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China is facing challenges of regulating risks in many regulatory 

domains such as environment, food, natural resources, occupational 

health and safety, tax, finance, and intellectual property. The problem 

is not a lack of law. On the contrary, China has developed a 

comprehensive legal framework of economic and social regulation at 

both the central and local levels. In the meantime, a corresponding 

institutional framework running from the central level down to its 

more than 2000 counties/municipal districts has been set up to 

implement these regulatory laws. The problem is how these 

institutions can actually enhance compliance and can help to 

transform the written legal norms into behavioural changes in 

practice. In other words, China faces a key challenge of how to 

achieve compliance. The challenge first lies in limited compliance. 

Violation of regulatory law seems quite common. The challenge also 

lies insofar as we only have limited knowledge of compliance in 

China. Both practitioners and scholars have largely ascribed the 

problems of law violations to weak enforcement. With much 

attention in the literature on enforcement, we do not actually know 

much about how the regulated actors make decisions about 

compliance. We even have very little knowledge of what current 

legislation and regulatory enforcement mean for the regulated actors 

in China. 

Responding to such issues, this book reports on an exploratory 

study of how the regulated businesses in a singular sector, the 

construction industry, comply with the law in a singular regulatory 

arena, work safety rules, in China. In the past three decades, the 



Chinese construction industry has been a major economic force. 

However, occupational safety in China's construction industry is 

indeed hazardous, scoring the second highest in terms of serious and 

fatal accidents only after China's notoriously unsafe mines. 

Construction safety compliance is one of the big challenges in China. 

In order to understand construction safety compliance, this 

research, building on the existing literature, developed a uniquely 

comprehensive understanding of corporate compliance through 

integrating three interrelated processes: compliance as processes of 

responding to external regulatory enforcement pressures, compliance 

as the internal management processes in the regulated entity (i.e. the 

organisation), and compliance as the individual decision making 

processes within the regulated organisation. 

The research answers the following main questions: 

1. What are and how do the processes of external regulatory 

enforcement, internal compliance management, and individual 

compliance decision-making function and influence compliance 

practices with the work safety law in the construction industry? 

2. What are the broader theoretical implications and practical 

insights of the answers to Question 1 for the management of work 

safety risks in China, improving compliance in China and enhancing the 

regulatory compliance theory? 

Such an explorative compliance study has been carried out 

through a qualitative empirical study in M city, China, where 2 district 

safety regulatory stations, 3 construction projects and 183 workers 

were studied through participant observation and in-depth 

qualitative interviews. The empirical case study thus depicted actual 

safety practices on the construction sites and indicated practical 

problems with law enforcement as well as compliance. 

The whole research is presented in three parts:  

Part I firstly discussed how safety regulatory enforcement in 

construction industry is organised, conducted, and functioned (i.e. 

the external regulatory process). Two district safety stations of M city 

were selected for the fieldwork, where the author obtained real 



access. It thus allowed for lengthy participant observation and 

qualitative interviews. The overall analysis was presented in two 

parts: chapter 2 examined the daily practice of frontline safety 

inspection: how the local safety inspectors access, detect, and react to 

violations on the construction sites, as well as the outcomes of the 

inspection. The empirical data from 45 on-site inspections were 

analysed by referring to six style dimensions: Prioritisation, Intensity, 

Instruction, Persuasion, Coercion, and Formalism. In general, 

frontline safety inspection employed an educative and non-coercive 

style, and had some variations under particular circumstances. 

However, such styles did not match the seriousness of the violation, 

nor the prior behaviour of the violator. Chapter 3 then examined why 

the regulatory authority conducts enforcement in certain ways, as 

well as the possible impacts of enforcement upon compliance. It finds 

that local enforcement practice was subject to many factors in which 

four aspects were significant: a general policy of enforcing self-

regulation, an accident-based sanction mechanism, a strategy of risk-

aversion, and a particular agency-agent binding pattern. Further, the 

empirical study revealed that regulatory enforcement had limited 

direct impact on compliance practice of the regulated construction 

businesses. In the meantime, some complex effects were seen in 

communication, relationship, and cooperation. 

Part II continued the study of safety compliance with a focus 

on the organisational process. It directly confronted the regulated 

actor, i.e. the construction companies, as well as the source of safety 

risks, i.e. the construction project. The study then focused on day-to-

day practices that occurred at the construction sites and their 

relation to safety compliance. Chapter 4 first presented empirical 

findings in three construction projects of M city, where lengthy 

participant fieldwork was conducted. Inspired by the literature, the 

analysis focused on three aspects: the upper-level management style, 

compliance strategies adopted by the middle-level managers 

(especially the safety compliance professionals), and daily operation 

of safety compliance management. Generally in the day-to-day 



operation of the construction project, compliance or non-compliance 

was negotiated throughout the organisation. Next, chapter 5 

analysed what factors and conditions contributed to shape and 

explain such safety compliance practices of the above cases. It 

addressed four main aspects: the fragmented internal structure in 

relation to management failure, regulation as a shadow creating 

cosmetic compliance, the economic-political incentive for violation, 

and the normalisation of deviance in daily safety practice.   

Part III of this book (i.e. chapter 6) further analysed 

compliance of individual workers on the construction sites (i.e. the 

individual process). It discussed how individual workers behave, and 

why they behave in certain ways as well as to what extent or in what 

way the study of individual’s behaviours contributes to further 

understanding organisational compliance. Empirical research was 

conducted by observing and analysing the selected behaviours of 183 

individual workers who were working in three construction projects 

discussed in Part II. Empirical data generally showed that the 

interviewed construction workers made their behavioural choices 

mainly due to personal preference from a broader operational cost-

benefit analysis. It had little to do with deterrence, social norms or 

personal moral duties. In other words, neither external regulation nor 

internal compliance management had notable influence upon 

behavioural decision of the individual workers. 

Some general discussions were made in the concluding chapter 

(chapter 7). Taking a general look at three interrelated process of 

safety compliance studied in this book, it indicated safety compliance 

performance of the construction businesses was generally poor. The 

poor compliance originated from elements in all processes, rather 

than a singular cause in a singular process of regulatory enforcement, 

organisation management, or individual’s practice.  

In sum, the study found, firstly, external safety enforcement was 

generally weak, did not generate deterrence, and thus failed to 

directly and effectively affect compliance behaviours of regulated 

construction business. Secondly, internal compliance management of 



the regulated construction business did not work well. The internal 

structure was actually fragmented so that project managers lost 

effective management over the operational layer of the project, and 

further, they lost effective control over daily safety practices on the 

construction site. Thirdly, the study found that the workers’ 

behaviours of compliance or non-compliance were mainly based on 

personal choice and interests. What greatly influenced the behaviour 

decision of the individual was not in external legal regulation or 

internal management, but in the workers’ own operational cost-

benefit analysis. Fourth, fragmentation was a key factor that affected 

all external processes, organisational and individual processes. Fifth, 

safety responsibility was diffused and actors tended to shift blame in 

the complex fragmented settings, which may cause a failure of 

regulation and compliance. Sixth, compliance or non-compliance in 

the cases studied was obviously affected by economic incentives and 

conflicting political agendas. Much concern with economic-political 

influence, in some sense, undermined performance. Seventh, social 

influence on safety practice was nearly invisible so that both the 

regulatory agency and the regulated business exerted slight pressure 

on safety performance. Eighth, a culture of deviance was found that 

accepts minor violations which become normalised in daily practice.  

The study then discussed some theoretical implications: firstly, 

the empirical study highlighted the value of process analysis to 

understand compliance, which gathers plural factors that are 

functioning in practice. Second, it draws attention to organisational 

complexity, which may be an important variable for understanding 

variations in corporate compliance. Thirdly, it calls attention to micro 

power relations among the actors and in the complex organisation. 

Fourth, the limits of responsive regulation eventually failed to 

promote or achieve real compliance. Fifth, the limits of enforced self-

enforcement meant that nobody, internal or external, really took 

charge or responsibility. Sixth, it highlighted the value of the cultural 

perspective to understand compliance. 

In the meantime, the research addressed some policy 



implications: first, there is a need to reflect upon adoption of 

responsive regulation as well as enforced self-regulation in China. 

Moreover, enforcement should consider more ‘smart’ strategies that 

fit different conditions in different regulatory fields. Meanwhile, 

attention should be paid to the mechanisms that can ensure officials 

and managers take responsibility for their actions. Furthermore, 

there is an increasing need for the third party (private and public 

interest groups) to obtain appropriate empowerment from the 

government so that it has the capacity and ability to enforce. In 

conclusion, research limitations as well as insights for future studies 

are discussed.  
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China wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van regulering van risico’s op veel 

gereguleerde gebieden zoals op het gebied van milieu, voedsel, natuurlijke hulpbronnen, gezonde en 

veilige arbeidsomstandigheden, belastingen, financie n, en intellectueel eigendom. Het probleem 

daarbij is niet een gebrek aan wetgeving. Integendeel, er is in China een uitgebreid juridisch kader 

ontwikkeld van economisch en sociaal toezicht op zowel centraal als lokaal niveau. Tegelijkertijd is 

er een parallel institutioneel kader opgezet dat van het centrale niveau naar de meer dan 2000 

counties/deelgemeenten daaronder loopt om deze regulerende wetten te implementeren. De vraag is 

hoe deze kaders daadwerkelijk naleving kunnen verbeteren en hoe ze kunnen bijdragen tot 

omzetting van de geschreven wettelijke normen in gedragsveranderingen in de praktijk. Met andere 

woorden, China heeft een belangrijke uitdaging in het bewerkstelligen van naleving. Deze uitdaging 

betreft in de eerste plaats de beperkte naleving. Overtreding van ordeningsrecht lijkt tamelijk 

gangbaar. De uitdaging zit ook in het feit dat wij tot dusver slechts beperkte kennis hebben over 

naleving in China. Zowel de mensen in de praktijk als wetenschappers schrijven de problemen van 

wetsovertredingen grotendeels toe aan het probleem van zwakke handhaving. In de literatuur wordt 

veel aandacht geschonken aan handhaving, terwijl er eigenlijk weinig bekend is over hoe 

gereguleerde partijen beslissingen nemen met betrekking tot naleving. We hebben zelfs zeer geringe 

kennis over wat de invloed is van de huidige wetgeving en rechtshandhaving op gereguleerde 

partijen in China. 

Als antwoord op dergelijke kwesties, bevat dit boek een verslag van een exploratief onderzoek 

van hoe gereguleerde bedrijven in China in e e n specifieke sector, de bouwsector, de wet naleven op 

e e n specifiek gereguleerd gebied: dat van regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid. In de 

afgelopen drie decennia is de Chinese bouwsector een belangrijke economische kracht geweest. 

Echter, arbeidsveiligheid in China's bouwsector is gevaarlijk: deze sector scoort de op e e n na hoogste 

plaats op de lijst van sectoren waarin de meest ernstige en dodelijke ongevallen plaatsvinden, pal na 

China's notoir onveilige mijnindustrie. Naleving van de veiligheidsvoorschriften in de bouwsector is 

e e n van China’s grote uitdagingen. 

Om inzicht te krijgen in naleving van veiligheidsvoorschriften in de bouw, is dit onderzoek 

gebaseerd op bestaande literatuur en ontwikkelt het een uniek uitgebreid inzicht in naleving van 

bedrijven door middel van integratie van drie onderling gerelateerde processen: naleving als 

reactieprocessen op externe druk van rechtshandhaving, naleving als interne managementprocessen 

binnen de gereguleerde entiteit (d.w.z. de organisatie) en tot slot, naleving als individuele 

besluitvormingsprocessen binnen de gereguleerde organisatie. 

Dit onderzoek tracht vervolgens de volgende hoofdvragen te beantwoorden: 

1. Wat zijn de externe handhavingsprocessen, de processen van intern management van 

naleving, en de individuele besluitvormingsprocessen op gebied van naleving en hoe functioneren 

deze en beï nvloeden ze naleving met betrekking tot arbeidsveiligheid wetgeving in de bouw 

industrie? 

2. Wat zijn de bredere theoretische implicaties en praktische inzichten als we kijken naar de 

antwoorden op vraag 1, met betrekking tot het managen van werkveiligheidsrisico's in China, met 



betrekking tot verbetering van naleving in China en met betrekking tot de theorie over naleving van 

regelgeving? 

Dit exploratieve nalevingsonderzoek is uitgevoerd door middel van een kwalitatief empirisch 

onderzoek in stad M. te China, waar 2 veiligheidstoezichtsposten op districtsniveau, 3 bouwprojecten 

en 183 werknemers zijn bestudeerd door middel van participerende observatie en diepgaande 

kwalitatieve interviews. Dit empirische casusonderzoek draagt zo bij door een beeld te schetsen van 

werkelijke veiligheidsprocedures op bouwplaatsen en een indruk te geven van praktische problemen 

van zowel rechtshandhaving als naleving. 

Het hele onderzoek wordt in drie delen gepresenteerd: 

Deel 1 beschrijft ten eerste in hoofdstuk 1 hoe rechtshandhaving op het gebied van veiligheid 

in de bouwsector georganiseerd is, uitgevoerd wordt en functioneert (d.w.z. het externe proces van 

toezicht). Twee districtsveiligheidsposten van de stad M. zijn geselecteerd voor het veldwerk, waar 

de auteur echte toegang verkreeg. Dit maakte het mogelijk langdurige participerende observaties te 

verrichten en kwalitatieve interviews af te nemen. De gehele analyse wordt in twee delen 

gepresenteerd: in hoofdstuk 2 wordt de dagelijkse praktijk van primaire veiligheidsinspecties meer 

in detail bekeken: hoe de lokale veiligheidsinspecteurs toegang krijgen tot de bouwplaatsen en 

overtredingen bespeuren en daarop reageren, alsook wat de inspectiebevindingen inhouden. De 

empirische data van 45 bouwplaats inspecties worden geanalyseerd door te kijken naar zes 

stijldimensies: Prioritering, Intensiteit, Instructies, Overreding, Afdwinging en Formalisme. Dit toont 

over het algemeen een beeld dat er bij primaire veiligheidsinspectie gebruik gemaakt wordt van een 

educatieve en niet-afdwingende stijl met een aantal variaties onder bijzondere omstandigheden. 

Echter, deze stijlen passen niet bij de ernst van de overtredingen, noch bij het gedrag van de 

overtreder voorafgaand aan de overtreding. Hoofdstuk 3 geeft vervolgens een nadere analyse van 

verklaringen waarom de toezichthoudende autoriteiten op dergelijke wijzen handhaven, alsook van 

de mogelijke gevolgen van nalevingshandhaving. Het blijkt dat lokale handhaving in de praktijk 

afhankelijk is van vele factoren waarbij vier aspecten zeer belangrijk zijn: een algemeen beleid van 

afgedwongen zelfregulering, een mechanisme van sancties gebaseerd op ongelukken, een strategie 

van risico-aversie, en een bepaald “agency-agent” koppelingspatroon. Verder laat het empirische 

onderzoek zien dat rechtshandhaving slechts een beperkte directe impact heeft op naleving in de 

praktijk van de gereguleerde bouwsector. Tegelijkertijd laat het een aantal complexe effecten zien op 

het gebied van communicatie, relatie en samenwerking. 

In Deel II wordt de bestudering van veiligheidsnaleving voortgezet met een focus op het 

organisatorische proces. Het richt zich direct op de gereguleerde partij, d.w.z. de bouwbedrijven, 

evenals de bron van de veiligheidsrisico's, d.w.z. het bouwproject. Het onderzoek richt zich 

vervolgens op zaken uit de dagelijkse praktijk die zich voordeden op de bestudeerde bouwplaatsen 

en hun relatie tot naleving van de veiligheidsvoorschriften. Hoofdstuk 4 presenteert de empirische 

bevindingen van drie bouwprojecten in de stad M., waar langdurige participerende 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Geï nspireerd door de bestaande relevante literatuur, richt de 

analyse zich op drie aspecten: de upper-level management stijl, toegepaste nalevingsstrategiee n van 

middle-level managers (en in het bijzonder van de professional op het gebied van 

veiligheidsnaleving) en de dagelijkse praktijk van management van veiligheidsnaleving. Het wordt 

duidelijk dat bij het bouwproject in de dagelijkse praktijk, naleving of niet-naleving over het 

algemeen door de gehele organisatie heen onderhandeld is.  

In hoofdstuk 5 wordt geanalyseerd welke factoren en voorwaarden de nalevingspraktijken op 

het gebied van veiligheid zoals in de besproken gevallen, vormen alsook kunnen verklaren. Hierbij 

worden vier belangrijke aspecten besproken: de gefragmenteerde interne structuur in relatie tot 

mismanagement, toezicht als een soort schaduw die “cosmetische” naleving bewerkstelligt, de 



politiek-economische drijfveren voor overtreding en de normalisering van niet-naleving van de 

dagelijkse uitvoering van veiligheidsvoorschriften.  

Deel III van dit boek (hoofdstuk 6) geeft een verdere analyse van de naleving van individuele 

werknemers op de bouwplaatsen (d.w.z. bestudering van het individuele proces). Hier wordt 

besproken hoe individuele werknemers zich gedragen en waarom ze zich op sommige manieren 

gedragen. Bovendien wordt er gekeken in welke mate en op welke wijze de bestudering van 

individueel gedrag bijdraagt tot het begrijpen van naleving van organisaties. Deze analyse is verricht 

door middel van een empirisch onderzoek van observatie en analyse van geselecteerde gedrag van 

183 individuele werknemers die werkzaam waren op de (in deel II besproken) drie bouwprojecten. 

Uit de empirische data blijkt over het algemeen dat de ondervraagde bouwvakkers hun 

gedragskeuzes voornamelijk verklaren door een persoonlijke voorkeur die voortvloeit uit een 

bredere operationele kosten-batenanalyse. Het heeft weinig te maken met afschrikking, sociale 

normen of persoonlijke morele plichten. Met andere woorden, noch extern toezicht noch intern 

nalevingsmanagement heeft noemenswaardige invloed op de beslissingen van de individuele 

werknemers met betrekking tot hun gedrag.  

Enkele algemene verhandelingen worden in het afsluitende hoofdstuk (hoofdstuk 7) 

uiteengezet. Een algemene beschouwing van de drie bestudeerde onderling samenhangende 

processen van naleving van veiligheidsvoorschriften, duidt op een algemeen slechte prestatie op het 

gebied van naleving van veiligheidsvoorschriften bij bouwbedrijven. De slechte naleving vindt zijn 

oorsprong in elementen in alle besproken processen in plaats van dat dit te herleiden is tot e e n 

enkelvoudige oorzaak in e e n van de processen van rechtshandhaving, organisatorisch management 

of individuele besluitvorming.  

Concluderend is de eerste bevinding van dit onderzoek dat externe veiligheidshandhaving over 

het algemeen zwak is, geen afschrikking genereert en niet zo direct en effectief invloed heeft op 

nalevingsgedrag van gereguleerde bouwbedrijven. De tweede bevinding is dat intern 

nalevingsmanagement van de gereguleerde bouwbedrijven niet goed werkt. De interne structuur 

blijkt gefragmenteerd waardoor projectmanagers niet meer slagen in effectief management van de 

operationele laag van het bouwproject en ook niet meer in effectieve controle van de dagelijkse 

veiligheidsprocedures op de bouwplaats. De derde bevinding is dat naleving of niet-naleving van de 

werknemers voornamelijk gebaseerd is op persoonlijke keuzes en belangen. Niet extern wettelijk 

toezicht of intern management, maar de eigen operationele kosten-batenanalyse van de werknemer 

is van grote invloed op de individuele beslissing voor gedrag. De vierde bevinding is dat al met al 

blijkt dat fragmentatie een cruciale factor is die alle externe, organisatorische en individuele 

processen beï nvloedt. De vijfde bevinding is dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid diffuus is en 

de verschillende partijen de neiging hebben anderen de schuld te geven binnen de complex 

gefragmenteerde settings, wat mogelijk de oorzaak is van het falen van toezicht en naleving. De zesde 

bevinding is dat naleving of niet-naleving in de bestudeerde gevallen duidelijk beï nvloed wordt door 

economische drijfveren en conflicterende politieke agenda’s. Veel bekommernis om politiek-

economische invloed ondermijnt in zekere zin prestaties. De zevende bevinding is dat sociale invloed 

op veiligheidsnaleving bijna onzichtbaar is waardoor zowel het toezicht en het gereguleerde bedrijf 

weinig druk kunnen uitoefenen op de uitvoering van veiligheidsvoorschriften. De achtste bevinding is 

dat er een cultuur bestaat van niet-naleving, wat kleine overtredingen in de dagelijkse praktijk 

geaccepteerd maakt en normaliseert. 

Vervolgens heeft dit onderzoek enkele theoretische implicaties: ten eerste blijkt uit het 

empirische onderzoek de waarde van procesanalyse voor inzicht in naleving, waarbij we 

verschillende factoren te zien krijgen die een rol spelen in de praktijk. Ten tweede laat het ons de 

organisatorische complexiteit zien die wellicht een belangrijke variabele vormt voor ons inzicht in 



variaties in naleving van bedrijven. Ten derde richt het onze aandacht op micro-machtsrelaties onder 

de betrokkenen en in de complexe organisatie. Ten vierde laat het ons duidelijk enkele beperkingen 

van reactief toezicht zien, wat uiteindelijk niet leidt tot bevordering of bewerkstelliging van echte 

naleving. Ten vijfde laat het ook de beperkingen van afgedwongen zelfregulering zien, waarbij dit 

leidt tot het feit dat niemand, noch intern noch extern, daadwerkelijk de leiding of 

verantwoordelijkheid voor naleving van veiligheid neemt. Ten zesde benadrukt het de waarde van 

een culturele invalshoek voor het begrijpen van naleving.  

Dit onderzoek heeft bovendien enkele beleidsimplicaties: in de eerste plaats is reflectie 

noodzakelijk na de toepassing van reactief toezicht alsook na afgedwongen zelfregulering. Bovendien 

zou bij handhaving overwogen moeten worden om “slimmere” strategiee n toe te passen die geschikt 

zijn voor verschillende omstandigheden op verschillende gereguleerde gebieden. Ondertussen zou er 

aandacht geschonken moeten worden aan mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat ambtenaren 

en managers verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Verder is er een toenemende behoefte 

aan een derde partij (groepen van private en publieke belangen) om gepaste “empowerment” van de 

overheid te verkrijgen zodat het bekwaam is en er een weg is via welke het van invloed kan zijn.  

Tot slot worden enkele beperkingen van dit onderzoek besproken alsook suggesties gedaan 

met betrekking tot toekomstig onderzoek.  

 

 

 


