ehm ja wat nog meer nou ja en en zorgen eigenlijk dat de klanten eh vind ik ook
leuk om te vertellen van hoe kun je een paard verzorgen en wat is de beste manier en eh dat dat hoort er eigenlijk
ook wel een beetje bij. Niet alleen zelf doen, maar ook dat andere mensen ’t zeg maar ook een beetje doen.
K: Oke en ’t uitmesten van de stallen had je net ook genoemd toch?
M: Ja doe ik ook
K: oke en dat is dagelijks dat je dat eh …
M: bijna wel, ja
K: oke eh en de taken zelf heb je een eigen manier om die taken te verrichten of is het eigenlijk wel een beetje een
vaste manier van hoe de dingen hier gedaan worden, de taken die verricht worden?
M: Ehm… ja ik denk wel een beetje vaste manier. Ik denk dat ik op een gegeven moment wel een beetje mijn eigen
manier heb gemaakt
K: Ja
M: Maar in hoeverre dat kan ja dat zijn gewoon, de boxen moeten gewoon leeg zeg maar, schoon dus dat ..
K: Ja
M: ja, dat kan je niet op zo heel veel manieren doen. Al hebben we dat natuurlijk wel geprobeerd. Je probeert
natuurlijk alles zoveel… ja…
K: Ja
M: allerlei manieren, dan meestal één manier uit die dan het handigste is.
K: Oke. Maar als je ervoor kiest om bijvoorbeeld in plaats van los te gooien in de binnenbak in plaats van in de
buitenbak, dan heb je wel je eigen vrijheid en flexibiliteit
M: Ja
K: Om zeg maar oh wacht even, ik doe het zo of ik doe het zo.
M: Ja. zeker, ja.
K: Oke.. Eh zou je dan taken meer routinematig noemen of zeg je van nou ’t is ehm ’t is wat eentoning of zeg je van ik
heb heel diverse werkzaamheden en eigenlijk is het nooit saai, nooit hetzelfde.
M: Nee dat is eigenlijk het laatste.
K: Ja.
M: ’t is wel heel divers, al denk je ja ’t is uitmesten en paarden poetsen, toch is iedere dag toch weer anders. Ja.
K: Oke. Ehm vind jij dat ’t werk dat hier verricht wordt een beetje gelijkmatig verdeeld is over eh alle werknemers?
M: Ehm… ja ik denk ’t eigenlijk wel.
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K: Ja? Iedereen heeft ongeveer dezelfde last, naargelang het aantal uren dat die werkt?
M: Ja, ja en ook natuurlijk de één is gewoon wat sterker dan de ander. Dus ja… ’t is een beetje suf, maar ja gewoon
naar gelang wat iemand kan, denk ik dat we allemaal evenredig werken. Ja.
K: en de werkprocedures dan. Wordt daar wel eens van af geweken. Of zijn eigenlijk altijd wel dezelfde procedures
staande.
M: Eh hoe moet ik dat zien?
K: Bijvoorbeeld ehm als er evenementen zijn ofzo, ofdat soort dingen. Dat ze zeggen van nou normaal dan mesten
we de paarden alle ochtenden
M: oh ja
K: om zeven uur als eerste, maar nu dan…
M: Ja dat klopt. Als er iets aan de hand is dan eh dan doen we het wel anders eh, dat klopt eh als er eh ja
K: Oke ehm, werk je wel eens met deadlines? Of bijvoorbeeld als je onder tijdsdruk werkt?
M: hahaha eh nee hoor nooit. Nee, ja ook dat. Ja dat gebeurt wel eens.
K: Dat gebeurt wel eens…? Kun je daar een voorbeeld van noemen, bijvoorbeeld?
M: ehm ja een voorbeeld. Nou ja iedere dag moet je wil je zorgen dat voor een bepaalde tijd eigenlijk alles klaar is.
Dus daar heb je ook een soort van deadline. Weet je een bepaalde tijd begint de les, toevallig begint mijn les om half
drie, dus mijn deadline is behoorlijk opgeschoven.
K: Oke.
M: Maar meestal is dat eerder, dus dan wil je dat alles klaar is, dat alles netjes eruitziet voordat de eerste klanten
komen, dus dat is een soort deadline ehm ja dat heb ik natuurlijk met de website maken heb ik af een toe een
deadline dat ik wil dat dat een bepaald moment de lucht ingaat.
K: Ja
M: ehm, ja of ja bijvoorbeeld als de controle komt hier, dan heb je ook een bepaalde deadline. Eh dat je wil zorgen
dat alles eh..
K: Ja
M: er toch netjes uitziet.en eh
K: administratie bedoel je dan?
M: administratie ook ja, zorgen dat ’t gewoon allemaal eh netjes op orde is.
K: Oke. Ehm dan even naar een ander aspect van de inhoud en dat gaat over het materiaal waar je mee werkt. Ehm
de hooivorken of eh wat vind je? Heb je goed materiaal om mee te werken, zijn er dingen waarvan je zegt dat kan
wel beter of anders?
M: ehm ik vind toch wel dat we goed materiaal hebben, want op het moment dat we vinden dat het niet werkt, dan
zeggen we dat toch wel gelijk.
K: En dat wordt dat ook ingewilligd dat er wat mee gedaan wordt?
M: Ja, ja daar wordt toch wel wat mee gedaan. Met een nieuwe riek, dan eh komt er ook wel een nieuwe riek. Niet
gelijk de volgende dag…
K: oke..
M: maar d’r komt wel een nieuwe riek. En als die niet werkt dat hebben we ook gehad. Dan gaat ie gewoon terug.
K: En zoals bijvoorbeeld de kruiwagens?
M: Ja
K: Want eh want je hebt verschillende soorten kruiwagens.
M: Ja dat klopt. Ook die hebben we allemaal uitgetest.
K:Echt waar?
M: Ja we hebben vele kruiwagens gehad.
K: Oke
M: En ook heel veel gesloopt. Zeg maar.
K: Dus d’r is eigenlijk nu, je hebt nu..
M: we hebben nu een kruiwagen die eigenlijk eh..ja die is ook nog niet helemaal honderd procent.
K: Oke
M: dus ja zeg maar die die, die kiept lekker en die gaat dus minder gauw stuk.
K: Ja
M: Maar die is net weer iets te breed voor ons, dus die zou weer wat smaller moeten. Dus dan gaan we telkens weer
op zoek naar zeg maar het ideale
K: het ideale ding, maar het is wel een proces, niet zo van..
M: Het is een proces ja. het is niet zo van je koopt een kruiwagen en de volgende dag weer een ander dat gaat
natuurlijk niet. Maar ’t is wel zo dat dat we wel een aantal kruiwagens hebben uitgeprobeerd en eh getest eigenlijk.
Ik zou zeg maar graag een testbedrijf willen zijn, dan kun je zelf de ideale kruiwagen uitvinden.
K: eh ja ehmm…
M: maar dat is echt heel lastig om een goede kruiwagen te vinden die zeg maar licht is
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K: ja
M: Niet te laag, maar ook niet te hoog. Niet te breed en hij moet lekker kunnen kiepen.
K: Ja
M: Niet dat je over een hobbeltje gaat en gelijk al kiept.
K: Nee
M: Dus dat is best nog moeilijk. Een goede kruiwagen, maar we zijn nu al in de goede richting eh
K: oke, nou hartstikke goed. Ehm zeg maar in de tijd tussen de werkzaamheden is er genoeg tijd om met collega’s
een praatje te hebben of het nou gaat over het werk of iets leuks dat is gebeurd tijdens het werk of iets privé. Is daar
tijd voor?
M: Ja.
K: Ja?
M: Ja we doen dat gewoon tijdens het werk, als we aan bijvoorbeeld aan het uitmesten zijn. Dat we dan..
K: dan wordt er een beetje ….
M: Ja wat op maandag over ’t weekend, en eh in de pauzes. In de middagpauze komen we niet heel vaak dat we echt
bij elkaar zitten.
K: Nee
M: Maar eh ‘s ochtends bij de ochtendpauze. Dan eh hebben we even tijd om eh privé, maar kan ook over het werk
zijn, dat we even een kort werkbesprekingkje houden.
K: Oke ehm dat komt dan gelijk op de volgende, is er regelmatig een werkoverleg? En wanneer dat inderdaad is of of
hoe dat is, kun je daar ook goed je problemen kwijt als er iets is met het werk of?
M: ja, nou ’t moet nog iets gestrutureerder, iets vaker
K: oke
M: dat dat willen we wel inderdaad een beetje, die kant op gaan.
K: Ja..
M: ’t is nu nog te veel eh d’r zit een te lange tijd tussen. Dus waardoor je, ja, ja dat is gewoon fijner als je vaker met
z’n allen een werkbespreking hebt.
K: Ja
M: en ehm en daardoor komt er zoveel dat het moeilijk is om alles aan bod te laten komen. En dat is dan wordt’ t te
lang
K: ja
M: en dan, dus de werkbespreking mogen zeker nog wel een punt van aandacht.
K: oke, en …
M: zeg maar de grote werkbespreking, wat je ’s ochtends wel eens doet, een kort dingetje dat is natuurlijk wel
anders, maar gewoon de
K: Maar echt de reguliere….
M: Ja precies
K: Maar want hoe vaak vinden die nu ongeveer plaats?
M: Nou ik denk dat de laatste ook wel weer bijna drie maanden geleden is of zo, dus dat is veel te lang.
K: En denk je dat dus inderdaad dat er onder medewerkers behoefte is om bijvoorbeeld één keer in de of om de
twee weken of om de drie weken echt een vast moment te hebben voor een werkoverleg?
M: ja zou wel fijn zijn denk ik.
K: Ja?
M: Ja, maar dat geldt zowel onze eh Hans en Joke als ons. We moeten ’t gewoon beter inplannen en als ’t vaker
gebeurd worden de werkbesprekingen ook korter.
K: Ja
M: en bondiger en dan eh
K: dan neemt ’t minder tijd in beslag
M: precies ja, nu zie je er een beetje tegen op, oh ja weer werkbespreking. Dat duurt weer uren.
K: Ja
M: weet je dus dat eh.. maar daar zijn we wel mee bezig om dat eh te veranderen, maar dat eh
K: ja oke, helder. Eh als je problemen hebt met werkzaamheden of binnen het werk, kun je makkelijk naar je baas
stappen om daar over te praten.
M: Ja
K: Ja? en wat eh.. Hoe gaat dat in z’n werk? Wat is de reactie vaak, in de zin van..
M: eh.. nou ja dat ze ernaar zullen kijken of soms gebeurt het ook wel ns dat ze het al in de gaten hebben gehad.
Weet je, als een werkzaamheden echt te zwaar is, weet je dat je zegt, ja weet je ’t lukt me toch niet. ’t Is toch te
zwaar. Ja we dachten al, maar we denken je komt toch zelf mee. En eh.. dus eigenlijk ben ik nog niks tegengekomen
van eh dat ik zeg van nou eh dat eh slaat echt nergens op wat je nou zegt. Eigenlijk altijd gaan ze erover nadenken en
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eh ja eigenlijk doen ze er dan wel altijd wat mee. Dat is wel heel fijn. Dat is eigenlijk wel één van de weinige
werkgevers die ik gehad heb die er zo die zo open is. Waar je echt alles tegen kan zeggen.
K: Ja, dus de drempel is gewoon heel laag om…?
M: Ja, d’r is gewoon geen drempel.
K: oke nou heel goed om te horen. eh een aantal vragen over de arbeidsomstandigheden nu. Ehm als je in ’t
algemeen je mening zou geven over de arbeidsomstandigheden hier, wat vind je daarvan?
M: Ja, kunnen natuurlijk altijd beter, dat is natuurlijk overal zo, maar opzich ik denk dat dat eigenlijk toch wel goed
doen.
K: Ja?
M: Ja ik vind ’t eigenlijk wel… ook omdat als er iets aan de hand is dan proberen Hans en Joke er natuurlijk wat aan te
doen.
K: Ja
M: en ehm.. Ja ik bedoel het blijft natuurlijk gewoon een zwaar beroep.
K: Ja, nou dan heb ik een aantal vragen inderdaad over dan de uitvoering van je werk. Bijvoorbeeld eh de eerste, wat
is zeg maar het verschil tussen, of althans de, hoe vaak doe je zittend werk en hoeveel doe je staand werk? Hoe moet
ik dat in de functie…
M: Zittend? Eh goh dat is met de pauze en ehm ja als ik dus inderdaad iets van administratie doe inderdaad met de
website of of..
K: Ja
M: eh ik ben ook heel leuk met papier werk zeg maar eh papiertjes maken, dat is eigenlijk het enige moment dat ik
zit en voor de rest sta ik. Loop ik.
K: Loop je. Maar als je dat in percentage uit moet drukken is het dan ….
M: Nou dan zou het toch 95 staan zijn en 5 zitten ofzo.
K: (lacht mee) Helder, helder.
M: Ja.
K:ehm ’t werk zelf, zijn er ook wel eens onveilige situaties voor jullie?
M: ehm ja ja tuurlijk, je werkt met levende wezens, met paarden. Dus ’t komt wel voor dat ’t natuurlijk, ja dat ’t af en
toe even link is.
K: ja ehm.. maar wat wordt daar aan gedaan om dat te beperken? Ehm als er onveilige situaties kunnen gebeuren
doordat je werkt met paarden, zijn er dan regels bijvoorbeeld opgesteld om te zorgen van dit doe je wel en dit doe je
niet?
M: Ja precies, we eh nou eigenlijk onze veiligheid staat gewoon voorop.
K: Ja
M: dus als ’t paard inderdaad helemaal gek doet, dan is ’t gewoon loslaten.
K: Ja
M: dus dan vette pech, maar dat is wel eigenlijk ’t beste om te doen. Of je ’t echt ook doet is een….
K: een tweede
M: Is een tweede. Maar is ’t beste en zorgen dat je altijd ook ehm… ja voldoende afstand hebt, ook met poetsen, als
je op stal bent, ’t is natuurlijk heel klein allemaal. Dus zorg dat je inderdaad eh als er wat gebeurd, een stap achteruit
kan doen, dat je een stap weg kan, dus daar hebben we het zeker wel over eh.. dus ook als er wat gebeurd dan komt
dat dan wel weer in die werkbespreking weer aan de orde, van ja hoe kunnen we dat dan beter doen. En ook als je
lesgeeft van zorg dat je niet met je rug, als er een bepaald, ja er zijn paarden die wat minder lief zijn dan anderen,
dus zorg dat je niet met de rug ernaar toe staat, dat je echt overzicht houdt en eh. Dus dat komt wel aan de orde.
K: Oke, nou helder. Ehm in hoeverre brengt het werk gezondheidsrisico’s met zich mee?
M: ehm ja, ja dat is hetzelfde. Het is natuurlijk zwaar werk, dus dan heb je gewoon kans op eh ja rugklachten snel.
Ehm nou je werkt met stro, dus veel stof, dus eh dat kan ook natuurlijk eh.. al werken we wel met mondkapjes maar,
ja is natuurlijk ook een eh…
K: Ja
M: ademhalingsproblemen enzo..
K: Ja
M: Ja en inderdaad je kan natuurlijk een trap van een paard krijgen. Ik bedoel dat zit ook in eh…
K: dat is een risico….
M: dat is een risico… dus ’t is ja op zich wel een risicovol beroep. Ja je moet er zelf ook gewoon wel een beetje op
letten.
K: Ja eh als je dan kijkt naar de houding waarin je veel van het werk verricht, werk je dan vaak met een gebogen
houding? Of eh…
M: Ja
K: Ja?
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M: ja, ja heel slecht en ook daar zijn we mee bezig. Ja ’t is eh… volgens mij ben ik bij een aantal zelfs op pilates ook
gegaan.
K: Oke..
M: Zij is alleen net bevalen. Dat je dus wat meer ja vanuit je buikspieren moet gaan tillen. Dat je dus niet meer eh..
want dat is vaak, je gaat vanuit je rug tillen en dat is zo slecht. Dat weet je wel, alleen eh….
K: je doet ’t toch?
M: Je doet ’t toch. Weet je, en nu gaan we dus echt trainen, dat je ook gewoon echt goed die buispieren, dat die ook
getraind worden dat je ’t ook echt kan.
K: Ja
M: en dat je dus echt… dat je lichaamshouding gewoon ook veranderd, dus dat je inderdaad ook wat rechter op gaat
zitten, weet je, je gaat altijd hangen en ja dat dat, ja..
K: Ja
M: Helaas en en ja dan kom je jezelf hier toch gewoon heel erg tegen, vooral als je een natuurlijk aantal boxen moet
uitmesten of een paar uur achter elkaar moet lesgeven en je loopt krom, nou dan eh….
K: ja dan eh…
M: ja
K: oke ehm ’t is dus duidelijk dat je ’t werk best wel fysiek zwaar vindt.
M: Ja
K: ehm bijvoorbeeld inderdaad het frequent tillen van dingen of het uitmesten, of dat soort dingen, is dat ook, komt
dat ook zeg maar dat dat meer wordt door de wisselende weersomstandigheden, dat dat van invloed is op de
zwaarte van het werk?
M: Ja, zeker.
K: Ja?
M: Ja
K: En in welke mate is dat zo?
M: eh Nou ik merk, merk vooral met de kou was ja heel, best heel zwaar, want vergt, kou vergt gewoon heel veel
energie van je. Om ook warm te blijven, en denk ik van ja met uitmesten wordt je wel warm, maar toch op gegeven
moment ook niet meer zo.
K: Nee.
M: Dus eh..en en wat heel vervelend is, is ehm op een gegeven moment ben je aan de kou gewend en dan wordt ’t
weer warmer en dan wordt ’t dus weer koud.
K: Ja
M: En dat is erg, weet je dan wordt’ t weer warm nou oke dat gaat dan, en dan wordt ’t opeens weer koud en dan
voel je al je spieren weer helemaal samenkrimpen en dat maakt ‘t, als je dan dat moet doen, dat maakt ’t wel eh…
K: wel zwaar?
M: zwaar ja, vind ik wel.
K: en zou daar iets aan gedaan kunnen worden om dat te verlichten, of wordt daar wat aan gedaan om dat te
proberen te verlichten?
M: eh nou (lacht) nee..
K: Maar ik bedoel, zoals je al zei bijvoorbeeld, en dat hoorde ik ook van je collega, bijvoorbeeld dat de luiken allemaal
open kunnen in de stallen zodat je ’t allemaal lekker kunt laten doorwaaien.
M: Ja bij winter gaan ze gewoon natuurlijk dicht, en dan proberen we ’t ook zo veel mogelijk eh en de luchtgaten
zoveel mogelijk dicht te proppen, dat er zo min mogelijk kou binnen komt.
K: Oke
M: Maar in de zomer gaan die luiken open, zodat het lekker koel blijft. Maar op zich is de stal gewoon al koel van
zichzelf eigenlijk, eh dus eh.. dus dat is op zich wel voldoende. Ja ik heb meer de last van de kou eigenlijk dan van de
warmte. Maar ehm….. ja meer aankleden denk ik.
K: Oke. Nou helder.
M: Ja
K: Dan heb ik een aantal vragen over de arbeidsvoorwaarden. Eh ik hoorde je net zeggen dat je bijvoorbeeld je
instructeursdiploma hebt gehaald, kun je iets vertellen over de loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden die
aangeboden worden door het bedrijf?
M: ehm even kijken. Ja loopbaan (lacht) op zich proberen ze altijd wel je te stimuleren om, om nog iets te gaan doen.
K: Oke
M: dus zeg maar ook die diploma, eigenlijk was dit mijn eigen idee, maar was vanuit Hans en Joke, die zeiden; nou
zou je dat niet willen? Dus heb ik dat gedaan en eh ehm nu ook weer eh misschien zit er aan te komen dat ik een
jurycursus ga doen. Dus dat stimuleren ze eigenlijk ook.
K: Ja
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M: dus eigenlijk alles waarvan je denkt van eh.. een opleiding of zo, dat vinden ze goed. En zelf dragen ze ook wel
eens aan van eh is dit niks voor jou is dat niks voor ja.
K: Oh ja
M: ze proberen je wel ook wel te stimuleren dat ’t eh dat je dus niet inderdaad dat eentonige werk gaat doen, terwijl
dat vind ik ook niet, maar dat je, ja dat je toch zeg maar groeit en dat is dan aan de hand van de cursussen. Dus dat je
eigenlijk buiten het bedrijf eh ook wat meer kan doen.
K: Ja. Wordt dat dan ook gefinancierd door hun? Of is er een budget per jaar wat je kunt spenderen aan scholing?
M: Eh… nou volgens mij hebben ze geen vast budget eh… zover ik weet. Eh…maar overal is over praten, als je een
opleiding doet, of je dan een gedeelte zelf betaald of dat hun alles betalen.
K: Maar daar is wel sprake van.
M: Daar is wel sprake van ja. dus zeker wel, ja.
K: Oke, harstikke goed. Eh en de loopbaanmogelijkheden dan. Eh zeg maar het doorgroeien binnen het bedrijf, is dat
mogelijk of eh…
M: ja ik denk, ja op zich wel, ja want ik ben natuurlijk eh begonnen gewoon echt, echt als stalhulp.
K: Ja
M: En groei ik steeds verder, en ja toch ook wel een beetje meer richting bedrijfsleider.
K: Oke.
M: maar een beetje, een beetje die kant, dus dan, ja dat vind ik toch wel echt wel een behoorlijke groei.
K: Ja
M: Ja in hoeverre, ja verder kan je natuurlijk niet groeien.
K: nee…
M: ja wel qua kennis, weet je in de breedte, maar ja op een gegeven moment heb je natuurlijk een dak waar je niet
verder kan, maar ja dat vind ik ook wel oke.
K: Eh het aantal verlofdagen. Nou ja het aantal, heb je zelf zeggenschap in wanneer je ze opneemt?
M: ehm ja.
K: Ja?
M: ja ik kan zelf… nou je vraagt gewoon vrij en dan eigenlijk negen van de tien keer eigenlijk wel oke. Dus eh.. maar
dan moet je ook wel vrij vragen.
K: Oke. Eh de werk en rusttijden. Hoe vindt jij die geregeld?
M: Ehm… zeg maar op papier zijn ze heel goed geregeld.
K: Ja
M: In de praktijk is ’t nog wel eens heel lastig.
K: Ja? Kun je dat uitleggen?
M: Nu zit ik toevallig hier heel rustig, dat zou ik heel graag in mijn pauze willen zien, zo dat je eigenlijk even tot rust
komt, maar heel vaak komt er natuurlijk telefoon.
K: Ja.
M: dus dan eh, ja of er is wat aan de hand, ja dat, ja dat gebeurt dus. Een heel levendig bedrijf en we zijn heel erg eh..
nou ja waarschijnlijk heb je dat al gehoord, heel klantvriendelijk, dus heel erg bij de klanten betrokken. Ja dus die
komen ook heel snel naar je toe. En ehm ja dat wil nog wel eens je pauze een beetje opofferen.
K: oke
M: dat is wel jammer. Dat zou iets, iets meer kunnen.
K: iets meer afgescheiden mogelijk, waar je kan zitten.
M: ja precies. Maar ook ja ook daar, we zijn, op zich denken we wel over dingen na maar soms is het gewoon heel
moeilijk in de praktijk eh dat te doen dus eh zitten ook wel te denken om de telefoon gewoon even uit te schakelen,
maar ja dat is ook niet echt heel klantvriendelijk. Dus maar dat je toch iets, even ook al is het maar een half uurtje in
je pauze zeg maar, je hebt eigenlijk officieel een uur tussen de middag. Maar dat je even een stukje hebt dat je echt
even, even gewoon effe.
K: Even helemaal niks.
M: Helemaal niks. Ja precies. En daarna kun je er weer lekker tegenaan.
K: Nou helder. Eh en soms een precair onderwerp, beloning in de sector. Eh… daarom zou ik graag willen vragen, vind
jij de beloning redelijk die je ontvangt? En hoe is dat in vergelijking denk je met andere bedrijven?
M: nou als ik zeg maar kijk in de zeg maar hippische sector, denk ik dat eh dat ik niet mag klagen.
K: Oké
M: dan krijg ik een goede beloning. Kijk ga ik naar een andere sectoren kijken, dan eh zwaar ondergewaardeerd,
maar in de hippische sector ben ik gewoon eh eigenlijk meer dan tevreden.
K: Oké. En als je dan zou vergelijken met jouw functie in een ander bedrijf in deze sector, hoe zou je die vergelijking
dan maken?
M: Als ik zeg maar, zeg maar….
K: deze functie in een andere plaats zetten, denk je ’t zelfde betaald zou krijgen, zeg maar. Of?
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M: Gewoon in een hele andere sector?
K: Nee, in deze sector ander bedrijf.
M: Denk ik dat ik minder betaald zou krijgen.
K: Oké.
M: Ja dat denk ik wel.
K:Oké, dus ’t kan zijn dat je tevreden bent over je beloning die je krijgt.
M: Ja precies.
K: oke, ehm… dan wilde ik graag vragen op welke wijze d’r hier omgegaan wordt met overwerken, dus dan kun je
bijvoorbeeld denken aan wanneer het aangekondigd wordt, de frequentie waar je in moet overwerken en ook wel
hoe dat gecompenseerd wordt.
M: eh, meestal is ’t eigenlijk een beetje je eigen…. Weet je dat je gewoon langer doorgaat dan de bedoeling is.
K: Ja
M: en eh.. en soms vraagt ze ’t ook wel aan je als er iets aan de hand is, van kun jij dat doen en daar kun je ook
gewoon nee op zeggen, of of ja en dan eh kan het zijn dat je daar gewoon vrij voor krijgt. Dat is eigenlijk een beetje
wat je wil, of hoe je daar betaald voor krijgt of wil je daar vrij voor krijgen.
K: Ja, maar dat gebeurd wel, ’t is niet dat dat van je verwacht wordt, dat je eigenlijk overwerkt wanneer dat voor hun
eh…
M: Nee, nee eigenlijk kaarten hun ’t eerder aan van he, volgens mij eh … werk je al langer dan de bedoeling is.
K: aha
M: ehm dat is op zich wel heel goed eh… ja
K: Oke, dan wilde ik graag iets vragen over ’t verloop in ’t bedrijf. Is er veel verloop of is er weinig verloop?
M: heel weinig.
K: Heel weinig.
M: Ja
K: Oke
M: Weet je, als ik kijk naar andere bedrijven, of wat ik dan hoor.
K: Ja…
M: Is ’t eigenlijk bijna niks
K: bijna niks. Ja als, als er wel verloop is, als er wel een vacature vrij komt eh wordt die makkelijk opgevuld en hoe
wordt die dan vaak opgevuld?
M: even na te denken oh ja, ja we hebben wel laatst…. eh De laatste keer moest er een instructeur bij komen ehm,
nou dat was nog niet zo makkelijk.
K: Nee?
M: Maar ik weet niet of dat dat komt…. Er was eigenlijk wel genoeg animo.
K: Ja.
M: Alleen we leggen de lat best wel hoog. Dus dan, ja, wordt het ook wel lastig.
K: Ja
M: je hebt alleen een beest in je haar.
K: waar zit ooh wat is dat nou die is weg eh oke (lacht) terug naar de contracten. ehm maar als die dan wordt
opgevuld, gebeurd dat vaak met tijdelijke contracten, wordt er überhaupt veel gewerkt met tijdelijke contracten?
M: Nou in het begin heb je dan zo’n ehm, nou heb je gewoon een eh tijdelijk contract.
K: Ja
M: en dan eh daarna kom je in vaste dienst.
K: Oke, nou helder, nou eigenlijk de laatste van de vier ‘onderwerpen’ (note Karin: woord is niet verstaanbaar, in de
context van de vraag en uit gezien de vaste vraag is hier ‘onderwerpen van gemaakt) in sociaal arbeidsbeleid, ehm
zijn de arbeidsverhoudingen. Eh wilde ik graag weten, hoever houden ze hier rekening, zeg maar de leiding, met eh
de meningen van de werknemers?
M: eh ik denk eigenlijk wel heel veel
K: (lacht) ‘k heb het idee alsof er constant beestjes om ons heen vliegen.
M: oh ja daar op je jurk
K: Waar? (lacht)
M: Ja ik em, wat ik al zei, de drempel ligt heel laag
K: Ja
M: En ik denk voor mij persoonlijk helemaal, is er helemaal geen drempel eigenlijk. Dus em ja, als ik iets zeg dan
wordt er ook wel naar geluisterd, eh dat betekend niet dat alles wat ik zeg ook gelijk gedaan wordt. Dat hoeft ook
niet, maar er wordt wel naar geluister en en daar hebben we ’t dan over, van waarom zie je iets zo of eh en waarom
kan het bijvoorbeeld niet.
K: Nee. Oke
M: dus dat eh ja
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K: Nou helder
M: Ja
K: en als je nou kijkt naar de waardering die je krijgt van je werk, vind je dat je genoeg waardering krijgt voor je werk
of zeg je van nou daar wordt nog wel eens aan voorbij gegaan.
M: eh nee, nee dat is eigenlijk wel oke.
K: Ja?
M: Ja, ’t mag natuurlijk altijd meer, ik bedoel ja ’t is natuurlijk nooit genoeg, maar ik denk zeg maar eh ja ik krijg wel
genoeg waardering.
K: Ja
M: ja zeker
K: Oke en eh
M: dan moet ik wel zeggen dat ik een behoorlijk bevoorrechte positie heb volgens mij,
K: Nou ja heerlijk toch, zou ik zeggen. Ja. Vind je ook dat je genoeg op de hoogte gehouden wordt dan, door de
leiding door de eigenaars?
M: Ja, ja soms mag ’t misschien ietsjes meer. Maar dat ligt ook aan bepaalde periodes. Maar meestal wordt ik wel vrij
snel, als er iets aan de hand is, wordt ik vrij snel op de hoogte gehouden.
K: Oke ehm Hoe staat ’t eigenlijk met de onderlinge sfeer hier met collega’s en zo en kan je ook makkelijk een beroep
doen op andere collega’s om je te helpen?
M: ja
K: Ja?
M: ja, ’t is echt, ja ’t is een beetje saai, maar we kunnen ’t gewoon eh heel goed met elkaar door één deur.
K: Oke
M:’t is gewoon heel gezellig. We komen ook zeg maar elkaar tegen buiten het werk, dus dat zegt eigenlijk denk ik ook
wel genoeg.
K: ja
M: en eh ja met de één ga je natuurlijk wat meer om dan met de ander, maar dat maakt niet uit.
K: nee
M: en eigenlijk inderdaad als je omhoog zit qua werk, eigenlijk altijd wel iemand die met je wil ruilen.
K: oke
M: en dat is eigenlijk wel heel fijn en ja soms kan ’t niet en ja dan kan ’t niet, maar ja we proberen ’t altijd wel zelf op
te lossen onderling en dat scheelt natuurlijk voor ons ook weer, dat we dat allemaal zelf eh..
K: regelen
M: zelf regelen, ja.
K: Nou dan heb ik nog twee algemene vragen en eh dat is allereerst of jij denkt dat de grootte van het bedrijf in deze
sector van invloed is op de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid zeg maar is vormgegeven binnen die bedrijven.
M: eh de grootte van het bedrijf.
K: Ja, want dit is een wat kleiner bedrijf.
M: ja, dit is behoorlijk klein. Ja, ik denk ’t wel.
K: Ja?
M: Ik denk als dit echt eh, maar dat lig natuurlijk ook wel een beetje aan Hans en Joke hoe hun aard is, hun karakter
en zo.
K: Ja
M: maar als dit een heel, heel groot bedrijf zou zijn, ik denk dat je dan veel sneller het overzicht verliest en eh ja veel
sneller langs elkaar heen zou werken.
K: ja
M: Ik denk dat ’t dan toch anders is.
K: Ja?
M: dit is echt heel klein, echt huiselijke sfeer en zo ga je eigenlijk ook wel een beetje met elkaar om. Ja, dus ik denk
dat de grootte van het bedrijf zeker wel invloed eh…
K: invloed heeft.
M: ja dat denk ik wel.
K: Oké, eh dan een laatste vraag. En dat is of je van mening bent dat de sector op zich genoeg doet op het gebied van
Sociaal arbeidsbeleid. En dan denk je bijvoorbeeld aan Cao’s en dergelijke.
M: Nee, dat denk ik niet.
K: Nee? En waarom niet?
M: Nou ja, omdat d’r is eigenlijk bijna niks geregeld voor ons, gewoon eigenlijk niks. En ’t is dat Hans en Joke gewoon
heel coulant zijn en dat we alles kunnen bespreken en eh maar voor de rest is er gewoon niks geregeld.
K: Nee?
M: vanuit de paardensector.
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K: En voel je je dan zeg maar wel genoeg beschermd?
M: Nou eigenlijk niet.
K: Je hebt ’t wel getroffen, maar…
M: Nee, nee niet. Ik denk als je het niet treft dan eh ben je toch wel zwaar de pineut denk ik. ’t Is dat eh ja… ’t klinkt
een beetje raar maar ik denk paardenmensen hebben allemaal wel een eh die nemen er denk ik genoegen mee.
K: Oke.
M: Denk ik. Weet je wel, ze mogen met paarden werken en dat vinden ze leuk en daarom zit je hier, maar niet omdat
je eh… dat de voorwaarden zo goed zijn en
K: nee…
M: en dat de veiligheid zo goed is en dat je… helemaal niet.
K: dat niet… ’t is wel in dit bedrijf …
M: in dit bedrijf is het gewoon goed geregeld en en inderdaad alles is bespreekbaar en we proberen het zo veilig
mogelijk te doen en ze zullen je niet uitbuiten, maar ik zie gewoon op genoeg bedrijven dat dat wel zo is, dat je
gewoon echt eh nou ja arbeidsslaaf bent.
K: ja… maar wat vindt jij dan dat er mee gedaan kan worden?
M: Nou ja, sowieso een eh eigenlijk een goede CAO, waar je op terug kan vallen.
K: ja.
M: ik denk dat dat al heel erg scheelt. En ehm.. ja ik weet niet, een ehm nou toch eh ik weet niet hoe je dat zo noemt,
een soort werkgroep, weet je dat je dan ja die dat inderdaad, wat jij dus eigenlijk nu aan ’t doen bent, dat je dat wat
uitgebreider gaat gaat doen en eh ja vakbond misschien. Ja, dat er gewoon iets is weet je omdat… ik denk dat er
gewoon heel veel bedrijven zijn waar het werk gewoon niet heel fijn is.
K: nee. Oke.
M: en dat vind ik jammer, want ’t is natuurlijk gewoon een heel leuk vak
K: Ja, dus je zou gewoon graag zien dat ’t misschien beter georganiseerd is, dat er meer gedaan wordt voor jullie,
voor je veiligheid
M: En misschien financieel ook meer gewaardeerd, want ’t is gewoon hard werken en je krijgt natuurlijk gewoon.. ’t
is toch gewoon raar dat je lichamelijk gewoon heel hard werkt terwijl iemand die op kantoor zit, die werkt net zo
hard, maar die is misschien minder moe, weet je die krijgt gewoon echt gewoon drie keer zo veel.
K: ja
M: dat is natuurlijk gewoon heel raar.
K: Is dat ook iets dat speelt dan zeg maar, onder de werknemers? Niet zo zeer van ze hier krijgen, maar überhaupt?
M: Ja, dat denk ik wel.
K: Ja?
M: ja, ja dat denk ik wel. Ja dat je zeg maar hier werkt, is natuurlijk gewoon dat je het heel leuk vindt, maar als je ’t
natuurlijk om de verdienste doet.. Kijk eh weet je als je hier in een paar uur in de sector werkt, zeg je van ja ik vind ’t
niet belangrijk dat ik een groot huis heb en een grote auto, en eh…
K: nee.
M: ja oké, sommige mensen hebben dat toch, die zijn een superhandelaar of weet ik veel, maar de meeste die eh
rijden gewoon in een wrak van een auto en eh
K: Nemen daar dus genoegen vanwege het werk.
M: ja
K: is ’t dan haalbaar voor mensen bijvoorbeeld met gezinnen of kinderen om hiervan, om dit te blijven doen zeg
maar?
M: eh dat kan als dit niet je hoofdbaan is.
K: Oke
M: denk ik. Als jij de enige kostwinnaar bent dan denk ik niet.
K: dan niet.
M: nee.
K: Oke, nou dat eh is de besluiting van het interview. Nou ik wil je natuurlijk hartelijk bedanken.
M: Graag gedaan.
K: Want ’t helpt mij natuurlijk om het onderzoek te kunnen verrichten en eh nou ja ’t rapport wordt ook aan de FNRS
gepresenteerd en alles dus eh ja dat geeft net wat meer duidelijkheid hoe jullie erover denken. Ehm dus ik wil je
bedanken en om te bedanken wilde ik je ook graag wat merci chocolade geven.
M: oh lekker dank je wel.
K: Dus eh nou jij bedankt eh.
M: Graag gedaan, nou ik denk dat dit echt heel belangrijk is eh, zo’n onderzoek.
K: Oke.
M: denk ik.
K: Ja? Waarom?
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M: Nou ja, omdat we een beetje een soort stiefkindje zijn, eigenlijk.
K: oke.
M: Ja dat denk ik wel, dat wij eh wij nemen alles maar voor lief, zo van nou ja (lacht)
K: mag ik komen werken en eh…
M: ja, ja precies. Ja dat dat zijn natuurlijk eh, ja met paarden werken is natuurlijk leuk en net als met dolfijnen werken
en en, weet je dieren, ja eigenlijk de dierensector een beetje dat agrarische gedeelte, weet je dat je met dieren
werkt, met paarden, is natuurlijk wat meer. En dan ja ik weet niet en dan neem je ’t maar voor lief. Terwijl als je
ergens anders werkt dan ga je op je strepen staan en zeg je van hallo eh ik moet meer salaris hebben of eh wat dacht
je hiervan of dat is niet geregeld en dat niet. En dan ga je veel meer, terwijl hier zeg je van ja, ja
K: Want je hebt geen vakbond om op terug te vallen of CAO?
M: Nee,
K: of zoiets.
M: Nee, nee je hebt ook helemaal geen eh…
K: je hebt alleen wettelijke bepalingen, minimumlonen..
M: Ja precies, ja
K: dat soort dingen. Oke, ja. Nou ik ben blij dat je ’t in ieder geval een positieve ontwikkeling vindt dat dit gebeurd.
M: Ja zeker, heel goed.
K: Nou fantastisch dank je wel.
M: En ik hoop ook dat inderdaad ook andere bedrijven, maar dat is altijd maar de vraag, dat die dat die daar ook wat
mee doen. Eigenlijk wat meer voor mijn collega’s eigenlijk eh.
K: Ja, ik heb twee kleinere en twee grotere bedrijven en eh ja ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij die grotere
bedrijven geregeld is en eh waren toch een aantal bedrijven die niet mee wilde werken, en eh ja toch omdat ’t eh
heel gevoelig, heel gevoelig.
M: ja en dat vind ik dat zegt dan al genoeg. Terwijl eigenlijk zou je gewoon alles moeten kunnen zeggen eh net als
met veiligheid. Ja je doet er alles aan, maar ’t blijft natuurlijk, ja je blijft met paarden werken.
K: Ja
M: maar ja je moet wel proberen er alles aan te doen dat er niks gebeurd.
K: Ja, want ik hoorde bijvoorbeeld van Joke is het he? Dat ze voor de eerste keer iemand heeft moeten ziek melden
een tijdje geleden. Ehm ik heb wel eens vernomen, bijvoorbeeld bij de FNRS had ik ’t erover, zei ik hoe komt ’t
eigenlijk, hoe is dat geregeld, hoe wordt dat vastgelegd weet je met bedrijfsongevallen en dat soort dingen. Nou ja
niet zei hij, ’t is wel zo dat je iemand naar de EHBO brengt en daar wordt ’t wel gedaan, maar er wordt nergens
vastgelegd, zijn dat ook van die dingen dat je zegt, nou eigenlijk is dat raar?
M: Ja dat is ook raar.
K: Ja
M: dat is toch raar. Terwijl normaal in andere bedrijven, dan dan ja dat is allemaal heel logisch, dat wordt allemaal op
papier, soms een beetje te veel papierwerk, maar sommige dingen zijn, ja. ja ik vind dat toch wel belangrijk. Weet je
vooral ook als dat natuurlijk op een bedrijf heel veel arbeidsongevallen zijn, weet je dan vind ik ’t helemaal niet gek
dat dan een keer iemand langs komt van wat… niet dat jij niet dat al die mensen dan van het dak af worden gegooid,
maar wat wat gebeurd hier nou dat al die mensen eh…
K: maar dat gebeurd niet?
M: Nee, wel met de klanten natuurlijk, weet je dat is natuurlijk de FNRS die dat komt controleren, of eh dat is wel
heel grappig, dus op eh paardengebied, of tenminste of de paarden goed verzorgd worden daar gaan ze dus wel naar
kijken en of de klanten zeg maar eh veilig paardrijden en of dat allemaal… maar naar de werknemers wordt eigenlijk
niet gekeken. Nou heb je een EHBO diploma, weet je kan je die andere mensen helpen.
K: Ja,
M: Weet je, dus dat daar wordt wel naar gekeken, maar of hoe ’t met de werknemers zelf is, daar wordt helemaal
niet naar gekeken, ik denk dat dat juist wel heel belangrijk is.
K: Dus je bent echt afhankelijk van je baas zeg maar, van je werkgever
M: ja
K: in hoeverre dat dat soort dingen worden bijgehouden eventueel dat daar eh..
M: ja
K: aan gedacht wordt.
M: Ja, net zoals dat eh… nou joke die stuurt mij dus naar pilates.
K: ja
M: nou dat ik bedoel als ik bij iemand anders was geweest dan denken ze van nou eh mest jij nou maar ‘ns twintig
boxen uit, als ’t maar snel gebeurd.
K: Ja
M: Weet je, en of je nou krom loopt lekker belangrijk.
K: Een harde sector dus, begrijp ik.
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M: ja, is echt heel hard.
K: Nou jeetje, nou dan dan ja, nou super je hebt me heel veel inzichten weer gegeven, nieuwe dingen en eh dus dank
je wel
M: nou graag gedaan.

Empirisch onderzoek interview Bedrijf 2
Medewerker 1: 19 mei 2010
K: Interviewer
M: Medewerker 3
K: Eh ik ben Karin Verschuure, ik ben student Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en
ik doe voor de specialisatie Strategisch HRM een eh studie naar Sociaal Arbeidsbeleid in deze sector.
M: Ja
K: en eh daarvoor heb ik vier bedrijven uitgekozen, dat zijn vier maneges dus, en eh bij elke manege doe ik een aantal
interviews om een beetje een idee te krijgen van hoe kijken werknemers er zeg maar een beetje tegen aan.
M: Ja
K: tegen de kwaliteit van de arbeid voornamelijk, beetje een meer praktische benadering
M: Ja
K: Eh in dat kader is dus dit interview nu ook ehm daar ook onderdeel van. ’t Duurt ongeveer twintig tot dertig
minuten. Ehm en eh zoals ik al zei wordt ’t opgenomen en wordt ’t later uitgetikt zeg maar en eh ’t is anoniem, dus
jou naam zal alleen bij mij zelf bekend zijn en voor de rest wordt je gewoon onder een code verder verwerkt zeg
maar.
M: Ik vind ’t goed. (lacht)
K: Eh voor de validiteit enzo eh moet ik je vragen of je graag als ik ’t heb uitgewerkt, ’t eerst wil inzien voor dat ik ’t ga
analyseren.
M: dat is goed.
K: ja?
M: ja
K: Mag ik dan misschien jouw email‐adres dan stuur ik ’t van de week even door.
M: Ja….
K: Ja.
M: dat is yvetty, met een y aan ’ t eind.
K: Oke. Een y aan ’t begin ook?
M: Ja
K: Yvette, en dan met dubbel t.
M: Ja. y aan ’t einde weer, en dan een platliggend streepje, dus underscore.
K: Ja.
M: 5@hotmail.com
K:5@hotmail.com. Oke, ehm nou dan ga ik even beginnen met eh een aantal vragen gewoon, algemene vragen,
persoonsgegevens. En vervolgens gaan wij vier thema’s behandelen, dat zijn arbeidsomstandigheden, de
arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, en eh de arbeidsverhoudingen tot slot. En eh nou ja heb je nog vragen voor we
beginnen?
M: nee
K: nee. Nou..
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M: Ik zie zo wel wat ik tegen kom.
K: Dan gaan we van start. De eerste vraag, mag ik vragen wat jou leeftijd is?
M: vijfentwintig.
K: vijfentwintig. Eh je hoogstgenoten opleiding?
M: eh ja ik heb meerdere opleidingen gedaan, voor deze…. voor deze sector heb ik zeg maar ORUN eerste fase
gedaan.
K: Oke
M: als kandidaat instructeur ORUN eerst fase, is ‘t volgens mij officieel. En daarnaast heb ik een opleiding tot eh
paraveterinair dierenarts‐assistent, maar dat hangt niet echt eh hierbij samen.
K: Maar eh is ’t een hbo‐opleiding of een eh …?
M: eh nee volgens mij mbo. Ja mbo.
K: Ja
M: Ja.
K: Oke. Dan ga ik dat neerzetten. Oke. Hoelang ben je al werkzaam in deze sector?
M: Ja dat is een goeie. Ehm wanneer heb ik m’n opleiding hiervoor gedaan… Ja, ik werk al vrij lang in de sector in de
zin van eh dat ik vanuit stages ben blijven werken voor eh voor gewoon op stal.
K: Ja.
M: Niet hier dan maar elders. En daarna ben ik m’n opleiding gaan doen, dus nou zeg dat ik dik zeven jaar er al in zit.
Ja zoiets.
K: oké. Ehm mag ik vragen wat jou burgerlijke status is?
M: Ja dat mag (lacht)
K: (lacht mee)
M: Ik woon alleen en ik heb een vriend maar die woont niet bij me.
K: oké, nou dan zet ik eh alleenstaand, moet ik dan neerzetten als burgerlijke status. Even kijken hoor. Oke. Nou dan
gaan we beginnen met ’t eh onderwerp de arbeidsinhoud. Ehm mag ik vragen hoe lang je al werkzaam bent bij dit
bedrijf en hoe ’t eigenlijk zo gekomen is dat jij in de sector terecht bent gekomen.
M: Ehm, nou hoe ik hier terecht ben gekomen, is allereerst vanuit m’n kindertijd. Dat ik natuurlijk lekker als klein
meisje in de ronte rende en dacht oh dat vind ik ook geweldig, ik wil ook ponyrijden. Nou ja van ponyrijden, werd ’t
paardrijden, van ’t paardrijden, werd ’t een eh een paardje bijrijden voor een eh een eigenaar en eh ja zo ben ik
steeds meer richting eigen paard gegaan. M’n eigen paard, die heb ik hier ook staan. En ik heb altijd al gezegd als
kind, van ik wil met dieren werken, maar ook een opleiding voor dierenarts‐assistent.
K: Ja
M: en toen had ik zoiets ja ik wil ook nog wel wat met die paarden, dus toen ben ik uiteindelijk m’n opleiding voor
instructeur gaan doen. En eh eerst ben ik op ’t bedrijf waar ik die opleiding heb gedaan wezen werken en uiteindelijk
eh was er voor mij hier ook plaats, dus eh. Want ik had m’n paard al hier staan, dus toen ben ik hier terecht gekomen
en ik denk dat ik dat nu al weer, dat ik hier nu al weer twee, twee en een half jaar werk qua instructie dan. Dus en
daarvoor ja doe je wel eens hand en spandiensten, maar dat is dan eh niet officieel.
K: nee, niet als betaalde arbeidskracht hier?
M: Nee. Nee, dat is gewoon meer omdat je dan als pensionklant hier staat, en dat je dan eens een keer ziet dat er
een gang nog geveegd moet worden, dan pak je er eens een bezem bij. Meer voor je lol.
K: Ja ja
M: Ja.
K: Oké.
M: Dus nee tweeënhalf denk ik eh jaar als eh instructie officieel.
K: Oké.
M: Ja.
K: Kan… mag ik vragen wat je werkzaamheden zijn hier?
M: eh in principe is het instructie, dus gewoon lesgeven.
K: Ja.
M: en daarnaast heb ik op de woensdag ook nog een aantal extra taken, dan werk ik dan op stal, maar dan niet in de
zin van eh dat ik me bezig hou met stalwerkzaamheden, maar dat ik dan de tijd heb om het tuigage te controleren en
de paarden te toiletteren.
K: Oke.
M: dus ehm van de paarden controleer ik op woensdag altijd ’t tuig. Hoofdstel, zadel. Dat ’t allemaal in orde is,
dingen die veranderd moeten worden, vervangen en de paarden of ze d’r netjes bij lopen. Dus eh dat zijn de extra
dingen die ik er naast doe en ja verder eh, dat wat verder voorhanden komt dat eh daar ga je mee aan de gang.
K: dat gebeurd tussendoor…
M: ja ja dat gebeurd tussendoor inderdaad ja.
K: Oke. En hoe vaak… in welke mate kies je zelf de manier van werken uit?
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M: eh nou m’n twee hoofdtaken zijn naast lesgeven, het tuig en het toiletteren. En eh ja dat dat verdeel je een beetje
dat je de ene keer doe je wat, een paar paarden toiletteren de andere keer pak je weer wat tuig mee om te doen. Eh
als ’t een keer nodig is, omdat er op stal weinig personeel is dan eh of vrijwilligers zijn, ja dan spring je daar even in,
bij dus dat is net wat je tegen komt eigenlijk.
K: Oke
M: dus sowieso heb ik voor mezelf één keer in de maand. Moeten de paarden in ieder geval qua tuig gecontroleerd
zijn, ja dat rek ik een beetje.
K: Ja
M: De ene maand, de ene maand, de ene woensdag doe ik de zadels, de andere woensdag de hoofdstellen, de
woensdag d’r op pak ik weer een paarden te toiletteren, en dat ja gaat zo, gaat zo in, met mekaar op en soms heeft
iemand iets van he eh ik ben dat en dat tegen gekomen, wil je daar en daar even naar kijken, nou dan pak je dat even
mee.
K: dus je hebt wel echt zelf je eigen manier, een beetje gedaan om van nou zo ga ik ’t aanpakken.
M: Ja
K: zo doe ik ‘t.
M: Ja
K: en zo ga ik er mee om.
M: Ja, natuurlijk wel in overleg met met de eigenaren …
K: Ja
M: dat natuurlijk sowieso, maar ehm ja en dat pak je natuurlijk ook van hun mee, van goh ik kom dit en dat tegen eh
ik wil dat zus en zo oplossen is dat goed en dan zeggen zij ja of je zou ’t zo doen, ja dat gaat eigenlijk altijd wel in
overleg wel met eigen ideeën natuurlijk. Dus je hebt daar wel de vrijheid in om zelf je dingen te doen zoals je ’t zou
willen.
K: Oke
M: dus dat is wel fijn.
K: Ja. Oke. Helder. Ehm, zijn de taken die je zegt vind je die eh heel divers of zeg je van nou ik vind ze ook wel een
beetje eentonig. ’t Is wel elke keer hetzelfde.
M: ehm… nee valt wel mee, want je comb…. je combineert ’t natuurlijk. Ik ben niet eh van één tot half vier, wanneer
ik weer les ga geven alleen maar met m’n hoofd in de zadelkamer.
K: nee…
M: Ik heb hier ook nog de opslag waar eh, waar de restanten van de zadels liggen, ja dat dat moet ook netjes blijven.
Dus nee je… d’r komt vaak genoeg eens een meisje voorbij.. oh mag ik, wil je even helpen met dit of even helpen met
dat, dan ben je weer even daar mee bezig dus ’t is niet eh standaard eh eentonig werk.
K: nee
M: Niet zoals ik ’t ervaar in ieder geval.
K: Oke. Ehm… ben jij eigenlijk van mening dat de taken die je dan doet zeg maar, die er ook op het hele bedrijf te
doen zijn, dat die een beetje gelijkmatig over iedereen verdeeld zijn naarmate ’t aantal uren dat ze werken?
M: Ja.
K: Ja?
M: Ja, je hebt ook gewoon instructie die alleen maar les geeft en verder geen dingen daarnaast doen.
K: Ja
M: en ehm ik werk nu een hele dag hier en daarnaast werk ik nog vier dagen in de dierenartsenpraktijk en doe ik
daarna nog wel eens een keer een les, maar daarna ben je ook weer klaar.
K: Ja
M: Dan hoef je ook verder niks te doen. En ik heb er heel bewust voor gekozen om s’ochtends een uurtje les te geven
en dan daarna mijn eigen paard te gaan doen en daarna de tijd te hebben om nog wat andere dingen te doen en dat
was vanuit hier ook wel gewenst, dus dat hebben we zo mooi in kunnen vullen. Ehm maar over het algemeen denk ik
dat degene die hier werken allemaal wel. Er zijn een aantal die hebben weer wat andere onderdelen en dat doen ze
er dan naast en daar hebben ze bewust zelf voor gekozen.
K: Ja
M: Nou ook goed.
K: Oke.
M: Ja, nee dat is wel aardig verdeeld. Ja.
K: Oke. Ehm In hoeverre vind jij dat ’t wel eens voorkomt dat er hier wordt afgeweken van werkprocedures, zoals die
zijn eh opgesteld?
M: eh…
K: dus bijvoorbeeld eh nou bijvoorbeeld zijn er misschien bepaalde regels van nou zo doe je ‘t. Bijvoorbeeld met eh
de waterplaats of dat soort dingen. Dat je merkt van nou daar wijken we toch nog wel eens van af, ondanks dat ze
zeggen, het moet zo, omdat…. Weet je wel.
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M: Nee, valt wel mee. Natuurlijk deel je ze altijd wel eens in principe zoals je zegt van eh de de spuitplaats, ja dat
moet in principe altijd gewoon schoongemaakt worden door degene die hem gebruikt heeft, ja dat vergeet iemand
wel eens een keer. Maar ja… in principe moet je ze altijd vast zetten, maar ja d’r zijn ook een aantal paarden die
kunnen niet vaststaan in de spuitplaats, ja dan laat je die losstaan.
K: Ja
M: ja en dat gaat eigenlijk gewoon goed, dus ehm ik denk dat als er vanaf geweken wordt, dat dat uit noodzaak is.
K: Ja
M: en niet uit macht der gewoonte ofzo.
K: Oke, dat is wel een hele goede toevoeging inderdaad. Ehm wordt er vaak, vind je onder tijdsdruk gewerkt, of met
deadlines gewerkt?
M: nee, d’r zijn natuurlijk altijd dingen die wel, zoals ik zeg ’t tuig wil ik één, gewoon uit mezelf één keer in de maand
minimaal gecontroleerd hebben. Ja dat is meer dat ik ’t zelf ook wil, omdat ’t dan gewoon één keer per maand
sowieso gedaan is. En eigenlijk doe ik dat zelfs vaker in de maand, maar eh nee ik ervaar ’t niet als tijdsdruk, tuurlijk
als je les staat te geven heb je natuurlijk wel je tijd.
K: Ja
M: die je voor je les eh staat zeg maar, maar als dat een keertje vijf minuten uit loopt is dat ook geen ramp. Als je
daarna alles maar weer vijf minuten verdeeld. ’t Moet niet zo zijn dat je vijf minuten inloopt, dat kan niet. Dat mag
niet .
K: Nee, nee, nee.
M: dat is iets dat vast is, maar dat ervaar ik nooit als tijdsdruk.
K: Nee.
M: Je hebt gewoon bepaalde lesindeling en ehm ja daar kom ik eigenlijk altijd mee uit en ’t gebeurd gerust eens een
keer dat je misschien eens een keertje uitloopt, omdat er net eentje van af viel of wat dan ook. Maar ehm ja dan loop
je evenredig bij de lessen daarna ook wat uit.
K: Oke. Ja goed. Ehm ’t materiaal waar je mee werkt. Ehm kun je daar misschien iets over vertellen, in de zin van ben
je er tevreden over, heb je zoiets van nou dat kan eigenlijk wel beter.
M: Dat materiaal waar ik mee werk is gewoon mijn pony’s en mijn paarden, dat versta ik vooral onder materiaal.
K: Oke. Ja.
M: Want daarmee geef ik m’n lessen. En daarnaast heb je natuurlijk je zadels en je hoofdstellen.
K: Ja
M: Nou ja, we hebben gewoon een stel hele fijne pony’s en paarden. En ze hebben natuurlijk, de ene heeft een
keertje dit en de ander een keertje dat, maar ja, als instructie weet je dat gewoon en hou je daar rekening mee. en ja
daarmee over de pony’s sowie…paarden, ben ik sowieso heel erg tevreden. We hebben gewoon hele fijn, fijne dieren
staan.
K: Oke
M: En daarnaast ja de spullen die we hebben, zijn ook gewoon oke. We hebben niet eh nou ja zoals je ziet is hier
overal vernieuwing aan de gang, en eh daar eh zijn we eigenlijk constant mee bezig. Dus als er iets stuk is, moet ’t
vervangen worden. En eh als wij, als ik iets tegen kom waarvan ik denk, he dat moet anders, of daar heb je iets
anders voor tegenwoordig of dat dat iets van vroeger is, mag je dat gerust aangeven, wordt echt gerust iets mee
gedaan, dus eh…
K: Heel goed.
M: Ja.
K: Ehm, ander vraagje over ’t werkoverleg. Ik heb begrepen dat er een werkoverleg is.
M: Ja
K: Kun je daar iets over vertellen?
M: eh ja, we hebben nu een werkoverleg uitgestipt, voorheen zaten we altijd met ’t hele instructieteam bij elkaar en
eh, maar dan zit je met een wat grotere groep. En dan lopen de vergaderingen altijd een beetje uit.
K: Ja
M: Omdat iedereen altijd zijn eigen dingetje heeft. Eh dus hebben we ’t nu zo uitgespitst dat we één keer, nou
minimaal één keer in ’t half jaar vergaderen met ’t hele instructieteam.
K: ja
M: toch nog met elkaar omdat je dan toch je groepsgevoel een beetje houdt. Eh want je ziet natuurlijk niet iedereen
elke dag.
K: Nee
M: dus minimaal één keer in ’t half jaar dat we echt met z’n allen doen en daarnaast is ’t nog een keer uitgesplitst dat
eh de instructie door tweeën gesplitst is in het aantal uren hoeveel je werkt dat degene die veel werken met mekaar
zitten en degene die iets minder werken ook met mekaar. Omdat je dan gewoon mooie, mooier, sneller kan
overleggen.
K: Ja
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M: en ehm ja je krijgt dan netjes gewoon een agenda, daar staan altijd een paar vaste punten op, de pony’s, de
paarden, de veiligheid. Dat zijn een aantal dingen die altijd terug komen. En dat wat verder ter sprake komt of op de
planning staat, in de zin van grote evenementen of wedstrijden. Dat staat er vaak ook wel eens op, maar eh ja en
daar wat je tegen gekomen bent.
K: en als je nou bijvoorbeeld problemen tegen komt in je werk kan je dat dan makkelijk daar naar voren brengen?
M: Eh ja ’t is niet zodanig als ik iets nu tegen kom waarvan ik denk dat ’t nu moet besproken worden, dan dan sluit ik
dat natuurlijk direct weer kort. Dan ga je gewoon direct naar Wim of naar Sanne
K: Ja
M: en dan eh als daar iets vervolgens gecommuniceerd moet worden naar de anderen dan wordt dat via de email of
eh d’r is altijd een eh ja hoe noemen we dat eigenlijk, soort update die je dan krijgt van de van dingetjes die
veranderd zijn of als er een pony weg gaat.
K: Ja
M: ja dat kom je natuurlijk van zelf tegen, maar dat ’t even de reden ook waarom die wordt dan niet
gecommuniceerd natuurlijk altijd met de eig… met de met de klanten, maar voor ons is dat vaak wel belangrijk.
K: Oke
M: dus em ja, als er iets tegen kom kan ik dat gewoon altijd direct kortsluiten of met zo’n overleg naar voren
brengen. Als die dan toevallig als er één in de planning staat.
K: Ja. zou je graag nog iets veranderd zien aan dat werkoverleg? Zou je bijvoorbeeld standaard graag ik noem maar
iets, maandochtend een overleg zien dat je echt heel frequent…
M: Ja frequentie is natuurlijk wel goed, daardoor kan je vaak korter vergaderen, maar ’t is lastig op een bedrijf als
dit, waar je natuurlijk vrij veel parttime mensen hebt,
K: Ja
M: Om ze altijd op ’t juiste moment bij mekaar te hebben, dus vandaar dat we ‘m, hij is er zeker en je komt elkaar
vaak tegen, dus je kan vaak ook onderling even communiceren. Ehm maar ik denk als je zegt gewoon frequent één
keer in de twee weken of 1 keer in de week dat is lastig, je hebt gewoon heel veel mensen die verschillende tijden
werken. Dus dat tuurlijk kan altijd beter denk ik maar ’t is wel lastig in de zin van dat je gewoon veel mensen hebt.
K: Oke
M: Ja
K: Nou helder, ehm nog snel een vraag over als je tussendoor een praatje wil maken met collega’s, is daar ruimte
voor? Kan dat?
M: ja
K: Ja?
M: Ja, in je pauzes, als je boven even zit met z’n allen eh is er sowieso even een momentje, of als je leswisselingen
hebt eh dus straks neem ik de lessen van Adri over, dan zeg ik even van goh hoe is ’t gegaan? Dit en dat, ben je nog
wat tegengekomen? Of eh nou als je privé wil bespreken, dan kan dat ook best eventjes tussendoor daar is absoluut
niet een straf dat je gelijk eh hup gelijk door moet, dat je niks mag zeggen tegen elkaar dat eh helemaal niet, gewoon
gaat heel leuk met mekaar samen.
K: Oke super.
M: Ja
K: eh kun je wat zeggen wat je in het algemeen vind van de arbeidsomstandigheden op dit bedrijf?
M: Nou ik werk sowieso met heel veel plezier en ehm ja kom nooit echt iets tegen waarvan ik denk god daardoor kan
ik m’n werk niet goed uitvoeren.
K: Nee…
M: dat ehm nee niet iets geks ofzo, werk gewoon lekker zoals ’t gaat hier, d’r is altijd vernieuwing en als je denkt goh
ik wil iets dan is ’t vaak al onderweg of wordt er al over nagedacht, dus eh, ja, nee ik kan niet iets eh
K: niet echt iets vinden?
M: Nee. Zou ’t zo niet weten (lacht)
K:oke, ehm dan zou ik graag willen vragen wat bij jou ongeveer de verhouding is tussen staand en zittend werk?
M: Ja als instructie sta je natuurlijk vooral veel.
K: Ja
M: Ik ga straks om half vier de les in en om half 7 er weer uit. Dan sta je gewoon. Ja.
K: ja
M: dat is nou eenmaal bij dat vak, ja d’r zijn gerust ook plaatsen waar je wel kan gaan zitten bijvoorbeeld op andere
bedrijven, maar ik vind dat ook niet altijd een positieve werkhouding naar eh naar je lesklanten toe.
K: Nee
M: je komt vaak een stukje overzicht te kort, als je op één vast punt zit soms. Dus ehm ja en als ik gewoon ook op stal
aan ’t werk ben ja dan ben je veel, loop je heen en weer en dergelijke, maar je hebt je pauzes dus je kan gewoon
even in je pauze lekker even zitten. Dus eh nee ik heb niet ’t eh niet ‘t gevoel dat ’t eh te belastend is eh ten opzichte
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van mijn werk in de dierenartsenpraktijk bijvoorbeeld, daar werk, loop ik ook veel, sta ik ook veel, maar zit je ook
vaak achter de balie en dat wisselt zich met elkaar af.
K: eh komen er wel eens onveilige situaties voor bij je werk of bij de uitvoering van je werk?
M: ehm, nee niet voor mij. Je werkt natuurlijk met levend materiaal, dus daar heb je altijd dat je rekening moet
houden met paard en mens dus ja daar moet je altijd bij opletten, en paarden zijn levende dieren dus er kan altijd
iets gebeuren.
K: Ja
M: en ik denk dat dat op een ander bedrijf ook zo is, maar niet in de zin van dat ik denk van he, eh een deur die niet
goed sluit en gevaarlijk is voor open waaien of wat dan ook, in de zin van materieel niet, maar je hebt natuurlijk
altijd je paarden. Ja dat blijft een paard en een levend wezen brengt onverwachte situaties soms met zich mee en ja
daar moet je zo goed mogelijk op inspringen. En daar wordt ook zo veel mogelijk aan aan gedaan eh omdat eh ja alle
risico’s gewoon zo klein mogelijk te houden. Want ja ’t blijven paarden.
K: Oke.
M: Ja. dat sowieso.
K: Ja. daar heb je gelijk in. Eh vind jij dan dat ’t werk op zich dan gezondheidsrisico’s met zich meebrengt?
Bijvoorbeeld …
M: Nou ja, niet in, niet in de zin eh van instructie
K: Nee?
M: voor mij niet ehm, ja je staat natuurlijk wel vaak buiten en dergelijke dus je moet ook gewoon in elke werksituatie
of dat hier is of in een ander beroep, ja gewoon op jezelf letten. Dat sowieso. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ooit op een
ander bedrijf een uurtje heb staan lesgeven en toen zat ik helemaal onder ’t stof en ik hoestte me helemaal ’t gek,
terwijl ik hier dan rustig drie of vier uur sta les te geven en nergens last van heb. Ja dan denk ik dat brengt wel risico
voor je mee als je daar een uurtje staat, dan en ik zit helemaal onder ’t stof dat is natuurlijk niet fijn en zeker niet
voor je gezondheid. Maar daar heb ik hier bijvoorbeeld helemaal geen last van.
K: Want de ondergrond hier is anders dan daar is dat het verschil of?
M: Ja, die bodem was heel droog, heel stoffig en ja als je paarden d’r in heb lopen dan komt dat stof los dat stuift
omhoog en ja dat dwarrelt ook weer neer (lacht) en dat adem je natuurlijk ook in, dus dat is in in die verhouding eh ja
daar ervaarde ik dat als heel erg onprettig.
K: Ja
M: Maar dat heb ik hier niet, onze banen worden gewoon goed onderhouden, zijn niet stoffig en worden regelmatig
vervangen en natuurlijk je werkt met stro en hooi dus er is meer stof als in een laboratorium bijvoorbeeld, maar ja
daar heb je ook weer andere risico’s. dus eh
K: Want heb je ook bescherming hier bijvoorbeeld tegen het stof, in de zin van een mondkapje of iets?
M: Nou als ’t echt te erg is, dan is ’t gewoon ook niet goed en moet ’t eigenlijk ook gewoon ook niet gebruikt
worden. ’t Stro bijvoorbeeld, als dat dus slecht is, ehm op nee op dit moment niet en als ik sta te vegen of wat dan
ook maken we alles nat
K: oh ja
M: dus dan beperk je dat ook al, dus ehm ja, nee ik ervaar niet eh niet m’n werk als onveilig ergens of eh iets
dergelijks nee.
K: Werk jij eigenlijk vaak in een gebogen houding, bijvoorbeeld een gedraaide houding of eh?
M: als ik sta les te geven niet, als je op stal aan ’t werk bent ja denk dat ’t natuurlijk altijd wel iets is waarvan je denkt
dat moet anders.
K: uhu
M: maar dat is,….. als ik m’n zadel sta te controleren bijvoorbeeld, hang ik ze zodanig voor mij op een hoogte dat ik
daar gewoon goed bij kan en ja je moet ze wel eens van een hogere positie af pakken, maar dat is maar heel kort en
dat is niet iets wat je eh zestig keer per dag doet.
K: Nee
M: dus dat eh, ik denk dat dat eh niet heel belastend is voor je.
K: maar als je die aspecten nou een beetje samen pakt, vind jij ’t werk dan fysiek zwaar, door misschien ’t tillen van
zwaardere objecten of bijvoorbeeld weersomstandigheden, dat je toch misschien als je buiten werkt, dat je in de
weersomstandigheden werkt. Hou Hoe zit dat?
M: Nou kijk als ik in de winter sta je of in die overdekte hal of hier in de binnenbaan
K: Ja
M: ja tuurlijk, is de temperatuur laag. Dat, lager als gemiddeld en eh sta je soms ook met min drie les te geven, ja dat
is nou eenmaal zo eh en dat ervaar ik niet als, als vervelend, tuurlijk moet je je daar gewoon op kleden.
K: ja
M: weet je dan trek ik eh zestig lagen aan en thermo ondergoed en eh ja dan kan ik er flink tegen aan dus eh nee
maar verder heb ik niet ’t eh ja zwaar belastend, je staat maar ja je loopt ook veel, dus ’t is niet dat je alleen maar
stilstaat en eh
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K: nee.
M: voor mij is ’t niet zwaar belasting, ik kan me voorstellen dat ’t voor anderen misschien eh anders opvatten, ja.
K: Oke. Heb ik nog een paar vragen over de arbeidsvoorwaarden. Eh kun je misschien wat vertellen over de
verschillende loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden die hier worden aangeboden?
M: eh nou ja als er een cursus is die aangeboden wordt via het bedrijf, ja dan krijg je dan gewoon van te horen en
mag je daar eh zelf op inschrijven als je dat wil
K: ja
M: ehm ja als ik zeg ik wil graag een opleiding doen en dat past in de, in de strategie van ’t bedrijf zeg maar dan eh,
dan eh dan wordt daar ook gewoon eh gewoon vergoeding voor geboden. Dus als ik iets zou willen zou daar zeker
mogelijkheden toe zijn en ehm ja en we hebben met regelmaat doen zelf dingetjes eh ja zorgen dat we met ’t
instructieteam eh iets leuks doen en ook nog iets daarvan kunnen,
K: oh ja
M: leren zeg maar. Dus daar is sowieso één keer per jaar eh is daar altijd aandacht eh voor, en daarnaast worden er
natuurlijk met regelmaat cursussen vanuit ’t FNRS of vanuit andere organisaties aangeboden en daar krijg je eigenlijk
altijd een mailtje van, van joh we hebben dit binnen gekregen, wie wil er heen, wie vindt ’t leuk. Eh en dan eh ja als je
daar niet, niet eigenlijk nooit op reageert dan wordt er ook wel eens gezegd van joh eh, zou je niet eh ….
K: eens een keertje ….
M: meegaan. Nee, dus daar wordt wel op gelet. Ja.
K: is dat, en met de loopbaanmogelijkheden, is dat een beetje ’t zelfde. Heb je kans om door te groeien binnen ’t
bedrijf? Of zeg je van nou, ’t is..
M: Eh ja. zeker. Ja Ik ben begonnen bij de pony’s eigenlijk, ja dat is, de één zegt makkelijker, de ander zegt niet
(lacht). ’t Is net hoe je ’t ervaart denk ik. Wat je met kinderen handig bent of niet.
K: Ja
M: Maar ehm ja eh in de loop der jaren pak je dan eh de paarden er een keer bij en wat moeilijkere lessen, eh wat
hoger niveau en eh privelessen. En dan begin je met een priveles gewoon, met een vrij makkelijke en dan ja als je
daar wel eh daar kan je wel groeien. En dan kan je natuurlijk ook zelf achteraan, ’t is ook maar net wat je zelf wil. Kijk
op dit moment ben ik erg tevreden met dat wat ik doe, maar als ik zeg van eh nou ik wil wat meer dan is daar zeker
een mogelijkheid voor. Ja.
K: oke. Ehm hoeveel vrijheid heb je met ’t opnemen van verlofdagen?
M: eh ja daar kan je redelijk goed zelf bepalen.
K: Ja
M: eh voor de zomerperiode wordt dat altijd eh, moet je dat even melden van te voren en dan wordt ’t voor je
geregeld dat er iemand lesgeeft. Daarbuiten ben je vaak vrij om dat zelf te regelen en dat is ook meestal niet zo’n
probleem om dat je dat allemaal met mekaar doet. De één vraagt mij een keer, ik vraag een ander een keer.
K: ja
M: je hebt vaak je vaste mensen. Je wil ook niet elke keer, ’t als er een keer iemand anders moet staan dat er weer
iemand anders staat, dus je probeert ook altijd beetje dezelfde te regelen, maar ehm ja als ik zeg ik wil graag die en
die week vrij dan eh moet ik ervoor zorgen dat er iemand is en als dat in een zomerperiode valt dat er veel vrij is en
dat er veel lessen uitvallen omdat er weinig mensen zijn, wordt dat meestal geregeld vanuit hier.
K: Oke
M: dus eh
K: Helder. Ja ehm hoe vind jij dat ’t geregeld is met de werk en rusttijden die hier eh…
M: ja vrij duidelijk.
K: vrij duidelijk?
M: ja. ik was eh dat ik hier net kwam was ik altijd zo van eh hup ik werk gewoon lekker door, en oh eh ik maak even
dit af, maar eh dat trok denise m’n “vorige”(note Karin:niet duidelijk hoorbaar)… me aan de jas van nou we gaan
lekker even boven zitten hoor, eh kom je nu mee? oh ja oke, is goed (lacht). Dus ja dat ben ik nu wel gewend. Je hebt
daar vrij duidelijke tijden in, en eh wanneer je gewoon even lekker kan zitten en lunchen en eten en dergelijke.
K: Zijn dat ook echt rusttijden, of wordt je vaak geïnterrumpeerd?
M: Nou meestal kan je onder de middag, sowieso is vaak dat je echt gewoon even rust hebt en dat je echt even
lekker zit en zo rond eh deze tijd eh als je nog even voor je les zit dan eh ja zijn er altijd kinderen die even vragen och
juf mag ik even ruilen of mag ik dit of mag ik dat. Maar dan stuur ik ze meestal door naar iemand anders, dus ik, als ik
’t zelf zo kan beantwoorden dan doe ik ’t zo
K: ja
M: en als ’t iets is van he joh wil je even helpen , dan zeg ik meestal van nou die en die is nog even op stal eh vraag ’t
daar en daar even aan. En dat ervaren ze dan ook niet van dat is vervelend dus eh.
K: zou je dan bijvoorbeeld eh vinden dat er nog wel wat veranderd kan worden, door bijvoorbeeld een plek te
creëren waar je luncht en dat je echt helemaal niet gestoord wordt, zodat je echt een honderd procent lunch hebt, of
zeg je van nou…?
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M: eh
K: ik vind ’t niet zo erg.
M: Nee ik vind ’t zelf niet erg, ook omdat je dan wat meer overzicht op ’t bedrijf hebt. Weet je als we echt buiten ’t
bedrijf zouden zitten zeg maar, dan heb je ook geen overzicht op wat er in de bak gebeurt.
K: nee
M: dus als er dan iets is waarop je moet inspringen dan moeten ze je echt opbellen of halen en dus dan eh ja dat
duurt gewoon langer.
K: ja
M: dus dan eh ja, nee ik ervaar ’t niet als onprettig om om,
K: nee
M: op de momenten dat ’t druk is,er toch tussen te zitten en ja vaak kun je ook aan lichaamshouding weet je al zien
van, even eh… (lacht)
K: even niet (lacht mee).
M: even niet.
K: ehm…De beloning die je ontvangt. Soms wel eens een precair onderwerp. Ehm…vind je dat dat een redelijke
beloning is, het salaris dat je ontvangt?
M: ja, als je een werkgever vraagt, werknemer vraagt zegt die natuurlijk ik vind ’t altijd meer prima. Nee, voor het
werk wat je doet en de opleiding die je daarvoor gedaan moet hebben en eh de risico’s die het met zich mee zou
brengen, ja op dit moment wel. Tuurlijk, meer is altijd fijn. (lacht)
K: Maar als je dat bijvoorbeeld zou vergelijken met een ander bedrijf, jouw functie bij een ander bedrijf denk je dan
dat je omdat dat ongeveer ’t zelfde is, de beloning hier of daar?
M: ja…. ik denk dat ’t in de, in de sector wel redelijk gelijk is je krijgt meestal vaak gewoon echt ’t minimum wat je in
ieder geval moet hebben.
K: Ja
M: en tuurlijk zal er eentje iets meer zijn als de ander, maar ik denk niet dat dat eh met tien euro verschilt ofzo.
K: nee
M: Ik denk niet dat als ik nou op een ander bedrijf ga werken, dat ik in ene tien euro meer ga krijgen. Dat eh… dat
niet, maar goed.
K: Heb je ’t een probleem gevonden, ’t feit dat er, dat ’t salaris lager ligt in deze sector?
M: Nee, ik heb er zelf heel bewust voor gekozen. Weet je in m’n andere werk is ook niet een heel dik betaalde baan,
dat is ’t altijd al geweest, maar dat wist ik ook voordat ik aan de opleiding begon. En dat wist ik ook voor dat ik de
paarden in ging. Paarden is altijd hard werken,
K: ja
M: en ja gewoon alles kost veel geld in deze sector. Dus ja
K: ja, ehm dan heb ik zeg maar nog een vraagje, heb jij enig idee wat eh jou eh wat de, wat jij kost zeg maar voor de
eigenaar? In totaal wat jij zeg maar jaarlijks de eigenaar kost om je hier te laten werken?
M: Nou ik weet wel dat wij nooit heel goedkoop zijn, zeg maar over ’t algemeen. Werkgevers moeten altijd betalen
voor een werknemer. Dat, dat weet ik wel, ook vanuit m’n ander bedrijf hoor, maar om nou een bedrag te noemen,
dat zou ik zo niet eh niet eh weten.
K: nee.
M: dat zou ik zo niet weten, maar d’r zal gerust een behoorlijk deel voor eh afgedragen worden.
K: en heb je zoiets van ik zou dat best wel willen weten, wat ik ongeveer kost voor de werkgever, zou jou dat extra
motiveren bijvoorbeeld of denk je van eigenlijk is dat niet echt van toegevoegde waarde?
M: Nou ik weet niet of ik daardoor in ene harder ga werken. Nee.(lacht)
K: (lacht mee) heel goed.
M: Ik weet niet of ik dat eh, ik denk weet je als je je werk leuk vindt en en ’t naar je zin hebt,
K: ja
M: dat je gewoon, ook ja dat dan ook ’t geld, in deze sector is ’t ook gewoon vooral veel hobby en omdat je ’t leuk
vindt
K: ja..
M: weet je als je geld wilt verdienen, dan moet je niet in de paarden gaan werken.
K: ergens anders gaan werken.
M: ja, maar dat weet ik denk ik iedereen hier in deze sector in de ronte loopt dus eh nee.
K: Oke
M: Nee, ik weet niet of ik daar in ene zo heel veel. Goh ik zal eens achter m’n oren krabben en denken…
K: Nou oke,.
M: misschien moet ik even voorzichtig zijn met dingen, maar eh nee.
K: nee?
M: Nee.
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K: Oke.
M: Ik geloof niet dat ik daar eh persoonlijk heel veel meer voor eh ga doen.
K: Nou, laten we even een stap maken naar het overwerken dan. Eh…Kun je misschien iets over vertellen. Gebeurt
dat frequent? Eh hoe is de compensatie daarvoor?
M: Ehm nee, ik weet niet dat ik heel erg veel overwerk.
K: Nee?
M: Nee, want je lessen zijn gewoon je lestijden. En eh als eh als je ergens anders in een les gegeven moet worden, n
je wordt daarvoor gevraagd, wordt je daar ook gewoon voor betaald. Dus eh nee ’t is niet dat ik zeg, van goh ik werk
wekelijks altijd een dag over of zo.
K: Nee.
M: nee, dat niet.
K:oke
M: weet je als ’t gebeurt, wordt je daar ook gewoon netjes voor betaald. Ja.
K: Nou laatste vraag over dit onderwerp dan, ’t verloop in dit bedrijf, heb je daar enig inzicht in?
M: Nou we werken al vrij lang met ’t team zoals ‘t hier staat, we hebben niet , volgens mij een heel hoog verloop.
K: Oke
M: en ehm als ik ’t over ’t algemeen kijk ook qua pensionklanten, pony;s en paarden, dat is ehredelijk stabiel. Dus eh
K: een beetje gelijk.
M: Ja.
K: en als ’t wordt ingevuld, zeg maar als er wel een vacature is, krijg je dan vaak een tijdelijk contract, of heb je een
idee van nou, hoe wordt dat dan ingevuld?
M: Ja dat durf ik je niet te zeggen. Sinds ik hier werk heb ik gewoon een vast contract eh
K: Oke
M: dus ja hoe dat met anderen gaat, dat dat weet ik niet, dat zal denk ik per geval verschillend zijn. Dat dat durf ik
niet te zeggen.
K: Oke
M: heb ik geen zicht op.
K: ’ t laatste thema zeg maar……in hoeverre vind jij dat de leiding eh goed rekening houdt met jouw mening?
M: ja, daar wordt wel degelijk rekening gehouden.
K: Ja
M: Ja. als ik iets aangeef waarvan ik denk he dat mag anders of dat kan anders, om een voorbeeld te noemen, laatst
zei ik van eh, we hadden op m’n andere werk een aid training.
K: ja
M: is dat misschien een idee om dat hier ook toe te passen. Omdat ik dat toch wel als nuttig ervaarde. Eh en eh
reanimatie zat daar bij, oh ja dat is eigenlijk wel eh, ja..
K: wel goed.
M: Ja , wel eh dan wordt je er weer even bewust van gemaakt, ze zegt je bent er altijd wel bewust van dat je dat
soort dingen moet bijhouden, misschien kunnen we kijken of we dat in het aankomende jaar is een keer in kunnen
passen. Dus ook wordt dan wel gelijk positief op gereageerd. En als ’t niet wenselijk is dan, dan wordt daar niet
zodanig negatief over gedaan dat je denkt van nou ik zal maar niks meer zeggen, want eh ’t is toch niet goed.
K: Nee
M: Nee, dat eh eerder wordt ’t altijd in overleg gedaan. En dat is eigenlijk wel heel eh heel fijn. Ja,
K: Oke. Heb je ’t idee dat je genoeg waardering krijgt voor je werk?
M: Ja
K: Ja?
M: Ja hoor, ja.
K: Oke en wordt je ook genoeg op de hoogte gehouden van wat er een beetje speelt in ’t bedrijf, of?
M: ja, weet je d’r is gewoon sowieso een logboek, waar alles in staat.
K: Oke
M: en eh weet je, ik ben hier sowieso elke dag voor m’n paard, dus vaak genoeg hoor je dingen al voordat je
überhaupt officieel aan ’t werk bent. Ehm ja je spreekt metcollega’s onder elkaar, dus ’t is vaak eh even kort dit, dat,
zus, zo, of eh ja meestal als er iets heel dringends is dan wordt er gewoon een mail uitgedaan, dat is tegenwoordig
zo handig van de mail. En dan weet je ’t ook.
K: weet je ’t ook.
M: Ja
K: Nou, dan heb ik nog even twee korte afsluitende vragen. Eh allereerst, in ’t onderzoek kijk ik ook naar de grootte
van de bedrijven, en denk jij dat de grootte van het bedrijf ook van invloed is op een aantal van die thema’s die we
besproken hiervoor, zoals de arbeidsomstandigheden of de voorwaarden.
M: Ja, ik denk ’t wel.
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K: Ja?
M: Ja
K: En ik welke zin?
M: eh ja als je een kleiner bedrijf hebt, heb je vaak ook minder mensen werken, en dan wordt druk op die mensen
natuurlijk wel als er iets is even hoger.
K: Ja
M: en wij hebben een een vrij breed team in de zin dat we veel mensen hebben, dus als er iets is wordt dat over die
mensen gewoon ook verdeeld. En dat hangt natuurlijk ook samen dat je gewoon een wat groter bedrijf bent. Dat je
gewoon meer personeel hebt, en duidelijk personeel voor de instructie, voor de stal, we werken veel met
vrijwilligers,
K: Oke
M: en ehm, nee daar eh. Ik denk dat dat zeker eh wel van invloed is. Kijk als je op een klein bedrijf werkt ,dan heb je
vaak al niet zo veel vrijwilligers
K: Nee
M: dus dan zal dat meer de druk op jouw schouders leggen, als er iets moet gebeuren.
K: Want hoe is dat een beetje geregeld met de vrijwilligers hier is dat eh…?
M: eh op de middag zoals nu hebben we een aantal vrijwilligers meedraaien die hier een vaste middag hebben.
K: Oke
M: en die werken onder een eh vast stalpersoneel he, dus je had net Denise hier zitten, die he die is dan hun
aanspreekpunt, daarnaast ben ik dat als er dingetjes zijn.
K: ja
M: dus ehm ja en die eh die worden daar ook gewoon voor beloond, in de zin van eh, volgens mij is er een zwerfkaart
die ze eens in de zoveel tijd mogen gebruiken in een les inzetten van nou dan mag ik een keer extra rijden. Op dagen
dat er feestdagen zijn, pony’s eruit moeten en we natuurlijk geen lessen hebben, worden zij daarvoor gevraagd. En
dat vinden hun juist alleen maar leuk, leuk om te rijden. Dus dat is dat is denk ik niet heel veel bedrijven, eh komt dat
voor,
K: nee
M: althans ik ben ’t nog niet eerder echt zodanig tegengekomen en ’t werkt hier heel erg fijn. Ja.
K: eh vind jij in de sector, laatste vraag, dat er genoeg wordt gedaan op het gebied van sociaal arbeidsbeleid? Dus
denk bijvoorbeeld aan de CAO, dat die er momenteel niet is.
M: Nou ik denk dat daar wel meer achteraan gegaan mag worden, en dat daar gewoon duidelijkheid in is.Ja dat
moet denk ik voor elke sector, ergens terug te vinden zijn en ik vind dat niet alleen hier in deze sector, maar
meerdere sectoren wel vaak eh niet altijd duidelijk is.
K: Nee en als je ’t, als je ‘t algemeen zou pakken, de sociaal arbeidsbeleid?
M: Hoe bedoel je?
K: zeg ’t ‘t werken van mensen en ’t samenwerken van mensen die binnen een structuur en een cultuur van een
bedrijf, dat is een beetje sociaal arbeidsbeleid. Dat daar nog wel wat door de sector in het algemeen wat aan
veranderd zou kunnen worden.
M: Ik denk dat dat heel erg per stal en per bedrijf verschilt. Ik denk, er mogen best wel algemene richtlijnen zijn,
maar dan moet je oppassen dat je ’t ook kan toespitsen naar bepaalde bedrijven. Natuurlijk manegebedrijven waar
niet heel veel manegepaarden staan, maar wat meer pensioenklanten en ja die samenstelling, dus ik denk dat je dat
ook per bedrijf wel eh moet kunnen inpassen zeg maar, dat er een zodanige richtlijn is dat je dat niet meer kan
uitvoeren op een ander bedrijf…..
K: Nou dan zou ik afsluitend zou ik je nog willen bedanken gewoon. Erg bedankt want eh ja ’t zorgt er toch voor dat ik
dit onderzoek kan verrichten en eh dankzij jullie medewerking.
M: Ja
K: Dus eh nou bij deze hartstikke bedankt.
M: graag gedaan.
K: Ik zal je nog even een hand geven.
M: ja
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Empirisch onderzoek interview Bedrijf 2
Medewerker 2: 19 mei 2010
K: Interviewer
M: Medewerker 4

K: .... eh ik zal me allereerst even nog voorstellen, ik ben Karin en eh ik ben student Bestuurs‐ en
Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Eh ik doe daar de masterstudie Strategisch Human Resource
Management. Dat is mijn specialisatiestudie, eh in het kader hiervan doe ik een onderzoek naar sociaal arbeidsbeleid
hier in eh de hippische sector en daarvoor onderzoek ik vier maneges, en één daarvan zijn jullie. En bij iedere manege
doe ik een aantal interviews en nou ja, jij bent één van de mensen die ik hier interview.
M: Ja Oke.
K: Ja?
M: Ja
K: eh ’t gaat ongeveer zo’n half uur duren, ik heb er een aantal gehad van twintig minuten, en ook één van veertig
minuten. Dus…
M: ja
K: dat ligt er net een beetje aan ehm, ’t zal dus ingaan op vier aspecten van de kwaliteit van de arbeid, wat dus een
beetje zeg maar een meer praktische manier van Sociaal Arbeidsbeleid is. Daarin behandel ik de
arbeidsomstandigheden in het bedrijf, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen. Dat zijn een
beetje de vier dingen. Eh dit interview wordt helemaal anoniem verwerkt. Dus in principe worden jouw gegevens
alleen bij mij bekend en voor de rest wordt nou ja je anoniem in verwerkt, als een cijfer zeg maar gewoon.
M: Ja, ja hoor .
K: Ehm Nou ja, heb jij nog zelf enige vragen eventueel voor mij?
M: Nee
K: Nee?
M: Eigenlijk niet. Nee hoor.
K: Oke. Nou ik ga ’t interview thuis na afloop dus uittypen, wil jij ’t eerst in zien voor dat ik ’t ga verwerken? Of zeg je
van nou eh…
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M: Ik geloof ’t wel, ja.
K: Oke, hartstikke goed. Nou dan ga ik gewoon beginnen. Ja, ik heb eerst een aantal persoonlijke vragen.
M: Ja
K: Het eerste wat ik moet vragen die weet ik al wel denk ik.
M: dat lukt eh
K: dat lukt me wel. Mag ik weten wat je leeftijd is?
M: Ja, 23 jaar.
K: 23 jaar. Wat is de hoogste opleiding die je genoten hebt?
M: Ik heb mbo gedaan.
K: mbo. En was dat in deze sector of was dat een?
M: Nee, sport en bewegen.
K: Nou ja….
M: wel een beetje natuurlijk, maar voor deze sector heb je nog een aparte opleiding nodig.
K: Ja, eh hoelang ben je al werkzaam in deze sector?
M: ehm ik denk vanaf 2007.
K: Oke
M: dus eh…
K: dat is ongeveer drie jaar.
M: ja
K: Ja? En mag ik vragen wat je burgerlijke status is?
M: Ik woon nog thuis, gewoon bij m’n ouders.
K: ja. Oke. Ja. Oke. Nou dan ’t eerste thema waar we ’t over gaan hebben is de arbeidsinhoud. Ehm ik wilde graag
weten hoe lang je al werkzaam bent bij dit bedrijf speciaal en waarom je eigenlijk gekozen hebt om te werken in deze
sector en bij dit bedrijf?
M: Nou ik werk hier vanaf 2007. Ik heb wel al vrijwilligerswerk en zo daarvoor hier gedaan, en ik ben hier ooit
begonnen met eh ponyrijden en ja zo eigenlijk een beetje doorgestroomd. Beetje achter de bar en eh nou ja en ik
doe ook een opleiding voor het lesgeven.
K: Oke
M: dus ik ga hier vanuit gewoon eh steeds verder.
K: Oke super.
M: Ja en dit bedrijf, m’n vader reed hier ook en m’n zus. Dus ja ’t is gewoon eh Ja ik had geen keus. Nee hoor (lacht).
Nee maar dat eh was gewoon vanzelfsprekend eigenlijk.
K: Oke kun je iets vertellen over de werkzaamheden die je hier verricht?
M: ehm ja ik doe eh op stal werken, dus gewoon ’t eh ’t vegen, ’t uitmesten en zorgen voor de paarden en pony’s. en
ik sta achter de bar op woensdag en vrijdagavond. En nou ja dat zijn ook taken als schoonmaken en klanten helpen
natuurlijk en eh…
K: ja
M: nou ja de lessen afmelden en nieuwe lessen zoeken voor iemand. Klanten ontvangen. En eh nou lesgeven doe ik.
Ik ben nu bezig met de opleiding dus ik veel oefenen in de, als iemand ’t niet kan, dan staat Wim d’r nog even bij.
K: Oke.
M: en ehm nou ja dat is eigenlijk. Dat zijn drie verschillende dingen die ik hier….
K: die je hier doet…
M: doe. Ja.
K: Oke
M: en dan vakantieactiviteiten met kinderen, met ponykampen en eh allemaal extra dingetjes eigenlijk, buitenritten
en zo.
K: Oke, en als we nu even naar die taken kijken, heb je ’t idee dat je zelf je eigen invulling kan geven aan de taken?
De manier waarop je werkt?
M: Ja, eigenlijk wel.
K: Ja?
M: Ja.
K: En kun je daar wat over vertellen?
M: Ehm ja ’t is, d’r zijn natuurlijk wel dingen die er standaard moeten gebeuren en eh nou ja dat wordt ook altijd
gedaan, maar je kunt zelf wel een beetje invullen, logische volgorde maken van je dag en eh sommige dingen moeten
echt ’s ochtends, als er medicijnen moeten geven, maar verder eh ja als ’t maar gebeurt.
K: Oke. Helder. Vind jij die taken eigenlijk heel divers van aard of zeg je van nou ik vind ’t toch wel een beetje
eentonig? Want ’t Is elke dag ’t zelfde ofzo. Hoe zit dat?
M: nee, ik doe hier best wel veel verschillende dingen, dus de ene dag sta ik achter de bar, de andere dag op stal. Dus
dat is al voor mij heel afwisselend.
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K: Ja
M: En ja ’t is elke keer, vind ik, wel weer anders voor mij.
K: Ja
M: ’t geldt misschien niet voor iedereen hier, maar wel eh voor mij.
K: wel voor jou. Oke. Heel goed. Ehm heb jij ’t idee dat de taken die er zijn in ’t bedrijf dat die eigenlijk een beetje
gelijk over iedereen verdeeld zijn, weet je naargelang ’t aantal uur dat iedereen werkt?
M: Ja, je bedoelt iemand die, net als denise, die fulltime werkt hier
K: Ja dat je bijvoorbeeld ’t idee hebt dat jij bijvoorbeeld altijd loopt te rennen om alles te kunnen doen en dat een
ander altijd ruim de tijd neemt om minder te doen.
M: Nee.
K: Nee?
M: Nee, dat is wel eh goed verdeeld.
K: Oke, in hoeverre komt ’t eigenlijk voor dat werkprocedures die er zijn gezet, bijvoorbeeld van nou, zo moet je
dingen, bepaalde dingen doen dat daar vanaf geweken wordt door jullie?
M: Ehm, even denken ja. ehm..
K: bijvoorbeeld eh we hadden ’t net over, ik had ‘t met de vorige over de spuitplaats.
M: ja
K: he dat er bijvoorbeeld van nou dit is de manier waarop wij dit op de spuitplaats met onze paarden doen, en dat je
eigenlijk zoiets hebt van eigenlijk doen we dat vaak anders, want, weet je wel. Een beetje zo’n.
M: ja. nee ik eh
K: nee?
M: Nee dat vind ik niet. Ben ik ’t wel mee eens met dat soort dingen. Ja.
K: Oké hartstikke goed. Eh werk jij vaak met deadlines of onder tijdsdruk?
M: Nou nee eigenlijk niet. Ik heb meestal wel alles eh op tijd af en eh ja, we hebben wel is ’s morgens, maar dat is
meer omdat je dan net voor je pauze denkt, even opschieten nu.
K: dan dat je echt werkt van nou ik heb een eh, aan ’t eind van de dag moet dit en dit en dit.
M: Nee, de meestal red je dat wel.
K: Oké kun je iets vertellen over de materialen waar je mee werkt. Ben je daar tevreden over?
M: Ja, we hebben wel ’s dat ’t eind van een bezem bijvoorbeeld dat ze op zijn, dat je denkt nou, of dat je echt een
goede aan ’t zoeken bent, als je dan met z’n drieën bent, we hebben maar twee goede dan, dat is dan wel eh beetje
jammer. Maar ehm…ja verder eh hebben we best wel eh vind ik wel voldoende spullen en redelijk kwalitatief goede
spullen.
K: Oke. Eh wil ik wat vragen over het werkoverleg. Is er een regelmatig werkoverleg? En als je bijvoorbeeld
problemen hebt in het werk, kun je die dan makkelijk naar voren brengen daar?
M: Ja we hebben meestal op donderdag werkoverleg, maar dat is de laatste tijd een beetje, af en toe er een beetje
bij ingeschoten, ook omdat er vakanties waren en dan neem je ook zelf vrij.
K: Ja
M: En ehm..nou meestal is ’t op donderdag om de week eigenlijk standaard.
K: Ja
M: En.. als je problemen hebt kun je eigenlijk altijd wel eh ja je verhaal kwijt.
K: dat kan daar inderdaad ook?
M: Ja, kan daar ook, maar meestal is ’t als je.. wim heeft dan liever dat je van te voren even meld als er wat is, of ’t is
meestal, of anders moet je wachten tot donderdag natuurlijk. Je kunt maar beter eh gelijk vertellen vind ik.
K: Oke. Ehm is er genoeg gelegenheid voor een praatje tussen door met collega’s?
M: ja.
K: Ja?
M: Ja,
K: en is dat in pauzes of?
M: Ja, ja hoor of als je samen staat te vegen, dan eh ja, das wel gezellig. (lacht)
K: eh als je problemen hebt, gewoon tussendoor kan je dan makkelijk contact opnemen met de eigenaar?
M: Ja
K: Ja? is er een beetje een hoge drempel om naar hem toe te gaan, of heb je zoiets van nou als er iets is ga ik gelijk
wel.
M: Nee, misschien voor de één iets eh makkelijker als voor de ander, maar ja, daar heb ik niet zo’n moeite mee.
K: Oke. Nou dan komen we bij de arbeidsomstandigheden. Eh wat vind je van de arbeidsomstandigheden in dit
bedrijf?
M: Wat bedoel je daar precies mee?
K: Nou de omstandigheden waar je onder werkt, dus bijvoorbeeld je werkt veel in de kou of juist niet,
M: oh zo ja,
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K: dat je zegt van nou d’r is genoeg gedaan om de wind buiten te houden. Weet je dat gevoel, dat je werkt
M: ’t is hier vrij koud ja.
K: Ja
M: in de winter, als ’t echt vriest, natuurlijk afgelopen winter was echt ’t echt heel erg,
K: Ja
M: en dan zijn de waterleidingen stuk en of ten minste bevroren of dicht.
K: Ja
M: en dan moet je met de hand alles water geven en dat is wel een eh vrij frisse klus.
K: Ja
M: Ja, ’t is hier in de winter echt wel eh
K: wel koud……..
M: wel koud, als je les staat te geven, dan eh heb je altijd koude voeten wat je ook aan trekt. (lacht)
K: Oke. Eh wat is ongeveer een beetje de verhouding tussen staand en zittend werk bij jou. Dus in hoeverre sta je
tijdens je werk en
M: Nou op stal sta je eigenlijk altijd.
K: altijd…
M: Ja, ook als je paarden aan ’t rijden bent zit je wel natuurlijk, maar ja ’t is wel actief. En met lesgeven vind ik ietsje
minder actief. Dan kan je natuurlijk altijd eventjes eh op zo’n blok eh gaan zitten als je ’t echt eh, maar meestal heb je
wel genoeg te doen om te blijven staan en eh nou hier achter de bar eh kan je wel wat meer de tijd nemen. Zeker op
woensdag sta ik gewoon de hele middag.
K: Ja.
M: dus dan eh als je dus in ’t begin alles doet kun je daarna een beetje uitrusten, tussendoor als die meiden boven
komen om pauze te houden dan pakken we ook een kruk en dan eh gaan we even zitten, ja.
K: Oke. Vind jij dat er wel eens onveilige situaties voorkomen in ’t werk?
M: Nou, ehm nou niet, ’t zijn meestal echt hele kleine dingetjes.
K: Ja
M: maar nee, we hebben daar ook altijd overleg over en eh dat is op die donderdag altijd. ’t Gaat vaak ook altijd over
veiligheid.
K: Ja
M: dus nou, niet echt.
K: Nee?
M: Nee, nou ja kleine puntjes, als iemand ’t hek open laat staan, of eh
K: Ja
M: eh ja
K: dat komt wel eens voor?
M: Ja, of dat ja, of als ze aan ’t rijden zijn, pensionklanten bijvoorbeeld, dat ja als ’t paard ervan door gaat en hij gaat
naar buiten dan eh heb je natuurlijk niks meer.
K: nee, precies. Oke. Vind jij dat er gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan dit werk?
M: Nee, ik denk van niet, nee als je met die schoonmaakmiddelen goed omgaat, dan eh
K:dan niet
M: nee.
K: Oke, werk jij vaak in een gebogen of in een gedraaide houding?
M: Nee.
K: Nee? Ook niet met ’t zadelen van de paarden of eh, nee
M: Nee hoor.
K: Oke, eh vind je ’t werk fysiek zwaar, bijvoorbeeld door het tillen van zware objecten, bijvoorbeeld de zadels of eh
heb je zoiets van nou…
M: nee, op die eh manier eigenlijk niet, nee.
K: Nee?
M: Nee, ’t is soms wel eh, als je op zaterdagochtend werkt dan eh moet je, dan begin je alleen en dan moet je de
paarden voeren en die kuilbalen zijn wel heel zwaar om die kar te duwen.
K: Ja
M: en ’t is meestal, ja als die in de buurt staat is dat makkelijk, maar moet je ‘m ergens vandaan rijden dan eh kan je
soms beter maar eventjes wachten tot er iemand in de buurt is om je te helpen, maar dat is eigenlijk het enige wat
eh wat eigenlijk zwaar is. Verder eh gaat ja veel met machines en eh dat scheelt een hele hoop. Ja.
K: Oke. Ehm dan heb ik een aantal vragen over de arbeidsvoorwaarden. Eh kun je misschien iets vertellen over de
verschillende loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden die hier geboden worden?
M: Ja, nou ik doe nu de opleiding, lesgeven.
K: Ja.
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M: En dat is ook van hier uit, dus dat wordt allemaal eh geregeld en betaald.
K: Oke. En vind jij dat voldoende? Wordt er voldoende aangeboden?
M: Ja, voor mij wel.
K: Ja, zouden er ook misschien wat andere dingen aangeboden kunnen worden, of..
M: Nou er werd sowieso verteld dat als ik hier mee klaar ben dat ik verder kan gaan en eh
K: Oke
M: ja en dat is voor mij wel voldoende in ieder geval. Ja.
K: En qua loopbaanmogelijkheden? Want je gaat er nu bijvoorbeeld erbij lesgeven, zie je dat als een, als een dat je
echt door kan groeien binnen het bedrijf?
M: Ja. dat vind ik wel.
K: Ja? oke. Ehm kun je mij misschien iets vertellen over de vrijheid die je hebt bij het opnemen van je verlofdagen?
M: Ja, nou je moet sowieso wel altijd iemand regelen, zelf.
K: Oke.
M: Dus en ’t is voor mij dan ietsje makkelijker, tuurlijk dan voor iemand die fulltime werkt, want die moeten ook in de
vakanties en ik heb nogal snel dat ik kan wisselen, dat ik overdag werk in plaats van ’s avonds.
K: Ja
M:’s morgen in plaats van ’s middags. Dus dat kan ik zelf dan nog wel een beetje regelen. Maar ehm ja dat is soms
wel een beetje lastig met vakantiedagen en dat soort dingen als jij met kerst of zo eh
K: dat is wel is wel eensmoeilijk.
M: ja dat vind ik wel een beetje,
K: ja
M: ja, want je moet sowieso werken natuurlijk. Want dat gaat gewoon door, de paarden hebben ook eten nodig en
alles
K: ja
M: ja dat is af en toe wel eh jammer vind ik.
K: Oke. Ehm. Kun je me mij iets vertellen over hoe de werk en rusttijden zijn geregeld hier.
M: ehm.. ja je hebt .. als je ’s morgens begint, we hebben allemaal pauze om half tien, tien uur een half uurtje
koffiepauze. En nou tussen de middag nog een keer. Dus ik vind wel als je echt eh moe ben, als je even wat wil
drinken kan je altijd effetjes naar boven.
K: Oke en vind je dat voldoende, zijn die rusttijden tussendoor?
M: ja
K: ja? en eh zijn dat ook echt rusttijden dat je echt eh, zeg maar niet gestoord wordt of zijn dat dat je dan wel eh?
M: nee, je hebt soms toch wel dat de telefoon gaat, of wat dan ook, of eh er is nog iemand die les heeft op dat
tijdstip dat jij pauze hebt, dan eh moet je alsnog naar beneden.
K: en zou jij daar graag misschien wat verandering in zien, bijvoorbeeld echt een plek waar je ongestoord kan zitten
of zeg je van nou,
M: Nou ik vind ’t opzich niet zo erg, want we doen ’t meestal ook wel een beetje verdelen met die gaat dan en eh ja
K: dat is wel gewoon goed zo.
M: ja dat is wel goed geregeld verder.
K: Oké. Ehm dan heb ik nog een vraag over de beloning die je ervoor krijgt, dus je salaris. Vind jij dat dat eh ongeveer
redelijk is voor het werk wat je hier verricht?
M: Eh nou ik vind ’t werk op stal, dat eh dat mag van mij wel wat eh wel wat meer zijn, want ’t is best nou ja net als
in de winter, niet echt altijd even prettig natuurlijk om daar te staan. En ja dat vind ik wel, dat is het minimumloon,
dus dat is ook wel een beetje…..
K: kan wel wat hoger.
M: Ja vind ik wel, zeker als je zelf ook nog op jezelf wil gaan wonen of dat soort dingen, dat ga je anders niet redden.
K: Oke, en als je ’t een beetje vergelijkt met andere bedrijven? Denk je dan dat je ongeveer hetzelfde verdient hier als
dat je ergens anders zou verdienen?
M: Op een ander manegebedrijf?
K: Op een andere manege ja
M: ehm nou ik denk de meeste eigenlijk wel, er zijn, d’r is wel, de vrouw die mij cursus geeft bijvoorbeeld, die heeft
het wel voor haar personeel wat eh wat beter, vind ik. geregeld ook met pensioen enzo dat is allemaal eh, dat wordt
allemaal geregeld voor je en volgens mij hier niet.
K: Oke, want hoe zit het een beetje met secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen en
M: volgens mij zit dat er niet, pensioen wordt volgens mij niet eh.
K: Nee, niet eh gedaan. Heb jij er zelf wat minder inzicht in of …
M: Nou ik moet zeggen dat ik me daar niet echt eh in verdiept heb, ’t gaat natuurlijk. Je begint met vakantiewerk hier
dus dan is dat, ’t loopt eigenlijk zo verder en, maar ik zat er laatst inderdaad aan te denken toen dacht ik ja, toch
even naar kijken, naar die arbeidsvoorwaarden.
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K: Zou je bijvoorbeeld graag zien dat daar een s een keertje door Wim wat meer uitleg over gegeven wordt,
algemeen, dus niet zozeer aan jou alleen, maar dat ie een keer gaat zitten en zegt van nou misschien is er wel eens
een keer de behoefte om een keer te vertellen van wat ik nou eigenlijk als werkgever nog meer voor jullie doe.
M: Ja dat is misschien wel eh wel handig. Ik heb laatst al een keer met hem er over gehad en, want ik had ook verteld
van ’t minimumloon en ja hij moet zelf ook onwijs veel aan verzekeringen betalen en dat soort dingen. En dat ja, d’r
kan hier natuurlijk altijd wat gebeuren en hij heeft voor ons allemaal wat dat betreft zijn wij hier goed verzekerd.
Maar dat hoorde ik ook dan pas.
K: (……….) ehm even kijken hoor waar waren we gebleven. Oh ja. natuurlijk over de beloning.
M: Ja
K: Maar vind je ‘m zeg maar, redelijk inderdaad voor de zwaarte van het werk?
M: Nou d’r kan wat mij betreft wel wat eh meer mogen.
K: wordt daar verschil tussen gemaakt (niet geheel duidelijk op tape), de bar en..
M: Ja de bar is wel wat relaxter natuurlijk allemaal en ja dat lesgeven mag van mij ook wel. ’t Is allemaal één bedrag
he.
K: Oke
Ten minste voor mij. Ik weet niet hoe hij dat met anderen soms geregeld heeft. Maar ehm dat lesgeven ook, je hebt
wel een opleiding gedaan, dus dat mag van mij ook wel wat eh
K: wat wat betekenen.
M: Ja,
K: Is ’t zo dat je na een belo, nadat je een opleiding hebt afgerond je meer gaat verdienen? Zit daar ook een beloning
aan vast?
M: Nou ik eh, daar ben ik niet zo op de hoogte van. (lacht)
K: Oke (lacht mee)
M: Ik geloof van wel, maar
K: Ja?
M: Ja
K: en heb jij enig inzicht in wat jij de werkgever per jaar kost?
M: Nee
K: Nee?
M: Nee
K: Ben je daar benieuwd naar of zou je dat misschien wat meer stimulans geven om te weten wat, wat hij zeg maar
aan jou kwijt is.
M: Ja, dat zou misschien wel schelen denk ik.
K: Ja. dat zou je wel willen weten.
M: Ja.
K: Oke. ehm overwerken, dat is ook een. Hoe wordt er hier omgegaan met overwerk?
M: Dat wordt bij mij gewoon uitbetaald.
K: Oke, bij jou gewoon uitbetaald.
M: Ja, ik schrijf gewoon m’n uren op en dan eh lever ik dat in.
K: Oke, nou hartstikke goed. Komt dat eigenlijk frequent voor, dat je over moet werken, of zeg je van nou….
M: Nou eigenlijk niet, meestal wel dat ik extra werk of andere dagen extra maar verder nou als ’t tijd is dan eh kan ik
eigenlijk eh als de les uitloopt en ik moet tot half zeven werken, dan eh dan ga ik wel tot tien over half zeven door,
kwart voor zeven, maar eh ja dat vind ik, dat is….
K: Niet noemenswaardig in uren ofzo
M: nee, inderdaad, nee. Dat stelt niet veel voor.
K: Oke, kun je iets vertellen over het verloop in dit bedrijf? Hoe vaak dat er mensen komen en weggaan? Zeg maar eh
medewerkers.
M: eh ja ’t is opzich best eh vast vind ik.
K: Oke
M: ’t zijn allemaal mensen die eh nou ja die hier al wat langer rondlopen en ja, ik vind ’t eigenlijk ’t is best wel eh
vast.
K: Gelijk. En stel je nou voor dat je vijftien jaar verder bent, zie jij jezelf hier dan nog werken? Bijvoorbeeld met
kinderen en een gezin
M: ehm dat weet ik niet. D’r zijn natuurlijk best wel onregelmatige tijden eigenlijk en het is nu, ik eet bijna niet eh
niet thuis s’avonds. Ja dat moet je ook na ‘t eten, als iedereen gaat eten dan eh moet ik alweer weg, om les te geven
in ieder geval wel. Dat lesgeven zal ik wel blijven doen.
K: Ja. Even terug naar de vacatures. Als er hier een vacature zou komen, worden die makkelijk opgevuld of zeg je van
nou ’t is moeilijk om daar mensen voor te krijgen?
M: Nou meestal lossen we dat eigenlijk een beetje in ’t bedrijf altijd op.
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K: Ja
M: en ze hebben volgens mij wel een keer, eh ik ben d’r ook niet zo heel van eh, ik heb niet zo heel veel vacatures
voorbij zien komen. Ik geloof maar twee in al die tijd dat ik hier was. En die meid die, die geeft nu hier ook les en die
is er ook al een tijd bij, dus
K: Oke, krijgen ze vaak gelijk een vast contract of begin je dan met een tijdelijk contract?
M: Dat weet ik niet. In ieder geval voor een jaar. Een jaarcontract. Tenminste ik dacht een jaarcontract en na een jaar
krijg je een gesprek en dan weet je ‘t.
K: Oke. Nou ’t laatste thema zeg maar. Eh in hoeverre vind jij dat ze eh dat de leiding rekening houdt met jouw
mening?
M: Nou best wel goed eigenlijk.
K: Ja?
M: Ja.
K: Als je iets eh…
M:Of een nieuw idee hebt wat dan ook dan eh, en je kan ’t sowieso altijd kwijt en vertellen en eh d’r wordt vaak ook
wel wat mee gedaan.
K: Oke, goed. Heb je eigenlijk het idee dat er genoeg waardering is voor het werk wat je doet?
M: Ehm, ja van de eigenaren wel in ieder geval.
K: Oke. En hoe uit zich dat.
M: Nou d’r worden vaak als … Ja, eh als er echt drukke dagen zijn dan eh komt Wim ook vaak helpen zelf, en dat
scheelt natuurlijk al een hele hoop. Dan denk je ja, ik sta hier toch niet in m’n eentje.
K: Oke
M: en eh ja ze geven je ook best veel verantwoordelijkheid ook, dat is ook wel fijn. Ja.
K: vind jij dat de werknemers genoeg op de hoogte worden gehouden van een beetje de ontwikkelingen op het
bedrijf?
M: Ja, hij verteld meestal wel niet gelijk al zijn plannen, maar meestal weet je wel wat er aangebouwd wordt of eh
dat er iets nieuws komt. Als hij ‘t ook een beetje op tijd weet he, want dat weet je ook niet altijd allemaal.
K: Het moet belangrijk zijn.
M: Ja.
K: Ehm. hoe staat ’t eigenlijk met de onderlinge sfeer hier op ‘t werk en kan je makkelijk collega’s vragen om even te
helpen ofzo?
M: Ja, dat vind ik wel
K: Ja? dat gaat wel goed?
M: Ja, zeker met de mensen die hier vast werken, je hebt er ook een paar voor in het weekend enzo, een paar van
die meiden, maar degene die hier sowieso allemaal eh zijn door de weeks, die he dat gaat allemaal heel goed, dat is
altijd heel gezellig.
K: Oke. Ehm dan heb ik nog een aantal vragen over de vrijwilligers. Ik heb gehoord dat er hier best wel veel
vrijwilligers werken.
M: Ja
K: Wat vind jij daarvan?
M: Nou ik vind ’t eh sowieso heel goed dat ze er zijn. Vooral ook, want dat heb je niet in veel bedrijven. En ik ben ook
de coach van de vrijwilligers.
K: Oke
M: dus ze komen bij mij met hun problemen en eh of als er wat eh wat willen dan eh kunnen ze dat bij mij doen en ik
heb het zelf ook altijd gedaan en ’t is eigenlijk wel een leuke opleiding. Zo onbewust eigenlijk.
K: Ja
M: en ehm ze leren er een hele hoop van. En vaak blijven ze achteraf ook hangen. Wat ouder zijn en eh ja dan ga je
naar de avond zeg maar, dan ga je echt gaat paarden voeren en dan eh sommige worden bijrijder van een ander
paard of er komt van een paar echt wel wat terecht hier zeg maar, dat is wel heel leuk om te zien.
K: Oke, want hoeveel werken er zo gemiddeld op een dag hier?
M: ehm nou vrijwilligers zijn er meestal twee of drie per dagdeel, dus voor de ochtend.. .voor de middag zijn ze
natuurlijk net uit school en zijn ze met z’n tweeën of met z’n drieën. Op de woensdagmiddag is het drukker, dan zijn
ze met z’n drietjes en dan nog eh een… Denise de werkneemster en nog twee stagiaires, hebben ze ’t wel eh goed
met z’n allen. Ja, en s’avonds zijn ’t er altijd twee.
K: oke
M: die doen alle paarden voeren en de mensen helpen met opstappen, dat is eigenlijk eh en zo eh dat scheelt ons
heel veel werk.
K: Want ze doen dat eh onbetaald, krijgen ze er ook nog een andere soort van compensatie voor?
M: Ja, ze mogen 1x in de twee weken een les mee rijden.
K: Kijk. Oke.
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M: en we hebben een uitje 1x per jaar met z’n allen. Ja, is heel gezellig. Als er van die dagen zijn dat alle paarden en
pony’s er uit moeten dan mogen ze ook rijden en eh
K: Oke.
M: Ja
K: nou dan heb ik nog een paar algemene vragen, of althans twee nog. Eh in het onderzoek kijk ik ook naar de
grootte van het bedrijf, weet je wel ik doe een grootte bedrijven en een aantal kleinere bedrijven, denk jij dat de
grootte van het bedrijf invloed heeft op hoe het sociale arbeidsbeleid daar geregeld is?
M: eh ’t is op zich niet zo’n heel groot bedrijf denk ik voor…
K: oke
M: tenminste waar ik die cursus heb, hebben ze 120 paarden lopen geloof ik,dus
K: oke
M: wat dat betreft vind ik dit wel een, een klein bedrijf.
K: Oke
M: maar ehm ehm hoe de sfeer dan hier is bedoel je?
K: Nou nee, ik bedoel het sociaal arbeidsbeleid, dus al die thema’s die we hiervoor besproken hebben zoals
omstandigheden, de verhoudingen hoe het met de baas is, de arbeidsinhoud, hoe het werk is.
M: Ja.
K: denk je dat dat een beetje verschilt of je nou bij een groter of een kleiner bedrijf werkt.
M: Ik denk ‘t wel
K: Ja
M: Ja. Ik denk Wim ziet ons natuurlijk elke dag en eh nou ja die weet best wel hoe het hier met ons gaat, ook als er
iets is dan weet je zie ie ’t ook wel aan je als je echt ergens mee zit eh dan krijg je dat gelijk eh
K: Oke te horen.
M: te horen, ja. dus dat vind ik wel eh wel sociaal (…..)
K: Nou allerlaatste vraag. Eh ben jij van mening dat de sector zelf genoeg doet op ’t gebied van Sociaal Arbeidsbeleid?
Bijvoorbeeld er is geen CAO dan nu maar eh dus dat soort dingen zeg maar eh regels, hulpmiddelen, inderdaad CAO?
M: Ja, dat zou misschien wel eh net als pensioen enzo wat dan eh wat dan geregeld moet dat vind ik wel dat dat er
eigenlijk wel eh bij mag komen, want op zich best zwaar werk voor op stal en ja onregelmatige tijden, ja ’t is soms tot
half zeven, tot zeven uur en dan eh ja dan zijn de meeste mensen al thuis of in het weekend of met feestdagen, dat
eh ja. want het is natuurlijk gewoon voor hetzelfde bedrag, ook met kerst en oud en nieuw en eh dan moet je toch
anders draaien.
K: anders… Maar bijvoorbeeld de CAO, vind jij dat er een CAO moet komen of zeg je van nou weet je waarin dat soort
dingen geregeld zijn?
M: Ja
K: hoeveel vrije dagen je per jaar krijgt, daar staan al die secundaire arbeidsvoorwaarden, dat iedereen een pensioen
krijgt,
M: ja dat is op zich wel handig.
K: Ja?
M: ja
K: oke. Nou dat waren ze dan.
M: Oke
K: dus hartstikke bedankt dat je hieraan deel wilde nemen.
M: nou graag gedaan.
K: en eh ik zou zeggen, ik zal je niet langer van je werk houden.
M: nee hoor ,nee dat komt wel goed. Valt wel mee.
K: dus eh echt helemaal super.
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Empirisch onderzoek interview Bedrijf 3
Medewerker 1: 15 juni 2010
K: Interviewer
M: Medewerker 5

M: (……) Hoeveel vragen heb je?
K: eh nou het zijn er best wel wat…’t duurt ongeveer twintig minuten. ’t Eh…maar eh dat zal ik zo nog even
toelichten. Oké.
M: Nou steek maar van wal dan…
K: Ja? oké. Ehm… Nou, ik ben dus Karin Verschuure, eh ik ben masterstudent van de Universiteit Utrecht, ehm en in
het kader van mijn eindscriptie doe ik nu een onderzoek naar Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector. En eh in
dat kader eh onderzoek ik de kwaliteit van de arbeid bij vier bedrijven. En jullie zijn daar één van. Eh de tijdsduur is
ongeveer nou..twintig, vijfentwintig minuten. En eh in de tijd zal ik aantal vragen gaan stellen over de vier
verschillende delen van de kwaliteit van de arbeid. En dat is ehm onder andere de arbeidsinhoud,
arbeidsverhoudingen, en eh arbeidsvoorwaarden. En eh dat is waar we mee gaan beginnen. Ehm het interview wordt
eh helemaal anoniem gedaan, dus jouw naam komt nergens terug en de gegevens worden samen met alle andere
gegevens tot één resultatenpakket gedaan. Dus er komt niks specifiek weer terug bij jouw werkgever.
M: Oké. (niet helemaal duidelijk)
K: eh ’t wordt opgenomen, en eh dan zeg maar vanuit de validiteit wil je als ik het uit heb getypt het interview nog
terug lezen voor ik het ga verwerken? Want dat is natuurlijk een optie.
M: eh ja…nee, ik ben opzich wel benieuwd naar je uitslag en zo, dat vind ik wel leuk, maar opzich wat ik nu zeg dat
weet ik, dat geloof ik dat je dat wel goed opschrijft.
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K: Oke, nou Ronald die krijgt een kopie zeg maar uiteindelijk van ‘t, van ’t eindresult…eindresultaat, goeiemorgen. En
eh dus ja ik denk dat ie dat wel even door zal geven.
M: Ja,
K: dat verwacht ik wel.
M: ja dat vind ik wel leuk.
K: dus eh even kijken hoor. Nou dan gaan we beginnen. Allereerst een paar persoonsvragen. Nou de eerste hoef ik
niet te stellen. Wat is jou leeftijd?
M: achtentwintig.
K: eh jouw hoogstgenoten opleiding?
M: eh dat is de driejarige mbo opleiding in deurne
K: en wat was dat voor soort opleiding?
M: 3 jarige sportopleiding in de paardenrichting is dat dan. Trainen, trainen van het paard, lesgeven,
managementgedeelte zit er allemaal in.
K: Oke. En hoelang ben je al werkzaam in de hippische sector? In het geheel zeg maar?
M: Ik ben eh negen jaar werkzaam daar.
K: Oke. En dat is betaald inderdaad?
M: ja.
K: Eh mag ik weten wat jouw burgerlijke status is?
M: burgerlijke status?
K: ja, ben je bijvoorbeeld getrouwd, met kinderen, alleenstaand?
M: oh ik ga over anderhalve week ga ik trouwen.
K: Oke
M: (lacht)
K: Samenwonend zal ik dat invullen.
M: samenwonend
K: Oke. Nou gefeliciteerd alvast.
M: ja dank je wel.
K: Oke. Nou dan beginnen we met de eerste sectie en dat is de arbeidsinhoud. Ehm nou ja je hebt verteld dat je
negen jaar werkzaam bent zeg maar in de sector. Ehm hoelang ben je werkzaam bij dit bedrijf en waarom heb je
origineel gekozen om hier te gaan werken om ook in de sector te gaan werken?
M: Ik ben nou acht maanden werkzaam hier.
K: Oke
M: Nog niet zo heel lang. En eh ja eigenlijk doe ik bij bijna alle bedrijven hetzelfde, dat is ’t eh ’t trainen va, van eh
paarden, opleiden, uitbrengen op wedstrijden. En dat is ook wat ik ’t mooiste vind om te doen.
K: Oke
M: Ik heb eigenlijk van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. En eh daar ben ik blij mee.
K: dus dat is echt de reden waarom je hier begonnen bent, zeg maar.
M: Ja, en eh ja je verandert af en toe is van eh van baan, gewoon om eh ja persoonlijke redenen, vaak en eh ronald
ken ik al wat langer, en eh dat klikt gewoon goed en eh daarom ben ik toen hier begonnen.
K: Oke. Eh je vertelde net al iets kort over je werkzaamheden, kun je daar nog wat meer over vertellen. Wat doe je
zeg maar dagelijks?
M: ehm nou dat is toch wel echt eh de hoofdlijn. Echt ’t trainen van paarden en eh daarbij komen de
werkzaamheden van eh het verzorgen eh dus de stalwerkzaamheden en ehm het voeren, komt er gewoon af en toe
bij. Maar de meeste lijn probeer ik echt bij ’t trainen te houden, omdat we daar al druk zat mee hebben.
K: Ja.
M: en daarbij geef ik dan ook nog veel springlessen. Leid ik dan ook weer jongere ruiters op eh in eh de
springrichting.
K: Oke
M: dat is eigenlijk het.
K: en als we eens kijken naar die diverse werkzaamheden. In hoeverre kun je zelf invullen zeg maar de manier
waarop je die uitvoert?
M: hmm eh nou ja eigenlijk in de grootste lijnen zelf.
K: Oke
M: dus eh ik ben aangenomen eigenlijk ook een beetje op kwaliteiten van van het trainen en daar overleggen we wel
in maar in principe zet ik wel de lijn uit
K: dat doe je gewoon heel veel zelf
M: ja
K: Oke
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M: dan heb ik verder nog wel eh, nou ja goed ronald doet ’t zelfde en daar overleg ik mee en dan heb ik nog een
trainer daar overleg ik mee en zo stippel je ’t toch wel eh een beetje de routes uit.
K: Oke. En als je die taken nou zeg maar als geheel bij elkaar zou bekijken, vind jij dat dan een heel divers
takenpakket of zeg je van nou heel veel is toch wel routinematig, ’t is toch wel elke dag hetzelfde.
M: Nou dat is ook, ook in een grote lijn, want elke dag is nooit hetzelfde want het zijn beesten, elke dag is anders,
elke dag is het paard anders dat kan je nooit helemaal ervan zeggen.
K: de taken zijn in principe wel…
M: de taken wel en dat wisselt wel als er we hebben veel evenementen hiero, dus ze komen nog wel eens wat
andere taken bij en dan verdelen we gewoon het trainen wat meer onder de, onder de mensen zodat we s’ middags
bijvoorbeeld nog wat andere dingen kunnen doen.
K: Oke Maar hoe zou jij ’t dan typeren, is ‘t dat heel divers of meer routinematig?
M: ja, de dagen kunnen heel divers zijn, dus dat is al heel moeilijk.
K: Oke ehm vind jij zeg maar als je kijkt naar wat iedereen als takenpakket heeft hier, dat ’t werk wat hier ligt zeg
maar dat dat gelijk over alle werknemers is verdeeld? Of heb je zoiets van de ene draagt wel een wat zwaardere last
ongeacht het aantal uren dat ze draaien dan de andere?
M: nwah, ik vind dat dat goed verdeeld is. Eh ik denk dat er maar één een zware last heeft en dat is Ronald, die doet
gewoon heel veel.
K: ja
M: daar is hij ondernemer voor.
K: Oke, en eh nou ja we hadden het net even over je takken, he werkprocedures die daarvoor vastliggen dat je daar
zelf heel veel bepaald hoe je dat hoe dat je die uitvoert. In hoeverre komt ’t wel voor dat die werkzaamheden toch
wel verschillen van normaal, dat er zeg maar andere werkprocedures worden aangehouden of dat ’t dat werk
gewoon op een andere manier wordt uitgevoerd?
M: Hier op dit bedrijf?
K: ja
M: Nee, in principe proberen we daaroh eh proberen we dat zo af te stemmen dat dat eh dat dat niet zo het geval is.
K: Oke. En..
M: we proberen daar, we hebben ’t daar vaak over en we hebben ook één keer in de maand een werkoverleg en dan
proberen we dat ook eh dat soort dingen dus ook veel te bespreken zodat ’t werk allemaal makkelijk blijft.
K: en deadlines, is dat iets waar je wel vaak mee werkt of eh…?
M: deadlines, nee.
K: Nee? Tijdsdruk?
M: tijdsdruk?
K: nee?
M: Nee.
K: Oke Eh kan je iets vertellen over het materiaal waar je mee werkt?
M: Maar he met die tijdsdruk ook, dat ken ik ook wel een klein beetje uitleggen.
K: ja
M: Kijk ’t sommige denken zeggen ook wel je bent wel eens later klaar en je bent wel eens een keer eerder klaar en
zo, we hebben niet echt vaste tijden. Maar dat ken ook moeilijk, ’t zijn ook beesten, je kan niet zeggen van eh ik zet je
we zetten alles weg en we stoppen d’r mee, dat kan niet, dus ja daar moet je zelf ook flexibel in zijn, anders anders
kan je slecht werken in dit vak.
K: Oke
M: dat is gewoon eh dat gaat …
K: flexibel is echt kern zeg maar.
M: ja, dat dat moet, ik bedoel eh dat is hetzelfde als jij ja weet ik ‘t eh kinderopvang hebt en die ouders komen het
kind nog niet halen, ja je kan niet weglopen.
K: nee, nee precies.
M: bij wijze van spreken. Ja dat is, dat is je zorg en dat als dat af is, dan is het klaar. (lacht)
K: maar bijvoorbeeld ook vaak, ik hoorde dat je vaak ook concours rijdt en zo voor de stal, is ’t dan niet dat je dan
bijvoorbeeld denkt, van nou ik heb nog drie weken om een paard klaar te krijgen voor die wedstrijd, dus ik voel die
druk wel, want we moeten dus elke dag vorderingen maken.
M: Ja, je werkt daar wel naartoe.
K: Oke
M: maar ik kan ’t natuurlijk niet van dat paard verwachten, als ie er niet klaar voor is, om dat dan toch te doen.
K: Nee Oke.
M: dat is, dat is niet fair tegenover het paard.
K: nee.
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M: dus daar eh ja daar blijf je in voelen en soms denk je dat je er wel klaar voor bent en dan ben je op een wedstrijd
en denk je nou ’t was toch nog spannend zat voor ‘m. Ja.
K: Oke.
M: Nee, dat is, dat moet je denk ik niet hebben. Als je zo te werk gaat dan ga je denk ik eh ja dan ga je de paarden
overvragen en dat eh gaat niet goed. Je moet altijd vanuit het paard voelen wat lukt, wat kan. En natuurlijk wil je wel,
je maakt wel dat stappenplan om ergens naartoe te werken, maar als dat een keertje niet lukt dan moet je toch een
pasje op de plaats maken, dan moet je dat laten varen.
K: Oke, helder, dank je wel voor de uitleg.
M: ja
K: Ehm even kijken hoor. We gingen net praten over het materiaal waar je mee werkt.
M: ja
K: en dan doel ik niet zozeer op de paarden, maar meer op eh bijvoorbeeld waar je mee werkt, qua de zadels qua
hooivorken, al dat soort dingen.
M: harnachement.
K: ja
M: Ja, nou dat denk ik dat dat goed voor mekaar is. We hebben pas geleden nog nieuwe zadels ehja ’t harnachement
is gewoon knap. En eh qua stalmateriaal ook, ik bedoel er wordt machinaal gemest en zo, dus ’t wordt allemaal zo
licht mogelijk gemaakt.
K: Ja
M: dus ik denk dat dat goed is, een paar grote veegmachines om ’t allemaal schoon te houden.
Dus ik denk dat ’t eh arbeidstechnisch vrij eh licht is eigenlijk.
K: Oke. Nou hartstikke goed. Eh is er regelmatig sprake van een werkoverleg?
M: Ja zeker één keer in de maand.
K: één keer in de maand,
M: die staat vast, die staat ook altijd gepland.
K: en is dat zeg maar met een heel team of zeg maar alleen.
M: dat is met alle personeelsleden.
K: Oke
M: dus met ’t team bij elkaar en dan iedereen die eh op of aanmerkingen heeft moet gewoon eh in de agenda
invullen en dan wordt er gewoon gesproken,
K: en als je bijvoorbeeld problemen hebt in ’t werk je loopt tegen dingen aan. Kun je dat dan makkelijk naar voren
brengen vind je?
M: ja
K: ja?
M: maar we zijn wel volgens mij wel een hecht of een open groep ook. D’r kan allemaal gezegd worden.
K: (…) Ja oke, dat is wel heel prettig. (…) ehm als we kijken naar zeg maar de collega’s onderling. Is er gelegenheid
voor een praatje tussendoor?
M: ja.
K: ja, dus over privé of over ’t werk ja?
M: ja.
K: Oké
M: we houden wel van een gezellig gesprekje.
K: eh en wanneer je problemen hebt zeg maar, gewoon in ’t werk waar we ’t net over hadden, kun je dan makkelijk
naar Ronald toe gaan en zeggen van dus één op één joh eh d’r is iets niet goed.
M: ja , ja
K: ja?
M: jet moet ‘m wel even apart nemen, maar dan lukt ’t wel. Hij is gewoon erg druk. Veel mensen die wat vragen aan
‘m. maar als je ‘m één op één pakt, meeneemt bijvoorbeeld als je hem hier naartoe neemt dan kun je super met ‘m
praten.
K: Oke. Nou heel fijn. Gaan we naar de tweede sectie toe. En dat zijn de arbeidsomstandigheden hier. Eh kun je
vertellen wat je een beetje vind van de arbeidsomstandigheden in dit bedrijf?
M: Nou dat zei ik al, opzich de omstandigheden zijn goed. Is allemaal goed over nagedacht en eh om het allemaal
niet te zwaar te maken. Dus eh nou ja ik vind dat eigenlijk wel goed. Ik heb daar eigenlijk geen op of aanmerkingen
over.
K: Oke. En vind je dat de arbeidsomstandigheden in dit bedrijf een beetje vergelijkbaar zijn met die op andere
bedrijven? Of is het hier toch wel goed geregeld?
M: Nee, ’t is hier wel eh wel goed geregeld. We hebben ook eh ja we zijn hier ook met voldoende personeel zeg
maar. Om ’t ook allemaal te verdelen en dat dat vind ik een pluspunt.
K: Oke
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M: Ik heb op andere bedrijven gewerkt was ’t opzich ook goed geregeld, maar waren zeg maar de verhoudingen qua
aantal paarden op de mensen waren (…) te weinig mensen.(…..)
K: Oke ehm…de arbeidsomstandigheden. Kun jij vertellen wat een beetje de verhouding is tussen staand en zittend
werk? En zittend werk valt dus niet het paardrijden zelf onder.
M: Nou dan zit ik niet zo veel, dan zit ik alleen in de pauzes.
K: Ja? dus als je ’t een beetje in percentages zou uitdrukken, dus hoeveel procent staat dat en hoeveel procent zit
dat. ’t Werk, dus daar vallen niet de pauzes onder.
M: Ja dan zit ik nooit.
K: Oke, dus zeg maar bijna honderd procent.
M: Ja, ik zit op ’t paard maar eh ja in de bak ook, kijk die meiden geven wat meer les en ehm die gaan vaak wel zitten.
K: Oke
M: Maar eh als ik les geef is ’t vaak springen dus dan vaak toch weer die hindernissen en de balken in de weer. Dus
dan kan zo sowieso slecht zittend lesgeven, want ik ben er het liefst even meer bij. Dus ik zit dan niet.
K: Oke, eh komen er wel eens onveilige situaties voor bij de uitvoering van je werk?
M: Nee, dat probeer je eigenlijk te voorkomen.
K: Ja
M: maar ja goed het is met levende wezens en eh dat heb je nooit honderd procent in de hand.
K: nee.
M: en dat met name doel je dan op de jonge paarden, kijk die moeten alles leren en eh kijk die doen wel eens wat
onverwacht, maar dat is hun natuur en eh kijk door de ervaring speel je daar vaak goed op in, maar het kan dus wel
eens voorkomen.
K: Ja, Maar hebben jullie ook afspraken, zeg maar goede afspraken onderling over de veiligheid. Bijvoorbeeld eh dat
wanneer jij iets aan het doen bent, dat een ander dan niet eh ook de bak in komt zodat er geen onveilige situaties
kunnen ontstaan of met hengstige merries, dat dat altijd eh nou ja dat er gewoon bepaald afspraken zijn gemaakt.
M: ja, nou ja er zijn sowieso regels
K: oke
M: en eh dat is al omdat er natuurlijk veel pensionklanten en manegeklanten zijn, zijn die regels eh wel heel duidelijk.
K: Oke
M: dus dat eh dat dat proberen we echt te voorkomen ja.
K: en dat draagt ook echt bij aan de veiligheid van jullie als werknemers.
M: ja, natuurlijk, zoals jonge paarden pakken we ook altijd ’s morgen vroeg, dan is ’t hier niet druk.
K: ja
M: dus dan voorkomen we al weer dat er door drukte eigenlijk iets iets verkeerd gaat
K: Oké
M: dus daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden
K: en naast de veiligheid eigenlijk een put dat er ook mee samenhangt zijn gezondheidsrisico’s. Vind jij dat ’t werk
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt? Of zeg je van nou dat valt wel mee?
M: ja…. kijk een voorbeeld bij eh bij mijn vorige baas, eh was ’t bijvoorbeeld ook machinaal mesten, maar deden we
eh wel altijd de stallen goed opstrooien. Maar je hebt wel eens balen die zijn echt stoffig, nou dan dacht ik wel eens
nauw ik denk als ik een longziekte moet krijgen, dan krijg ik ’t zo.
K: ja
M: maar hiero, laten we zelf de paarden zeg maar opstrooien, die gaan zelf d’r in graven.
K: oké
M: en dus hier heb je daar eigenlijk geen last van, dus en verder zou ik ’t niet weten wat eh kijk ’t is arbeidsintensief
of tenminste zo trainen en werken veel met paarden dat is best wel zwaar.
K: ja
M: je lijf moet ’t wel aankunnen en je moet altijd goed op je houding blijven werken, maar verder eh denk ik dat ’t eh
wel heel erg meevalt hier.
K: Oke, nou even op die houding ingrijpen dan. Hoevaak werk je dan eigenlijk in een gebogen houding, of in een een
beetje gedraaide houding?
M: nou, ik ben geen hoefsmid, dus gebogen blijven we niet.
K: nee
M: dus ik doe wel hoeve uitkrabben, maar dat zijn momenten en een gedraaide houding…
K: nee?
M: nee, dat proberen we niet om aan te nemen
K: oke, en zoals dan met het zadelen en met het poetsen? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook in verschillende
houdingen draait, is dat….
M: ja, maar dat is gewoon, in principe hoef je dan niet met je lichaam te draaien. Kijk ’t zadel leg ik er zo op en ik
poets zo, m’n lichaam blijft recht.
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K: oke.
M: Ik hoef ’t hoef niet niet raar te draaien.
K: Nee. Oke. Eh afsluitend als je ’t dan zeg maar een beetje samenpakt, vind jij ’t werk fysiek zwaar. Is ’t werken met
paarden fysiek zwaar?
M: Nja, ’t is wel, ’t is wel eh zwaar omdat je natuurlijk, je je, wat ik al zeg je je moet ervoor zorgen dus je moet er zijn.
En dat eh en om geld te verdienen moet je best wel wat paarden hebben zeg maar dus eh daarom worden ’t vaak
wel wat langere dagen. En dat is ’t geen wat zwaar maakt. Vaak wedstrijden in de weekenden, en ja
K: oke, eh de volgende sectie gaat over eh de arbeidsvoorwaarden. Eh kun je misschien iets vertellen over de
verschillende loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden die hier worden aangeboden?
M: eh verschillende, scholingen in principe in ’t contract staat voor cursussen die zin hebben, die zinvol hebben of
uiting van dit bedrijf zeg maar eh, die eh die kunnen in samenspraak vergoed worden. Zeg maar.
K: Oke
M: dus eh daar is ruimte voor.
K: en daar maak je ook gebruik van, of?
M: hm, op ’t moment op t moment niet.
K: nee. en je collega’s weet je in hoeverre daar gebruik van gemaakt wordt.
M:ja, in eh zoals Cindy heeft bijvoorbeeld de ORUN cursus gedaan om eh zeg maar het niveau van ’t lesgeven hoger
te krijgen. Dus die is daaroh eh wel mee bezig. Dus dat is dat is wel positief.
K: Oke.
M: en eh ik op ’t moment maak ik eh geen gebruik.
K: oke en eh verlofdagen. In hoeverre kun je die zeg maar makkelijk opnemen?
M: ja in principe is er overal over te praten natuurlijk, en eh als jij op tijd aangeeft en er zijn geen anderen die eh die
week die die echt vrij moeten dan eh dan is ’t goed, dan is ’t eigenlijk altijd goed.
K: Oké, nou dat is prettig. Ehm kun je me vertellen hoe de werk en rusttijden hier geregeld zijn? Dus hoeveel uur is ’t
werken voor je een pauze hebt en hoeveel uur werk je gemiddeld op een dag?
M: Nou we beginnen vaak om half acht, en dan hebben we rond negen uur vaak koffie en dan proberen we vaak eh
rond één uur te eten. En dan eh proberen we rond vijf uur klaar te wezen.
K: Oke, en hoeveel uur denk je, minuten denk je dat je zit op een dag echt als pauze?
M: Nja, we hebben zeg maar de koffie echt een half uur dat is zeker wel een half uur en ehm met eten, eh ah drie
kwartier ongeveer.
K: Oke, en wordt je vaak gestoord tijdens je pauzes, kun je rustig zitten of zeg je van nou…
M: Nou in principe kun je wel eh wel rustig zitten, maar er komen wel eens lesklantjes, die hebben dan effe een
vraagje, dat is, dat is….
K: dat is niet erg?
M: dat is niet erg.
K: ’t is niet dat jullie behoefte hebben aan een eh rustig ruimte waar je kunt gaan zitten.
M: Nee, denk dat dat nog meer onrust geeft.
K: Oke, nou. ehm oke dan gaan we naar ’t volgende onderwerp en dat is de beloning zeg maar. Vind jij de beloning
die je ontvangt voor het werk hier redelijk en is ie een beetje vergelijkbaar met anderen bedrijven als je ’t zelfde werk
daar zou doen?
M: Nou in vergelijking met waar ik gewerkt heb, is ’t eh is ’t goed.
K: Oke
M: dus eh dat is, ja dat is goed en eh ja de beloning. Ja, ’t kan altijd meer natuurlijk. (lacht)
K: Oke, maar je vindt ’t opzich wel redelijk gezien…
M: Ja, ik ben tevreden. Anders deed ik ’t niet.
K: Nee oke, maar je greep net even terug naar het verleden. Eh heb je bij andere bedrijven zeg maar wel
meegemaakt dat ’t niet goed geregeld was?
M: Nee, eigenlijk niet. Als je in vergelijking, weet je wel wat m’n vrienden wel eens verdienen, die verdienen
misschien wat makkelijker
K: Oké
M: Maar eh in vergelijking eh ik ben tevreden anders deed ik ’t niet. Ik heb niet iets van ik moet meer verdienen.
K: Nee.
M: Ik heb dan ook nog zelf bepaalde afspraken dat ik heel veel in ’t opleiden zit dan eh, als er ‘s een paard verkocht
wordt dat er dan zoveel procent eh …
K: Oh ja
M: dus dan is een soort motivatie.
K: Ja precies. Oké, ehm als we dan kijken naar het overwerken, in hoeverre wordt daar goed mee omgegaan. Ik
bedoel met de uitbetaling van de uren of het van te voren aangeven dat je moet overwerken.
M: ehm nou dat gebeurd niet echt zeg maar.
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K: Oke
M: Hoe moet je dat zeggen, ’t overwerken wordt niet echt gepland.
K: Oke
M: tenzij eh er gevraagd wordt om bijvoorbeeld, joni geeft les, eh op woensdagavond en eh die heeft onverwachts
wat anders dan wordt dat van te voren aangegeven en dan wordt dat ook geregeld. Dus de dingen die planbaar zijn
dat wordt geregeld en eh zoals als er wat gebeurd met paarden, (…..)
K: We hadden ’t inderdaad over ’t overwerken, wordt je daar bijvoorbeeld wel voor gecompenseerd als je
M: ja, ja ja, als we genoeg overmaken dan krijgen we gewoon eh zeg maar wat vrije uren voor vergoed.
K: Oke, maar is het zo dat je elk uur opschrijft zeg maar dat je overwerkt.
M: Nee.
K: Dat niet.
M: Nee, dat gaat gewoon eh ja, bij mij gaat ’t gewoon in samenwerking.
K: Oké
M: ik bedoel je weet van mekaar wat er gebeurt en wat er gewerkt wordt en eh als eh we met elkaar vinden dat dat
teveel is dan eh wordt dat gewoon vergoed in vrije uren.
K: Oke, helder. Kun je iets vertellen over het verloop binnen dit bedrijf onder ‘t personeel?
M: nou, die heb ik nog niet gezien.
K: Nee? Jullie zijn zeg maar hetzelfde clubje nog eh
M: ja
K: als toen je hier kwam
M: ja
K: Oke. Eh maar zeg maar op ’t moment dat er een vacature komt, is ’t dan zo dat dat opgevuld wordt met een
tijdelijke aanstelling of zijn mensen toch altijd wel dat ze een ehm contract krijgen met uitzicht op vast en dat ’t dan
ook wel vast wordt?
M: dat denk ik wel. Maar dan praat ik meer een beetje uit eh eigen ervaring hier.
K: Oké.
M: Want ja nogmaals ik heb dat nog niet gezien.
K: Nee. Oke.
M: ’t is nog steeds ’t vaste clubje.
K: Maar denk jij dat wanneer er een vacature zou komen, dat dat makkelijk op te vullen is hier? Zijn er veel
gegadigden om te werken hier.
M: Ik denk ’t wel.
K: ja? Oke. (….) eh de laatste zeg maar van de vier. Eh gaat over de arbeidsverhoudingen. Eh in hoeverre vind jij dat
de leiding hier, dus ronald begreep ik, eh genoeg rekening houdt met, met de meningen zeg maar van de
werknemers hier?
M: Nou ik denk wel goed.
K: Ja? en hoe merk je dat ?
M: Nou sowieso eh ’t werkoverleg, daar kan veel gezegd worden, d’r is veel, veel eh over te spreken, dus eh , ja hoe
moet je dat zeggen, hij vraagt ook altijd om een soort mening.
K: Oké.
M: Eh hij wil ‘t, hij wil ’t eigenlijk wel goed doen. En eh ik ben daar wel tevreden over.
K: Oké
M: daar wordt wel naar geluisterd, laten we ’t zo zeggen.
K: Ja? en als je dat luisteren ook even zou koppelen aan de waardering dat je krijgt voor je werk. Eh Vind jij dat je
genoeg waardering krijgt voor wat je doet hier?
M: Ja.
K: Ja? en waarom?
M: Nou omdat je merkt gewoon dat ze er enthousiast van worden en dan dan is ’t goed denk ik.
K: Oke. Helder. Ehm vind jij dat eh de werknemers hier genoeg op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen?
Dus zowel met het bedrijf als eh…
M: ja ik weet niet of iedereen dat eh heb want er zijn ook een aantal parttimers ook. Ik denk dat ’t vaste koppel zeker
goed op de hoogte gehouden wordt.
K: Oke, want met hoeveel mensen werken jullie hier?
M: Nou, even denken. Volgens mij hebben we zes vaste
K: ja
M: en drie, vier een beetje parttime voor het lesgeven.
K: Oke, dus de betaalde krachten zeg maar. Oké ehm… Kun je vertellen hoe het met de onderlinge sfeer hier is op ’t
werk, dus bijvoorbeeld met de collega’s en…
M: oh ja goed.
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K: Ja
M: er is altijd ruimte voor een beetje een dolletje en lachen
K: oke
M: en eh nou we hebben veel gezellige avondjes hier, ’t is goed.
K: ik zag dat je net aan ’t springen was en dat iemand voor jou de sprong aan ’t opbouwen was, is dat bijvoorbeeld
een manier dat je kunt zeggen van nou ik had eigenlijk hulp nodig om even wat dingen voor mij klaar te leggen en dat
dat even gedaan wordt door een collega.
M: Ja, ja ja
K: Ja, dus je kan altijd even vragen van joh wil je even helpen.
M: In dit geval was het dan een stagiaire, maar dat kan ik altijd vragen. En dat moet ook, want anders kan ik m’n werk
niet goed doen. (lacht)
K: ja dat is waar (lacht mee)
M: Ja kijk, ’t is niet … ja komt misschien een beetje… maar kijk dat is ’t trainen van paarden en ik als ik elke keer moet
afstappen om een balk anders te leggen, nou dan eh dan kan ik er maar drie op een dag doen.
K: ja precies ja
M: (lacht)
K: ja dat is ook zo.
M: en er wordt een paard niet beter van en wordt ik ook niet beter van.
K: Nee? Oke.
M: dus dat is gewoon de takenverdeling en eh op ’t moment en ik vraag ook altijd degene die op dat moment dan
zeg maar even z’n armen vrij heeft en die helpt me dan. Dus dat is wel een manier van samenwerken, dat dat wel
goed op elkaar is afgestemd.
K: Ja.
M: Oke
K: Nou dan heb ik nog een paar algemene vragen die gericht zijn op het overkoepelende idee achter de studie zeg
maar. Eh en dat is, ik maak onderscheid in het onderzoek, tussen kleinere bedrijven en grotere bedrijven. Ehm dit is
een kleiner bedrijf eh zeg maar. Vind jij dat de grootte van het bedrijf van invloed is op hoe sociaal arbeidsbeleid daar
geregeld is?
M: denk ik wel.
K: Ja?
M: Ik vraag me af waarom dit een kleiner bedrijf is66?
K: Ja, het aantal werknemers.
M: Oke,
K: Ja. in ieder geval. Ronald zei dat er vijf werkte hier.
M: Nou vijf dat kan ook.
K: en eh ’t is zeg maar boven de vijf een groter bedrijf en daaronder kleiner en dat is puur zeg maar hoe de bedrijven
hoe ik dat heb gespecificeerd zeg maar.
M: Oh ja ik snap ‘t.
K: dus vanuit dat, vanuit dat…
M: ja wij hebben ook veel vrijwilligers dat scheelt enorm natuurlijk.
K: Maar als je ’t dan zeg maar zou toelichten waarom je denkt dat ’t wel verschil maakt, de grootte van het bedrijf.
M: Nou ja ik denk wel degelijk dat het verschil maakt, hoe moet je dat uitleggen. Kijk ik heb hiervoor op een kleiner
bedrijf gewerkt.
K: Ja
M: en dan eh ja wordt alles iets meer zo eh aan de koffietafel besproken, maar ga je er eigenlijk nooit dieper op in,
en hier is gewoon eh ja meer een team en er is meer overleg en eh ’t wordt zeg maar even beter geleid en ik denk
dat dat veel beter is.
K: Oke. Eh de laatste vraag. Ehm ben jij van mening dat eh de sector in z’n geheel genoeg doet op ’t gebied van
Sociaal Arbeidsbeleid? Dus daar valt onder de CAO en dat soort dingen?
M: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat mensen daar pas eh mee begonnen zijn.
K: Oke en kun je dat toelichten. Waarom denk je van niet?
M: Nou omdat, kijk ik zelf heb ik gewoon eh fijne bazen gehad, eigenaren zeg maar. Maar eh kijk als ik van collega’s
hier en daar hoor dan kan dat toch wel heel veel beter.
K: Oké en in hoeverre vind je dan ’t ontbreken van de CAO echt een gebrek?
M: Nou een gebrek, maar ik bijvoorbeeld eh voor die collega’s zou dat wel prettiger wezen als er meer één lijn is.
K: Oké. En ben jij wel van mening dat eh het instellen van een CAO belangrijk is, of zeg je van nou voor mij hoeft dat
eigenlijk niet?
M: Nou, daar moet ik me kort in verdiepen wat dan de voordelen van brengen, maar gewoon in eh ja, ik denk dat
voor ’t werk dat ’t eh dat ’t wel beter is.
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K: Oké
M: Omdat ’t gewoon eh, nou ja sommige maken zich er nogal makkelijker van af, werkgevers.
K: Oke, nou dat waren de vragen. Dus eh wil ik je hierbij hartelijk bedanken voor je deelname en voor de tijd die je
hebt vrijgemaakt. En dan heb ik nog een kleinigheidje voor je om je te bedanken.
M: Oh, helemaal lekker.
K: en eh
M: dank je wel. Dat is graag gedaan hoor.
K: Want ’t is belangrijk dat ik mensen heb om eh, om vragen aan te stellen zeg maar
M: ja
K: om het onderzoek te kunnen doen.
M: dat snap ik.
K: eh dus ja nogmaals hartstikke bedankt.
M: Nou graag gedaan. Enne succes verder.
K: ja (….)

Empirisch onderzoek interview Bedrijf 3
Medewerker 2: 15 juni 2010
K: Interviewer
M: Medewerker 6

K: ehm ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Karin Verschuure. Ik ben eh masterstudent aan de Universiteit Utrecht
M: ja
K: en in het kader van een onderzoek naar Sociaal Arbeidsbeleid in de sector,eh in de hippische sector, ga ik zeg maar
bij vier bedrijven langs om aan werknemers te vragen wat zij vinden van de kwaliteit van de arbeid.
M: ja
K: en eh vanuit die gedachte ga ik zeg maar in een interview eh vier aspecten van de kwaliteit van de arbeid zeg maar
met jou bespreken. Dat is de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, voorwaarden en
ehm eh wat ik moet zeggen is dat alle persoonsgegevens die zeg maar nu eh van je krijg en alle andere soort
gegevens, dat die helemaal anoniem worden verwerkt.
M: Oke
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K: dus je naam is alleen bij mij bekend en voor de rest krijg je gewoon een code en wordt je als code in het onderzoek
verwerkt. (lacht) eh dus dat houd wel in dat Ronald krijgt een onderzoeksrapport uiteindelijk, maar dat is met de
resultaten van vier bedrijven bij elkaar gezet, wat werknemers bij elkaar zeiden, dus niet wat jij specifiek zei.
M: Oke.
K: ehm dus dat wil ik allereerst zeggen, eh het interview duurt ongeveer twintig, vijfentwintig minuten, en ehm ik zou
graag willen vragen in het kader van de validiteit of jij eh het interview graag wil teruglezen voor ik het ga verwerken.
Want ik ga het thuis natuurlijk helemaal uittypen en dan….
M: nou, jahoor, ja.
K: wil je dat.
M: jahoor
K: dan ga ik allereerst even jou e‐mailadres eh noteren, want dan mail ik ’t naar je toe en dan eh…
M: ja, dat is goed.
K: Oke, oke, email.
M: Cindy‐s
K: @
M: gewoon s@live.nl
K: @live.nl, oké. Eh ik vermoed dat je ’t zo ongeveer komend weekend,begin volgende week zult krijgen dan.
M: Ja
K: ehm m’n vraag is of je ’t dan inderdaad binnen de week even wil terugzenden.
M: ja tuurlijk,
K: ja?
M: ja.
K: Oke super, nou eigenlijk was dat alles, heb je nog wat te vragen
M: Nee, nee ik heb geen vragen.
K: Oke, nou dan gaan maar we beginnen
M: ja.
K: ehm dan heb ik allereerst een aantal eh zeg maar algemene vragen, allereerst wat is jou leeftijd?
M: Tweeëntwintig
K: Oké. En je hoogstgenoten opleiding?
M: mbo.
K: Oké en wat was dat voor soort MBO opleiding?
M: dat was eh de paardenhouderij.
K: Oké
M: niveau 3.
K: en hoe lang ben je al werkzaam in de hippische sector? Dus dat je een betaalde baan hebt echt in deze sector?
M: eh ik werk hier nu drie jaar denk ik.
K: Oké en daarvoor heb je dan ergens anders gewerkt?
M: Nee. Nee.
K: Oké. Mag ik vragen wat jou burgerlijke status is?
M: Nederlands.
K: eh nee ben je getrouwd of
M: oh zo
K: of met kinderen…
M: Nee, alleen.
K: Oké. Ja dat moet ik inderdaad vragen in het kader getrouwd, met kinderen (laatste paar woorden waren niet goed
hoorbaar), dus vandaar.
M: ja natuurlijk.
K: Nou dan ga ik maar beginnen met ’t eerste aspect van de kwaliteit van de arbeid, dat is de arbeidsinhoud. Ehm kun
je vertelllen hoelang dat je al werkzaam bent, nou dat was drie uur, of drie jaar.
M: ja
K: eh en hoe je zeg maar gekomen bent tot het kiezen voor werken in deze sector.
M: eh ik heb ’t altijd al leuk gevonden, eigenlijk. En eh ik zat natuurlijk als klein meisje op paardrijden en eh nou ja
toen dacht ik, dit wil ik.
K: Oké. En toen ben je in opleiding gegaan.
M: Ja,
K: en zo eigenlijk een beetje doorgestroomd….
M: ja, en hier heb ik stage gelopen en toen kon ik hier blijven. Dus dat was wel lekker.
K: Kun je iets vertellen over de werkzaamheden die je verricht hier?
M: eh voornamelijk ’t lesgeven, en ehm voor de rest het verzorgen van de paarden en net waar de hulp nodig is.
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K: Oke
M: spring ik bij.
K: Oke, eh kun je misschien vertellen over, wat vertellen over hoe je je werkzaamheden verricht. Heb je daar zelf veel
invloed op hoe je ze doet, of is dat eigenlijk wel vastgelegd?
M: ehm nou ’t is eigenlijk wel vastgelegd. Je doet ‘t, je leert ’t ook zo op school, je leert ’t natuurlijk ook en je doet ’t
op die manier. En eh als je ‘t, als je een ander idee erover heb, kan je dat gewoon eh kan je dat wel proberen.
K: Oke.
M: ja
K: Oke. Dat is wel prettig lijkt me, dat eh..
M: ja
K: ehm als je dan die taken zeg maar een beetje bij elkaar zou nemen, vind je dan dat je een heel divers takenpakket
hebt, of zeg je van nou ’t is toch wel heel routinematig, toch wel elke dag ’t zelfde.
M: ’t is wel elke dag ’t zelfde.
K: Oké, dus jij zou ’t meer routinematig dan divers noemen?
M: ja
K: Oké. ehm als je dan zeg maar kijkt naar de taken die zeg maar in ’t algemeen door iedereen gedaan worden in het
bedrijf, vind jij dan dat de zeg maar de werklast dat die een beetje over iedereen gelijk verdeeld is, dat iedereen
eigenlijk een beetje dezelfde last draagt?
M: Ja. Ja.
K: ja?
M: dat denk ik wel. ja
K: oké
M: ja
K: en dat is voor iedere werknemer zo of …inclusief Ronald.
M: ik denk van wel. Ik denk dat ’t wel overal ja zoals hennie rijdt er, rijdt er veel, op op een ochtend en middag en wij
doen dan eh mijn collega en ik doen dan meestal lesgeven. Kijk en ronald heeft natuurlijk andere dingen om te doen.
K: Ja.
M: dus eh ik denk dat ’t aardig verdeeld is.
K: Oke, nou dat is helder. Ehm in hoeverre komt ’t dan eigenlijk voor dat de dingen die je doet wel is afwijken van wat
er normaal in je takenpakket staat? Of hoe je je taken uitvoert?
M: Nog een keer.
K: Nou bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld werk, bijvoorbeeld concours is of dat soort dingen.
M: ja
K: Ik kan me voorstellen dat jij niet alleen je normale werkzaamheden doet, maar
M: nee
K: dat je ook wat extra dingen doet.
M: ja, klopt.
K: dus komt ’t vaak voor dat je zeg maar andere dingen doet dan wat je normaal doet
M: ehm nou altijd als je hier rondloopt, dan is ’t wel zo van ehm eh je bent van plan om dat te gaan doen, en dat je
dan wel weer even geroepen wordt, van joh kan je me even helpen. Want hij is of de hoefsmid moet geholpen
worden, of de dierenarts komt langs, of of wat dan ook.
K: Oke
M: enne
K: dus dat gebeurt wel?
M: ja.
K: Oke, ehm werk jij wel vaak onder tijdsdruk of met deadlines?
M: Nee.
K: Nee?
M: Nee.
K: Oke is dat iets wat je überhaupt niet heb meegemaakt of zeg je van nou,
M: ja wel hoor.
K: dat komt hier niet voor.
M: nee, ja nee, ’t is wel meestal als je er niet aan toe komt, doet je collega ’t wel en andersom.
K: Oké
M: dus dat eh ja
K: Oké. Eh kun je misschien iets vertellen over ’t materiaal waar je mee werkt. En dan doel ik niet zozeer op de
paarden, maar echt de materialen, dus eh wat je gebruikt om te mesten, al dat soort dingen zeg maar.
M: ja..
K: Harnachementen.
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M: ja eh wat wil je erover weten.
K: eh zeg je van ’t zijn goede materialen of
M: ja
K: is ’t meer dat je zegt van nou eigenlijk is ’t allemaal een beetje outdated en kan eigenlijk beter.
M: nee, nee, ’t is wel goede materiaal. We hebben weer een nieuwe veegmachine erbij. Enne dat houden we wel
goed in de gaten hoor. Dat is wel eh.
K: ja?
M: vind ik van eh als er wat nodig is dan eh wordt ’t vaak wel besteld of dan wordt ’t geregeld.
K: Oké, helder. Eh is er regelmatig sprake van een werkoverleg? En
M: ja
K: als dat zo is kun je dan makkelijk punten in brengen waar je mee zit.
M: ja
K: ja?
M: ja, één keer in de twee maanden.
K: ja? ongeveer… is ’t niet één keer in de maand of
M: Nee, ’t is volgens mij sowieso wel als je wat hebt kan je altijd komen. Maar volgens mij is ’t één keer in de maand
of één keer in de twee maanden. Hebben we werkoverleg.
K: jij hebt als je inderdaad met iets loopt dan heb je wel zoiets van dat kan ik makkelijk daar op tafel leggen en zeggen
van
M: ja
K: over praten.
M: Ja, ja.
K: ja?
M: ja.
K: Oke
M: dat is wel fijn hoor.
K: En je had het net inderdaad al over als er tussendoor iets is, kun je makkelijk naar Ronald toe gaan en zeggen van
joh ik heb problemen of hier loop ik tegen aan of …
M: Ja.
K: Ja?
M: dat is wel eh, het is wel zoeken van een plekje van wanneer heb ik tijd om je te helpen of of wat dan ook. Maar ’t
wordt wel eh je kan er wel makkelijk mee eh ’t wordt wel geregeld zeg maar.
K: Oké. Nou dan gaan we verder met het volgende onderwerp dat zijn de arbeidsomstandigheden.
M: ja
K: kun je misschien iets vertellen over de arbeidsomstandigheden hier op dit bedrijf?
M: eh, nee.
K: nee? Bijvoorbeeld de eh zeg maar omstandigheden waaronder je werkt. Bijvoorbeeld van nou eh in de stallen is
bijvoorbeeld hebben we, ik noem maar iets airconditioning of zoiets raars. Weet je wel, we hebben goede stallen en
eh ’t is op zich makkelijk om hier te werken, ik kan overal m’n zadels op hangen en dat soort dingen weet je wel.
M: Ja, ja. eh niks bijzonders denk ik.
K: Nee?
M: nee.
K: Oké
M: nee.
K: en als we dan even naar wat specifieke dingen kijken, bijvoorbeeld eh de verhouding tussen staand en zittend
werk.
M: ja
K: zit je veel of sta je veel. Hoe is dat een beetje eh geregeld?
M: ehm je staat in principe heel veel
K: ja
M: en ehm met het lesgeven dan hebben wij wel altijd een eh krukje zeg maar, dus als je wil gaan zitten, dan kan je
gaan zitten inderdaad.
K: Oké
M: Ja. en ehm ja
K: en als je dat een beetje in percentages zou pakken hoeveel procent van het werk zit je en hoe vaak sta je
M: ik denk dat ik een uur op een dag zeg maar ehm als ik aan het werk ben zonder de pauzes denk dat ik dan een uur
op een dag zit.
K: Oké.
M: al ben ik op stal aan ’t werk. Stel ik moet vandaag achter de computer, dan eh is ’t anders.
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K: Oke. Eh als we kijken naar eh onveilige situaties vind jij dat die zich wel eens voor doen hier? Of … voor
werknemers?
M: eh dat eh even denken, kan niet zo één, twee, drie op wat komen. Ehm… nee?
K: Nee?
M: Nee, je hebt wel eens lastige paarden, maar ik denk niet dat je dat bedoeld.
K: Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er bijvoorbeeld afspraken gemaakt zijn onderling over eh op zo’n
manier gaan we met jonge paarden om,
M: ja
K: eh je gaat nooit alleen rijden, als er niemand op ’t bedrijf aanwezig is.
M: ja dat klopt. Ja dat hebben we wel zo met stagiaires dat ’t wel eens moeizaam overkomt, dat ’t niet zo eh, dat we
wel wat vertellen, maar dat ze ’t vaak vergeten of niet snappen wat we bedoelen en eigenlijk niet durven te zeggen.
K: Oke
M: en dat ’t dan wel eh zo’n eh situatie voorkomt.
K: Oke
M: ja
K: Oke, ehm als we dan kijken naar gezondheidsrisico’s. denk je dat dit werk gezondheidsrisico’s met zich
meebrengt? Bijvoorbeeld het opstrooien, of vaak toch met zware dingen tillen, of…
M: ja ik denk eh ik denk ’t wel, ja.
K: ja?
M: ja ik denk niet dat eh bijvoorbeeld met je rug natuurlijk, met draaien en die paarden helpen met de hoefsmid is
onwijs zwaar. Je wordt dan een keertje ja als je paarden op ’t land zet of wat dan ook, je gaat, je wordt wel een
beetje. Ze zijn niet allemaal even, even even aardig natuurlijk die paarden, dus dan wordt je wel eens uit elkaar
getrokken, dus eh.
K: Oke en als je dan denkt wat voor consequenties zou dat kunnen hebben op de langere termijn. Denk je?
M: ik denk wel dat ’t eh wat geeft voor je rug.
K: ja?
M: ja
K: Oke eh werk je eigenlijk vaak in een gebogen of gedraaide houding?
M: eh ja
K: Oke, en kun je daar een voorbeeld van noemen?
M: eh nou ja natuurlijk, je hebt paarden op en afzadelen, ehm als je les staat te geven. Kijk, je staat niet altijd in de
juiste houding, dat dat voorkomen je toch niet denk ik. Denk je gewoon niet altijd aan. En eh je moet natuurlijk die
paarden verzorgen, dus dan moet je en ehm bij z’n been en dan weer….. nou je snapt ’t wel denk ik.
K: Ja precies.
M: ja
K: Oké, ehm als we ’t dan allemaal een beetje samenpakken, vind jij dan dat ’t werk fysiek zwaar is?
M: ehm nee.
K: Nee?
M: Nee, nee ja ik vind van niet. Ja, misschien wel hoor, maar ehm fysiek ehm ja ik maak ’t zo mee, hier op dit bedrijf
is ‘t, we hebben een heel leuk team, dus ja de dag is zo voorbij. En tuurlijk heb je wel eens die kinderlessen op een
woensdagmiddag dat ’t best wel zwaar is, dat dat drie uur lang of vier uur lang achter mekaar dat dan denk ik nou.
K: nou weet ik ’t wel.
M: nou heb ik ’t wel weer gezien vandaag, maar voor de rest vind ik ’t wel meevallen.
K: Oké
M: ja
K: ja, want jullie hebben, gebruiken machines voor het uitmesten
M: ja
K: dat soort dingen en eh en bijvoorbeeld iets van mondkapjes ofzo tegen ’t stof of dat soort dingen?
M: Nee, nee
K: Nee?
M: Maar wij laten ook ’t opstrooien laten we eigenlijk aan die paarden over. We leggen die plakken wel verspreid eh
in in de box, maar we doen niet opstrooien.
K: Oké, nou dat scheelt.
M: ja, dat scheelt ja.
K: oké. De de arbeidsvoorwaarden is ’t volgende onderwerp eh kun je misschien iets vertellen over de verschillende
scholings‐ en loopbaanmogelijkheden die hier op dit bedrijf zijn?
M: ehm hoe hoe bedoel je precies?
K: Nou bijvoorbeeld ik hoorde van je collega dat je net een ORUN diploma hebt gehaald.
M: Ja
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K: eh wordt dat door ronald makkelijk aangeboden dat hij zegt van ga
M: ja
K: een cursus doen of
M: ja
K: dat soort dingen.
M: ja. Ik heb wel een contract getekend dat ik hier eh mag werken, maar wel dat op voorwaarde dat ik door ging
leren.
K: Oké
M:voor de ORUN, ja.
K: en wordt dat ook vergoed gedeeltelijk of geheel.
M: ja, ja dat eh dat betaald Ronald.
K: Ja?
M: ja
K: kijk wel prettig. Ehm oké een ander onderwerp van de arbeidsvoorwaarden zijn de verlofdagen. Eh kun je
makkelijk verlofdagen opnemen?
M: eh dat is wel eens lastig hoor. Ronald is er niet zo moeilijk in, maar het is wel vaak dat ’t druk hier is, we hebben
altijd wel in ’t weekend veel wedstrijden en dat soort dingen. En eh op een woensdag, we geven gewoon heel veel
les. En dan, we zijn maar met weinig en die geven op ’t op ‘t zelfde tijdstip, want ’t is vier uur als die kinderen uit zijn.
K: ja
M: of er komen en dan is ’t wel eens moeilijk om iemand anders te vinden voor je lessen, maar dat is zo als je je dat
wil en het is een beetje een goede reden, dan kan ’t wel snel.
K: Oké, want hoeveel mensen werken hier zeg maar, qua aantal?
M: fulltime?
K: Nou gewoon bij elkaar, die hier onder contract staan.
M: eh ik denk een stuk of zeven.
K: Oké
M: dat kan meer zijn, ik weet ’t niet zeker. (lacht)
K: (lacht mee) oké. Ehm een ander onderwerp. De werk‐ en rusttijden, hoe is dat geregeld zeg maar?
M: eh daar hebben we geen vaste tijden voor
K: Oke
M: we hebben ’s morgens moeten we eerst voeren, opstrooien, vegen enzovoort. En meestal is ’t dan tussen negen
en tien dat we dan met pauze gaan.
K: Oke
M: half uurtje. En dan ’s middags ook weer net eh als alles buiten staat, alles gevoerd is. Alles gedaan is, dan kunnen
we met pauze.
K: Oke, en hoe lang is dat ongeveer?
M: oh half uur, uur. Soms iets langer, soms iets korter. Net hoe druk het is.
K: en zit je dan ook vaak rustig, of wordt je veel gestoord, of tijdens pauzes.
M: Nee, ik zit altijd wel rustig. Je hebt wel de telefoon die af en toe is gaat, maar eigenlijk eh zit je nog goed. Ja.
K: Oke. Ehm een ander onderwerp is zeg maar de beloning, eh vind jij de beloning die je ontvangt redelijk gezien het
werk wat je doet en eh is dat een beetje vergelijkbaar met andere bedrijven in deze sector?
M: ehm dat denk ik wel. Ik denk dat ’t wel te vergelijken is. Kijk ’t is wel gewoon zwaar werk, dat dat vind ik zelf ook
wel en maar dat weet je van te voren natuurlijk dat je dat eh dat je dat gaat doen voor weinig, voor niet veel geld
inderdaad. Dus eh…
K: Oke want ik hoor inderdaad voor, ’t minimumloon.
M: ja
K: is dat een beetje de, hoe zeg je dat, de richtlijn in deze sector?
M: nhhh ik ik heb wel eens op andere stagebedrijven, vroegen me ook wel eens te werk, maar dat heb ik eh die
gingen er wel onder zitten hoor.
K: Onder ’t minimumloon?
M: ja
K: Oke, maar hier niet?
M: Nee. Hier niet.
K: Oke. Maar ben je er tevreden over, als je dat eh
M:Ja, ja, meer mag altijd natuurlijk. (lacht) ja, jawel ik ben wel tevreden hoor.
K: Oke, ehm op welke wijze wordt hier omgegaan met overwerken. Wordt ’t op tijd aangekondigd, of als ’t gebeurt
krijg je dan alle uren vergoed?
M: ja, ja dat krijg je vergoed en eh nee, ’t wordt niet op tijd aangekondigd, maar dat is meetal ook omdat we ook
allemaal een beetje zo makkelijk zijn, van eh kijk als wij vrij willen, dan kunnen we ook twee dagen van te voren
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zeggen, Ronald. Ik moet naar de tandarts en ik ben ’t helemaal vergeten, of iets anders weet je wel, kan ik alsjeblieft
vrij krijgen, dan is ’t ook goed. En eh als hij dan eh zoals gisteravond had hij gebeld joh kun je morgenavond voor mij
lesgeven? Dan eh weet je wel, zo gaat dat ook al een beetje hiero.
K: Oké. Dus daar zit wel flexibiliteit in?
M: Ja
K: en dat soort dingen.
M: ja hoor.
K: Oké en als je nou bijvoorbeeld eh, bijvoorbeeld vandaag loopt ’t uit en loop je, werk je bijvoorbeeld twee uur
langer
M: ja
K: schrijf je die twee uur dan of worden die echt per uur vergoed?
M: ja
K: Ja?
M: ja
K: Oké. Helder. Ehm een laatste vraag. Heeft te maken met het verloop. Hoe is ’t een beetje geregeld met het
verloop hier binnen het bedrijf? Eh personeel dat komt, gaat dat snel dat mensen een jaartje werken en weer verder
gaan, of
M: eh nou ik denk dat ik de laatste ben die bij is gekomen. Oh nee Hennie na mij. En die blijven, zoals Jonie en Kim
die kwamen voor mij hier werken, en die zijn er nog steeds en eh soms wel eens iemand op zaterdag die eh die ’t een
jaar doet en dan gewoon stopt, maar omdat die nog op school zit of wat dan ook.
K: Want eh als er dus nieuwe mensen komen hier, eh is ’t dan eigenlijk zo dat dat makkelijk in te vullen is, dus die
vacatures, dus ehm als er een vacature komt zijn er veel mensen voor veel gegadigden?
M: ja. meestal doet Ronald ’t eigenlijk wel zo dat ’t eh of een stagiaire of iemand die we kennen dat die werk zoekt
en zo doet ie het eigenlijk meestal.
K: Oké, dus hij zet niet echt vaak echt een vacature uit.
M: Nee,
K: Oké. En weet je of wanneer er mensen nieuw komen hier, krijgen ze dan eerst een tijdelijk contract
M: ja
K: en dan met uitzicht op vast?
M: ja
K: Ja? of is ’t vaak tijdelijk en dan nog een keer tijdelijk?
M: volgens mij is ’t tijdelijk en dan nog eens een keer tijdelijk.
K: Oké
M: dat denk ik.
K: en dan wordt’ t vast uiteindelijk?
M: ja
K: Oké, heb ik eh m’n laatste gedeelte, laatste onderwerp en dat zijn de arbeidsverhoudingen. Ehm wil ik ’t allereerst
hebben over de mening van de werknemers. Vind jij dat er genoeg rekening wordt gehouden met de mening van van
jullie zeg maar?
M: ja
K: van de werknemers.
M: ja wij hebben best wel veel in te brengen.
K: ja en hoe, hoe komt dat zeg maar, hoe gaat dat?
M: eh nou we hebben natuurlijk dat werkoverleg. En eh we hebben wel afgesproken, wij hebben best wel een team
die dat met elkaar goed met elkaar omgaat. gaat ook eh…. En ehm ik denk dat dat zo makkelijk, makkelijker is om te
zeggen.
K: oké
M: Om wat te vertellen en om er wat aan te doen. Ze willen er dan ook graag wat aan doen zeg maar.
K: ja?
M: ja
K: Oké.
M: dat scheelt ook wel.
K: en als we dat bijvoorbeeld zouden koppelen aan de waardering die je krijgt voor je werk, vind je dat je hier
voldoende waardering krijgt voor je werk?
M: ja.
K: ja?
M: ja
K: en hoe uit zich dat?
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M: ehm ik denk dat ehm ehm Ronald die ja die, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Gaat heel moei…heel makkelijk,
kijk als ik als ik wat meer werk of wat dan ook of ik heb heel veel inzet getoond, ten eerste zegt ie dat en dat
K: ja
M: vind ik al eh ja dat vind ik al iets. En eh vaak helpen met mij als ik aan ’t rijden bent en ’t gaat niet, lesgeven eh dat
soort dingen.
K: ja
M: ja
K: Oke
M: een keer een bedrijfsuitje, dat is ook altijd wel erg leuk.
K: ja ook voor ’t team inderdaad samen, ja ja ja
M: ja
K: ehm vind jij dat de werknemers hier genoeg op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen, zeg maar binnen
’t bedrijf?
M: ja
K: ja, is er eh komt hij dan naar jullie toe of hoe hoe gaat dat dan?
M: ja meestal gooit ie het wel in de groep.
K: Oke
M: ja
K: Oke. En dan eh de laatste vraag van eh van dit onderwerp,
M: ja
K: hoe staat ’t een beetje met de onderlinge sfeer hier op ’t werk, kun je ook makkelijk collega’s vragen van joh help
even, of is ’t toch wel echt één op één?
M: ehm dat is wel goed, dat is sowieso eh we helpen elkaar wel veel en dat vind ik wel lekker, soms heb je wel eens
dingen dat je denkt nou weet je wel, waar ik denk dat je dat overal wel hebt hoor. Maar dat is wel eens moeilijk om
daar mee om te gaan. Maar dan uiteindelijk ja je moet ’t toch een keer tegen elkaar zeggen.
K: ja
M: dus uiteindelijk wordt ’t wel opgelost.
K: Oke, ehm heb ik nog een aantal algemene vragen die een beetje gaan over het overkoepelende onderwerp zeg
maar van de studie eh ik zou kleinere en grotere bedrijven en dat wordt dan gemeten naar het aantal werknemers.
Ehm vind jij zeg maar dat de grootte van een bedrijf van invloed is op de wijze waarop sociaal arbeidsbeleid in zo’n
bedrijf is geregeld, dus georganiseerd?
M: eh ik denk ’t wel, want hoe groter je bedrijf, hoe meer eh eh ja hoe meer mensen je rond hebt lopen denk ik.
K: Oke. Maar als je dat bijvoorbeeld, want Sociaal arbeidsbeleid is bijvoorbeeld gericht op zeg maar het werken en
het samenwerken van alle werknemers en alle groepen in een bedrijf en dan hoe de cultuur en de structuur een
beetje geregeld is binnen de organisatie. En als je dat dan vergelijkt met een groot en een klein bedrijf, zeg maar
denk jij dan dat dat verschilt, dat bij een groot bedrijf dingen echt anders geregeld zijn dan op een kleiner bedrijf?
M: dat denk ik niet.
K: nee?
M: nee. Ja, ik denk wel dat een klein bedrijf is gewoon makkelijker omdat er minder mensen werken zeg maar, dus
dan kan je ook een beetje overzien en alles.
K: Oke
M: en hoe groter het bedrijf hoe met hoe meer mensen je te maken hebt hoe moeilijker ’t is om om eh om dat bij
elkaar te houden denk ik.
K: Oke, ja dat zou goed kunnen inderdaad. Heb ik een laatste vraag. Ehm vind jij dat kijkend naar Sociaal
Arbeidsbeleid, wat ik net vertelde, dat de sector als geheel genoeg doet op ’t gebied van Sociaal Arbeidsbeleid? En
denk dan ook bijvoorbeeld aan de CAO, die er nog niet is, en eh dingen die de FNRS organiseert
M: ehm die dingen wat de FNRS, dat dat vind ik wel goed inderdaad, maar net als dat we geen CAO hebben, dat vind
ik wel eh jammer.
K: ja, vind jij eh het feit dat een CAO ontbreekt echt een gemis, dus vindt je dat ie er echt moet komen?
M: eh ja.
K: ja?
M: dat denk ik wel ja.
K: en waarom?
M: eh net zoals volgens mij hebben wij niet eens een eh echt een minimum loon. Dat soort dingen, weet je wel dat
zou gewoon makkelijker wezen als je een CAO zou hebben, dan zou je daar, zou je dat eh, ja dat zou makkelijker
wezen.
K: Oke, en CAO vanuit dat soort dingen wordt ook bescherming van de werknemer geregeld.
M: ja

231

K: voel jij je genoeg beschermd? Dat als er iets gebeurt bijvoorbeeld met Ronald, dan weet je meteen oh maar ik kan
hier op terugvallen en ik weet dat ik daar mee gesteund wordt of ik kan naar de vakbond stappen, of
M: ja , weet je dat ik me daar nooit, nooit in heb verdiept
K: nee?
M: nee (lacht)
K: (lacht) ja dat geeft niet
M: ja, nee.
K: nee?
M: geen idee.
K: Oke, nou ik moet zeggen dat was ‘t. en ehm dus ik wil je hartstikke bedanken voor je deelnamen.
M: ja nee, is goed, leuk.
K: Ik heb nog iets kleins voor je, om je te bedanken.
M: Nou ja, nou dank je wel. lekker
K: om de tijd te nemen om even met me te gaan zitten. En eh…
M: geen moeite hoor.
K: maar ja inderdaad dankzij deelname van mensen als jou kan ik ’t onderzoek doen, enne…
M: ja ik hoop dat je er wat aan hebt.
K: oh absoluut. Je ziet ’t van zelf verschijnen. De uitgetypte versie zeg maar.
M: ja, Leuk.
K: en dan ehm je ziet me zo nog even rondwandelen, want ik ga nog een observatie doen, ga ik even rondlopen,
kijken wat jullie een beetje aan ’t doen zijn.
M: ja hoor
K: dus schrik niet als ik met en blocnote achter je sta. Dan weet je dat.

Empirisch onderzoek interview Bedrijf
Medewerker 1: 29 juni 2010
K: Interviewer
M: Medewerker 7

K: Nou dan gaan we beginnen.
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M: Ja
K: eh mijn naam is Karin Verschuure. Ik ben eh masterstudent Bestuurs‐ en organisatiewetenschappen aan de UU,
universiteit Utrecht en eh in het kader van mijn Masterscriptie voer ik een onderzoek uit naar Sociaal Arbeidsbeleid
in de hippische sector. En eh voor dat onderzoek, ga ik bij vier verschillende hippische bedrijven langs, om daar
werknemers te interviewen eh over hun mening en oordeel over de kwaliteit van de arbeid.
M: ja
K: eh en in dit kader zitten wij hier nu ook. Ehm ik ga dit interview opnemen, zoals ik net ook al zei. Eh met de
dictafoon. Ehm het onder… eh het interview zal uit vier delen bestaan. Eh ’t gaat in op de vier aspecten van de
kwaliteit van de arbeid. Dat is ehm… even kijken hoor. De arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de
arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. Ehm het ond…het zal dus worden opgenomen en het duurt
ongeveer zo’n dertig minuten. Het kan variëren, ik heb er van twintig minuten gehad en ik heb er van vijfendertig
gehad. Ehm ehm heb jij eventueel nog vragen voordat we gaan beginnen?
M: nee hoor.
K: Nee? Oké eh dan heb ik eh zelf nog twee dingen om toe te voegen. Eh allereerst zullen alle gegevens die ik hier
vandaag krijg, zullen anoniem verwerkt worden. Dat betekent eh dat jou naam zelf nergens boven komt te staan en
alleen bij mij bekend is in mijn eigen administratie.
M: ja
K: dus eh straks krijgt eigenaar wel een algemeen onderzoeksrapport, maar daar zijn de verwerkingen van alle data
van alle interviews in één.
M: Oké
K: en daar staat nergens van nou, zij zei dat of…
M: ja
K: medewerker van die manege zei dit.
M: ja
K: dat is gewoon helemaal anoniem.
M: ja
K: eh voor de validiteit en betrouwbaarheid wil ik graag vragen of je ’t eh als ik ’t heb uitgetypt graag nog terug wil
lezen voordat ik ’t ga verwerken.
M: ja
K: ja wil je dat graag? Ja? Oké. Dan ga ik even noteren waar ik het naartoe kan sturen.
M: oh nee ‘t hoeft van mij niet hoor.
K: Nee?
M: nee, ik dacht dat dat moest. Nee dat hoeft niet.
K: Nee, nee, nee. ’t Is puur zeg maar voor je zelf dat je zegt van nou ik wil eigenlijk nog wel zien wat je
M: nee hoor
K: hoe je ’t interview hebt uitgetypt. Oke. Nou dan gaan we beginnen. Eh stel ik je eerst een aantal persoonsvragen.
En dat is puur zeg maar voor straks het analyseren zodat ik vergelijkingen kan maken. (…)66 eh mag ik weten wat uw
leeftijd is?
M: eenendertig. (…)’t is wel ’t eerst interview waar je kinderstemmen in hoort
K: Nou dat geeft. Vind ik wel leuk. En wat is uw hoogstgenoten opleiding?
M: eh MBO opleiding.
K: ja? en was dat ook gericht op de hippische sector, zeg maar op werken met paarden?
M: eh ja ik heb meerdere opleidingen gedaan, maar van de hippische sector heb ik gewoon ORUN gedaan.
K: Oké. Mag ik weten hoelang u al werkzaam bent in de hippische sector? .
M: dertien jaar.
K: dertien jaar. Zo..En mag ik weten wat uw burgerlijke status is?
M: getrouwd.
K: getrouwd. Oké. Nou dan gaan we beginnen met eh het eerste onderwerp en dat is de arbeidsinhoud. Eh wil ik
graag aan u vragen, hoeveel jaar dat u al werkzaam bent bij dit bedrijf
M: drie jaar.
K: drie jaar. En waarom u ook gekozen hebt voor een baan in deze sector.
M: eh ik heb altijd eigenlijk met paarden gewerkt. Dus dat is vanzelfsprekend eigenlijk eh .
K: gegroeid.
M: gewoon een gevolg ja. Precies.
K: Oké. En was ’t ook zeg maar iets dat begonnen is toen u zeg maar op de middelbare school zat en dat dat dan zeg
maar als vrijwilligerswerk is doorgegroeid of hoe moet ik dat een beetje zien.
M: eh nou ik heb wel altijd al les gegeven. Maar niet eh ja wel gewoon voor geld laat ik maar zeggen, maar wel ook
gewoon hier altijd ja klusjes gedaan, paarden ingereden. Dat deed je wel vrijwillig. Ja.
K: oké
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M: dus dat ook wel ja.
K: en dan is dat zeg maar zo doorgegroeid naar gewoon een vaste baan?
M: ja
K: Ja? Oke, eh kun je misschien iets vertellen over de werkzaamheden die je hier verricht?
M: die ik verricht?
K: ja
M: die ik doe, alleen lesgeven eigenlijk.
K: Oke.
M: en eh ja en alles wat een beetje met de gezondheid van de paarden omhangt. Ik ben zelf dierenartsassistente
geweest. Ook bij de paarden.
K: Kijk.
M: dus eh dat is mijn taak eigenlijk eh ja.
K: Oke. En hoeveel uur in de week doe je dat zo’n beetje bij elkaar?
M: officieel twintig uur.
K: Oke, en onofficieel.
M: ja, in de dertig.
K: In de dertig.
M: ja
K: Oke. Ehm dan wilde ik graag iets vertellen over of iets vragen over de manier van werken. Eh in hoeverre kies je
zelf de aanpak van de werkzaamheden, dus de manier waarop je ’t werk uitvoert.
M: Nou bijna negentig procent.
K: Oke. Beslist u zelf?
M: ja
K: Oke. Ehm de taken vindt u dat die ehm vrij divers van aard zijn? Of zou u ’t werk zelf een beetje routinematig eh
benoemen?
M: eh nee dat is wel wisselend.
K: ja?
M: ja
K: en kun je daar een voorbeeld van noemen waarom dat…
M: eh nou sowieso je lessen zijn nooit ’t zelfde, ik geef les van kindjes van zes en lessen van mensen van veertig of
vijftig.
K: Oké
M: dus sowieso en je werkt met paarden dus, al ’t is zomer of ’t is winter, rij je buiten. Eh dan moet er een paard
koliek of dan eh is er is dat of dan moet er eentje gekeurd worden of dan gaan we naar de hengstenkeuring. (….)dus
ik vind ’t wel eh afwisselend werk eh ja?
K: Ja, oké. Ehm bent u van mening dat eh de taken die er zeg maar zijn, in het algemeen, voor het hele bedrijf, dat die
een beetje gelijkmatig over alle werknemers zijn verdeeld? Dus dat iedereen naar het aantal uur dat die werkt ook
dezelfde last draagt.
M: eh nee.
K: Nee?
M: nee.
K: en kun je dat toelichten waarom dat niet zo is?
M: Nou ik doe geen stalwerk (lacht) en m’n collega doet eigenlijk al het stalwerk, we moeten nog een nieuwe collega,
d’r is laatst eentje het contract niet verlengd.
K: Oké
M: dus dat deden ze met z’n tweeën, maar op dit moment is dat gewoon niet gelijk verdeeld en eh. We zitten nu in
die situatie
K: ja
M: ja. zij hebt ’t gewoon zwaarder. Klaar.
K: Oké. Ja. Maar dat is tijdelijk? (….) Ehm dan heb ik zeg maar een vraag over eh de afwijking van werkprocedures. In
hoevaak, of hoeverre is ’t dat werkprocedures die je hebt voor de taken die je verricht dat die afwijken van wat
normaal zeg maar, is afgesproken.
M: ja, in welke context moet ik dat bekijken?
K: eh nou bijvoorbeeld als je altijd op dezelfde manier bepaalde dingen doet, bijvoorbeeld met het lesgeven, dat je
altijd een bepaald ding hebt, zo doe ik ’t altijd, dat je daar toch wel van afwijkt. Dat je bijvoorbeeld hebt afgesproken
van te voren, van nou ik eh zorg ervoor dat ze ’t bijvoorbeeld aan ‘t eind van de les niet langer dan … vijf minuten
galopperen of oefeningen gaan doen.
M: precies.
K: en dat je eigenlijk daar toch wel vaak van afwijkt, omdat er
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M: Nou hou ik dat op vijftien procent, dat is niet zo heel veel.
K: Niet zo heel veel?
M: Nee.
K: Oké.
M: Maar dat komt. Ik doe ’t zelf organiseren dus ja ik doe wat ik wel en dat doe ik.
K: ja precies.
M: dat is voor mij makkelijk, met Chantal zal dat wel weer anders zijn denk ik.
K: Oké. (….)
M: ze vroeg of de lasten gelijk verdeeld waren, ik zei nee… (reactie andere werknemer die even de ruimte betreedt: “
Nee”.) (…)
K: Een volgende vraag, werk jij vaak onder deadlines of met, echt onder grote tijdsdruk?
M: nee.
K: Nee? En waarom denk je dat dat niet voorkomt?
M: Ja, dan werk ik wat langer. Dat is net wat je deadline is. Ja. je wilt wel eens op tijd zijn voor je kinderen maar
verder eh, sowieso is ’t lesgeven van vier tot vijf, dus die is van vier tot vijf en om vijf uur is die afgelopen.
K: Ja
M: en daarna kan ’t wel zijn dat je nog wat moet doen, maar in principe is die les gewoon voor mij.
K: ja
M: afgelopen.
K: Oké.
M: dus voor mij eh nee.
K: Heerlijk.
M: ja.
K: ja. eh ’t materiaal waar je mee werkt. Kun je iets vertellen over de kwaliteit van het materiaal waar je mee werkt.
En dan doel ik dus niet zozeer op de paarden, als je die daaronder zou denken, maar echt over de Harnachementen,
eh gewoon bijvoorbeeld in de stal werk je met kruiwagens en dat soort dingen.
M: Ja, ’t stalwerk dat doe ik niet, dus dat voor mij eigenlijk niet. De kwaliteit is wisselend. Zitten goede spullen tussen
en zitten minder goede spullen tussen.
K: Oké, en zeg maar heb je dan zelf zoiets van nou wat mij betreft zou de kwaliteit wel wat beter moeten zijn, want….
M: ja, tuurlijk.
K: ja
M: dat wil je altijd, maar je hebt natuurlijk je financiële plaatje en ja en je spullen.
K: ja
M: dus je zou wel graag beter willen, maar eh ja..
K: kan niet altijd….
M: ja.
K: Oké. Ehm. Is er regelmatig sprake van een heel regelmatig werkoverleg?
M: Nee.
K: Nee? Dat niet, en waarom niet?
M: Ja, ik ben de baas niet. (lacht) dat is niet aan mij. Nee, ’t is wel eens, maar eh niet eh niet op vaste tijden of één
keer in de maand of eh nee.
K: maar hoevaak ongeveer dan als je ‘t?
M: nou de laatste keer is een paar maanden geleden, weet ik niet precies eh
K: Oké. En mis je dat? Dat er niet echt een moment is dat je zegt van nou eh…
M: eh op zich wel.
K: Ja? en waarom?
M: ik moet zeggen dat ik anderzijds ook wel heb ik heb ook lang op de paardenkliniek gewerkt en daar hadden we
elke maand een vergadering. Wat me ook wel eens tegenzat, je zit elke maand en elke maand zeg je dezelfde dingen
en er veranderd niks.
K: ja
M: dus in die zin heb ik er geen behoefte aan, maar anderzijds ja je bespreekt toch eerder dingen of je hebt er iets
meer de tijd voor. Maar ook bij ons bespreken we vaak dat je hebt ’t besproken en eigenlijk ga je op dezelfde voet
verder en dan vind ik ’t eigenlijk zonde van de tijd.
K: Oké,
M: dus ja en nee, is ’t eigenlijk.
K: Oké, maar als we dan zouden kijken naar ’t werkoverleg datje dan wel hebt, he op ’t moment dat je ’t hebt. Eh stel
je nou voor dat je problemen hebt binnen je werk of de uitvoering van je werk. Kun je die makkelijk naar voren
brengen, tijdens dat gesprek?
M: Ja dat kan ik wel, ja.
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K: Ja?
M: ja.
K: Oké, nou hart, hartstikke goed. Ehm is er voldoende gelegenheid voor een praatje onder collega’s.
M: ja
K: tijdens het werk.
M: ja. dat wel.
K: ja?
M: ja
K: en gaat dat dan een beetje tussendoor of gaat ‘t ..
M: tussendoor. Ja.
K: Oké, nou helemaal goed. Eh als je zeg maar problemen hebt, we hadden ’t net eventjes over eh tijdens het
werkoverleg, maar als je nou gewoon problemen tegenkomt of desnoods met collega’s of met wat dan ook, kun je
dan makkelijk naar je naar je baas toestappen en ’t daar over hebben?
M: eh als ’t probleem groot genoeg is dan kan ik dat wel.
K: Oké, maar dan zeg je groot genoeg, is is er dan..
M: ik ga niet voor een klein probleem daar naar toe, in principe los ik het zelf op.
K: Oké
M: en als ik er niet uitkom ga ik er wel eh wel naartoe.
K: Oké. Maar is dat is dat zeg maar dus vanuit dat je ’t zelf op wil lossen of is dat meer omdat de drempel niet zo heel
laag is om naar hem toe te stappen, dat je zegt van nou…
M: de drempel is op zich wel laag. Ik zie hem vaak genoeg. Dus ik kan er wanneer ik wil, plus dat ik, ik heb er niet
altijd wat aan als ik naar hem toe ga, dus dan moet ik ’t uiteindelijk toch zelf oplossen dus dan kan ik beter proberen
’t zelf gelijk op te lossen. (…)
K: eh gaan we naar het volgende onderwerp. Dat zijn de arbeidsomstandigheden, ehm mag ik vragen wat jij vindt van
de arbeidsomstandigheden in dit bedrijf?
M: eh ja ik weet niet zozeer of dat direct dit bedrijf is, want ’t is eh dan meer de sector zeg ik ‘t.
K: ja
M: vind ik nou niet geweldig.
K: Nee?
M: Nee.
K: En kun je dat toelichten?
M: nou ja dat is heel simpel, je salaris is ten opzichte van je werk vaak niet super. Je maakt meestal meer uren dan je
betaald wordt. Op feestdagen en dingen moet je ’t ook zelf maar oplossen, dan moet ’t ook allemaal gebeuren. Daar
staat nou ook niet direct zo heel veel tegenover. Dus wat dat betreft zeg ik niet dat dat nou zo geweldig is eh
K: Nee
M: Ik bedoel eh het gaat prima, maar eh ja het zou wel beter kunnen. Maar goed dat is de hele paarden sector, dus
dat ja.
K: en wat houdt……..
M: dat ben ik vanuit m’n andere bedrijf ook niet anders gewend eh dus zou ik niet zeggen specifiek in eh dit bedrijf,
maar
K: gewoon in de sector?
M: ja.
K: en dat is zeg maar ook voornamelijk licht dat onder de arbeidsvoorwaarden, gaan we straks nog wat dieper op in.
M: ja
K: maar als je zeg maar kijkt eh (…..) eh zeg maar de omstandigheden waaronder je werkt. Als je er echt naar kijkt is
bijvoorbeeld eh als je kijkt van nou ik moet de hele dag staan, er is niet voldoende gelegenheid om te zitten, eh de
bak is ontzettend stoffig, dus ik loop bijvoorbeeld de hele dag te hoesten, dat zijn echt omstandigheden waar je
onder werkt. Als je dat zou benoemen. Zeg je van nou dat is op zich hier wel goed geregeld, bijvoorbeeld door dat er
een goede eh bodem is in de bak, doordat er genoeg doorlichting is of weet je wel dat zijn allemaal van die dingen
die je kan doen om de omstandigheden beter te maken.
M: ja
K: vind jij dat dat goed geregeld is hier?
M: eh ja wisselend.
K: ja?
M: sommige dingen zijn al beter. We hadden vroeger een hele slechte bak, konden we niet de heel tijd sproeien.66
Dus deze kunnen we gewoon sproeien dus dat gaat wel beter, zullen we maar zeggen.
K: ja
M: qua materialen moet je dan ook denken aan je kruiwagens misschien en dingen dat is nou niet allemaal top, maar
’t is niet allemaal slecht, maar ook niet allemaal goed.
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K: Oké een beetje in het midden inderdaad.
M: ja.
K: Kun je mij misschien vertellen wat ongeveer de verhouding is tussen staand en zittend werk?
M: Nou je zit niet
K: nee?
M: dus
K: Oké, maar als je dat bijvoorbeeld in percentages zou uitdrukken hoeveel procent zit je en hoeveel procent sta je
dan?
M: vijf procent zit je,
K: dat is helder (lacht)
M: ja
K: Want als je bijvoorbeeld dan lessen doet, eh dan sta je?
M: staand, altijd
K: Oké, want ik ik heb ook wel eens mensen gezien die dan in een hoek bijvoorbeeld gaan zitten. Op een op een wat
dan ook. Jij staat.
M: Tuurlijk als ik een wissel heb, dan zul je even op de stoel zitten.
K: ja
M: en of tenminste als je in deelt, als ze vrijheid hebben dan stappen ze, want ze stappen bij mij nog geen vijf
minuten. Dat is de enige dat ik zit.
K: zit..
M: en verder niet.
K: Oke. Helder.
M: ja je pauze, maar….niet in je werk, nee.
K: Oké, eh in hoeverre denk je dat er sprake zijn van onveilige situaties hier tijdens het werk?
M: eh ja dat is discutabel natuurlijk.
K: uhuh ja
M: is eigenlijk discutabel, ja wat is onveilig, in principe weet ik genoeg van paarden om te weten wat veilig is en niet
veilig is.
K: ja
M: en dat wil niet zeggen dat we niet eens een keer dat een paard anders doet dan dat je zou denken. Dat er gewoon
gevaarlijkere paarden zijn, die zijn natuurlijk gewoon ook. Dus in die zin ja je, probeer je zelf zo veilig mogelijk te
werken
K: ja
M: en dat is natuurlijk, ja met paarden is ’t anders. Is een paard veilig of niet.66 Kun je natuurlijk nooit eh
K: Maar ’t is zeg maar echt de paarden zelf die eventueel een bron zijn voor onveilige situaties?
M: ja, ik werk niet machines en zo dus dat eh
K: nee
M: dat valt bij mij gelijk weg, dus ’t enige wat onveilig bij mij zou zijn, zou de paarden zijn.
K: ja en zijn er hier bijvoorbeeld ook onderling eh regels afgesproken. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, als je een jong
paard gaat inrijden, dat je dan altijd met z’n tweeën bent in de bak of dat je dingen die je hebt afgesproken.
M: eh ongeschreven regels hebben we opzich wel.
K: ja, om ’t wat veiliger te maken.
M: met de paarden om daar wel veiligheid in te bouwen.
K: ja (….) eh brengt ehm werken met paarden ook gezondheidsrisico’s met zich mee, dus gewoon zeg maar ’t werk
op zich?
M: Nou ’t lijkt me wel gezond voor je gezondheid.
K: ja?
M: in plaats van in een kantoor stil zitten. Ik denk dat ’t wel gezond is. Tuurlijk ja je kan een klap krijgen, dat is niet
gezond, maar he
K: nee
M: ik denk dat ’t wel gezond werk is
K: ja? want als je bijvoorbeeld denkt aan, aan stof daar hadden we ’t net over, of eh dat je bijvoorbeeld gebogen zou
staan of zo dat kan misschien rugklachten, dat soort gezondheidsrisico’s.
M: (…..) Nee ik vind ’t wel gezond, daar zijn veel mensen ’t misschien niet mee eens, maar ik vind ’t wel. Ja, ik vind ’t
gezonder dan op kantoor zitten. (…..)
K: Ehm werk je vaak in een gebogen of een gedraaide houding?
M: Nee, valt wel mee.
K: Oke.
M: ja
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K: ja? en bijvoorbeeld bij het zadelen ofzo of bij het poetsen?
M: Ja, ik let wel op m’n houding, dus dat eh.
K: ja ?
M: ja.
K: Hartstikke goed en is daar ook door eh door de eigenaar of de baas eh op op gewezen?
M: Nee
K: van let op? Dat niet? ’t Is echt uit jezelf.
M: ja.
K: Oke, hartstikke goed. Ehm zou jij het werk fysiek zwaar eh, als fysiek zwaar benoemen?
M: voor mij niet.
K: voor jou niet, nee?
M: nee, je krijgt straks een heel ander gesprek, maar voor mij niet, nee.
K: Oke, en waarom niet, kun je dat benoemen, wat..
M: Ik hoef niks te doen, ja eh je tilt de kinderen op, dat is niet zwaar als je ’t goed doet.
K: nee.
M: He je moet, ik let op mezelf, maar of eh ik vind ’t fysiek voor mij niet. Eh zou dat veranderen en die kans is best
groot dat dat later ook wel eens een keer gebeurt, zal dat wel zwaarder zijn, maar om les te geven is fysiek niet
zwaar.
K: Oké.
M: Nee
K: want als je lesgeeft hoeveel lessen door je maximaal achter elkaar?
M: eh maximaal drie achter elkaar, pauze en dan weer lessen zou ik maar zeggen. Eh
K: Oké
M: ja
K: Nou helder, nou dan gaan we naar ’t volgende onderwerp, dat zijn de arbeidsvoorwaarden. Jij kwam daarnet al
heel heel eventjes eh op terug, dan gaan we even beginnen zeg maar met eh de loopbaan‐ en
scholingsmogelijkheden. Kun je misschien vertellen wat er eh hier voor loopbaan en scholingsmogelijkheden worden
aangeboden?
M: Ehm, nou toevallig heb ik laatst dat ie wel zei van joh er is zo’n carrousel les zou ik maar zeggen, dus daar kun je
misschien naartoe, maar dan is nog eigenlijk onduidelijk wie dat eigenlijk gaat betalen en verder eh heb ik alles zelf
eh gedaan.
K: Oké dus dat wordt niet vanuit hier een jaarlijks budget aangeboden of
M: nee
K: wordt je gestimuleerd om te zeggen van eh he ga nog meer cursussen doen.
M: Oh jawel hoor, als je ’t zelf betaald.
K: als je ’t zelf betaald. En loopbaanmogelijkheden dan
M: eh ja dat is redelijk beperkt natuurlijk. In die zin, je kunt jezelf ontwikkelen door he, dus je geeft les, door beter les
te geven.
K: ja
M: maar ’t is niet dat ik nou straks eh
K: nee
M: erin groei. Ja tuurlijk hoe langer je er ben hoe meer je misschien de dingen wat regelt, maar ’t is niet dat je nou
bedrijfsleider bent of eh, dat is de baas zelf. En wij worden daar niet in eh, je gaat geen treedjes omhoog ofzo.
K: dat niet?
M: nee
K: denk je bijvoorbeeld dat dat bij een groter bedrijf dat dat wel meer is? Dat je wel meer de kans zou krijgen om om
ja door te groeien.
M: eh ja op zich wel. Ik heb zelf op de paardenkliniek gewerkt, dus dat is natuurlijk heel groot. En daar heb je dat wel
meer, maar kijk ik zeg niet dat je niet door kan groeien. Want in de paarden leer je natuurlijk altijd, ’t is net waar je
op ’t doet. Je kan geen stap hoger misschien in je organisatie, maar je kunt wel beter gaan rijden, beter lesgeven
K: precies
M: en beter… dus daar leer je, dus je wordt wel beter
K: ja
M: alleen niet zozeer in de, in de structuur van het bedrijf.
K: Oke. Eh hoeveel vrijheid heb je bij ’t opnemen van je verlofdagen?
M: eh ja in overleg.
K: In overleg?
M: ja
K: ja? en gaat dat altijd makkelijk als je ’t op tijd aangeeft, bijvoorbeeld dat ’t altijd kan of….
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M: ehm ja op zich wel, ja hij regelt ’t zelf laat, dus op zich. Kan alles wel, alleen doet hij is vaak zelf van ’t laatste
moment en dat eh zou je zelf wel eens eerder geregeld willen zien hebben. Dus dan zeg je ‘t een half jaar, maar je
weet ’t tot op de laatste dag niet zeker of het nou zeker ja is, Maar goed ik ben hier al eh vanaf eh klein kindje, dus je
wordt zelf wel wijzer en neemt ’t initiatief wat over en dan regel je ’t en dan is ’t klaar.
K: Oke
M: Als ik zeg ik wil volgend weekend weg en ik regel ‘t, dan ben ik weg.
K: Oké
M: dus
K: want jullie regelen ’t vaak onderling ook? Dat je aan je collega’s vraagt van goh neem jij wat over, of
M: ja, dat kan niet altijd.
K: dat kan niet altijd.
M: nee. Dat is simpel, m’n collega geeft in principe geen les, ik heb wel een paar andere mensen die les geven.
K: ja
M: en ik rij in principe niet op de trekker, dus we willen wel ruilen, maar op zich eh doen we niet elkaars
werkzaamheden, wat dat betreft.
K: Oké
M: Wat andere dingen weer wel.
K: Dus dan regelt hij dat meestal, zeg maar de vervanging.
M: ja, maar die is er nu gewoon niet (lacht)
K: nee. (lacht mee) oké. Ehm dan gaan we naar de volgende. Hoe zijn de werk en rusttijden hier geregeld?
M: Dat moet je zelf regelen.
K: dat moet je zelf regelen?
M: dus je moet zelf, als jij geen pauze neemt dan neem je geen pauze, maar gewoon ’t is niet om twaalf uur eten of
eh om één uur eten we of eh…
K: Nee, je hebt niet vaste tijden dat je
M: nee
K: Oke, maar nee.. in de praktijk neem je wel genoeg rust?
M: Ja hoor. Ja.
K: Ja?
M: ja
K: Oke, helder. Ehm dan gaan we even over eh de beloning spreken. Ehm vind je de beloning die je ontvangt voor
wat je doet vind je die redelijk, en denk je dat die ook gelijk is zeg maar eh aan de rest van de sector? Dus als je zou
werken in een ander bedrijf dat dat ongeveer ’t zelfde zou zijn.
M: Dat denk ik wel.
K: dat denk je wel. Ja?
M: ja.
K: en vind je ’t redelijk?
M: Nou ja ’t is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Nee.
K: Nee?
M: ja, wat is redelijk? Ik weet ’t niet. Dan kan ik een hele politieke discussie gaan beginnen. ’t Is tuurlijk sowieso als je
met je handen werkt of meer lichamelijk werk dan is ’t eh ook minder betaald. En als je wat meer gestudeerd heb
wat meer, is dat eerlijk. Ja, ik vind van niet, maar bij een ander misschien van wel.
K: ja
M: dus dat ja, misschien wel een hele andere discussie dan.
K: Oké, maar als je, als je een ja of een nee zou zeggen,
M: ja dan zou ik toch nee zeggen. Ja.
K: Oké. Ehm op welke wijze wordt er binnen dit bedrijf omgegaan met overwerken? Want je noemde net dat je
eigenlijk twintig uur werkt, maar in de praktijk dat dat vaak wat wat langer is.
M: eh nou in principe wordt ’t gewoon eh niet uitbetaald zeg maar.
K: Nee? Oke,
M: dus eh ik zeg niet dat ’t nooit niet uitbetaald wordt, (….) dus eh als ik daadwerkelijk voor een ander les geef krijg ik
er wel betaald voor, op ’t moment dat ik met een paard naar de dierenarts ga of eh help met een jong paard inrijden
of eh ja dat wordt allemaal niet betaald. Dus
K: nee?
M: dat heet dan denk ik vrijwilligerswerk. Ik weet niet of ’t dan overwerk heet, maar.
K: Oke, en wat vind je daar zelf van, dat dat niet wordt uitbetaald?
M: Ja, je kunt daar wel heel veel van vinden, maar dan moet je gewoon ander werk zoeken.
K: Jij vindt dat ’t hoort bij dit soort werk?
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M: nee, ik vind niet dat ’t hoort, maar voor mij tien anderen. Dus als jij zegt, ik wil dat niet, ja dan moet je gewoon
ander werk zoeken, want ’t hoort er wel een beetje bij. Of ’t daadwerkelijk hoort, ja dan kom ik toch weer op die
andere discussie uit, maar ik bedoel dat is op een ander bedrijf, ja bijna wel een beetje ’t zelfde. He, dan zijn er best
betere en mindere bazen en ik heb helemaal geen slechte baas, maar eh ja in dat soort dingen wel. ja
K: Maar als je dan zou kijken naar wat je hiervoor bij andere bedrijven hebt gewerkt. Was dat dan een beetje ’t zelfde
dat er eigenlijk, wordt er dan van je verwacht dat je eigenlijk overwerkt?
M: ja bij beide bedrijven wel, ja.
K: ja?
M: ja. bij ’t andere werd ’t wel uitbetaald. Werd ’t gewoon per uur uitbetaald, was ’t gewoon een betere organisatie,
maar daar was ’t niet dat je kon zeggen nee ik werk niet over of nee ik kom niet op zondag, of nee vannacht eh ik ben
zo moe ik kom niet omdat dat paard koliek heb. Je komt gewoon klaar, of je nou kinderen hebt of niet of eh wat dan
ook.
K: ja want als je inderdaad, nou noem je ’t zelf, als je, je hebt een gezinsleven eh dat lijkt me moeilijk te combineren.
Is dat ook moeilijk te combineren, of niet?
M: eh ja op zich wel. Maar eh ja ik heb alles wel dichtbij, oppas in bodegraven, ik woon zelf in bodegraven, dus je kan
dat ook wel weer makkelijk organiseren
K: Oke, helder. Ehm kun je misschien iets vertellen over ’t verloop binnen dit bedrijf?
M: ehm ja dat kan ik wel. Ik werk hier nu drie jaar, maar ik werk hier eigenlijk al veel langer, ik geef vanaf m’n
achttiende of misschien wel jonger les, maar laten we maar zeggen. Zwart. Voor mij was er iemand die was er twee
jaar denk ik, daarvoor was er iemand één jaar, daar voor was er iemand één jaar, daarvoor was er iemand wel weer
lang. Ik denk vijf of zes jaar of zo, dus dan heb ik ’t alleen over instructeurs, dus dan mijn baan laten we maar zeggen.
K: Oké.
M: en qua stal ehm ja is misschien wel een klein beetje ’t zelfde. Chantal is er nu inmiddels wat langer. Daarvoor
werkt er iemand die werkte denk ik twee of drie jaar. Nee, Linda heb ik ’t over. Ja voor jou en dan heb je nog veel
meer die een half jaar of een jaar of eh.
K: waarom is dat maar zo kort? Want ’t klinkt toch..
M: Ja mensen willen toch vaak wel liever en wat meer verdienen voor de uren dat ze werken. En ’t is natuurlijk toch
zwaar werk en dan heb ik ’t weer even niet over mijn werk, maar op stal eh maar ook lesgeven. ’t Is wel zwaar, ik
ervaar ’t niet als zwaar, maar mensen (…) dus dat eh mensen denken vaak, oh leuk paard en ik ga een beetje wat
leuks doen met die paarden, zo is het natuurlijk gewoon niet.
K: nee
M: ’t is gewoon heel hard werken en niet de grootste verdienste. Dus daar is een groot verloop in.
K: Oké, en je noemde net al het zwart werken. Vind dat veel plaats binnen het bedrijf, zwart werken?
M: eh ’t vind wel plaats ja, je moet net zo goed weer wit werk hebben, anders komt ’t helmaal niet uit, maar ’t
gebeurt wel.
K: Oké.
M: ja
K: en vrijwilligers, wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers?
M: ja.
K: ja? en hoe is dat een beetje georganiseerd?
M: Niet.
K: Niet?
M: nee.
K: maar hoe moet ik dat dan een beetje zien?
M: ja je hebt gewoon meisjes en die komen gewoon helpen.
K: ja
M: dus die helpen ook heel veel.
K: oké
M: dus dat, in vakantie is dat wel wat beter georganiseerd. Dat is nu hebben we wel mensen die werken, maar
komen altijd ook aanwaaien, ja daar moet je natuurlijk graag gebruik van maken. Maar als je ’t natuurlijk organiseert,
dan verplicht je je ze ook wel weer en nu zijn het vrijwilligers die aan komen waaien, en die helpen dan mee eh,
K: Oké, maar werken die dan een paar uurtjes, bijvoorbeeld op een zaterdagochtend een paar uurtjes? Of. Ja? en
worden die daarvoor gecompenseerd?
M: eh meestal wel iets.
K: ja? bijvoorbeeld een rijles of zoiets?
M: ja bijvoorbeeld. Ja
K: Oké. Helder. Ehm we hadden ’t net al heel eventjes over het verloop binnen dit bedrijf. Als er dan bijvoorbeeld
nieuwe mensen worden aangenomen, eh krijgen die dan bijvoorbeeld eerst een tijdelijk contract en dan vast of hoe
is dat een beetje….?
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M: Nou hij geeft liever geen vaste contracten.
K: Oké, dus dat is tijdelijk inderdaad.
M: ja zo lang mogelijk tijdelijk.
K: Oké en jij werkt hier nu drie jaar, heb jij een vast contract?
M: nee.
K: Nee, dat is inmiddels verlengt, of?
M: ja 1 augustus werk ik hier eh precies drie jaar.
K: oké. En dan, je hebt een contract voor drie jaar gekregen of per jaar.
M: Nee, per jaar. Ja.
K: Oke. Helder. Nou dan gaan we naar eh het laatste zeg maar onderwerp, de arbeidsverhoudingen. (…)ehm eh in
hoeverre vind jij dat je baas rekening houdt met de meningen en de wensen van de werknemers?
M: ehm, als je ’t zelf echt aangeeft, en je vindt ’t echt belangrijk, dan houdt ie er rekening mee, maar anders eigenlijk
niet.
K: Oke.
M: Dus je zegt duidelijk zeg maar dit gaat echt niet en ik wil ’t zo dan komt er wel wat, maar ’t is niet dat ie uit zich
zelf denkt zou je liever dit of dat.
K: nee. Oke. Dus eh je moet ’t duidelijk aangeven, maar als je bijvoorbeeld ehm zegt van nou, bijvoorbeeld je had het
net over ’t inrijden van jonge paarden. Dat je een jong paard binnen krijgt en je moet er mee aan de slag, ofmet
collega’s mee aan de slag en je denkt van nou dit wordt ’t gewoon niet of merk genoeg al snel genoeg dat ’t paard
niet genoeg bezig om ’t straks bijvoorbeeld met winst te kunnen verkopen als dat ’t doel is. En je gaat naar ‘m toe en
je zegt van nou joh, die nieuwe dat eh dat wordt niks, houdt ie daar dan rekening mee en eh gaat hij dan op je advies
af of zeg je van nou.
M: Nou daar is ie niet blij mee.
K: nee?
M: nee.
K:en waarom is dat?
M: Ja hij vindt dat je ’t toch maar moet doen.
K: Oke.
M: maar ja eh, ik ben zelf ben ik er heel simpel in, als ik er denk dat ik er niet op ga, dat ie te wild is dan ga ik er
gewoon niet op, maar eh mijn taak is ’t natuurlijk niet, maar van de anderen daar is ie niet blij mee.
K: Oké.
M: Hij zal niet denken ik bescherm je, ga er maar niet op. In principe, ja probeert ie ’t toch wel, maar goed als je echt
niet gaat, dan ga je niet, maar dan zal je dat wel de rest van je tijd dat je hier werkt een beetje blijven horen.
K: blijven horen.
M: ja
K: dus je hebt wel ’t idee dat er dan een stok achter de deur zit van nou laat ik ’t maar wel doen,
M: ja
K: Oké. Ehm heb jij ’t idee dat je voldoende waardering krijgt voor ’t werk dat je doet?
M: Wisselend, maar op zich wel.
K: ja?
M: ja. hoor, ja.
K: en waar uit dat zich bijvoorbeeld in, is dat in complimenten of…
M: ja
K: ja?
M: nou ja, als er een gesprek is of wat dan ook en eh nu zijn er dan andere gesprekken gaande wat ik zelf wil
veranderen. Dan zeggen ze ook dat ze vinden dat ik ’t goed doe en dat ze blij zijn dat ik ’t doe, dus dat vind ik wel
waardering.
K: Ja
M: dat is niet te zien geld, maar goed dat zit er niet in.
K: nee. (….) ehm even kijken hoor. Vind jij dat de werknemers voldoende op de hoogte gehouden worden van wat
zich op het bedrijf afspeelt?
M: Nee.
K: Nee?
M: nee.
K: en waarom is dat niet?
M: ja, weet ik niet. Doet ie gewoon niet.
K: Nee?
M: Als ie je nodig heeft wel en anders niet.
K: Oké, maar eh zou je graag, zou je dat graag anders zien?
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M: ja tuurlijk.
K: ja? en bijv.
M: ja. en wij houden elkaar wel op de hoogte, als collega’s onderling. Als we dat niet zouden doen, zou ik heel veel
dingen niet weten die er in het bedrijf gebeuren, waarvan ik vind dat je ze wel moet weten.
K: ja
M: ja
K: Oké. Ehm hoe staat ’t met de onderlinge sfeer tussen collega’s zeg maar.
M: nu goed.
K: ja?
M: ja. vroeger niet, maar eh. Gaat nou goed.
K: ja?
M: ja we hebben best wel veel problemen gehad
K: Oké,
M: maar eh die zijn nou weg, dus eh
K: en dat is met de vorige collega begrijp ik dan?
M: ja met twee eigenlijk. Ja.
K: ja. Oké
M: en eh de één was wat heftiger dan de ander maar eh (…..)
K: eh dan heb ik zeg maar nog twee afsluitende vragen die wat meer algemeen zijn en eh die hebben te maken zeg
maar met wat m’n centrale doelstelling van ’t onderzoek is, dus sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector. Ehm ik
onderzoek bijvoorbeeld grootte en en kleine bedrijven. Denk jij dat de grootte van een bedrijf van invloed is op hoe
sociaal arbeidsbeleid is geregeld daar?
M: dat denk ik wel ja.
K: ja?
M: maar, ja. de vraag is een beetje wat is groot? Je kan wel een grootte manege hebben, maar meer met hoe meer
mensen er zijn hoe beter het geregeld is. Ik begon bij de praktijk toen werkte we met drie assistenten, toen ik
wegging waren het er ongeveer vijftien. En dat verbeterde wel he in die zin het kan ook ter nadele werken, maar het
is wel beter georganiseerd absoluut, ja.
K: Oké. Helder. Eh dan de laatste vraag. Ben jij van mening dat de hippische sector op zich genoeg doet op ’t gebied
van Sociaal Arbeidsbeleid en daarbij denk ik dan ook aan de CAO, of eh iets?
M: nee. Nee.
K: Nee?
M: nee. Dat denk ik niet. Nee.
K: Oké, kun je dat toelichten?
M: Nou je bent op zich weinig beschermd qua regels of eh als je het vergelijkt met andere beroepen
K: ja
M: vallen we overal maar een beetje buiten vind ik,
K: Oké
M: met de regelingen. Ja
K: en bijvoorbeeld dan die CAO he, (…) ehm even kijken, ik ben er even even uit. Ja
M: Even naar de CAO
K: De CAO
M: maar dat is er nu nog niet eh
K: Nee eh
M: er is nog geen eigen CAO, dus dan ben je nog niet de meest beschermde werknemer van eh
K: nee
M: van alle beroepen.
K: dus ben jij dan voor het komen van een CAO of zeg je van nou…
M: ja tuurlijk. Nee, tuurlijk.
K: ja?
M: ja zeker. (…)
K: en als je nu inderdaad problemen zou hebben met je baas, naar wie zou je dan toegaan eh voor bescherming? De
vakbonden, wat is er voor jou dat je zegt van nou…
M: ik zou ’t niet weten.
K: Nee?
M: Nee.
K: Oke, geen idee?
M: Nee,
K: Nee, oke. Nou dat waren de vragen.
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M: Nou hartstikke goed.
K: dus dan wil ik je hierbij nou ontzettend bedanken, want ik hoorde ook nog dat je hier speciaal naartoe ben
gekomen.
M: ja. hij belde me op, of ik even wou komen, dat doe ik wel. Oke.
K: Oke. Helemaal super. Nou gelukkig had ik wat meegenomen,
M: oh dat is aardig.
K: Zal ik dat maar aan de oudste geven, of niet.
M: ja dat willen we wel he, martijn.
K: chocolade.
M: dank je wel.
K: ja. zal ik ’t aan jou geven
M: hartstikke lief. Zal ik dat in de tas doen, gaan we nu niet opeten.
K: veel te warm voor chocola. Zet ik deze alvast even uit.

Empirisch onderzoek interview Bedrijf
Medewerker 2: 29 juni 2010
K: Interviewer
M: Medewerker 8

K: Nou, welkom ehm ik ben Karin Verschuure, ik ben eh masterstudent Bestuurs‐ en Organisatiewetenschappen en ik
voer een onderzoek uit naar Sociaal Arbeidsbeleid in de hippische sector. Eh in dat kader eh onderzoek ik de kwaliteit
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van de arbeid bij vier hippische bedrijven, en jullie zijn daar één van. Ehm bij die bedrijven interview ik werknemers
om te vragen naar hun oordeel en hun mening over de kwaliteit van de arbeid. Eh in dat kader eh ga ik met jou vier
onderwerpen bespreken. Dat zijn, de arbeidsomstandigheden , de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen en
de arbeidsinhoud.
M: ja
K: ehm het interview zal worden opgenomen, ’t zal ongeveer dertig minuten duren. (…..)66 Ehm oh ja, eh interview
zal ongeveer dertig minuten duren. Ehm het zal worden opgenomen zoals ik al zei.
M: ja
K: en ehm eh….. ‘t zal worden opgenomen met een dictafoon, het zal helemaal anoniem verwerkt worden. Eh dat
betekent dat jou naam nergens boven zal komen te staan en dat gewoon alle gegevens uit alle interviews te samen
eh zullen eh verwerkt worden zeg maar, dus er zal nergens komen te staan, van nou die medewerker van dat bedrijf
zei dit.
M: ja
K: maar gewoon een medewerker van een klein bedrijf, of een medewerker van een groot bedrijf.
M: Oké. Ja.
K: voor de validiteit en betrouwbaarheid wil ik je vragen of als ik het straks heb uitgetypt het interview, je het nog
een keer wil terug lezen voor ik het ga verwerken.
M: ja
K: of dat je zegt van nou ik lees ’t uiteindelijke rapport en eh dus dat is aan jou.
M: eh nee hoor dat hoeft niet.
K: nee,
M: ik geloof je wel.
K: Oké, nou hartstikke goed. Ehm dan ga ik eigenlijk door met de laatste vraag, heb jij nog vragen?
M: nee.
K: nee?
M: nog niet.
K: Oké. Nou dan mochten ze komen stel ze. Eh dan ga ik eerst even beginnen met een paar persoonsgegevens.
M: ja
K: dat is voor de analyse strakjes. Mag ik weten eh wat uw leeftijd is?
M: tweeëntwintig
K: tweeëntwintig. En wat is uw hoogstgenoten opleiding?
M: vmbo theoretisch.
K: Oké. En mag ik weten hoe lang u al werkzaam bent in de hippische sector? Dus in ’t algemeen.
M: Ehm nu hier ruim anderhalf jaar, en dan nog even kijken hoor ja zeg eh drie en een half jaar ongeveer.
K: Oké.
M: ja
K: en mag ik vragen wat uw burgerlijke status is?
M: thuiswonend. Ideaal. (lacht)
K: (lacht mee) Oké. Nou dan gaan we beginnen met het eerste onderwerp. En dat is de arbeidsinhoud. Ehm mag ik
vragen waarom u gekozen heeft voor een baan in deze sector en hoe lang je al werkzaam bent bij dit bedrijf.
M: eh bij dit bedrijf vanaf Oktober 2008, zeg ik ’t goed. Ja. Oktober 2008.
K: ja
M: en waarom, ja. ja ik ben gewoon helemaal gek van paarden en ik heb in heel veel winkels gestaan en dat is
gewoon echt niks voor mij. Ik wil gewoon lekker buiten werken, bezig zijn, en afwisseling.
K: ja
M: vooral afwisseling. Ja.
K: ja oké. Helder. Kunt u iets vertellen over de werkzaamheden die u hier verricht?
M: ehm ja nou ja ik doe hoofdzakelijk het stalwerk en de de handelspaarden.
K: ja.
M: ehm dus het stalwerk is eh het voeren doe ik, het erf bijhouden, de bakken slepen, sproeien, ehm de
handelspaarden die eh rij ik dan.
K: ja
M: of longeer ik, zadelmak maken, eigenlijk alles wat er met ze moet gebeuren, he dus ik loop ze na, de verzorging
ervan, eigenlijk alles rondom en de fokmerries.
K: ja
M: komt ook bij mij eigenlijk het meeste neer, dus dat houdt in eh he je moet ze nalopen, zodra de veulentjes er zijn
moet je die nalopen. Stallen ook, eh naar buiten zetten, naar de wei, dus eigenlijk geheel de verzorging.
K: ja, jeetje.
M: ja
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K: en eh zou je dat werk heel divers noemen of zeg je van nou het is wel heel routinematig? ’t is elke dag ’t zelfde.
M: Nee. Totaal niet.
K: totaal niet?
M: Nee, heel divers.
K: Oké.
M: ja is heel divers.
K: en waarom is dat door de diverse taken, of?
M: Nou ja weet je, je bent toch elke dag eigenlijk ehm kijk je hebt wel net zo als elke maandag bijvoorbeeld, elke dag
voeren natuurlijk, dus dat ja in die zin is dat wel routinewerk, maar ehm op de maandag hebben we dan ’s ochtends
twee dingen die altijd standaard gebeuren, dat is voeren en he de boxen strooien en doen. En op de donderdag
mesten, verder zijn alle dagen, ja ‘t verloopt altijd anders. En dat komt vooral denk ik omdat je met heel veel klanten
bezig bent, en eh ja met heel veel verschillende paarden. Dus nou ja ik denk dat dat eh ja dat dat ’t heel erg
afwisselend maakt wel. Ja.
K: Oke. eh in hoeverre ben je van mening dat de taken die er zijn binnen dit bedrijf een beetje gelijkwaardig, gelijk eh
matig over alle werknemers zijn verdeeld. Dat iedereen dezelfde. .
M: nou niet.
K: niet?
M: Nee. Nee, ja op dit moment zijn wij eigenlijk met z’n tweeën in die zin ehm. Ingrid die geeft les en ehm kijk als ik
haar echt nodig heb dan bel ik d’r en dan is ze d’r, maar ehm in die zin ja ehm ik ben op dit moment de enige die de
jonge paarden rijdt.
K: Oké
M: Ik ben de enige die de bak bijhoud, ik ben de enige die het stalwerk bijhoudt. Ik heb dan op dit moment wel twee
meisjes die dan eh vakantiewerk doen.
K: Ja
M: en d’r komen er misschien nog meer bij, maar dat moeten we eventjes afwachten hoe ze met de vakantie zitten.
Maar nee gelijk verdeeld is ‘t, nee.
K: nee. Dat niet.
M: nee.
K: Oké. Jij hebt ’t duidelijk zwaarder dan andere….
M: nee, dat wil ik niet zeggen, want ehm als ik haar werk zou moeten doen dat zou ik minder prettig vinden als ’t
werk wat ik nu doe.
K: Oké.
M: dus ’t is zwaar maar ja ik vind ’t niet erg. Ik vind ’t eh lekker werk, laat ik maar zeggen.ja
K: Oké. Ehm in hoeverre komt ’t voor dat de organisatie van het werk of bijvoorbeeld de werkprocedures afwijken
van eh wat van te voren is afgesproken?
M: ja wordt afgesproken, d’r wordt niks afgesproken.
K: nee?
M: ja in die zin, je hebt op donderdag mestdag, dat is afgesproken. En verder…
K: verder niet?
M: is het je weet waar jij verantwoordelijk voor bent en daar moet jij zelf voor zorgen en hoe je dat inpland. Hoe je
dat doet, met wie je dat doet dat maakt niet uit. Als het maar gebeurt.
K: Oké.
M: ja
K: dus het is niet zo dat je bijvoorbeeld bepaalde dat is bijvoorbeeld afgesproken is en vastgezet is van zo mest je uit,
en zo doe je dit en zo. Dat niet? Je geeft er je eigen invulling aan?
M: ja
K: Oké. ja ehm wordt er vaak onder grootte tijdsdruk of met deadlines gewerkt?
M: ehm nee, ja eh nee, eigenlijk niet, dus dat wil zeggen dat ehm ja deadlines. Nee je hebt eigenlijk geen deadline.
Kijk je moet er altijd wel rekening mee houden he als ik bijvoorbeeld eh in die zin dan weer wel, ik moet paarden
zadelmak maken.
K: ja.
M: hè dus dat ga ik niet op een woensdagmiddag met de kinderlessen doen.
K: nee.
M: dus in die zin, dan moet je wel zorgen dat je dat voor 12 uur wil ik altijd, in elk geval alle hengsten en alle
driejarige hebben gereden.
K: ja
M: want ja het is gewoon toch een risico als ik met een hengst buiten loop en er komt ineens kinderen langs en hij
breekt los dat moeten we gewoon niet hebben, dus na 12 uur wil ik gewoon alles op stal hebben staan, waarvan ik
denk van dat is een risicofactor.
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K: ja, ja.
M: dus in die zin wel, maar verder qua werkzaamheden, nee ja, kijk ’t voeren gebeurt gewoon op op dezelfde
tijdstippen elke dag. Kijk je komt aan ’s ochtends om acht uur en dan ga je voeren.
K: ja
M: en voordat je weggaat ga je voeren en daar sluit je de dag mee af.
K: ja
M: Maar een deadline, nee.
K: dat niet?
M: nee.
K: Oke, ehm kun je misschien wat vertellen over de kwaliteit van het materiaal waar je mee werkt?
M: ehm toen ik hier kwam, dus dat is oktober 2008. was ’t niet al te best, in die zin eh nou heb ik ’t niet over het
stalmateriaal, maar meer echt voor het rijden, dus de longeerlijnen eh hoofdstellen , zadels, het was eigenlijk altijd
van, daar is de zadelkamer en zoek maar wat uit.
K: ja
M: en dat is eh nu in de loop der tijd is dat echt veel beter geworden. en eh ik heb nu gewoon he nu gewoon wel
goede spullen. En qua stalmateriaal ja het kan altijd beter.
K: ja, want er zijn bijvoorbeeld eh voorgeschreven kruiwagens die goed zijn inderdaad..
M: ja
K: arbo goedgekeurd. Hebben jullie zulke kruiwagens?
M: Zou ik niet weten.
K: Nee?
M: nee. Ik heb geen idee.
K: want heb je bijvoorbeeld eh gewone kruiwagens, dus zoals we die van vroeger kennen he, met één wiel en of heb
je bijvoorbeeld die met twee wielen of die met een zelf kiepbaar..
M: nee, nee, nee, nee. Nee, dat hebben we niet. We hebben gewoon de met één wiel en eh dat maar.
K: Oke. Ehm dus zou je de kwaliteit van het materiaal als goed of wisselend of niet goed
M: nou ja je, ja wel goed. Maar ik zeg erbij het kan altijd beter. Ja.
K: Helder. Oke. Eh is er regelmatige sprake van een werkoverleg.
M: Nee. Niet ehm niet met collega’s erbij, ik heb wel elke ochtend drink ik koffie binnen, he dus bij bij jan binnen. En
ehm ja als mij iets dwars zit of hem iets dwars zit, dan hebben we ’t er wel gewoon over. Dus d’r wordt wel in die zin
overleg gedaan, vooral over de paarden, he hoe verloopt dat, hoe verloopt dat, die was gisteren lastig, hoe is dat
vandaag gegaan. He, wat wil je daar mee doen, eh wat kunnen we ermee. Dat wel. Dus in die zin wel, maar niet eh
werkoverleg van eh met Ingrid erbij.
K: nee, niet een vast eh…
M: nee, nee.
K: want wanneer is de laatste keer geweest dat dat geweest is?
M: Twee maanden terug denk ik.
K: ja
M: eh de vorige collega die is nu anderhalve maand weg ongeveer, of twee maanden, nou ja vlak daarvoor.
K: ja Oké.
M: van wat gaan we met ‘r doen. Dus ja.
K: Oké, en als we dan even terug zouden kijken naar dat werkoverleg. Ehm als je bijvoorbeeld problemen hebt
bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van je werk of problemen die je tegenkomt of bijvoorbeeld he wat dan ook, kan je
dat dan makkelijk naar voren brengen
M: ja
K: in in die werkoverleg? Ja.
M: ja
K: oké
M: ja ik ben wel ehm ja nou ja net wat ik zeg hé, als me iets dwars zit dan eh, of ik bel ‘m of eh ik loop gewoon even
naar ‘m toe, van goh eh jan help
K: help..
M: en dan eh maar ik moet wel zeggen, kijk dat is dan meer over hé de paarden en over eh ja stel er gebeurt iet op
stal of iets, maar als ik een aanvaring heb met iemand of met Ingrid, na jou dat gebeurt eigenlijk niet, maar
K: ja
M: bij wijze van of met klanten of iets dan ja je probeert ’t altijd wel zelf uit te praten, ja. he tot een bemiddeling te
komen om ’t even zo te noemen. En gaat dat niet ja dan ga ik wel naar jan toe of als ik zelf denk van laat ik er maar
niet op afstappen, want ik ga ontploffen, dan loop ik naar Jan toe en dan zeg ik ’t wel en dan eh doet ie er ook wel
wat mee.
K: ja?

246

M: ja
K: dus vind jij dan de drempel om naar hem toe te stappen laag,
M: ja
K: ja?
M: ja
K: Oke, en jij hebt ook altijd wel ’t idee van daar wordt goed op gereageerd?
M: (…) ja dat vind ik wel. Ja.
K: ja?
M: ja. hij doet er wel wat mee. ja.
K: Oke. Eh is er voldoende gelegenheid voor een praatje tussendoor met collega’s?
M: Nee,
K: nee?
M: nee, ja nou ja in die zin, nu wel zo, maar als Ingrid les geeft he, dus ze is aan het werk
K: ja
M: kan ik niet zomaar even zeggen van eh, he inge hoe is ‘t? en andersom ook, als ik op een jong paard zit, dan moet
je me gewoon met rust laten en dan wil ik gewoon he concentratie bij dat beest hebben.
K: ja.
M: en dan eh ja, ik rij er acht of negen op een dag, dus ja dat dat gaat gewoon niet dan.
K: nee
M: dus, maar we hebben wel altijd eh ja of tijdens ’t eten of woensdagmiddag dan, dan is ze altijd wat eerder, dat we
wel effetjes eh ja en we bellen ook heel vaak.
K: ja
M: gewoon na werktijd. Dus dat eh…
K: Oké, dus dat dat wel.
M: ja
K: en bijvoorbeeld inderdaad pauzes enzo zeg maar, als je pauzes neemt. Zit je dan bijvoorbeeld samen wel eens hier
in de kantine?
M: In de kantine niet nee, we zitten altijd binnen bij jan.
K: Oke.
M: gewoon in de keuken. En dan eh jan is er zelf, z’n vrouw is er thea veldhuizen en dan nu eh de vakantiemeisjes.
Ingrid niet, want die werkt op andere tijden als ik. dus.
K: Oké.
M: ja
K: eh dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dat zijn de arbeidsomstandigheden. Eh wat vind jij van de
arbeidsomstandigheden binnen dit bedrijf?
M: in de zin van?
K: eh de omstandigheden waar je onder werkt. Bijvoorbeeld ehm dat hij er bijvoorbeeld zorg voor draagt dat je een
goede bodem hebt in de bak als je bijvoorbeeld he zoals met lesgeven bijvoorbeeld gebruikt. Dat je, ’t is natuurlijk
anders als je staat in een hele stoffige bak waar je he staat te hoesten en te doen.
M: ja
K: als dat hij zorgt dat de omstandigheden waar je onder werkt dat die goed zijn. Bijvoorbeeld als ’t warm is dat alles
open kan, zodat er veel…
M: ja
K: dat soort dingen.
M: Nee, dat vind ik wel goed.
K: ja
M: ik vind ehm net wat ik zeg, ik rij een hoop op een dag. De bakken vind ik goed. Ehm ja ‘t ’t sproeien, ja weet je ’t is
heel moeilijk voor mij om dat te zeggen, want ik hou ’t zelf bij.
K: ja
M: dus waar ik in werk, waar ik in rij, waar ik in longeer, en doe dat is allemaal , ik hou ’t zelf bij.
K: ja
M: spuitplaats precies ’t zelfde, als er iets mee is.
K: ja
M: ik moet dat aangeven, doe ik dat niet wordt daar ook niks mee gedaan.
K: ja precies. Ja.
M: dus ja in die zin, nee, ja is het gewoon goed en vind ik ’t niet goed, dan loop ik naar ‘m toe en dan eh proberen we
er gelijk wat aan te doen.
K: ja
M: dus dat eh ja dat vind ik wel ja.
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K: Oke. Ehm wat is ongeveer de verhouding tussen staand en zittend werk en onder zittend werk verstaan we niet
rijden.
M: ja ik sta de hele dag.
K: ja?
M: dan sta ik echt de hele dag. Ja nu niet maar,
K: nee, maar zeg maar normaal in de werkdag.
M: ja, ’t enige wat ik doe eh nee ik zit nooit.
K: nee?
M: ik zit echt nooit. Nee.
K: maar als je ’t dan in percentages zou uitdrukken. Hoeveel percentage zit je en hoeveel sta je.
M: als ik ’t in procenten moet zetten, zonder m’n pauzes daarbij?
K: ja
M: ik denk dat ik vijf procent zit
K: Oké.
M: en meer niet.
K: Oké, nou helder.
M: en dat is waarschijnlijk tijdens ’t schoonmaken van m’n tuig.
K: ja
M: en meer eh
K: meer niet?
M: nee, echt niet.
K: Oke, eh komen er wel eens onveilige situaties voor bij de uitvoering van je werk?
M: heel veel.
K: ja?
M: ja. ja in die zin eh eh ’t mesten doen wij sowieso me de trekker, dus we we hebben schotten kunnen naar ’t
midden van de stal, dus in de gang en dan eh wordt alles eruit gereden. Nou ja in die zin, ik heb ’t nog nooit gehad
maar dat kan natuurlijk goed fout gaan, he. Als jij net scheef inrijd of iets ja dan krijg je gewoon toch een behoorlijk
klap.
K: ja.
M: en ja, net wat ik zeg, ik maak de beesten zadelmak en ik loop met jonge hengsten, die die moeten worden beleerd
en gedaan en in die zin kijk je, he je werkt er lang genoeg mee en je weet hoe ze zijn. Ehm dus je probeert altijd goed
op te letten, maar ja ook ik heb wel is een klap gehad en ook ik ben d’r behoorlijk vaak afgevallen al en ik ben wel zo,
heb ik niks , ik sta op en stap er weer op, ik heb er niet veel van. Maar goed, ’t is, ja ’t is wel een risico.
K: ja
M: ja ,dat vind ik wel.
K: en wat wordt er zeg maar vanuit de baas zeg maar gedaan om dat tegen te gaan? Heb je bijvoorbeeld bepaalde
afspraken?
M: ja
K: van jij doet alleen jonge paarden als er nog iemand anders op ’t bedrijf is.
M: ja
K: ja?
M: ja.
K: kun je daar een voorbeeld van noemen. Van…
M: ehm, nou ja ik ben, nou ja net als vanmorgen voordat jij kwam, ik was net nog ehm met m’n
vakantiemedewerkers zelf ehm ik heb vanmorgen de hengsten dan gereden en de drie jarigen en ik ik, wil gewoon
dat er iemand aan de kant zit.
K: ja
M: Kijk ze zijn hartstikke braaf, maar het blijven jonge beesten.
K: ja
M: en de schuifdeuren zitten altijd dicht bij mij en stel er komt iemand aan en die gooit ineens die deuren open en ik
rij net in die hoek, ja dat vind ik niet fijn. Dus ik, ik wil gewoon wel altijd dat er iemand bij zit he, en eh ja bijvoorbeeld
als er iemand binnenkomt, van ho effe wachten want
K: ja
M: ze is aan ’t rijden. En ja die andere paarden, ik rij ze altijd ’s middags en zo, eigenlijk is er altijd wel iemand.
K: ja
M: en heb ik geen vakantiemedewerkers en er is iemand, je kan eigenlijk iedereen hier vragen van joh wil je effe, effe
een oogje in he zuil houden.
K: ja
M: dus ja. Nee, daar zijn wel afspraken over gemaakt.
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K: Oke
M: dus eh ja.
K: ehm vind jij dat ehm werken zeg maar in deze sector of binnen dit bedrijf dat dat ook gezondheidsrisico’s met zich
meebrengt?
M: Ja, je kan vallen. Ja, nee ja ik vind, ik heb heel lang eh in winkels ook gewerkt, en daar was ik vaker ziek dan hier.
K: Oke
M: en eh ja als jij, kijk als jij verkouden bent of je hebt een aankomend griepje, en je gaat he ergens binnen zitten met
een airco of een verwarming aan, wat gebeurt er de volgende dag nou moet je echt in bed blijven liggen. Als ik dat
hier heb en je gaat gewoon door, je bent buiten bezig, dus ’t komt er alleen maar eerder uit. Dan ben je misschien
twee dagen niet helemaal lekker, en dan eh ben eh ja nee, ik ben eigenlijk nooit ziek.
K: nee?
M: dus nee, ik denk dat onze gezondheid eh nee, ik denk dat dat eigenlijk beter is als ergens binnen te staan. Dat
denk ik wel .
K: ja ?
M: ja.
K: want al je bijvoorbeeld kijkt naar eh stof of dat je vaak in gebogen houdingen bijvoorbeeld zou staan, dat zou
bijvoorbeeld kunnen leiden tot rugklachten of als je het vanuit dat perspectief bekijkt ?
M: ehm ja stof, ja dat is net wat ik zeg, voor dat ik ga rijden doe ik altijd de bak sproeien dus dat is vrij weinig. Kijk in
stal, ja ’t zal niet goed voor je zijn, maar ja ik rook ook, dat is ook niet goed voor me. En ehm ja gebogen houdingen of
iets, ik probeer wel altijd als ik peeskappen omdoe of benen aan ’t wassen ben of iets. Ik probeer niet voorover te
bukken, ik probeer echt door m’n knieën heen te gaan.
K: ja.
M: dus daar probeer ik wel rekening mee te houden ja.
K: ja want dat is inderdaad de volgende vraag. Werk je vaak in een gebogen houding of een gedraaide houding
bijvoorbeeld?
M: Nou ja, je moet vaak laag bij de grond ook zijn en ja wat ik net zeg, met de benen bandages omdoen, kappen
omdoen, dat soort dingen. Ja je moet echt altijd, ja je moet er wel op letten.
K: ja
M: ja en at doe ik ook wel of laat ik zo zeggen. Ik probeer ’t altijd. Ja?
K: ja. Oké. Vind jij ’t werk hier eh fysiek zwaar?
M: ehm ja.
K: ja?
M: ja ’t is zwaar, maar ik vind ’t niet ehm ja hoe zeg je dat, kijk als ik he de week heb gewerkt
K: ja?
M: dan soms heb je weekend soms niet. In die zin eh ik heb ook wedstrijden, ik start ook paarden van hier. Dus soms
ben je gewoon zeven dagen per week ben je gewoon ermee bezig. Dus dan ben je ’s avonds er ook nog mee bezig.
Vrijdagavond rij ik de springles, dinsdagavond krijg ik dressuurles, woensdagavond geef ik nog andere kids hier les.
Privéles, dus ja dat ja, ja ’t is wel zwaar, maar ehm ik denk dat je ’t zo zwaar kan maken als je zelf wil.
K: ja
M: je kan ook zeggen, he ik ik doe dat allemaal voor twaalf uur,
K: ja
M: ik probeer ’t allemaal voor tien uur. He dus ja, je kan ’t zo gek maken als je zelf wil, denk ik.
K: je hebt zelf inbreng in van…
M: ja
K: hoe zwaar dat ’t wordt. Maar denk je dat ’t in ’t algemeen zwaar werk is, werken met paarden
M: ja
K: of in de maneges?
M: ja, absoluut.
K: ja?
M: ja. dat denk ik wel ja.
K: Oké, ehm dan gaan we eigenlijk naar het volgende onderwerp en dat zijn de arbeidsvoorwaarden. Eh kun jij
misschien iets vertellen over de verschillende loopbaan‐ en scholingsmogelijkheden die hier worden aangeboden?
M: nee.
K: Nee?
M: ja, ik weet eh, kijk van die meiden die dan wel eens stage komen lopen, daar weet ik ’t één en ander van, maar ja
ik heb zelf nog nooit een opleiding gedaan, dus.
K: nee..
M: ik kan er zelf helemaal niks over vertellen. Ik heb geen cursussen gedaan, geen opleiding, helemaal niks.
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K: wordt je vanuit hier niet dat aangeboden, dat ze zeggen van nou ga wat doen of je krijgt wat betaald, om wat te
gaan doen. Vergoed.
M: eh nee.
K: nee?
M: nee. Kijk ’t is wel zo, als ik tegen hem zeg van joh jan eh, dan heb ik ’t over lessen en dingen, he als ik zelf kijk ik
moet de paarden trainen dat is heel leuk en ik moet op wedstrijd, maar er moet wel getraind worden.
K: ja
M: en als ik dat zou willen, en ik loop naar ‘m toe van joh jan he, ik ik wil dit of ik wil dat dan is dat altijd goed.
K: ja.
M: Maar als ik zou zeggen van eh nou ik wil eh een ORUN cursus doen of weet ik ’t wat.
K: ja
M: nee, dat moet allemaal zelf.
K: dat moet je zelf.
M: ja moet allemaal zelf.
K: Oke.
M: ja
K: en loopbaanmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden?
M: ehm nou ja dat hoorde ik net bij Ingrid dan, nou ja dat is eigenlijk een beetje ’t zelfde. Je kan, je kan eh groter
worden. Dus je eigen naam kun je groter maken, in die zin.
K: ja
M: ik werk nu hier en voor het zelfde geld komt hier iemand van een grotere stal, he een eh bekende ruiter of iets en
die zegt he die meid werkt hier al zo lang, he dus je kan wel ik denk wel dat je jezelf groter kan maken, maar ik denk
niet dat je jezelf echt kan opwerken, dat denk ik niet.
K: nee, dat niet.
M: nee.
K: Oke, ehm hoeveel vrijheid heb je bij ’t opnemen van verlofdagen?
M: ja, goed. Ja heel veel. Ehm als je bijvoorbeeld, al zou ik volgende week een paar dagen vrij willen of zo, kijk als ik
naar jan toe loop en ik zeg joh jan. Ik zit er mee en we krijgen geen klanten of iets, dan zegt hij nou ja als jij iemand
kan regelen. Dan is dat goed.
K: ja
M: als ze maar te eten krijgen, als de beesten er maar uitkomen en als ze maar gedaan worden. Echt getraind
worden, dan is dat goed. Maar je moet ’t wel zelf regelen.
K: ’t is niet zo dat je tegen hem zegt van ik heb vrij nodig, bijvoorbeeld van één tot dertien mei en dat hij zegt oke,
dan ga ik kijken of ik wat kan regelen.
M: nee. Nee, nee hij zegt altijd, hij zegt letterlijk altijd even kijken en dan zegt hij ja dan moeten we maar even kijken.
En dan eh ja hij probeert dan wel mee te denken, van nou kan je die niet vragen, kan je die niet vragen, kan je die
niet vragen, ja en als dat niet lukt, ja dan heb je gewoon pech.
K: Oke, dan gaat ’ t niet door?
M: nee. Ja dat is natuurlijk. Dat is ’t zelfde in ’t weekend heb ik eh standaard mensen die voeren en doen, ja als die
een keer ziek zijn moet ik misschien ook een keer komen.
K: ja
M: dus eh
K: Oke. Ehm hoe zijn de werk‐ en rusttijden geregeld hier?
M: die moet je helemaal zelf inplannen.
K: zelf inplannen. Je zei net dat je eet in de pauze bijvoorbeeld bij hun thuis.
M: ja
K: in de keuken. Is dat niet dat zij bijvoorbeeld tussen twaalf en één daar gaan eten en dat je denkt dan schuif ik aan,
of
M: nou het is meestal, probeer ik ehm ja om half één, één uur wel echt te gaan eten. Dat is meer ehm, ik ik neem ’s
middags nooit pauze
K: oke
M: dus we hebben eigenlijk ’s ochtends een keer pauze, koffiepauze een kwartierje, even wat drinken.
K: ja
M: nou ja meestal zitten we niet eens een kwartier, want ja dan denk ik oh ja ik moet nog van alles doen. En dan ’s
middags eh ga ik eten. En normaalgesproken is dat een half uur, ik zit meestal iets langer.
K: ja
M: en dan ’s middags m’n koffiepauze sla ik weer over.
K: Oke.
M: dus ik ga ja ik ga eten en daarna ga je eigenlijk gewoon door totdat je naar huis gaat.
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K: Heb je geen behoefte aan die extra pauze, wordt ’t niet aangemoedigd om dat te nemen, of
M: ja wel, want hij zegt heel vaak, he je bent niet wat komen drinken gister, nee jan ik had haast, ik moest doorgaan.
Dus ja ik vind ‘m ja hoe zeg je dat, kijk in principe het is wel goed om je pauzes te nemen, maar ik heb zelf altijd
zoiets, ik wil gewoon alles af hebben vandaag. En als ik dan die pauze ga nemen. Kan ik dus waarschijnlijk één ding
minder doen. En dat wil ik niet, dus ik wil zelf altijd wel graag doorgaan.
K: Oke.
M: ja
K: ehm dan wilde ik wat vragen over de beloning die je krijg, dus je salaris.
M: ja
K: eh vind jij dat de beloning die je ontvangt voor wat je hier doet, voor de werkzaamheden die je hier verricht, dat
die ehm zeg maar redelijk is en denk je dat die ook vergelijkbaar is met wat je op een ander bedrijf zou krijgen voor
hetzelfde werk wat je eh doet.
M: dat denk ik wel, want ik heb dan bij twee anderen ook nog gewerkt.
K: ja
M: en
K: vind je ’t redelijk?
M: dat was ook ’t zelfde wat , als wat ik dan nu krijg. In vergelijking dan.
K: ja.
M: maar redelijk, nee vind ik niet.
K: Nee?
M: nee vind ik niet. Als ik zie bij andere bedrijven eh van een andere sector, dan heb ik ’t over ja eh nou ja goed eh
winkel of iets. He ze krijgen daar meer, het klinkt misschien hard, maar ik ja, weet je we werken gewoon echt
keihard. Echt keihard.
K: ja
M: en als daar een paard ziek is, blijf je ook de hele avond. Als er een veulentje geboren wordt, dan wordt je ook
gebeld. En dat vind ik niet erg, want je kiest er zelf voor.
K: ja
M: maar ik vind eh nee tegenover het werk wat we doen, vind ik niet dat je
K: nee
M: een redelijke beloning krijgt. Nee.
K: Oke, ehm op welke wijze wordt er binnen dit bedrijf omgegaan met overwerk?
M: nou ja, alles wat je overwerkt, doet je zelf.
K: Oke, want hoeveel uur werk je eigenlijk volgens je contract?
M: veertig uur.
K: veertig uur.
M: acht tot vijf.
K: en in de praktijk, hoeveel uur werk je dan in de week?
M: Poeh nou ja, zeg ehm op de vrijdagavond ben ik er sowieso standaard tot negen uur ongeveer.
K: Oké
M: dus dat is dan he dan eet ik even tussendoor, dus dat is al drie uur extra. In ’t weekend heb ik wedstrijden, ligt er
aan waar en hoelang de prijsuitreiking duurt, dus dat komt er allemaal bij. Dus ja ik, ja ik denk dat je gauw op de
vijfenvijftig tot eh ja zoiets wel komt per week als het niet meer is.
K: en als je nou er voor zou kiezen om die uren niet over te werken om echt te zeggen ik hou me aan van acht tot vijf
en ik ga om vijf uur gewoon naar huis. Wat zou daar dan de consequentie van zijn?
M: ehm ja ’t is hier geven en nemen. In die zin ehm nou gister nog, kijk ik werk genoeg over maar als er een keertje
iets is of he je bent niet lekker of weet ik ’t wat dan eh gister was er natuurlijk voetbal, ik ben een heel erg
voetbalfanaat ook
K: ja
M: en dan wordt ook gezegd, wat doe je hier, ga lekker naar huis, ga voetbal kijken, maar dat wordt er heus niet
afgetrokken.
K: Oké,
M: dus dat is weer wel zo he, als er ja als er een keertje wat voorvalt of een dagje vrij of je moet een keer eerder
weg, dan wordt ’t ook niet berekend. Kijk je vakantiedagen en echt als je van te voren vrije dagen opneemt, dat
wordt natuurlijk wel opgeschreven.
K: ja
M: maar verder ja, ik denk dat ’t gewoon goed over en weer gaat. Enne ja, ja als je ’t gaat afwegen wordt er veel
meer overgewerkt als dat je ervoor terugkrijgt,
K: ja
M: nou en wat ik net als zei, je doet ’t eigenlijk altijd zelf
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K: ja
M: dus ’t hoeft niet en ik denk wel als jij echt zo iemand bent van ik werk van acht tot vijf en om vijf uur ben ik weg.
K: ja
M: ga je het niet lang volhouden in deze sector.
K: Oké, want denk jij dat als je het een beetje breder zou trekken en je kijkt naar de hippische sector op zich, dat dat
eigenlijk een beetje verwacht wordt, dat je toch wel die extra uren werkt?
M: ja.
K: Ja? en wordt je overal wel uitbetaald en dat dit een unicum is of zeg je van nou eigenlijk is dat overal wel een
beetje hetzelfde.
M: ehm ik denk niet dat ’t overal hetzelfde is, dat denk ik niet. (…) dat denk ik niet, want eh je hebt natuurlijk heel
veel contact van hier en daar om je heen met mensen die ook hetzelfde werk doen eigenlijk.
K: ja
M: en ja bij de ene hoor je van je krijgt er vrije dagen voor terug, de ander hoor je van he je krijgt ervoor betaald.
K: ja
M: de ander weer niet. En ehm waar ik, ik heb bij twee andere nog gewerkt, en bij de één kreeg ik vrije dagen voor
terug of vrije uren laat ik ’t zo zeggen.
K: ja
M: en bij de ander ook niet. Dus ik , ja ik denk dat ’t er net aan ligt bij welk, bij wie je werkt laat ik ’t zo zeggen.
K: ja
M: bij welke naam je vooral werkt.
K: Ja en waarom..
M: ik denk dat dat zo is.
K: waarom de naam dan?
M: nou de één staat toch meer in de publiciteit als de ander.
K: Oke
M: kijk als er hier wordt gezegd van he dat dat gebeurt niet, ja boeiend wie weet dat. Als ze zometeen bij sander
Marijnissen dat wordt gezegd, oh maar bij Marijnissen ja nou daar krijg je niks extra’s hoor. Ja ik denk dat dat ook wel
scheelt. Dat denk ik wel.
K: Oké, dus eh ja. en als we nou bijvoorbeeld zouden kijken naar zwart werken. Gebeurt dat veel binnen dit bedrijf?
M: Het gebeurt, maar wat is veel. Ja, kijk je hebt eh ehm hoe zeg je dat, ja net als in eht weekend heb je wel eens een
meisje lopen wat eh ja gewoon een paar uurtjes komt werken. En ehm ja of het echt zwart werken is, dat weet ik niet
eens, kijk eh ze komt en ze komt werken en ze krijgt er gewoon wat voor achteraf, terwijl ze eigenlijk niet komt
daarvoor. (….) nee, dus ik denk dat dat eh ja, ja ’t gebeurt maar ’t gebeurt niet veel.
K: nee?
M: nee, ’t is meer eh ja ze komen gewoon en ze komen gewoon helpen.
K: ja, want dat is wat meer vrijwilligerswerk, dat gebeurt dus ook wel veel.
M: ja, heel veel.
K: ja. heel veel?
M: ja.
K: en hoe moet ik dat zien, is dat eigenlijk standaard elke dag wel iemand die vrijwilligerswerk doet hier, of is dat?
M: eh eigenlijk, we hebben sowieso één meisje die komt dan voor dat ze naar school gaat om op ons voerkarretje te
rijden,
K: ja
M: standaard. En dan zeg ik eh tegen d’r, Jackie blijf nou lekker een keertje thuis. Ga gewoon lekker gelijk naar
school.
K: ja
M: nee, want dat vind ik leuk. Nou oke. He, dus die is er sowieso elke ochtend. ’s Middags ook altijd zij eigenlijk. En
ehm ja rond half vier, vier uur nou dan komen ze echt uit alle hoeken en gaten.
K: Oké
M: dus heel kleine meisjes, mogen we nog wat vegen ofzo? Ja tuurlijk, dus ja. ja ik eh ja zijn wel veel vrijwilligers ja
ook, ook gewoon ouderen. Zoals ik eh stel ik sta bij bij ’t losgooibakje en ik heb twee paarden en ik loop er met twee
dan is er altijd wel iemand van joh moet ik er eentje meenemen of eh
K: oke
M: ja, d’r wordt wel heel veel meegewerkt, vanaf de klantenkant zeg maar.
K: ja? en dan moet ik dan denken aan twee of drie op een middag of een avond of één of?
M: Nee, ik denk een stuk of vijf.
K: ja?
M: ja dat denk ik wel.
K: Oke.
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M: ja
K: ehm kun je misschien iets vertellen over ’t verloop binnen dit bedrijf?
M: Het verloop binnen dit bedrijf. Ehm ja onder collega’s, werkomstandigheden?
K: ja collega’s.
M: collega’s.
K: dus dat er veel mensen kort blijven en weer weggaan of..
M: ja, ehm nou ja kijk ik ben er nu zelf bijna twee jaar dan eh sinds ik hier ben hebben d’r met mij dit werk gedaan,
één, twee, drie, drie personen.
K: Oke.
M: en dat ehm ja weet je ’t is gewoon heel moeilijk om iemand te vinden, Ingrid en ik zijn best wel hecht.
K: ja
M: dus eh ehm en wij kunnen ’t goed overleggen altijd met jan.
K: ja
M: en dat gaat over en weer. En ’t is heel moeilijk om iemand te vinden die eh hart en ziel heeft voor ’t bedrijf. Dat is
gewoon heel moeilijk.
K: ja
M: en ’t is heel vaak als er iemand nieuw komt, die komt binnen en die denkt we gaan ’t zo doen, ja maar ho effe, zo
gaan we dat niet doen. En dat is gewoon heel moeilijk. Ehm ik denk dat de mensen in dit bedrijf vaak hun eigen idee
hebben. Over hoe ze iets willen.
K: ja
M: ja en dat gaat gewoon niet. Kijk als jij niet kan overleggen en niet kan samenwerken.
K: nee
M: dan werkt ’t niet. En ’t laatste meisje wat we hadden, nou ja dat is heel simpel. Die was gewoon echt lui. Echt lui
en dat was er dus wel één van ik ben er om acht uur,
K: ja
M: en ik ben om vijf uur weg. Dat werkt niet.
K: en denk je dat dat ook uiteindelijk de reden was dat ze uiteindelijk weg is gegaan? Of is dat gewoon.
M: ja dat denk ik wel. Ja, ja als ik tot kwart voor zes loop, waarom mag zij om vijf uur weg. Dat eh ja.
K: nee.
M: en wel altijd je pauzes nemen en doen en dan gewoon altijd te laat komen, dus ze was er niet eens om acht uur,
ze was er negen van de tien keer vijf voor half negen.
K: ja.
M: dus dan had ik alles al gevoerd. Ja dat gaat niet werken.
K: nee.
M: en als je dan, kijk in het begin wordt daar over gepraat, van joh let daar even op. Kom gewoon op tijd en…
K: ja
M: eh als ’t een keertje uitloopt, blijf gewoon tien minuten langer. Dan is dat helemaal niet erg, maar ja als je je kop
in de wind gooit en ja je doet er eigenlijk niets mee dan heeft ’t geen zin. Nee, en qua ’t lesgeven, nou ja sinds ik hier
ben geeft Ingrid les en niemand anders, ja invallers maar verder niet.
K: Nee, nee, nee, nee geen vaste nee.
M: nee en ja Inge is er gewoon al een aantal jaar. Dus en ik hoop nog heel lang.
K: Nou als we dan zouden kijken naar inderdaad mensen die dan zeg maar wel komen. Is ’t dan vaak zo dat mensen
eerst een tijdelijk contract krijgen en dan een vast contract of wordt er eigenlijk alleen maar met tijdelijke contracten
gewerkt of…?
M: nou bij mijn weten is er nog nooit een vast contract gegeven.
K: Oke, want je werkt hier nu bijna twee jaar zei je, heb jij ook een tijdelijk contract?
M: Nee, ehm even kijken ik heb eh twee keer een half jaar gehad en nu een jaar
K: Oke.
M: maar die stopt in januari
K: Oke
M: en ik hoop dat ik de eerste ben. Na ingrid, want die van Ingrid loopt ook bijna af.
K: Oke, dus maar bijvoorbeeld er zijn wettelijke regelingen hoe vaak je dat tijdelijke contract mag verlengen. Eh
wordt daar zich ook aan gehouden?
M: ja
K: Ja, en dat je dan een vast contract krijgt of
M: nou ja dat je dan een vast contract krijgt, nee.
K: dat niet?
M: dus niet.
K: nee.
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M: nee.
K: Oké. Nou dan gaan we eigenlijk naar ‘t volgende en ’t allerlaatste onderwerp toe van de vier, en eh dat zijn de
arbeidsverhoudingen. Eh in hoeverre vind jij dat eh de leiding rekening houdt met de mening van de werknemers.
M: ehm ja wel goed eigenlijk.
K: ja?
M: ja, jan die is heel eh erg ehm ja hoe zeg je dat, jan die denkt eigenlijk de hele dag door, maar die zegt vrij weinig.
K: Oke,
M: maar je ziet ‘m denken, dus als ik bijvoorbeeld een paard aan ’t rijden ben en hij staat aan de kant, dan zie je
gewoon dat hij er over na aan ’t denken is. He dan ga ik koffie drinken of iets en dan hebben we ’t er zo over, en hij
heeft altijd wel aparte ideeën
K: ja
M: dat moet ik wel zeggen. Maar hij vraagt eigenlijk altijd wel van wat vind jij ervan? Of hij er iets mee doet is het
volgende. Maar mening vraagt hij eigenlijk altijd wel.
K: ja?
M: ja.
K: en heb jij dan ook altijd ehm bijvoorbeeld als er jonge paarden zijn, en jij bent er mee aan ’t werk, en je denkt dit
wordt niks, kan je dat tegen ‘m zeggen en denk je dan ook dat hij er wat mee doet?
M: Ik kan ’t wel tegen ‘m zeggen,
K: ja
M: of hij er wat mee doet, meestal niet.
K: nee
M: jan is heel erg van ’t ehm gewoon niet willen opgeven. Dus van ’t lukt wel, neem je tijd en ’t lukt wel.
K: ja
M: en ik moet zeggen dat ik eigenlijk zelf ook wel zo ben. Ik eh deins niet snel terug voor iets.
K: dus als er nou bijvoorbeeld een jong paard is dat jij gaat inrijden en je ziet al heel snel van nou dit wordt een hele
zware dobber, want dit is gewoon een gevaarlijk paard, een gevaarlijk jong paard eh stap je daar dan op of heb je dan
ook soms zo’n idee van ik vraag aan hem van joh zullen we niet eens iets anders proberen.
M: Nou we hebben er één gehad. Een eh riant een ruin en die klopte gewoon niet hoor, ik denk niet echt eh die heeft
wat meegemaakt, ik weet niet wat die stond hier al voordat ik kwam, dus die is al door eh Linda de collega waarvan
ik ’t eigenlijk heb overgenomen is ie al bereden en die zei al van, pas op met ‘m. ja pas op met ‘m, wat doet ie. Toen
werd me al verteld, hij kan een half uur braaf zijn, ineens gaat de knop om en hij gaat gewoon blind rennen.
K: Oke
M: en echt blind rennen. Dus dan heb ik ’t over zet ‘m niet tegen een schot aan, want hij rent door.
K: hij rent door. Ja ja
M: ja. ga je op een volte je raakt gewoon met je knieën te zand aan en dan overdrijf ik niet, want ik heb ’t
meegemaakt.
K: Oke.
M: dus ja dan ja, je hoort dat en ja ik ben toch wel altijd als je iets niet hebt meegemaakt kan je er niks over zeggen,
dus wat ga je doen. Je gaat erop. Nou ja dat ging in het begin eigenlijk heel erg goed, en uiteindelijk eh ja gebeurde
het toch dat ik dacht van zo, ja die kan wel echt hard. Ja goed he dan ga je naar binnen en dan heb je ’t er zo over en
ja dan denk je wat we kunnen we proberen, hoe kunnen we dit gaan oplossen.
K: ja
M: maar goed dan hebben we ‘m eigenlijk heel lang gewoon eh aan de longeerlijn gereden
K: ja
M: dus wel gewoon door de hele bak heen, maar iemand die de heel tijd met je meeloopt. Ja, hij bleef ’t nog doen.
K: Oke.
M: en toen hebben we ’t er weer over gehad, ondertussen was ik er al twee keer afgegooid. Maar goed, wat ik net al
zei, ja als ik niks heb stap ik er weer op. En toen uiteindelijk hebben we een ander meisje gehad nog voor ‘m.
K: ja
M: die ehm nou je we hoorde dat was een klein meisje en een echte cowgirl, he die gaat zitten en die boeit ’t niet.
Die geeft gas en eh klaar.
K: die gaat. Ja
M: maar ja goed die ging er ook op, precies ’t zelfde, weer aan de kletter en gewoon niet te stoppen, echt niet te
stoppen, dus op een gegeven moment eh meisje over ’t schot heen gevlogen, dus toen heb ik echt gezegd eh jan ik
zeg ik weet niet wat je met ‘m doet maar ik ga er niet op.
K: en dan wordt dat ook gerespecteerd?
M: ja.
K: Oke
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M: toen heeft ie gezegd, ja je hebt helemaal gelijk. Is veel te gevaarlijk. Dus eh ja misschien ook omdat dat andere
meisje ’t ook had meegemaakt he en terwijl die toch overal op stapte. Nee, maar hij is eh nee toen hebben we ‘m
eigenlijk vrij snel gelijk weggedaan.
K: ja Oke. ja. ehm heb jij ’t gevoel dat er voldoende waardering is voor het werk dat je hier verricht.
M: ja
K: ja? en hoe uit zich dat?
M: eh ja complimenten na een wedstrijd. Hoe is ’t gegaan en enthousiast en ook al is ’t niet goed gegaan, van joh
meid maakt niet uit gewoon oefenen, volgende keer weer en ervaringen op doen met beessies en eh ja nee dat vind
ik wel.
K: ja. Oke.
M: ja
K: ehm vind jij dat de werknemers voldoende op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en zeg maar
wat zich afspeelt op ’t bedrijf door de leiding?
M: ehm ja dat is een beetje verschillend. Want als ik voor mezelf spreek dan zeg ik ja.
K: ja
M: omdat ik binnen eet, binnen koffie drink. Als ik voor bijvoorbeeld Ingrid moet praten zeg ik nee. Want die komt
bijna niet binnen en als ik ’t niet tegen d’r zeg, dan wordt ’t ook niet gezegd door hem.
K: en waarom is dat denk je?
M: ja, hij heeft ’t meeste met dingen die gebeuren of he zijn gebeurt of ja ik denk dat hij ’t eh allemaal niet zo
belangrijk vindt als dat wij dat zien, zeg maar.
K: ja
M: je ziet ’t wel, je hoort ’t wel. Prima.
K: ja
M: en wij hebben meer zo iets, ja dat moet je toch even zeggen, ja dus eh
K: dus meer onwetendheid dan onwil.
M: ja dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja.
K: Oke eh hoe staat ’t eigenlijk met de onderlinge sfeer op ’t werk en kun je makkelijk een beroep doen op je
collega’s.
M: absoluut.
K: collega. Ja?
M: ja.
K: dus die is goed die sfeer?
M: ja nu wel. We hebben eh nou ja ik zeg ’t we hebben er drie achter elkaar gehad. Het eerste meisje kon ik redelijk
mee overweg.
K: ja
M: de tweede absoluut niet. Die is ook mede dankzij mij weg ggegaan. Want ik ja. dat was gewoon ja terroriseerde
de hele boel, gewoon ingrid en mij tegen elkaar uitspelen. Jan en mij tegen elkaar uitspelen. Eh ja dat was echt eh
nee, dus die eh die was niet zo leuk. En de vorige ja die is ook weg gegaan dus in die zin de sfeer is eh ja ook al is die
niet goed zeg maar, wordt er wel wat mee gedaan. En ik denk dat dat wel heel goed is. Eh
K: door jullie of door de baas.
M: nou beide.
K: ja
M: beide, kijk we hebben heel vaak ook gewoon he dat ik ingrid en ik dan met, met hun zeiden van kom op meiden
we gaan om de tafel zitten en ’t moet beter, en…
K: ja
M: waarom gebeurt ’t zo, ja he je moet gewoon toch met elkaar overweg kunnen en door één deur kunnen, zeker
met die beesten.
K: ja.
M: Kijk als jij haat en nijd hebt en ik moet op een jong paard die wordt vastgehouden door haar, ga ik er liever niet op
hoor. Als ingrid vasthoud ik stap echt
K: ja
M: ik geef ‘r honderd procent vertrouwen
K: ja
M: en andersom ook. En dan doe je dat en als dat niet zo is, ja ik denk wel dat ’t heel belangrijk is dat je dat hier hebt,
je moet
K: ja
M: elkaar echt kunnen vertrouwen en je, ja je moet toch echt samen door één deur kunnen. En ja kan je dat niet dan
wordt ’t toch erg lastig.
K: Oke
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M: dus eh, nee maar nu is ‘t, ja ik vind ’t super. Ik vind ’t heel goed, dus.
K: oke. Hartstikke goed.
M: ja.
K: ehm ik heb nog twee algemeen afsluitende vragen eh die hebben met te maken met eh zeg maar ’t algemene
onderwerp van de studie, sociaal arbeidsbeleid in de hippische sector. Ehm ik onderzoek daarin bijvoorbeeld kleine
en grote bedrijven en ook of daar verschillen tussen is in Sociaal Arbeidsbeleid. Eh denk jij dat de grootte van het
bedrijf van invloed is op eh de wijze waarop Sociaal Arbeidsbeleid eh georganiseerd wordt?
M: mmmm
K: in een bedrijf zelf.
M: ja ik denk ’t wel. Ik denk als jij eh, kijk als wij hier hé meerder collega’s hebben dat ’t wel beter is, dat denk ik wel.
ja in de zin van ik denk dat iedereen meer een eigen plekje krijgt van die doet dat, die doet dat. Die doet dat en nu is
het kijk nu zijn we met z’n tweeën dus nu is ’t ook zo, maar goed ’t is niet eh ja niet goed georganiseerd als ik ziek ben
K: nee
M: heeft hij een probleem. Want er kan verder niemand op de trekker rijden, behalve hij zelf. Dus ja, dat ja, nee in
die zin is het nu niet echt goed georganiseerd en ik denk als ’t groter is, dat ’t dan wel zo zou zijn. Dat denk ik wel,
K: Want werkt hij zelf ook mee met jullie, zeg maar. Of…
M: ehm nou met ons eh nee, in de zin van de de stallen mesten en zo, kijk vraag ik ‘m om hulp, van joh jan eh m’n
nek is raar aan ’t doen of zo enne wil jij vandaag de trekker rijden, doet ie dat.
K: ja
M: dan doe ie ‘t. dan is er altijd, maar hoef ’t niet, dan liever niet.
K: Oke.
M: maar aan de andere kant, kijk de technische dingen ja je moet mij geen stroomdraad laten zetten ofzo, want ik eh
ik krijg ’t hartstikke warm daarvan.
K: ja
M: en dat doet ie wel allemaal zelf. Als er een boxdeur kappot is dan bel ik ‘m op en dan komt ie ook gelijk.
K: ja
M: dus
K: om ’t te maken.
M: ja.
K: Oke.
M: in die zin wel weer ja.
K: eh de allerlaatste vraag. Eh ben jij van mening dat de hippische sector in het algemeen genoeg doet op ’t gebied
van sociaal arbeidsbeleid eh en zo nee wat mis je dan bijvoorbeeld?
M: Nou ja, eh duidelijk een Nee. En wat mis ik. Een CAO voor ons. ’t Is er gewoon niet.
K: nee
M: als er nu iets gebeurt of ja hé daar hadden we ’t net al over met, met loon en zo. ’t Is er gewoon niet. Je kan
nergens op terug vallen.
K: dat gevoel heb je.
M: ja
K: als je nou een probleem met hem zou hebben en je hebt ’t idee van nou er wordt me onrecht aangedaan als
werknemer, naar wie zou je dan toe, toestappen voor bescherming of voor backup.
M: nou volgens mij is ’t er niet.
K: Nee?
M: nee. Dat denk ik niet.
K: Oke. Dus jij bent echt voor de totstandkoming van een CAO?
M: ja. absoluut. Ja.
K: Oke.
M: zeker omdat ’t juist zo’n risicovol vak is. Denk ik juist dat dat moet komen.
K: ja.
M: ja.
K: Voel jij je nu wel genoeg beschermd dan ondanks, eh die CAO is er niet, maar daarbuiten, als werknemer?
M: ehm ja dat wel, maar ik denk als je een CAO hebt, hé dan, stel er is nu iets tussen of met loon of weet ik ’t wat
K: ja
M: je kan nergens naartoe van joh hoe zit dat, dat kan niet, dus als hij, kijk hij is niet zo, tenminste niet naar mij, laat
ik ’t zo zeggen.
K: Nee
M: He, hebt ie nog niet gedaan. Maar als hij zegt van joh eh je vakantiegeld, dat wordt effe zo of zoveel, ja naar wie
moet ik toe?
K: ja
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M: ik zou ’t niet weten. Ik zou ’t toch wel fijn vinden als daar iemand was
K: ja precies.
M: of iemand, ja.
K: Oke.
M: ja dat denk ik wel.
K: Nou dat sluit ons interview af. Ehm ik wil je ontzettend bedanken voor de tijd die je hebt willen steken om met mij
hier te gaan zitten en eh
M: ja dat is goed.
K: ja dat is gewoon hartstikke fijn. Eh daardoor kan ik ’t onderzoek doen en hopelijk straks met wat goede resultaten
komen.
M: ja
K: dus ontzettend bedankt.
M: graag gedaan.
K: eh net als voor je collega heb ik ook voor jou wat chocola.
M: oh daar help je me niet mee hoor (lacht)
K: (lacht mee)
M: dank je wel
K: ja
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