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Samenvatting
Taalproblemen veroorzaken onveiligheid op het werk. Deze studie inventariseert welk
wetenschappelijk onderzoek in een aantal economische sectoren is gedaan en welk stadium van risico
beheersing zij behandelen. Niet in alle sectoren is onderzoek gedaan naar taalproblemen als ongeval
oorzaak. Het risico door taalproblemen is daarmee deels onbekend en dus onbeheerst. Inzicht
ontbreekt in zowel de aard van dit type gevaar als in de omvang van het effect in de zorg-, agro-,
transport- en de bouwsector. De zorg sector is een bijzonder geval omdat daar door aanwezigheid en
interactie van en met patiënten slachtoffers van ongevallen door taalproblemen te verwachten zijn. In
de transport en diensten sector speelt een vergelijkbaar registratieprobleem met slachtoffers onder het
publiek. In de transport- en agro sectoren zijn maatregelen genomen zonder analyse van het risico.
Deze studie laat zien dat wetenschappelijk onderzoek naar ‘taal en veiligheid’ nog pril is en meer
aandacht op de wetenschappelijke onderzoeksagenda verdient.

Abstract
Language issues cause safety problems at work. This study presents an inventory of scientific studies
in the economic sectors and assesses which level of risk management they address. Complications
with language have not been investigated comprehensively across sectors as a causal factor in
accidents. This leaves language related risks partially unknown, hence uncontrolled. There is lack of
insight in both the nature and magnitude of this danger in healthcare, agricultural, transport and
construction sectors. Healthcare is especially troublesome since patients might be victims of language
related accidents due to their presence and interaction. The same may occur to members of the public
in traffic accidents. In transport and agricultural sectors safety measures were taken without any
analysis of language related risks. This study shows that scientific research on ‘language and safety’ is
in its infancy and requires priority on the research agenda.
Trefwoorden: taalproblemen, veiligheid, risicobeheersing, onderzoek, economische sector

Inleiding
Hoewel immigratie in Nederland al eeuwen plaatsvindt lijkt ‘taal en veiligheid’ als probleemveld zich
nu pas te ontworstelen aan overkoepelende en verhullend werkende denkbeelden en concepten zoals
communicatie, cultuur, discriminatie, ongeval classificatie en menselijke fouten [Lindhout et al.,
2012]. Bij de Seveso III (Noot 1) hoog risico bedrijven in de Chemie sector blijkt dat tussen 5% en
10% van de ongevallen mede door taalproblemen worden veroorzaakt [Lindhout, 2010A]. Ongevallen
met taalproblemen als oorzaak komen ook in andere sectoren voor. Het gaat dan over het niet goed
kunnen begrijpen van mondelinge en schriftelijke instructies, waardoor mogelijk een andere handeling
dan bedoeld of verwacht wordt uitgevoerd. De ongewenste gevolgen kunnen leiden tot
kwaliteitsverlies, productieverlies, schade, maar kunnen ook resulteren in gewonden, doden en
psychische schade. In bedrijven en instellingen gaat het om slachtoffers onder werknemers, derden
zoals zzp-ers en het publiek.
Deze studie verkent de stand van zaken in het jonge wetenschappelijke werkveld ‘taal en veiligheid’.

Probleemstelling
Tot 2005 werd het bestaan van een relatie tussen taalproblemen en veiligheid nauwelijks onderkend.
[Escobedo et al, 2012] In het afgelopen decennium werd duidelijk dat de veiligheid & gezondheid op
de werkvloer voor werknemers met een andere moedertaal ten nadele verschilt met die van
Nederlandstalige werknemers [Lankina, 2010; Guldener et al, 2014]. Verder bleek dat bij tijdelijke
werknemers hogere ongeval cijfers optreden [Bellamy & Aneziris, 2015]. Ook werd duidelijk dat zich
in de gezondheidszorg iets soortgelijks aftekent, niet alleen met werknemers maar, wat omvang betreft
veel groter nog, met patiënten en cliënten [Herfs & Gishti, 2016; Griens et al, 2012].
Met taal samenhangende veiligheidsproblemen, hierna kortweg ‘taalproblemen’ genoemd, komen als
oorzaak of mede oorzaak voor in technische ongevallen. Bekende voorbeelden daarvan zijn: Three
Mile Island [Kemeny, 1979], Space Shuttle Challenger [Feynman,1988], Texas City BP raffinaderij
[CSB, 2007; Baker, 2007], de mijnramp van Marcinelle in België met 262 doden [Urbain et al, 2006]
en de vliegramp op Tenerife [RvdL, 1979; Weick, 1990] waarbij 583 doden vielen.
Wetenschappelijk onderzoek bestreek aanvankelijk vanuit de praktijk geconstateerde problemen zoals
niet begrepen medische bijsluiters [Davis et al, 2006] en signaleert verschillen in aantallen dodelijke
arbeidsongevallen tussen wel en niet de landstaal sprekend groepen mensen. Het probleemveld ‘taal en
veiligheid’ lijkt nog niet volledig in kaart gebracht.
Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag in deze studie is vierledig:
I Welke wetenschappelijke en ‘grijze’ [Wessels, 1997] bronnen zijn er binnen het werkveld ‘taal en
veiligheid’, op welke sector hebben ze betrekking, en hoe ver gaat dit qua veiligheidsmanagement?
II Hoeveel arbeidsongevallen zijn er jaarlijks in totaal per sector inclusief een nog weinig bekend deel
met taalproblemen als oorzaak?
III Hoe is de situatie rond ‘taal en veiligheid’ in de sectoren in praktijk ?
IV Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in het onderzoekwerkveld ‘taal en veiligheid’?

Theoretisch kader
Omvang taalproblemen
De omvang van taalproblemen als causale factor is in de chemie sector vastgesteld op tussen 5% en
10% van alle ongevallen. In andere sectoren blijkt geen onderzoek aan de omvang te zijn gedaan
hoewel vergelijkbare ongevallen daar wel voorkomen. [Lindhout 2010]. Een omvang van rond de 7%
is door de Tweede kamer als indicatief aangenomen voor de industrie [Tweede kamer, 2011]. Voor de
binnenscheepvaart kan 3% of meer als indicatie worden genoemd [Ruyter et al, 2012]. Voor de
overige sectoren zijn geen gegevens bekend. Tussen de sectoren bestaat daarmee groot verschil in
inzicht in de omvang van de problematiek van ‘taal en veiligheid’.

Aard taalproblemen
Het blijkt praktisch om taalproblemen in drie groepen te onderscheiden omdat daar verschillende
maatregelen bij horen [Lindhout 2010] :
1-Meertalige werkvloer [Lindhout et al, 2012; Paul, 2013; Alsamadani, 2013].
2-Laaggeletterdheid bij werknemers [OECD, 2000; Buisman & Houtkoop 2014; Christoffels & Kans,
2015].
3-Leesbaarheid van werk instructies [Lindhout et al, 2009].
In concrete situaties kan een mix van deze drie optreden. Zo komt het vaak voor dat niet
Nederlandstaligen in hun moedertaal laaggeletterd zijn zodat een correct vertaalde tekst toch niet goed
begrepen wordt [Lindhout et al, 2009]. Taalproblemen blijken de veiligheid te raken via een beperkt
aantal ongevalscenario’s [Lindhout et al, 2012].
Beoordelingsschaal veiligheidsmanagement stadium
De Community Awareness theorie [Enders, 2001] die het langzaam ontstaan van groepsbewustzijn
beschrijft Enders [ 2001] onderscheidt ‘stadia’ die lopen van ‘een nieuw gevaar ontdekken’, via‘het
gevaar onderkennen’, het naar ‘aard en omvang van de gevolgen’ onderzoeken en daarmee het risico
beoordelen, tot de keuze en implementatie van ‘maatregelen er tegen’ of ‘ter voorkoming’. Als extra
stadium is in dit onderzoek ‘Incidenten’ toegevoegd. Deze hoofdlijn wordt ook in de ISO norm (Noot
2) voor risico management [ISO 31000:2009] gevolgd, hoewel eenheid in terminologie nog allerminst
is bereikt [Purdy, 2010]. Om te kunnen bepalen in hoeverre deze stadia herkenbaar zijn in het
onderwerp van publicaties, en verband wordt gelegd met veiligheidsmanagement, is een 6 punts
beoordelingsschaal geoperationaliseerd, zie tabel 1.

*** Tabel 1
Indeling in sectoren
Om alle arbeidssectoren te kunnen afdekken maar toch een praktische analyse te kunnen verrichten is
behalve van de CBS classificatie van sectoren [CBS, 2015] ook gebruik gemaakt van de door banken
gebruikte branche indeling van die sectoren [Hei, 2015; Houterman et al, 2013].

Methode
De methode bestaat uit het in kaart brengen van de ‘best available evidence’ [Ogilvie et al, 2005]
middels literatuur onderzoek, gericht op :
1. Taal en veiligheid: inventarisatie wetenschappelijke en ‘grijze’ bronnen (Noot 3) met zoektermen
(Noot 4) via internet search (Google Scholar, Scopus, Pubmed) en doorzoeken van literatuur
verwijzingen.
2. Aantallen arbeidsongevallen per sector
3. Ontwikkelingen in de praktijk bij ‘taal en veiligheid’ binnen de sectoren
4. Ontwikkelingen in het onderzoekwerkveld ‘taal en veiligheid’
Elke zo gevonden bruikbare bron wordt ingedeeld in een van de sectoren, dan naar niveau op de
beoordelingsschaal en tenslotte gerangschikt naar publicatiedatum. Enkele publicaties zijn toegekend
aan ‘Alle’ sectoren.
Kwaliteit van bronnen
-Wetenschappelijke bronnen: peer-reviewed artikelen in journals
Binnen deze bronnen is nader onderscheid gemaakt op basis van het type onderzoek, vereenvoudigd
naar het voorbeeld van de ‘hierarchy of evidence’ [Petticrew et al, 2003]. Daar waar onderzoek aan
taalproblemen en de daaraan verbonden risico’s plaats heeft gevonden, is een bron in de subgroep
‘evidence’ ingedeeld, daar waar alleen literatuuronderzoek en meta-analyse is gedaan is de bron
ingedeeld in de subgroep ‘analyse’.
-Grijze literatuur: publicaties van overheden, instituten en instellingen [Wessels, 1997].

Inclusie/Exclusie criteria
Uitgezonderd in deze studie zijn publicaties over onderzoek naar implementatie van maatregelen in
vakbladen. Onderzoek aan laaggeletterdheid, leesbaarheid en interculturele communicatie, niet in
directe samenhang met veiligheid, is niet meegenomen in deze studie.

Resultaten
I-Wetenschappelijk onderzoek naar ‘taal en veiligheid’
De auteurs van de huidige studie hebben in de periode 2009-2016 diverse eerdere wetenschappelijke
studies op het gebied van ‘taal en veiligheid’ gepubliceerd. Dit betreft: [Herfs, 2009; Lindhout et al,
2009; Lindhout, 2010; Lindhout et al, 2011A; Lindhout et al, 2012; Swuste et al, 2012; Paul, 2013;
Herfs & Gishti, 2016].
Wetenschappelijke bronnen afkomstig uit literatuur vermeldingen bij dit eerdere werk, gericht op het
probleemveld en relevant voor deze studie, hier gerangschikt naar publicatiedatum, zijn (zie ook tabel
2) :
[Kemeny, 1979; Bellamy, 1984; Feynman, 1988; Mayer et al, 1990; Döös et al,1994; Corvalan et al,
1994; Kalsher et al, 1996; Williams et al, 1998; Carasquilo et al, 1999; Timmins, 2002; WeechMaldonado et al, 2003; Vasquez et al, 2004; Baker, 2007; CSB, 2007; McKay et al, 2006; Bruijne,
2007; Farooqui et al, 2007; Ødegård et al, 2007; Pitkin-Derose et al, 2007; Schyve, 2007; SandersSmith, 2007; Boege, 2008; Caldwell et al, 2008; Grenier et al, 2008; Hare et al, 2008; Shieh et al,
2008; Boden, 2009; Guldenmund et al, 2010; Kluzer et al, 2010; Roever, 2010;Viswanath et al, 2011].
Een aanvullend literatuuronderzoek is gedaan met steeds wisselende combinaties en volgordes (Noot
4) van de zoektermen. In de resultaten werden de eerdere publicaties over taal en veiligheid van de
auteurs van deze studie terug gevonden. Dit bevestigt de trefzekerheid van de gekozen zoektermen.
Als nieuwe bronnen kwamen naar voren: [Debrah et al, 2001; Hansen et al, 2003; Bust et al, 2008;
Farquhar et al, 2009; Arcury et al, 2010; Loney et al, 2012; Oelke et al, 2012; Waibel et al, 2012;
Alsamadani, 2013; Scarino et al, 2014;
Schubert et al, 2009].
Doorzoeken van literatuurverwijzingen leverde vervolgens op: [Levie & Lentz, 1982; Davis, 2006;
Pander Maat, 2006; Twickler et al, 2009; Velde 2011].
Als grijs te classificeren relevante bronnen werden gevonden: [Lardner et al, 1999; EC, 2001; Anton et
al, 2003; COT/DHV, 2004; Nash, 2004; Andriesen, 2006; Jaspers, 2006; Breedveld et al, 2008; West,
2008; Arbeidsinspectie, 2009; Beek et al, 2010; Brukman et al, 2010; Roller, 2010; Tweede Kamer,
2011; Blom et al, 2011; OVV, 2011; VCA, 2011; Farsethås et al, 2011; Fransen et al, 2011; Ruyter et
al, 2012; Oosterberg et al, 2012; Vilans, 2012; Guldener et al, 2014; Smit et al, 2014; Langelaan et al,
2013; Koster, 2015; St L&S, 2015; IGZ, 2016].
Het werk van de auteurs in deze studie heeft ook geleid tot enkele nieuwe, grijze, publicaties die voor
deze studie relevant zijn, respectievelijk in de Zorg: [Lindhout et al, 2013; Herfs, 2015; Herfs, 2016]
in de Chemie : [Lindhout, 2010A; Lindhout et al, 2011B; Lindhout, 2010B; Lindhout, 2010C], in
Transport: [Paul 2012; Lindhout, 2010D] en tenslotte in de Industrie: [Paul, 2010]. Voor alle sectoren
bleken relevant: [ Lindhout, 2014A; Lankina, 2010; Escobedo et al, 2012]. Hierna trad verzadiging op
en werden geen bronnen meer gevonden.
Het lange tijdvak 1979-2016 is gebruikt omdat de bewustwording zich over vier decennia blijkt uit te
strekken. Dit leidt er toe dat 57 bruikbare bronnen van wetenschappelijke kwaliteit zijn gevonden.
Daarnaast zijn 41 bronnen gevonden die als ‘grijs’ [Wessels, 1997] moeten worden geclassificeerd.
Van de wetenschappelijke bronnen valt ruim meer dan de helft onder ‘evidence’, zie tabel 2.
Wetenschappelijke bronnen gaan nauwelijks over de omvang van het effect maar wel over de aard van
het gevaar en over maatregelen, terwijl ‘grijze’ bronnen vooral gericht zijn op maatregelen en incident
onderzoek , zie Tabel 2.
*** Tabel 2

II-Arbeidsongevallen op het werk in Nederland
Taal en arbeidsongevallen
Uit gegevens van de Inspectie SZW [Tot 1 januari 2012 “Arbeidsinspectie”] over geregistreerde
meldingsplichtige ongevallen in 2013 blijkt dat het onvoldoende begrijpen van de voertaal door nietNederlanders in ruim 9% van de ongevallen waarbij zij betrokken waren een rol speelde. Bij
Nederlanders was dit 0.3 % [Smit et al, 2014].
In de zorg sector spelen taalproblemen in alle relaties tussen werkgever, werknemers en patiënten een
rol [Taylor-Adams et al, 2000; Bruijne et al, 2007]. In de transport sector gaat het om
medeweggebruikers en in de dienstensector om cliënten.
Taal als causale factor komt voor in een beperkt deel van de ongeval onderzoek methoden [Lindhout
et al, 2011A] en sinds 2004 in het registratie systeem van de Inspectie SZW. Er bestond daarmee al
enige tijd een vermoeden dat taalproblemen een rol bij ongevallen kunnen spelen in vrijwel alle
sectoren [Jaspers, 2006; Arbeidsinspectie, 2009]. Onderzoek heeft desondanks laten zien dat er bij
circa 75% van de taalprobleem gerelateerde ongevallen geen toewijzing aan een met ‘taal’ verband
houdende causale factor plaatsvindt [Lindhout et al, 2011A].
Arbeidsongevalstatistieken
Over arbeidsongevallen wordt niet alleen door de Inspectie SZW gepubliceerd [Smit et al, 2014] maar
ook door het RIVM [RIVM, 2013], door TNO [Van der Klauw et al, 2012] en door VeiligheidNL
[Eilering, 2016]. De verschillende instituten gebruiken ieder een andere data bron: meldingen [ISZW], jaarlijkse enquête [TNO] en gewonden ziekenhuispoli’s [Veiligheid NL].
Bij de cijfers uit deze bronnen zijn diverse kanttekeningen te maken. Zo is uit vergelijking met NEA
en LIS cijfers van TNO een vermoeden van onderrapportage van circa 50% ontstaan. Ook heeft de
her-indeling van BIC naar SBI codes in 2005 geleid tot deels niet aansluitende cijfers. [Venema et al,
2007] De meest actuele cijfers over arbeidsongevallen zijn opgenomen in tabel 3.
*** Tabel 3
III-Praktijk situatie per sector
Chemie
Na signalering van communicatieproblemen in de chemie sector [Bellamy, 1984] en een studie op
initiatief van de Overheid [COT/DHV, 2004] is ‘taal en veiligheid’ als probleemgebied onderkend.
Dankzij enkele wetenschappelijke studies [Lindhout et al 2009; Schubert, 2009] is de aard en de
omvang van het risico in deze sector als eerste bekend geworden. Hierop volgden maatregelen en
werden ‘best practices’ gedeeld [Roller, 2010; Lindhout et al, 2011B; Lindhout, 2010B; Lindhout,
2014A; Lindhout, 2010C].
Ook nemen bedrijven zelf actie op branche niveau, zoals de Deltalinqs activiteiten in de Botlek.
Bouw
In de bouw signaleerden Amerikaanse onderzoekers dat de Spaanstalige ‘latino’ groep hoge ongevalen sterftecijfers liet zien [Vasquez et al, 2004]. Niet goed Engels spreken en laaggeletterdheid bleken
obstakels bij training. [Nash 2004] De meertalige werkvloer in de bouw is een belemmering om ieder
lid van een team bouwvakkers bij de veiligheid te betrekken. Hierdoor ontstaan aansturingsproblemen,
subgroepen en zelfs geïsoleerde personen [Lindhout et al, 2012; Alsamadani et al, 2013] Dat kennis
over veiligheidsmaatregelen onder werknemers in de bouw last heeft van taalproblemen signaleren
ook Swuste et al [2012]. Een lijst met een zestal algemene scenario’s die bij taalproblemen tot
ongevallen kunnen leiden werd eind 2010 in de bouw sector gepubliceerd [Lindhout, 2010E] . In 2011
scherpte het Centraal college van deskundigen VCA de voorschriften rond taalvaardigheid in de
werksituatie voor tijdelijk personeel aan [VCA, 2011]. De wetgever stelt per 1 juli 2013 eisen aan
taalvaardigheid van buitenlandse werknemers bij een aantal gecertificeerde beroepen [Arbobesluit,
2013].
Industrie (exclusief Chemie)
Maatregelen tegen met taal samenhangende onveiligheid, worden in Nederland inmiddels vanuit de
overheid en branche-initiatieven ondersteund. Voorbeelden daarvan zijn:

-Arbo catalogus: Handreiking Stichting van de Arbeid voor alle sectoren Guldener et al, 2014];
-AI blad begrijpelijk schrijven werk- en veiligheidsinstructies [Blom et al, 2011];
-VCA/VCU richtlijnen voor de bouw en de uitzendbranche [VCA, 2011];
-Wettelijk voorgeschreven taalvaardigheid bij gecertificeerde beroepen [Stb, 2013];
-Voorschrift taalvaardigheid voor artsen [Herfs, 2009; Herfs, 2016];
-Behandelaar moet patiënt begrijpelijk uitleg geven [Wgbo, 1994];
-Leesbaarheidstoets medicijn bijsluiters [EC, 2009; Velde, 2011];
-Richtlijnen veilig werken op een meertalige werkvloer in de Metaal [Paul, 2013].
Transport
Uit onderzoek, nadat er door taalproblemen een dode was gevallen bij een bij aanvaring tussen twee
binnenschepen, bleek dat 3% van de binnenvaart kapiteins geen van de verplichte talen spreekt
[Ruyter et al, 2012]. Ook bij de trein die in 2005 in Stavoren door de stootblokken reed, bleken
taalproblemen de oorzaak [OVV, 2011].
Veilig gedrag in het verkeer bevorderen wordt, behalve met verboden geboden en voorlichting, sinds
enige tijd ook met ‘nudges’ (lichte psychologische beïnvloeding) gedaan [Groot-Mesken et al, 2014].
Aandacht voor taalproblemen in de sector ontbreekt in wetenschappelijk onderzoek terwijl die daar
met een toenemend aantal buitenlandse, veelal Oost Europese, chauffeurs als knelpunt zijn
gesignaleerd [Lindhout, 2010D].
Zorg
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, die op 17 november 1994 in werking trad,
verplicht artsen en specialisten om patiënten duidelijk te informeren over hun gezondheidstoestand.
De beperkte taalvaardigheid van buitenlandse artsen en tandartsen leidt tot problemen met de
veiligheid bij patiënt en hulpverlener, zo blijkt uit onderzoek. Voor de IELTS taalvaardigheids-toets in
de UK slaagden aanvankelijk van Franse en Italiaanse artsen slechts resp. 22% en 33%. [Herfs, 2015;
Herfs, 2016]. Voor de invoering van de taaltoets konden deze artsen zonder enige toetsing van hun
taalvaardigheid werkzaam zijn in de National Health Service.
Miljoenen Nederlandse burgers hebben geen toegang tot internet informatie over gezondheid omdat zij
laaggeletterd of anderstalig zijn [Broek, 2007]. Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen om de
begrijpelijkheid van voorlichtingsteksten te verbeteren ontbreekt op diverse terreinen [Lentz, 2011].
De zorg is bezig vanuit het denkkader van de ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ en van ‘zelfmanagement’ bij patiënten en cliënten [Koster et al, 2015; Heide et al, 2015]. Er lijkt hier een
worsteling tussen twee paradigma’s gaande te zijn; ‘health literacy’ enerzijds en ‘diversiteits
management’ anderzijds. Het eerste gaat – kort gezegd – uit van een gebrek bij de patiënt, het tweede
gaat uit van een gebrek in de aanpak door professionals. Binnen de sector is weinig aandacht voor de
veel voorkomende beperkte taalvaardigheid bij de werknemers [Christoffels & Kans, 2015]. Dit niet
nader onderzochte risico leidt in de zorg naar verwachting tot een aandeel in de vermijdbare sterfte
onder patiënten [Lindhout et al, 2013].
Belangrijk hulpmiddelen zijn visueel voorlichtingsmateriaal [Oosterberg et al, 2012] en een aantal
toolkits, bedoeld voor het herkennen van en omgaan met laaggeletterde patiënten [Vilans, 2012; L&S,
2015; Apotheek.nl].
Ook de overheid heeft ‘taal en veiligheid’ in de zorg ter hand genomen. Zo is een rol aan patiënten als
ervaringsdeskundigen bij inspectiebezoeken gegeven [IGZ, 2016]. Verder zijn patiëntveiligheidskaarten en een set grafische symbolen ontwikkeld voor anderstaligen [mijnzorgveilig.nl].
Tenslotte is er onderzoek naar hoe de uitvoering van voorlichtingsmateriaal de begrijpelijkheid voor
patiënten beïnvloedt [Levie & Lentz, 1982; Pander Maat, 2006; Davis, 2006; Twickler et al, 2009].
Agro
In de landbouw, bosbouw en visserij werken vaker mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen
dan in andere sectoren [Guldener et al, 2014; Christoffels & Kans 2015]. De mechanisatie in deze
sector en het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en biociden geeft
aanleiding tot bezorgdheid over de risico’s die taal en veiligheid voor deze werknemers opleveren.
Elders is dit gevaar al gesignaleerd. Hansen et al [2003] melden taalbarrières als oorzakelijke factoren
bij arbeidsongevallen. Farquhar et al [2009] signaleren het onvoldoende begrijpen van gevaren en

onkunde als oorzaken voor hun beperkte arbeidsveiligheid. Arcury et al [2010] formuleren diversiteit
van de arbeiders in de landbouw en bosbouw als uitdaging voor de training en signaleert een tekort
aan kennis over het werkgebied taal en veiligheid.
Diensten
Hoewel de relatie tussen taal en veiligheid in de Diensten sector is gesignaleerd [Mayer et al, 1990] en
onderkend [Grenier et al, 2008; Anton et al, 2003; West 2008] is geen onderzoek naar taal en
veiligheid als risico voor de arbeidsveiligheid aangetroffen. De financiële en juridische risico’s die
hier aan de orde zijn [Visser, 2009; Lindhout et al, 2014B] lijken in een strijdperk tussen overheid,
taalkundigen en pragmatici beland te zijn. Wel zijn er maatregelen onderzocht en in gebruik.
Bedrijven die veel in contact met het publiek zijn, werken in de geest van het Convenant
laaggeletterdheid [St vd Arbeid, 2007; lezenenschrijven.nl]. Commercieel werkende dienstverleners
op het internet bieden leesbaarheidsbeoordeling van Nederlandse teksten aan. Sommige taalkundigen
zetten daar echter hun vraagtekens bij [Kraf et al, 2011].
IV-Ontwikkelingen binnen het werkveld ‘taal en veiligheid’
In tabel 2 zijn alle 98 bronnen ingedeeld naar economische sector en naar de hoogst bereikte positie
op de beoordelingsschaal. Dit leidt tot de volgende observaties:
In de Bouw, Zorg, Agro en Diensten sectoren werden geen bronnen over onderzoek naar de omvang
gevonden. Bij de sector Industrie werd alleen een schatting gevonden
Bij de sectoren Transport en Agro, en in iets mindere mate de Diensten sector, is het aantal
onderzoeken klein in vergelijking met de andere sectoren
De publicatie van de gevonden studies laat qua aantal een versnelling in groei zien.
-Het aantal wetenschappelijke bronnen loopt op vanaf 1979 en de groei versnelt rond 2005. Grijze
bronnen verschijnen vanaf 1999 en versnellen, 5 jaar later, rond 2010. (Zie figuur 1)
*** Figuur 1

Discussie
Onbeheerst risico
Weliswaar is het bestaan van taalproblemen als gevaar in meer of mindere mate onderkend en de aard
er van is deels onderzocht, maar het risico is in de meeste sectoren niet of nauwelijks bekend. Dit alles
leidt tot onbekende en daarmee ook onbeheerste risico’s in verschillende sectoren. Omdat ‘taal en
veiligheid’ breed in de Nederlandse economie speelt, en het bovendien door de toegenomen
immigratie en globalisering aan actualiteit wint, is het een veiligheidsprobleem dat om een
gezamenlijke aanpak door stakeholders in alle sectoren vraagt.
Veiligheidsmanagement
Een wetenschappelijke vaststelling van de omvang – en dus het risico – als gevolg van de onveiligheid
veroorzaakt door taalproblemen, ontbreekt in vrijwel alle sectoren, uitgezonderd de chemie. .
Determinisme en probabilisme
Vanuit het gezichtspunt van veiligheidsmanagement bezien valt in tabel 2 op dat in de meeste
sectoren wel de aard van het gevaar maar niet de kans dat het tot effect leidt wordt beschouwd.
Hoewel er diverse publicaties over maatregelen in de Bouw, Zorg en Diensten sector zijn gevonden,
zijn die niet op schattingen van de kans gebaseerd. Dit betekent dat deze maatregelen niet op basis van
inzicht in het veiligheidsrisico tot stand zijn gekomen maar op basis van de zorgplicht van werkgevers.
Het deterministisch denken en het probabilistisch denken komen beide voor (noot 5) maar niet
duidelijk is of steeds een juiste keuze tussen beide wordt gemaakt. ‘Kans’ krijgt weinig aandacht.
Beperkt zicht op taalproblemen
Deze studie laat zien dat het zicht op ‘taal en veiligheid’ beperkt is door :
-het beperkt onderkennen van taalproblemen als causale factor bij arbeidsongevallen;

-het gebrek aan onderscheid tussen risicovolle gedragingen van werknemers enerzijds en
taalproblemen anderzijds;
-dat vanuit de zorgplicht te weinig aandacht geven aan beperkte individuele taalvaardigheid;
-structureel onderbelichten van taalproblemen als [mede]oorzaak van ongevallen [Lindhout et al,
2011A];
-onderrapportage van ongevallen [Venema et al, 2007];
-de focus op gebrekkige gezondheidsvaardigheden van de patiënt houden zodat taalproblemen bij zorg
werknemers buiten beeld blijven [Lindhout et al, 2012; Lindhout et al, 2013];
-zonder kennis van de aard van het gevaar maatregelen nemen met een onvoldoende solide basis, zoals
in de Transport en Diensten sectoren;
-definitiekwesties bij registratie van ongevallen. In de zorg, diensten en transport sectoren zijn er
aanwijzingen dat bij werk gerelateerde ongevallen, naast geregistreerde slachtoffers onder
werknemers, [veel meer] slachtoffers onder patiënten, cliënten, zzp-ers en het publiek vallen. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit niet corresponderende cijfers zoals de 970 onnodige doden in de zorg per jaar
[Langelaan et al, 2013; Lange, 2006] en de 570 doden bij ongevallen met een bedrijfsauto [Stam,
2015; SWOV, 2015].
Onderzoeksinspanning verschilt per sector
Het jaarlijks aantal geregistreerde arbeidsongevallen met verzuim en het aantal doden per sector zijn
hier als ruwe indicator voor de omvang van het taalprobleem risico per sector genomen.
Bij vergelijken van de wetenschappelijke en grijze bronnen in tabel 2 en de ongeval cijfers in tabel 3
valt op dat de Transport- en Diensten sectoren weinig aandacht van onderzoekers krijgen.
Hierbij zijn enkele kritische kanttekeningen te maken:
1-Wetenschappelijke bronnen zijn deels internationaal en ongeval cijfers zijn nationaal van karakter.
Een directe vergelijking is niet goed mogelijk.
2-Het is niet bekend in hoeverre het in de chemie vastgestelde aandeel van 5% a 10% van
taalproblemen als ongeval oorzaak ook in andere sectoren geldt. Hoewel 7% is aangenomen voor de
industrie [Tweede kamer, 2011] zal nader onderzoek dat moeten uitwijzen.
3-Analyse door het RIVM met Storybuilder data geeft aan dat communicatie/samenwerking iets vaker
als achterliggende oorzaak voorkomt bij slachtoffers met een niet-Nederlandse nationaliteit dan bij
slachtoffers met een Nederlandse nationaliteit (Noot 6). Van de 17.000 ongevallen in de database sinds
2004 blijkt verder dat bij 1,26% onvoldoende kennis van de voertaal is geregistreerd.
Body of Knowledge
Kijkend naar de ‘maturiteit’ van ‘taal en veiligheid’ als onderzoeksgebied in ontwikkeling dan dringt
de vraag zich op of het als werkveld voldoende in kaart is gebracht. Verder is het de vraag in hoeverre
er een ‘Language Issues and Safety - Body of Knowledge ’ (LISBoK) ontstaat dat het hele veld
voldoende bestrijkt en op inhoud verenigt. [Ören, 2005].
Onderzoek in het werkveld ‘taal en veiligheid’ blijkt echter nog niet als gestructureerde kennis te zijn
gebundeld. Laaggeletterdheid wordt vooral onderwijskundig benaderd. De leesbaarheid van teksten is
onderwerp van een moeizaam debat over readability indicators (Noot 7). De praktijk is aan de slag
met de 6 punts Europese CEF schaal (Noot 8) terwijl vanuit de theorie blijkt dat er wel 200 kenmerken
nodig zijn (Noot 9). De meertalige werkvloer krijgt zo onterecht maar wel haast vanzelf de meeste
aandacht.

Conclusies
De ontwikkelingen in het werkveld ‘taal en veiligheid’ zijn spectaculair. Een groeiende inspanning op
het gebied van wetenschappelijk onderzoek, een nog niet op de risico’s afgestemde verdeling van
aandacht over de sectoren en het duidelijk afwijken van de algemeen geaccepteerde methodiek van
veiligheidsmanagement vormen de uitdagingen. Er bestaan onbeheerste veiligheidsrisico’s door
taalproblemen. Dit ook mede als gevolg van toenemende immigratie.
Nader onderzoek naar de omvang van door taalproblemen veroorzaakte ongevallen in de zorg-, de
industrie-, de bouw-, de transport-, de diensten- en de agro- sectoren is nodig.

Gezien de mogelijk grote aantallen gewonden en doden onder patiënten als gevolg van taalproblemen
zal de Zorg daarbij als sector prioriteit moeten krijgen. Bij de Transport- en Diensten sectoren bestaat
een vergelijkbare, eveneens onduidelijke situatie rond slachtoffers onder niet-werknemers. Mogelijk is
bij nog andere sectoren iets vergelijkbaars aan de orde.
Tenslotte is de ontwikkeling van samenhangende kennis in het werkveld, als een Body of Knowledge,
nog ver weg. Het werkveld is niet als een samenhangend geheel geformeerd, theoretische inzichten
over begrijpelijkheid van schriftelijke informatie verschillen, de praktijk loopt ver achterop bij de
kennis van onderzoekers en niet alle gebieden in het werkveld krijgen de aandacht die nodig is. Dit is
ongewenst en verdient op korte termijn een geconsolideerd onderzoek in de Nederlandse arbeidsmarkt.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
-bepaal de omvang en risico’s van taalproblemen als oorzaak bij ongevallen in de zorg-, de industrie-,
de diensten-, de bouw-, de transport- en de agro sectoren;
-onderzoek de aard van het gevaar in de Transport en Diensten sectoren;
-start case studies ter evaluatie van taal-gerelateerde veiligheidsmaatregelen bij bedrijven en
instellingen;
-ontwerp de inhoud en structuur van een ‘Language Issues and Safety - Body of Knowledge ’
(LISBoK) voor het onderzoeken binnen het werkveld ‘taal en veiligheid’;
-onderzoek vanuit bedrijven en overheid ook in welke mate er slachtoffers onder niet-werknemers
vallen ten gevolge van taalproblemen als causale factor bij arbeidsongevallen.
Kortom: werk aan de winkel !

Noten
(Noot 1)
Bedrijven zoals bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen van juni 2015 (Brzo 2015), de
Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III richtlijn 2012/18/EU
(Noot 2) International Standards Organisation
(Noot 3) Wetenschappelijke literatuur wordt meestal als “witte” literatuur aangeduid. Literatuur uit
andere bronnen zoals overheidsinformatie heeft in de wetenschappelijke wereld de benaming “grijze”
literatuur gekregen. Dit is een normatieve aanduiding en aan “wit” wordt door wetenschappers meer
waarde toegekend dan aan “grijs”. In praktijk blijkt dat onderzoek op het terrein van ‘taal en
veiligheid’ niet zinnig is zonder “grijze” bronnen, bijvoorbeeld over de situatie in praktijk en over
ongeval onderzoek resultaten.
(noot 4)
De volgende zoektermen en hun combinaties zijn gebruikt:
Nederlands: meertalig, barrière, werkvloer, veiligheid, werknemer, leesbaar, laaggeletterd,
taalprobleem.
Engels:
Includerend: diversity, multilingualism, language, barrier, workplace, occupational, health and safety,
best practice, policy, immigrant worker, illiteracy, foreign, danger, worker.
Excluderend: child, climate.
Tijdsperiodes: 1979-2008, 2009-2016
(noot 5)
Determinisme=als een gevaar bestaat moet er ook een tegenmaatregel zijn (stellig voorschrift)
Probabilisme=als de kans dat het gevaar tot expressie komt maar laag genoeg ligt hoeft een
tegenmaatregel er niet te zijn, kans x effect = risico benadering
(Noot 6) Auteurs V. Guldener en M. Chambon deden een oriënterende Storybuilder analyse aan dit
vraagstuk in juli 2016.
(Noot 7) Readability indicators zijn formules die bijvoorbeeld op basis van het (geautomatiseerd)
tellen van aantallen woorden per zin en lettergrepen per woord daaruit een kental voor leesbaarheid
berekenen.
(Noot 8) De CEF schaal (Common European Framework of Reference) is de schaal waarmee binnen
de Europese Gemeenschap het taalniveau van een tekst wordt aangeduid. Deze schaal loopt van A1
(basis) via A2, B1(MBO/MAVO), B2, C1 tot C2 (Academisch).
(Noot 9) Informatie verkregen op 9 februari 2016 van prof. dr. L. Lentz, Utrecht Institute of
Linguistics OTS, Universiteit Utrecht: “Er is een groeiend aantal tekstkenmerken dat de
begrijpelijkheid beïnvloedt. Het zijn er nu [in software] circa 200”.
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Toelichting:
*] De gegevens onder ‘overheid’ en ‘onbekend’ zijn in deze studie niet verder meegenomen.
**] De 135.900 sector Chemie ACKR banen zijn onderdeel van 771.200 banen bij Industrie volgens Smit et al,2014. Resteert voor ‘
industrie' in de huidige studie: 702.300.
***] De sector Chemie heeft naar rato van het aantal werknemers een evenredig deel van de ongevallen in de sector industrie (totaal 38.000
in 2010 volgens Klauw et al,2012) toebedeeld gekregen.
****] Ernstige ongevallen volgens RIVM 2013 zijn eveneens naar rato verdeeld over Chemie ACKR en Industrie.
) De Chemie is als onderdeel van de ‘Maak-industrie’ apart beschouwd. De overige branches in de ‘Maak-industrie’ zijn samen als
Industrie opgenomen. De sectoren Bouwnijverheid, Transport en Logistiek, Zakelijke Dienstverlening, Handel, Recreatie en Horeca zijn in
de huidige studie ondergebracht in respectievelijk Bouw, Transport en Diensten. De Gezondheids- en welzijnszorg is opgenomen als Zorg.
De Land-, Bosbouw en Visserij tenslotte, zijn als Agro opgenomen. De in enkele bronnen gebruikte classificatie “Olie en Gas” is in de
Chemie ondergebracht en “Metaal” en “Mijnbouw” zijn bij Industrie ingedeeld.
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Figuur 1 Aantal wetenschappelijke [W] en grijze [G] bronnen, cumulatief naar publicatiedatum.

