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H
et bewustzijndat klimaat-
verandering veel gevolgen
heeft ennog zal hebben,
is sterk toegenomen.Het
gaat echterniet alleenom
het algemene leefmilieu

enomonswaterbeheer.Hittegolven,
vakerhoge en zelfs extreme tempera-
turen, beïnvloedenook ingrijpendhet
werkklimaat ende economie.Dat is de
strekking vanhet onlangs verschenen
rapport ‘Workingonawarmerplanet’
vande InternationaleArbeidsorganisa-
tie vandeVerenigdeNaties (ILO).

Deze gevolgenkomenvoort uitwat
hittestresswordt genoemd, of over-
verhitting.Ons lichaammoet een
basistemperatuur van37°C zien te
handhaven. Voorwerkendemensen
ishitte eenberoeps- engezondheids-
risico.Hittestress ontstaat bij omge-
vingstemperaturenbovende35°Cen
bij eenhoge vochtigheidsgraad.Boven
de39°Ckanuitputtingontstaanmet
mogelijk fatale gevolgen.Hitte heeft

gevolgen voorde fysieke functies, de
werkcapaciteit, het veroorzaaktmen-
tale vermoeidheid en vermindert de
productiviteit. Er kunnen vaker fou-
tenwordengemaakt enongevallen
optreden.

Volgensde studiesdie inhet rapport
wordenaangehaald,werkt het produc-
tiviteitsverlies als volgt. Bij een tempe-
ratuur rond24°Cgaanwerknemershet
nogniet rustiger aandoenen valt hun
arbeidscapaciteit niet terug.Maarbij
een temperatuur vanongeveer 33°C
of 34°Ceneengemiddelde fysieke in-
spanning, halveert deproductiviteit.
Dat betekent dat eenwerknemer in
eenuurnogmaardehelft produceert
vanwat indewerksituatie zonderhit-
testress zougebeuren.

Iedereenkan last krijgen vanhoge
temperaturenophetwerk, ook in
eenkantooromgevingof fabriekmet
slechte klimaatbeheersing.Maarhet
zijnmetnamemensendie lichamelijk
zwaarwerk verrichten en/of buiten
werken, diehet zwaar te verdurenheb-
ben.Denkaandebouwende land-
bouw.Ook inde toeristische sector, het
transport ende sport kunnendeom-
standighedenbelastendworden.

ECONOMISCHE SCHADE
De ILOverwachtdat hittestress in 2030
zal leiden tot eenwereldwijd verlies
van2,2%aanarbeidsuren, eenpro-
ductiviteitsdaling gelijk aan tachtig
miljoen fulltimebaneneneenafname
vanhet brutobinnenlandsproduct
met $2400mrd.Deorganisatie noemt
dit een conservatieve schatting, omdat
wordt uitgegaan vaneen temperatuur-
stijging van1,5°C tot het eind vande
eeuw.Maardit kanookhogeruitvallen.
Bovendienwordt temakkelijk aange-
nomendat veel buitenwerk inde scha-

duwkanwordengedaan inplaats van
inde volle zon.

De consequenties vanhittestress
zijn over dewereldongelijk verdeeld en
vooral groot in landenmet lage inko-
mens, slechte arbeidsomstandigheden
en informeelwerk.Het rapport noemt
West-Afrika enZuid-Azië inhet bijzon-
der. Vooral kwetsbare gemeenschap-
pen in landendie sterk afhankelijk zijn
van landbouwzullen grote impact on-
dervinden.Het verlies vanarbeidsuren
zal ook eennegatief effect hebbenop
de tochal zwakke systemenvan sociale
zekerheid indiebetreffende gebieden.
Waarbestaanszekerheid verdwijnt, zal
dit onvermijdelijk tot nieuwemigra-
tiestromen leiden.

VoorEuropa zijndeprognoses een
stukmindernegatief, inde zindat
het productiviteitsverliesminder dan
0,1%zal bedragen. Tijdensperiodes
vanhittegolvenkandat verlies echter
fors oplopen.Ook inEuropa stijgen
degemiddelde temperaturen, zeker in
Scandinavië, enkomenvaker extreem
hoge temperaturen voor. Zowasde ge-
middelde temperatuur indeperiode
2002-20111,3°Choger dan indeperi-
ode 1850-1899. Tijdensdehittegolven
endroogte inde zomer van2003be-
droegde totale economische schade in
Europa$1,3mrd.

InNederlandenandereEuropese
landen zijn inhet algemeende voor-
zieningen rondhetwerk endegezond-
heidszorg stukkenbeter danelders
indewereld. Toch ishet de vraag in
hoeverreNederlandgoed voorbereid is
ophogere temperaturenophetwerk.
Klimaatbeheersing is langniet opalle
werkplekkenoptimaal geregeld en
inhet buitenwerk is dat per definitie
moeilijk.

VakbondFNVstelt dat zo’n 39%van

deNederlandsewerknemersweleens
in (extreme)hittewerkt enwijst op
extra gezondheidsrisicobij hartproble-
men, zwangerschap, overgewicht, sui-
kerziekte, en longaandoeningen.

Elke keer als de temperatuur om-
hoog schiet, komtde vraag aandeorde
wanneerhet tewarm is omtewerken.
Zomaarwerkweigeren is geenop-
tie.Dewerkgevermoetmaatregelen
nemen,maarde arboregels bepalen
niet precieswanneer er sprake is van
ernstige enonmiddellijk gevaarlijke
hitte.Naast de temperatuur speelt
ookde luchtvochtigheid een rol ende
werkkledingkanook veel verschil uit-
maken.Omdie redenheeft deFNVeen
gratiswerkklimaat-appontwikkeld.

Er isweinig rechtspraakoverwer-
kenofwerkweigering indehitte. Inde
praktijk voeren arbeidsorganisaties
net als scholen tropenroosters in als
hetwerkdat toelaat en zorgen ze voor
extra pauzes endrinken. In sommi-
ge sectoren, zoals de glastuinbouw,
spelende cao’s inopde risico’s van
hittestress.

HITTE-WW
Het is niet onwaarschijnlijk dat er ook
inNederland inde toekomstmeer
structurelemaatregelennodig zijn.
Preventie inde vormvaneengoed
fysiek en sociaalwerkklimaatmoet
daarbij voorop staan.Maar als dat on-
mogelijk is, kanookwordengedacht
aanhitte-WW.
Inde cao voordeBitumineuze en

KunststofDakbedekkingsbedrijven
hebbende sociale partners afgespro-
kendit te onderzoeken.Menprobeert
objectieve criteria vast te stellen, die
controle dooruitkeringsinstantieUWV
mogelijkmakenbij toekenning van
hitte-WW.

Hittestress zal in
2030 leiden tot
een wereldwijd
verlies van 2,2% aan
arbeidsuren
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