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SAMENVATTING

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal van de Arbeid

(DGA) is aan het Nederlands Instituut voor haeventieve Gezondheidszorg (NIPG-TNO) opdracht

verleend om een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen welzijnsrisico's in het werk'

gezondheid en welbevinden. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het DGA-TNO-onderzoek-

prugr¿ìmma 'Kwaliteit van de Afbeid 1991-1995' en het prognüma 'Stress in de arbeidssituatie'

van het DGA.

De hoofddoelstelling van het onderzoek is de relatie te onder¿oeken tussen welzijnsrisico's in de

inhoud en organisatie van het werk en indicatoren voor gezondheid (gezondheidsklachten'

gezondheidsgedrag, ziekteverzuim en wAo-intrede) en welbevinden (arbeidstevredenheid'

verloopgeneigdheid). Welzijnsrisico's worden in dit onderzoek zowel meetbaar gemaakt aan de

hand van de wEBA-methodiek (wElzijn Bij de Arbeid) als van de NovA-wEBA (NIPG Onder-

zoeks Vragenlijst Arbeidsinhoud-WEBA), een vragenlijst die is ontwikkeld op basis van deze

methodiek en die bruikbaar zou kunnen zijn in een risico-inventarisatie en evaluatie. Zowel de

WEBA-methodiek als de NOVA-WEBA zijn instrumenten waannee wordt beoogd welzijnsrisico's

in de organisatie en inhoud van werk, zoals omschreven in artikel 3 van de Arbowet' te beoordelen'

Het onderzoek vormt tevens een vervolg op de constructie en eerste toets op betrouwbaarheid en

validireit van de NOVA-WEBA (Dhondr en Houtm an, 1992). Het biedt de mogelijkheid op een

nieuwe onderzoekspopulatie de inteme consistentie en de schaalstructuur van de NOVA-WEBA te

onderzoeken en tevens om de NOVA-\MEBA te relateren aan vragenlijstmodules, wuulwan een

aantal vergelijkbare asp€cten van de inhoud en organisatie van het werk meten (convergente

validiteit) en aan andere die dit juist niet doen (divergente validiteit). onderzoek naar de relatie van

de NovA-wEBA en de wEBA-methodiek met indicatoren voor gezondheid en welbevinden biedt

tenslotte de mogelijkheid om het valideringsonderzoek uit te breiden en draagt dan ook bij aan het

inzicht in de gebruikswaarde van beide instrumenten'

De onderzoeksvragen zijn:

I Wat is de (psychometrische) kwaliteit van de NOVA-WEBA?

2. Hoe hangen de welzijnsrisico's' gemeten met de NOVA-WEBA, samen met een aantal

indicatoren voor gezondheid en welbevinden?

3. In hoeverre komen de beoordelingen van de welzijnsrisico's binnen eenzelfde functie, gemeten

met de WEBA-methodiek en met de NOVA-WEBA overeen?
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4. In hoevene hangen verschillen in de welzijnsrisico's binnen eer¿elfde functie, gemeten met de

WEBA-methodiek, systematisch samen met verschillende indicatoren voor gezondheid en

welbevinden?

Methode:

In de NOVA-WEBA wordt beoogd de negen hieronder genoemde welzijnscondities te meten. De

eerste zeven condities worden ook beoordeeld met de rWEBA-methodiek (zie o.a. Projectgroep

WEBA, 1989). De welzijnscondities acht en negen zijn naderhand voor de NOVA-WEBA

ontwikkeld:

l. De valonatige volledigheid van de functie: Een functie is vakmatig volledig als deze bestaat uit

een logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken:

2. Organiserende takeu Organiserende taken hebben te maken met zeggenschap over het werk. De

werknemer regelt zaken extem. samen of in overleg met anderen;

3. Niet-kortcyclische taken: Een taak wordt als kortcyclisch beschouwd als deze zich binnen

negentig seconden weer herhaalt. Kortcyclisch werk bezit over het algemeen een zeer geringe

regelmogelijkheid, waa¡door bijzondere welzijnsrisico's kunnen ontsta¿rn:

4. Moeilijkheidsgraad van de functie: Er dient een evenwichtige verdeling van eenvoudige en

moeilijke taken te zijn. Daamaast wordt moeilijkheidsgraad in de NOVA-WEBA, maar niet in

de WEBA-methodiek, geoperationaliseerd als'cognitieve taakeisen' ;

5. Autononúe in het werk: Autonomie heeft betrekking op zeggenschap in het werk, men kan zelf

problemen die zich voordoen oplossen:

6. Contactmogelijkhede¿: De organisatie van het werk moet de mogelijkheid bieden om (sociale,

ondersteunende en functionele) contacten met anderen in het werk te hebben;

7. Ittformatievoorziening; Het krijgen van informatie over het doel en het resultaat van het werk

biedt de mogelijkheid om te kunnen leren in het werk maar ook om problemen te kunnen

voorkomen en oplossen;

8. Werkdruk: Werkdruk wordt hier geoperationaliseerd als de aanwezigheid van taakeisen

('kwantitatieve taakeisen zoals tempo, hoeveelheid werk), verantwoordelijkheid (kwalitatieve

taakeisen) en regelproblemen;

9. Emotioneel belastende factoren: Deze factor hstaat uit een aantal stressoren die emotioneel

belastend zijn zoals discriminatie, confrontatie met agressie, gevaarlijke situaties e.d.

Ten behoeve van de selectie van proeþrsonen is getracht een steekproef te nemen van een zo

breed mogelijk scala van functies die veel voorkomen in de Nederlandse beroepsbevolking. Er zijn
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bedrijven benaderd in de zeven grootste bedrijfstakken: landbouw en visserij, industrie & delfstof-

fen, bouwnijverheid, handel en horeca, transport en commr¡nicatie, banken en verzekeringen,

overige dienstverlening. In het totaal is aan 30 bedrijven gevraagd of zij deel wilden nemen aan het

onderzoek om tot het beoogde aantal van circa 2000 werknemers, zoveel mogelijk evenredig

verdeeld over 25 functies, te komen. Uiteindelijk hebben 14 bedrijven en 1602 van hun werknemers

hun medewerking verleend aan het vragenlijstgedeelte van het onderzoek, dat antwoord moet geven

op de eerste twee onderzoeksvragen. Alleen de bedrijfstak transport en communicatie is niet door

een bedrijf vertegenwoordigd. In totaal kunnen er 23 functies met l0 of meer werknemers worden

onderscheiden. Ten behoeve van beantwoording van de derde en vierde onderzoeksvraag zijn,

wegens de beperkt beschikba¡e tijd, twee typen data-entry werk en drie typen baliewerk met de

WEBA-methodiek beoordeeld. De werknemers die het data-entry werk en het baliewerk uitvoerden

hebben ook aan het vragenlijstgedeelte meegedaan.

Resultate n en conclusies :

vraap I: De psychonetrische kwaliteit van de NOVA-WEBA

Om de psychometrische kwaliteit van de NOVA-WEBA vast te stellen is (1) onderzocht in

hoeverre de gebruikte schalen intem consistent zijn (homogeniteiÐ, (2) onderzocht in hoeverre de

NOVA-WEBA schalen empirisch kunnen worden teruggevonden met behulp van een factoranalyse,

(3) gezocht naar ondersteuning voor de convergente en divergente validiteit van de NOVA-V/EBA

schalen en (4) onderzocht of de rangorde in functies op de NOVA-WEBA schalen plausibel is

tegen de achtergrond van de literatuur.

Met uitzondering van 'kortcyclische taken' vertonen alle met de NOVA-WEBA gemeten welzijns-

risico's een goede inteme consistentie (a > .70). De schaal 'kortcyclische taken' heeft een lage

homogeniteit (a = .49), hoeweldeze hoger is dan die in het vorige onderzoek'

De dimensies van de factoranalyse komen vrijwel geheel overeen met de NOVA-WEBA schalen.

terwijl dit bij Dhondt en Houtman (1992) minder het geval was. ln vergelijking met dit vorige

onder¿oek is de in het hier gerapporteerde onderzoek gevonden negen-factoren-oplossing beter

interpreteerbaar. De reden hiervoor is waanchijnlijk de heterogene(re) populatie waarop het huidige

onder¿oek is gebaseerd waardoor er een voldoende spreiding is op de verschillende NOVA-WEBA

schalen en het groter aantal respondenten: dc oplossing is hierdoor stabieler. In tegenstelling tot het

eerdere ondezoek laden bovendien beide vragen over kortcyclische tåken op eenzelfde factor,

samen met taakeisen. Waarsch¡nluk komt dit door het feit dat er in het huidige onderzoek functies

u,
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zijn waar kortcyclische taken vóórkomen. Werkdruk valt uiteen in drie subschalen, waarbij de

regelproblemen niet duidelijk als één subschaal n¿uìr voren komen.

Toch is de door de factoroplossing verklaarde variantie (34,4Vo) niet erg hoog en kan worden

overwogen vragen die 'het slecht doen' (die laag of niet laden op de onderscheiden factoren) uit de

NOVA-WEBA te schrappen. Dit zou bijvoorbeeld voor de vragen over regelproblemen het geval

kunnen zijn. Wanneer de vragen over regelproblemen zouden vervallen blijft de factorstructuur

nagenoeg ongewijzigd en wordt 4l%o van de va¡iantie verklaard.

In aansluiting op de onderzoeksvraag naar de psychometrische kwaliteit van de NOVA-WEBA is

ter ondersteuning van de convergente validiteit allereerst de samenhang onderzocht van de NOVA-

WEBA schalen met drie schalen uit de Job Content Questionnaire (JCQ). Het betreft de schalen

'autonomie' (ten aanzien van werkwijze), 'taakeisen' ('psychological job demands') en 'vaardig-

heidsmogelijkheden' ('skill discretion'). In de publicaties over de WEBA-methodiek wordt een

gezamelijke theoretische basis verondersteld voor de WEBA en de JCQ. Evenals in het eerdere

onderzoek van Dhondt en Houtman (1992) moet geconcludeerd worden dat de schalen 'taakeisen',

'vaardigheidsmogelijkheden' en 'autonomie' weinig convergentie vertonen met de NOVA-WEBA

schalen. Alleen 'kortcyclische taken' en 'evenwicht' correleren redelijk met de variabele 'vaardig-

heidsmogelijkheden'. Het had echter voor de hand gelegen dat 'vaardigheidsmogelijkheden' met

'volledigheid' en met 'moeilijkheidsgraad' zou hebben gecorreleerd, evenals met de schalen die

zeggenschap in en over het werk betreffen ('autonomie' en 'organiserende taken').

Ter ondersteuning van de convergente en divergente validiteit van de NOVA-WEBA is tevens de

samenhang hiervan onderzocht met schalen die afkomstig zijn uit de Vragenlijst Arbeid en

Gezondheid (VAG) en de Vragenlijst BewegingsApparaat (VBA) die betrekking hebben op

'arbeidsinhoud' en '(arbeids)inspanning', op 'werkorganisatie', op 'leiding en collega's' (arbeids-

verhoudingen) en op fysisch en fysiek belastende factoren (arbeidsomstandigheden). Venvacht

wordt dat schalen die aspecten van taakinhoud en de hierbij geleverde inspanning meten samen

zullen hangen met 'volledigheid', 'kortcyclische taken' en aspecten van 'moeilijkheid'. Schalen

waarin sociale relaties op het werk een rol spelen, zoals 'leiding en collega's' maar ook 'werkor-

ganisatie', zullen samenhangen met 'contactmogelijkheden', 'organiserende taken' en 'informatie-

voorziening'. Arbeidsomstandigheden als fysisch en fysiek belastende factoren zullen naar

verwachting geen samenhang vertonen nìet de NOVA-WEBA schalen.

tv
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De inteme consistentie van de VAG- en VBA- schalen is redelijk tot goed. Er worden plausibele'

redelijke tot hoge correlaties in de verwachte richting gevonden tussen de NOVA-WEBA schalen

en de schaal 'arbeidsinhoud', 'werkorganisatie' en 'leiding en collega's'.

De 'fysische' factoren en de 'fysiek belastende factoren' meten, zoals verwacht, geheel andere

concepten (arbeidsomstandigheden) dan de NOVA-WEBA. Vanuit het oogpunt van divergente

validiæit is dit een bevredigend resultaat'

Vergelijking van de rangorde in functies tegen de achtergrond van de literatuur heeft enige

beperkingen omdat vaak andere risicofactoren zijn gemeten dan die in het huidige onderzoek en

tevens vaak niet precies de hier onderzochte functies worden onderscheiden. Deze literatuur geeft

aan dat de rangorde in functies op de verschillende risicofactoren veelal een heel plausibele is.

Secundaire analyses op CBS-gegevens uit het LeefSituatie Onderzoek (LSO) die een representatieve

steekproef van de Nederlands beroepsbevolking betreffen en op gegevens van het Periodiek

BedrijfsGeneeskundig onderzoek (PBGO) laten, net als het huidige onderzoek, zien dat schoon-

maakpersoneel, medewerkers in de horeca, de lagere administratieve en industriële functies relatief

ongunstig scoren op allerlei risico's in het werk die te maken hebben met regelmogelijkheden en de

mogelijkheid zich te kunnen ontplooien in het werk. Daamaast is er in deze functies echter sprake

van relatief geringe taakeisen en geestelijke inspanning. Alleen modinettes scoren in het huidige

onderzoek zowel ongunstig op een aantal regelmogelijkheden zoals organiserende taken en

autonomie, als op taakeisen (met name hoge tempo-eisen). Modinettes scoren dan ook het meest

ongunstig op de gezondheidsklachten (excl. bewegingsapparaatklachten).

Conclusie I:
De interne consistetúie van de NOVA-VEBA schalcn is goed, ntet uitzottdering van 'kortcyclische

taken'.

Conclusie 2:
De gevonden factoren konten goed ot,ereen nret de NOVA-WEBA scha,len. De factoranalyse geeft,

uo,r*rge de geringe verklaarde yariantie, aanleidittg enkele vrogen te schrappen omdat ze weinig

infomwtief ziitt.

Conclusie 3:
ondersteuning voor tle convergente en dit,ergente validiteit van de NOVA-WEBA is onderzocht aan

de hand yan de Nederlandsà bewerking r)an de Job Content Questionmire (JCQ) en in de

Nederlaldse beroepsbevolkittg gevalideerde vragenliisten als de Vragenliist Arbeid en Gezondheid

(VAG) en de Vragerilijst BewegingsApparaat (VBA). Dit bliikt te leiden tot een gedeelteliike

ondersteuning voor de 
-convergente 

en divergente validiteit van de NOVA'WEBA. Deze ondersteu'

rtirtg is vooral aftontstig van de VAG en de VBA.
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Zowel het huidige onderzoek als het onderzoek van Dhondt en Houtman (1992) leiden tot de
conclusie dat een gezanrcnlijke theoretische achtergrond van de gebruikte Nederlandse bewerking
van de JCQ en de NOVA-WEBA entpit'isch niet goed kan worden onderbouwd.

Conclusie 4:
De rangorde van functies op de welzijnsrisico's is plausibel tegen de achtergrond van bestaande
literaruur.

vraas 2: De samenhang tussen de NOVA-WEBA, gezondheid en welbevinden

Voorafgaande aan de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is ondezocht in hoeverre

mannen en vrouwen, verschillende leeftijdscategorieën en opleidingscategorieën verschillen in hun

scores op de NOVA-WEBA en op de indicatoren voor gezondheid en welbevinden. Omdat dit het

geval bleek moet bU het beantwoorden van deze onderzoeksvraag rekening gehouden worden met

de invloed van deze verstorende variabelen.

De correlaties tussen de NOVA-WEBA schalen afzonderlijk en gerapporteerde gezondheid en

welbevinden bleken gering. De hoogste correlatie is p.35 (tussen 'taakeisen' en 'gezondheidsklach-

ten': 'taakeisen' verklaart I2Vo van de individuele verschillen in gezondheidsklachten). De

gezamenlijke bijdrage van de NOVA-WEBA schalen aan de verklaring van de gemeten aspecten

van gezondheid en welbevinden is echter groter dan die van de afzonderlijke schalen. De NOVA-

WEBA schalen die in de multivariate regressies het meest consistent individuele verschillen in

gezondheid en welbevinden verklaren zijn kortcyclische taken, taakeisen, informatievoorziening en

in wat geringe mate organiserende taken, autonomie en evenwicht tussen makkelijke en moeilijke

taken. Wanneer rekening wordt gehouden met de verstorende variabelen geslacht, leeftijd en

opleiding verandert er weinig aan de resultaten van de regressie-analyses. De door de welzijnsrisi-

co's verklaarde variantie is niet erg hoog (107o tot 227o, waarbij rekening gehouden is met de

verstorende variabelen). De omvang van de verklaarde variantie is echter vergelijkbaar met die

elders in de literatuur wordt gerapporteerd. De gevonden samenhang kan enigszins onderschat zijn

door selectie in of uit het beroep. Selectie in het beroep venvijst naar het verschijnsel dat de

werknemers die in een beroep werkzaam raken vaak hezij door het aannamebeleid, hetzij door

zelfselectie, de meest geschikte werknemers betreffen. Selectie uit het beroep is het 'healthy

worker-effect' waarbij alleen de relatief gezonde werknemers aan het onderzoek hebben meegedaan

en de relatief ongezonden reeds vanwege ziekte of uiwal in de WAO buiten het onderzoek zijn

gebleven of ander, minder belastend werk hebben gevonden. Daamaast kan het feit dat zowel de

risico's als de indicatoren voor gezondheid en welbevinden op individueel niveau met vragenlijsten

zijn gemeten de samenhang hiertussen enigszins zijn overschat ('common measure variance').

vt



TNO rapport

NIPG 94.N3

Naast onder- of overschattingen van de relatie tussen de welzijnsrisico's van het werk en de

indicatoren voor gezondheid en welbevinden moet worden bedacht dat gezondheid en welbevinden

door vele factoren worden bepaald. naast risico's in de inhoud en organisatie van het werk. Zo

blijken persoonskenmerken, ook andere dan geslacht, leeftijd en opleiding, en niet-werk gebonden

risicofactoren zoals bijvoorbeeld relatieproblemen bij te dragen aan de verklaring van gezondheid

en welbevinden.

Van niet alle indicatoren zijn gegevens op individueel niveau beschikbaar, wel zijn echter de

gegevens op 'functie-' (of bedrijfs)niveau voorhanden. De samenhang van de NOVA-WEBA met

het op functieniveau geregistreerde verzuimpercentage en WAO-intrede-percentage is tegen de

verwachting in vergelijkbaar met de samenhang tussen de NovA-wEBA en de met vragenlijsten

gemeten gezondheidsindicatoren en is, wanneer tevens rekening gehouden wordt met de verstorende

variabelen geslacht, leeftijd en opleiding, l\Vo, respectieveliik 117o. Het geregistreerde verzuim en

wAo-intrede-percentage blijken vooral het gevolg te zijn van de verschillen tussen de functies in

opleidingsniveau en geslacht.

De samenhang tussen de NOVA-WEBA en de indicatoren voor gezondheid en welbevinden is ook

binnen zeven grote functies onderzocht. De gevonden samenhangen blijken, zoals venvacht,

aanzienlijk te verschillen tussen de verschillende functies. Bij elke functie is weer een andere set

NOVA-TWEBA schalen het meest van belang. Niet bij alle maar wel bij de meeste functies doen de

welzijnsrisico's die in de totale populatie gezondheid en welbevinden zo consistent verklaarden, met

name kortcyclische taken, taakeisen en infomratievooziening, het eveneens goed. Bij een enkele

functie komen echter ook welzijnsrisico's als emotioneel belastende factoren (vb. verpleegkundige)

organiserende taken (vb. tinrmcrman) of autonomie (vb. winkelbediende) als belangrijkste

verklarende factoren naar voren.

Conclusie 5:
De sanrcnharrg tusse,, elk tan de afzonderliike NOVA'WEBA schalen en indicatoren voor 8e'

zondheid en welbevitden is gering (r varieert van niet sigttificant tot 0'35)' De samenhang tussen

de NOVA-WEBA schalen guiorrriti¡k en gerapporîeerde gezondheid en welbevittden is hoger dan

de santenhang ntet de afnndertijke schaten. Wanneer rekening gehouden wordt met verstorende

variabelen ali geslacht, leeftijd en opleiding kon I lVo tot 22Vo van de variantie in scores op de

i¡dicatoren voor gezondheid en welbevinden u,orden verklaard. Dit kontt overeen met wat op grond

van de literatuur kon worden vervçocht-

Conclusie 6:
Verschillen itr verzuintpercentage, respectievelijk WAo-intedepercentage tussen functies kunnen

voor lTVo ò llVo u,orden verklaard door verschillen in het vóórkomen van de met de NOVA-WEBA

genteten welzijnsrisico's in die functies, rekening houdend ntet verschillen in geslacht, leeftiid en

opleidingsniveau.

vu
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vroaq 3: De relatie tussen de WEBA-methodiek en de NOVA-WEBA

Voor twee bankfuncties, data-entry- en baliewerk, zijn verschillende werktypen onderscheiden. Uit

gesprekken met de contactpersoon van de bank was duidelijk geworden dat er data-entry mede-

werksters waren die alleen data-entry werk doen maar dat anderen naast dit werk ook nog andere

werþaamheden verrichten. Verondersteld werd dat data-entry werk waarbij ook andere werkzaam-

heden werden verricht gevarieerder en vollediger was en mogelijk tevens meer contactmogelijk-

heden bood. Daamaast werden er drie typen baliewerk onderscheiden: baliewerk waarbij voomame-

lijk geldhandelingen werden venicht, baliewerk waarbij voomamelijk advieswerk werd venicht en

baliewerk met een combinatie van geldhandelingen en advieswerk. Op voorhand is het advieswerk

als interessanter, moeilijker en gevarieerder ingeschat. en is verondersteld dat de medewerkers die

advieswerk doen tevens meer en vooral intensievere contactrnogelijkheden (met klanten) hebben.

Deze vijf werktypen werden beoordeeld door drie beoordelaars aan de hand van de V/EBA-

methodiek. De beoordelaars is gevraagd eerst zelfstandig tot een WEBA-profiel te komen en

vervolgens, bij een afwijkend oordeel, tot een consensus op basis van overleg. Dit 'consensus'-

profiel werd vervolgens vergeleken met de scores op de NOVA-WEBA en met de indicatoren voor

gezondheid en welbevinden.

Tnwel de beoordelaars van de twee data-entry werktypen als de data-entry medewerkers zelf

beoordelen de welzijnsrisico's in het werk dat alléén uit data-entry werkzaamheden bestaat als het

meest ongunstig. Hoewel de verschillen tussen beide data-entry werktypen in het WEBA-profiel en

in de NOVA-V/EBA scores in dezelfde richting wijzen betreffen deze verschillen niet steeds

dezelfde welzijnsrisico's. Vijf van de zeven wehijnsrisico's zijn gelijk of verschillen in dezelfde

richting voor de twee typen data-entry werk. Twee risico's, organiserende taken en informatievoor-

ziening, geven verschillende uitkomsten wanneer ze gemeten worden met de NOVA-WEBA en de

WEBA-methodiek.

De verschillen tussen de drie onder¿ochte werktypen binnen de functie van baliemedewerker zijn

complexer. De WEBA-profielen laten verschillen zien maar er is niet één van de werktypen

uitgesproken gunstig of ongunstig. De WEBA-profielen van de drie werktypen hingen niet

systematisch samen met de NOVA-WEBA scores. Op basis van de NOVA-WEBA scores werd

geconcludeerd dat de baliemedewerksters die voomamelijk geldhandelingen verrichten de meest

ongunstige scores hebben, terwijl diegencn die zowel geldhandelingen als advieswerk verrichten

hun werk het meest gunstig beoordelen. De geringe samenhang tussen het ìWEBA-profiel en de

NOVA-WEBA scores kan het gevolg zijn van de meetmethode: een onderschatting van de echte

samenhang vanwege de geringe score-range in het WEBA-profiel. Het kan echter ook zijn dat beide
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instrumenten daadwerkelijk iets anders meten of dat één van beide instn¡menten geen betrouwbaar

en valide instrument is. Op basis van dit en eerder onderzoek (o.a. Dhondt en Houtman, 1992;

Dhondt, 1993) moet worden geconcludeerd dat de NOVA-WEBA schalen, met uitzondering van

kortcyclische taken, in ieder geval voldoen aan het criærium van inteme consistentie en dat de

schaalstructuur redelijk stabiel is. Ook is er beperkte steun voor de convergente en divergente

validiteit van deze vragenlijst. Het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaa¡heid van de

WEBA-methodiek betreft slechts een enkele functie en moet dan ook als uitermate beperkt worden

beoordeeld. De resultaten laten echter zien dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 'WEBA-

methodiek in de onderzochte functies te wensen overlaat.

Conclusie 7:
Het 'consensus' WEBA-profiet hangt binnen eenzelfde funcrte niet systentatisch samen met de

NOVA-WEBA scores op overeenkontstige welzijnsrisico's. De overeenstenming liikt echter iets

beter te zijtr voor de nrcest sintpele functie van data-etúry u,erker dan voor de complexere functie
van baliemedewerker.

vraag,4: De samenhang tussen de WEBA-methodiek, gezondheid en welbevinden

De data-entry medewerkers die naast data-entry werk ook andere werkzaamheden doen worden

volgens het rWEBA-profiel geconfrontcerd met minder welzijnsrisico's dan de data-entry medewerk-

sters die alléén dit werk venichten. Deze laatsten rapporteren meer klachten van het bewegingsap-

paraat en er is tevens een tendens waameenìbaar dat zij meer gezondheidsklachten (VOEG)

rapporteren. De drie typen baliewerk verschillen echter niet op de gezondheidsindicatoren. Wel zijn

de baliemedewerksters die zowel geldhandelingen als advieswerk doen het meest tevreden met hun

werk.

Eerder bleek uit de regressie-analyses voor de functiegroep van baliemedewerkers dat de NOVA-

WEBA schalen, sanen met leeftijd, alleen een belangrijk gedeelte van de individuele verschillen in

de scores op de beide indicatoren van welbevinden maar niet op de indicatoren van gezondheid

verklaarden: individuele verschillen in verloopgeneigd worden voor 34Vo door de NOVA-WEBA

schalen verklaard en in arbeids(dis)satisfactie voor 44Vo. Geconcludeerd kan worden dat de NOVA-

WEBA meer en gedifferentieerder individuele verschillen in aspecten van welbevinden verklaart

dan het WEBA-profiel voor een complexere functie als die van baliemedewerker.

Conclusie 8:
Het WEBA-profiel hangt alleen yoor het data-ettry werk enigszitts samen met verschillen in

gezondheid en welbevinden. Voor de contplexere functie van baliemedeu'erker konden de verschillen

in u,elbevinden ntoeilijk v,orden gekoppeld aan het WEBA-profiel, wel aan de NOVA-WEBA scores.

tx
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Conclusie 9:
De NOVA-WEBA verklaan meer en gedffirentieerder dan het WEBA-profiel individuele verschillen
in scores voor welbevinden bij complexere functies als die van fuliemedewerker.

Conclusie I0: De gebruiksvvaarde van de instrumenten en verdere onwíkkelingen
De NOVA-WEBA lijkt vooralsnog een bruilùare vragenlijst om welzijrtsrisico's te meten. De in dit
onderzoek gebruikte vet'sie van de NOVA-WEBA zou zelfs nog iets kunnen worden ingekort zonder
verlies van informatie. De NOVA-WEBA, of modules hiervan, lijken nu reeds geschikt voor het
nrcten van welzijttsrisico's als onderdeel van een risico-itwetúarisatie en -evaluatie.
Onderzoek taar de test-hertest befi'ouwbaarheid van de welzijnsrisico's, gemeten met de NOVA-
WEBA en hun samenhang ntet indicatoren va,, gezondheid en welbevittden in dc tijd en verdere
uitbreiding van het referentiebestand zijn logische volgende stappen naar verdere validering en

vergroting van de bruikbaarheid vatt de vragenlijst.

De gebruikswaarde van de WEBA-metlndiek kon in dit onderzoek slechts op zeer beperkte wijze
worden onderzocht. AIIeen voor de nrcest eenvoudige functie van data-entry medewerker hing het
WÛBA-profiel enigszitts sanøt ntet de NOVA-WEBA en werd een plausibele relatie gevonden met
een enkele indicator voor gezondheid.
Dit onderzoek sluit aatt bij eerder ottderzoek waar gecotstateerd is dat de beoordeling van
welzijnsrisico's met de WEBA-ntethodiek (te)veel ruintte laat voor individuele verschillen in het
beoordelingsresultaat. Een gerittge itúerbeoordelaarsovereenstentming is vooral een probleem
wanneer het beoordelingsresultaat co,rsequenties heeft in de vornt van sancties of de verplichting
ont de gesignaleerde risico's aan te pakken. Het verhogen van de interbeoordelaarsovereenstem-
nüng, nrct nante ook in contplexere functies, zou een doel ntoeten zijn dat in de verdere ontwikke-
ling van de WEBA-methodiek u'ordt nagestreefd.
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l. INLEIDING

t.l Doelstelling van het onderzoek

Door het Ministerie van Sociale T¿ken en werkgelegenheid, Directoraat-Generaal van de Arbeid

(DGA) is aan het Nederlands tnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG-TNO) opdracht

verleend om een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen welzijnsrisico's in het werk, gezondheid

en welbevinden. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het DGA-TNO-ondezoekprogramma

'Kwaliteit van de Afbeid 1gg1-1g95' en het pfogramma 'stress in de arbeidssituatie' van het DGA.

De hoofddoelselling van het onderzoek is de relatie te onderzoeken tussen welzijnsrisico's in de

inhoud en organisatie van het werk en indicatoren voor gezondheid (gezondheidsklachten,

gezondheidsgedrag, ziekteverzuim en WAO-intrede) en welbevinden (arbeidstevredenheid,

verloopgeneigdheid). Welzijnsrisico's worden in dit onder¿oek zowel meetbaar gemaakt aan de hand

van de WEBA-merhodiek (WElzijn Bij de Arbeid, Projectgroep WEBA e.a. 1989) als van de NOVA-

WEBA (NIPG Onderzoeks Vragenlijst Arbeidsir¡houd-WEBA), een vragenlijst die is ontwikkeld op

basis van deze methodiek (Dhondt en Houtrnan, 1992). Tl'wel de wEBA-methodiek als de NovA-

WEBA zijn instnrmenten waarmee wordt beoogd welzijnsrisico's in de organisatie en inhoud van werk,

zoals omschreven in artikel 3 van de Arbowet, te beoordelen. De WEBA-methodiek is tijdsintensief

en een kwalitatief instrument, bedoeld om binnen een bedrijf de discussie rond welzijnsrisico's op de

werkplek te structureren en een aar:zet te bieden voor maatregelen. De NOVA-WEBA beoogt om op

een efficiënte wijze vergelijkbare welzijnsrisico's op groepsniveau (bijvoorbeeld afdelingsniveau) te

inventariseren en de effecten van eventuele maatregelen te evalueren.

Het onderzoek vormt tevens een vervolg op de constructie en eerste toets op betrouwbaarheid en

validiteit van de NOVA-WEBA (Dhondr en Houtman,1992). Het biedt de mogelijkheid op een nieuwe

onderzoekspopulatie de inæme consistentie en de schaalstructuur van de NOVA-WEBA te onderzoeken

en tevens om de NOVA-WEBA te relateren aan vragenlijstmodules, waarvan een aantal vergelijkbare

aspecten van de inhoud en organisatie van het werk meten en andere juist niet. Hierdoor kan de

convergente en divergente validiteit van de NovA-wEBA nader worden onderzochl onderzoek naar

de relatie van de NOVA-WEBA en de WEBA-methodiek met indicatoren voor gezondheid en

welbevinden biedt tenslotte de mogelijkheid om het valideringsondezoek uit æ breiden en draagt dan

ook bij aan het inzicht in de gebruikswaarde van beide instrumenten.
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1.2 IVelz[insrisico's in de WEBA

Onder welzijnsrisico's in het werk worden in aansluiting op de Arbowet verstaan (zie Projectgroep

WEBA e.a., 1989):

a. De kans op hinder in en door het werk of, positief geformuleerd, de kans op comfortabel

werken. Deze welzijnsrisico's betreffen met name de ergonomische aanpassingen van het

werk aan menselijke eigenschappen;

b. De kans die mensen lopen om psychisch overbelast te worden. Het werk mag niet leiden tot

blijvende stressverschijnselen en overspanning. Deze welzijnsrisico's betreffen met name de

eisen die het werk aan de werknemer stelt en de regelmogelijkheden die de organisatie van

het werk biedt om aan die eisen te voldoen en problemen op te lossen.

c. De kans die aan mensen geboden wordt om in en door het werk te leren en zich verder te

ontwikkelen. De bekwaamheden van mensen moeten benut en in stand gehouden worden en

verder ontwikkeld kunnen worden.

De ontwikkelde WEBA-methodiek (Projectgroep WEBA, 1989) en de NOVA-WEBA (Dhondt en

Houtman, 1992) hebben niet op alle hierboven genoemde welzijrsrisico's betrekking maar vooral op

stressrisico's (zie b) en leermogelijkheden (zie c). Het gaat hierbij alleen om stressrisico's voozover

gelegen in de inhoud en organisatie van het werk. Stressrisico's in de a¡beidsvoorwaarden

(bijvoorbeeld stukloon, slechte werk- en rusttijdenregelingen) en arbeidsomstandigheden (b.v. lawaai,

gevaarlijk werk) blijven buiten beschouwing. Stressrisico's gelegen in de arbeidsverhoudingen komen

gedeeltelijk aan bod (bijvoorbeeld bij informatievoorziening, contacÍnogelijkheden). Andere stressoren

op dit tenein, zoals discriminatie, agressie en ongewenste intimiteiten komen in de WEBA niet aan

de orde. In de NOVA-WEBA komen deze aspecten als emotioneel belastende factoren wel aan de

orde.

De WEBA-methodiek is, historisch gezien, de eerste van de twee operationalisaties van welzijnsrisico's

geweest en die, naast het beschrijven en beoordelen van welzijnsrisico's ook mogelijkheden voor de

aanpak ervan omvat. De WEBA-methodiek is een kwalitatief instrument om individuele functies op

een gestructureerde wijze te analyseren (te beschrijven en te beoordelen) en op basis hiervan adviezen

te formuleren voor aanpassing, verbetering of vemieuwing van de functie om welzijnsrisico's te

verminderen. De beschrijving en beoordeling van welzijnsrisico's met de WEBA-methodiek berust

vooral op de beoordeling van documenten zoals een functie-omschrijving, observaties van de werkplek

en gesprekken met werknemers en hun baas, uitgevoerd door een deskundige. De WEBA-methodiek
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is tijdsintensief. Het is daarom vooral te beschouwen als een tweede-lijnsinstnrment (expert-

instrument). Bij de overheid bestond tevens behoefte aan een minder tijdsintensief en kwantitatief

instrument dat onder andere in een eerder stadium van een risico-inventarisatie en -evaluatie bruikbaar

is. Hiertoe is de NOVA-WEBA ontwikkeld. Deze vragenlÜst meet dezelfde concepten als de WEBA-

methodiek, aangevuld met twee nieuwe concepten die in het kader van welzijn relevant werden geacht,

te weten werkdruk en emotioneel belastende factoren'

In de NOVA-WEBA wordt beoogd de negen hieronder genoemde welzijnscondities te meten. De eerste

zeven condities worden ook beoordeeld met de WEBA-methodiek (zie o.a. Projectgroep WEBA' 1989).

De welzijnscondities acht en negen zijn naderhand voor de NOVA-WEBA ontwikkeld:

I. De vakmatige volledigheid van de functie:
Een functie is vakmatig volledig als deze bestaat uit een logisch samenhangend geheel van voor-

bereidende, uitvoerende en ondersteunende taken;

2. Organiserende taken:
Organiserende taken hebben te maken met zeggenschap over het werk. De werknemer regelt zaken

extem, samen of in overleg met anderen;

3. N iet-kortcyclische taken:
Een taak wordt als kortcyclisch beschouwd als deze zich binnen negentig seconden weer herhaalt.

Kortcyclisch werk bezit over het algemeen een zeer geringe regelmogelijkheid, waardoor bijzondere

welzijnsrisico's kunnen ontstaan;

4. Moeilijkheidsgraad van de functie:
Er dient een evenwichtige verdeling van eenvoudige en moeilijke taken te zijn. Daamaast wordt

moeilijkheidsgraad in de NOVA-WEBA, maa¡ niet in de rwEBA-methodiek, geoperationaliseerd

als'cognitieve taakeisen';
5. Autonomie in het werk:

Autonomie heeft betrekking op zeggenschap in het werk, men kan zelf problemen die zich

voordoen oplossen;
6. C ontactmogelijkheden:

De organisatie van het werk moet de mogelijkheid bieden om

functionele) contacten met anderen in het werk te hebben;

7 . I nformatievoorziening :
Uet tcri¡gen van informatie over het doel en het resultaat van het werk biedt de mogelijkheid om

te kunnen leren in het werk maar ook om problemen te kunnen voorkomen en oplossen;

8. Werlcdruk:
Werkdruk wordt als de aanwezigheid van taakeisen ('kwantitatieve taakeisen zoals tempo,

hoeveelheid werk), verantwoordelijkheid (kwalitatieve taakeisen) en regelproblemen geoperatio-

naliseerd:
9. Emotioneel belastende factoren:

Deze factor bestaat uit een aantal stressoren die emotioneel belastend zijn zoals discriminatie,

confrontatie met agressie, gevaarlijke situaties e.d.

(sociale, ondersteunende en
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1.3 Welz[insrisico's, gezondheid en welbevinden

Op de theoretische achtergrond van de WEBA-methodiek en op andere theoretische benaderingen van

welzijn en strcss in de arbeid is elders uiwoeriger ingegaan (o.a. Dhondt en HouÍnan, 1992; Kompier

en Pot, 1993). Hier wordt, ter verdere introduktie, volstaan met enige korte opmerkingen. Wel wordt

er in deze pangraaf wat uitgebreider ingegaan op de relatie tussen welzijnsrisico's en indicatoren voor

gezondheid en welbevinden. Dit met het doel enig inzicht te bieden in het type en de omvang van de

relaties die in het huidige onderzoek kunnen worden venvacht.

De WEBA-methodiek maakt gebruik van verschillende theoretische kaders. In de WEBA-methodiek

is gebruik gemaakt van de sociotechniek (De Sitter, 1980; 1981; 1989), van de handelingstheorie (o.a.

Hacker, 1984; Leitner, Volpert e.a., 1987; Frese, 1987) en van het Job demands - decision latitude'

model van Karasek (1979: Karæek en Theorell, 1990). Vergelijking van deze theoretische kaders

onderling en met andere modellen waarin 'psychosociale risicofactoren' centraal staan zoals het 'Job

Characteristics Model' (JCM; Hackman & Oldham, 1975, 1981) en het 'Michigan' model (French en

Caplan, 1972) laat zien dat de modellen op een aantal punten verschillen (Dhondt en Houunan, 1992)

maar dat zij in grote lijnen vergelijkbare risicofac¡oren voor werkstress onderscheiden (zie Kompier

en Pot, 1993). Hierbij is de (on)aftankelijkheid van deze determinanten voor werkstress (construct

validiteit) en de samenhang tussen deze (werk)stressrisico's en aftrankelijke variabelen als functioneren

op de werkplek, welbevinden en gezondheid (predictieve validiteit) niet bij alle benaderingen empirisch

onder¿ocht.

Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van het type relaties dat in het kader van verschillende

onderzoekstradities is ondezocht en de omvang van de gevonden verbanden. De nadruk zal liggen op

de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Job demands - job decision

latitude' model en het JCM omdat de operationalisaties van de str€ss- of welzijnsrisico's in dezn,

benaderingen goed aansluiten bij de NOVA-WEBA.

Er is in het kader van het Job demands - decision latitude model' veel onderzoek uitgevoerd naar de

relatie tussen risicofactoren voor werksüess (onaftrankelijke variabelen) en indicatoren voor gezondheid

(afhankelijke variabelen). De hoofddimensies van de stressrisico's zijn taakeisen en regel-

mogelijkheden. Regelmogelijkheden vallen uiteen in twee aspecten: beslissingsbevoegdheid of

autonomie in het werk en 'skill discretion', dat hier wordt vertaald met 'vaardigheidsmogelijkheden".

Deze hoofddimensies van de stressrisico's blijken samen te hangen met een grote diversiteit aan

* 'Ski[ discretion' betekent feitetUk de mogelijkheid of vrijheid om vaardigheden toe te passen en

verder te ontwikkelen.
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gezondheidsproblemen wÍnronder psychische problematiek als overspanning en depressiviteit (o.a'

Karasek, lg7g), gezondheidsgedrag als ziekteverzuim en medicijngebruik (o.a. Karasek, 1979;

Houtrnan e.a.,I994i Larsson & Setærlind, 1990), hart- en vaatziekfen morbiditeit en -mortaliteit (o.a.

Karasek e.a., 1988; Siegrist e.a., 1990), met de risicofactoren hiervoor (o.a. Pieper e.a., 1989) en

problematiek van het bewegingsapparaat (HouÍnan e.a.,1994; Theorell, lÐ2). De relatie tussen deze

risicofactoren en problematiek van het bewegingsapparaat, een belangrijke reden voor afkeuring' blijft

bestaan wanneer rekening gehouden wordt met fysiek belastende factoren in het werk (Houtnan e.a.

t994).

Ook onderzoek rond het JCM heeft zich veelvuldig bezig gehouden met de relatie tussen risico's in

de inhoud en organisatie van het werk met variab,elen die wellicht beter als 'welbevinden' kunnen

worden aangeduid, zoals werkmotivatie en tevredenheid met het werk, maar ook met kwaliteit van de

arbeidsprestatie en ziekteverzuim ('work outcomes'; voor overzichten zie Fried en Fenis' 1987;

Ganster en Schaubroeck, 1991; Taber en Taylor, 1990). In de lüEBA-methodiek worden met het JCM

vergelijkbare, maar niet dezelfde, risicofactoren onderscheiden. In het JCM worden daamaast

mediërende variabelen ('critical psychological states', zoals ervaren verantwoordelijkheid, ervaren

betekenisvolheid, kennis van resultaten) onderscheiden. In het onderzoek rond het JCM kwam soms

enige differentiatie naÍìr voren in de relaties tussen de risicofactoren en de werkgerelateerde gevolgen.

Zo bleek de kwaliteit van de arbeidsprestatie vooral samen te hangen met terugkoppeling van

informatie over het werk en met het kenmerk 'task identity', terwljl ziekteverzuim en algemene

tevredenheid met het werk vooral samenhingen met autonomie en verscheidenheid in taken, evenals

met terugkoppeling van informatie over het werk (Fried en Fenis, 1987).

Verwacht mag worden dat de onderzochte welzijnsrisico's, zoals gemeten met de WEBA-methodiek

en de NOVA-WEBA, zullen samenhangen met gezondheid en welbevinden op het werk. Omdat de

'WEBA'-welzijnsrisico's weliswaar inhoudelijk enige overeenkomst vertonen met het Job demands-

decision latitude' model en het JCM maar hieraan zeker niet identiek zijn, worden ten behoeve van

het huidige onderzoek vooralsnog geen specifieke relaties verwacht tussen de welzijnsrisico's en de

verschillende indicatoren voor gezondheid en welbevinden. wel kan het zijn dat, onder andere om

methodologische redenen, een bepaald welzijnsrisico binnen een relatief homogene beroeps- of

functiegroep niet (voldoende) differentieert om als een belangrijke voorspeller voor één of meerdere

aspecten van gezondheid of welbevinden uit de analyses te voorschijn te komen.

De samenhangen tussen de welzijnsrisico's en indicatoren voor gezondheid en welbevinden zullen naar

verwachting niet bijzonder hoog zijn. In de literatuur worden correlaties tussen welzijnsrisico's en
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indicatoren voor gezondheid en welbevinden gevonden die va¡iëren van niet significant tot r = .53. De

aspecten van gezondheid en welbevinden worden dan maximaal voor zo'n 28Vo verklaard @ = .28).

Relatieve risico's (en Odds Ratio's) die de kans op problemen met gezondheid en welbevinden

aangeven bij blootste[ing aan risicofactoren,liggen vaak rond de2(o.a. Eskelinen e.a., 1991; Fried

en Ferris, 1987; Ganster en Schaubroeck, 1991; Houtman e.a., 1994, Karasek e.a., 1988; Parkes e.a.,

1990,TaberenTaylor,1990;Siegriste.a., 1990,Spector, 1992;T:iccatoenStone, 1988).Deverbanden

tussen welzijn- of stressrisico's en aspecten van gezondheid en welbevinden zullen hoger zijn naarmate

zowel de risico's als de aspecten van gezondheid en welbevinden met vragenlijsten zijn gemeten. Deze

hoge correlaties kunnen duiden op een overschatting van het verband als gevolg van 'common measure

variance'. Wanneer deze variabelen met verschillende instn¡menten worden gemeten worden vaak

geringere samenhangen vastgesteld. Dit kan een onderschatting zijn van het werkelijke verband omdat

veel scores een geringere variantie of score-range hebben dan vragenlijsten (vb. het oordeel

onvoldoende, beperkt en voldoende in de WEBA-methodiek t.o.v. de NOVA-WEBA scores: meer of

minder klachten t.o.v. al dan niet overleden zijn of al dan niet hebben verzuimd).

Onderzoekswagen

Uitgaande van de tweeledige doelsælling van dit onderzoek (zie paragraaf 1.1) zijn de volgende

vraagstellingen bij het onderzoek geformuleerd:

1 Wat is de (psychometrische) kwaliteit van de NOVA-WEBA?

2. Hoe hangen de welzijnsrisico's, geneten met de NOVA-WEBA, samen met een aantal indicatoren

voor gezondheid en welbevinden?

3. In hoeverre komen de beoordelingen van de welzijnsrisico's binnen eenzelfde functie, gemeten met

de \ilEBA-methodiek en met de NOVA-WEBA overeen?

4. In hoevene hangen verschillen in de welzijnsrisico's binnen eenzelfde functie, gemeten met de

WEBA-methodiek, systematisch samen met verschillende indicatoren voor gezondheid en

welbevinden?

De veronderstelde verbanden tussen welzijnsrisico's, gemeten met de NOVA-WEBA en WEBA-

methodiek, en de indicatoren voor gezondheid en welbevinden zijn schematisch weergegeven in Figuur

1.1. De in de figuur aangegeven pijlen verwijzen naar de hierboven besch¡even onderzoeksvragen. ln

de figuur wordt eveneens aangegeven dat in het kader van onderzoek naar de kwaliteit van de NOVA-

1.4
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WEBA relaties zullen worden onderzocht tussen NOVA-WEBA risico's en schalen waarvan wordt

vercndersteld datze vergelijkbare of juist niet vergelijkbare stressoren in het werk meten'

Fguur 1.1 Het model waarin de t€ ond€r¿osken relaliæ sdlematisch zijn aangegeven. De nummøing rerwrþt naar de ondeøoekswagen

WEBA-RISICO'S
GEZONDHEID EN
WELBEVINDEN

VAG EN JCQ
- taakeisen
- vaardigheidsmogelijkheden
- arbeidsvoorwaarden
- inspanning
- werkorganisatie
- leiding en collega's

Gezondheid - vragenlijst:
- psychosomatische klachten (VOEG)
- gezondheidsklachten (VAG)
- medische consumpt¡e (VAG)
- verzuim (VAG)
- bewegingsapparaatklachten (VBA)

Gezondheid - bedrijfsgegevens:
- WAO-intrede
- verzuimpercentage

Welbevinden - vragenlijst:
- arbeidstevredenheid (VAG)
- verloopgeneigdheid (Biessen, 1992)
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2. OPZET EN IIITVOERING VAN HET ONDERZOEK

2.1 Onderz¡eksopzet en keuz€ van de onderzoekspopulatie

In deze studie is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een transversale onderzoeksopzet,

waarin gelijktijdig de bepaling van welzijnsrisico's, het welbevinden, de ervaren gezondheid, het

ziekteverzuim, evenals de ervaren arbeidsbelasting plaatsvindr Gegevens over ziektevenuim,

arbeidsongeschiktheid en personeelwerloop betrcffen de periode voorafgaand aan het onderzoek."

Het is van belang dat de onderzoekspopulatie een grote spreiding biedt in de inhoud en organisatie van

het werk. Besloten is minimaal 2000 werknemers te selecteren via het bedrijf waar zij werkzaam zijn,

verspreid over circa 25 functies in duidelijk van elkaar verschillende sectoren. Er is getracht een

steekproef te nemen van functies die veel voorkomen in de Nederlandse beroepsbevolking, dat wil

zeggen in de zeven grootste bedrijfstakken: landbouw en visserij, industrie &. delfstoffen,

bouwnijverheid, handel en horeca, trußport en communicatie, banken en verzekeringen, overige

dienstverlening,

2.2 Operationalisatie van de concepten

2.2.1 Welzijnsrisico's

De NOVA-WEBA:

Bij het operationaliseren van welzijnsrisico's is uitgegaan van de uit 92 vngen bestaande NOVA-

WEBA (enkele vragen uit de schaal 'volledigheid' en 'kortcyclische taken' werden ûot 1 itemscorc

gereduceerd zodat er 83 itemscores ontstonden; Dhondt en Houman, 1992). Naar aanleiding van het

eerste onderzoek zijn ten behoeve van het onderhavige onderzoek twee schalen aangepast:

" Juist omdat voor een transversale en geen longitudinale opzet is gekozen kunnen een aantal gegevens alleen
op functieniveau worden verzameld. Dit is voor de bedrijfsgegçvens bereffende ziekteverzuim-, arbeidsonge-
schiktheids- en penoneelsverloop het geval. Deze bedrijfsgegevens zullen dan niet alleen het gedrag van de
werknemers die in het onderzoek betrokken zullen worden maar zullen tevens gedeeltelijk (ziektever¿uim) of
geheel (WAo-intrede, personeelsverloop) andere werlnemers bereffen, van wie geen welzijnsrisico's of
gerappoleerde gezondheidsaspecten en welbevinden bekend zijn.
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- Kortcyclische taken: aan het item dat de mate van herhaling meet, is een tijdscategorie (namelijk

tussen 5 minuten en 20 minuten) toegevoegd (zie bijlage l, Kortcyclische arbeid, vraag 19).

- Organiserende taken: in de oorspronkelijke vragenlijst leverde het item dat de periodiciteit van het

werkoverleg meet, weinig informatie op. Voor het huidige onderzoek is daarom het aantal

mogelijke categorieën op deze vraag uitgebreid (zie bijlage 1, Organiserende taken, vraag 17).

- Emotionele belasting: hier is wegens het geringe discriminerend vermogen de vraag over

'discriminatie naar huidskleur' alsnog weggelaten.

In de NOVA-\ryEBA zijn daamaast nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Allereent is een nieuw item

toegevoegd dat 'evenwicht tussen gemakkelijke en moeilijke taken' meet. ln het vorige onderzoek is

alleen gewerkt met de schaal 'moeilijkheid' welke voomamelijk cognitieve of mentale inspanning

meet. De WEBA-conditie 'moeilijkheid' is echter gedefinieerd als een evenwicht tussen gemakkelijke

en moeilijke taken. Om deze reden is een drietal vragen toegevoegd waaruit een score voor dit

evenwicht, of de afwezigheid hiervan, kan worden samengesteld. Deze nieuwe variabele heeft, naar

verwachting, voor werknemers een andere betekenis dan de schaal 'moeilijkheid' en wordt in principe

als afzonderlijke schaal in de analyse betrokken.

Tevens zijn drie items uit de schaal 'organiserende taken', en één item uit elk van de schalen

'moeilijkheid' en 'autonomie' weggelaten. De vragenlijst is zo kort mogelijk gehouden.

De welzijnsrisico's in de vragenlijst die nu 91 vragen (82 itemscores) telt zijn:

1. functievolledigheid (18 vragen; 13 itemscores);

2. organiserende taken (5 vragen);

3. kortcyclische taken (4 vragen; 2 itemscores);

4. a. evenwicht tussen gemakkelijke en moeilijke taken (3 vragen; nieuw)

b. moeilijkheid (9 vragen);

5. autonomie (o.a. inclusief de vertaling van de JCQ-module over autonomie; 10 vragen)

6. contacÍnogelijkheden (6 vragen);

7. informatievoorziening (1 I vragen);

In het voorgaande onderzoek zijn op verzoek van de opdrachtgever, mede gezien de beleidsrelevantie

daarvan, aan deze zeven modules twee modules toegevoegd:

8. werkdruk (5 vragen over taakeisen, incl. JCQ-items, 7 vragen over regelproblemen (Dhondt en

Houtman, 1992) en 6 vragen over verantwoordelijkheid (VOS-D; Bergers e.a., 1986)

9. emotioneel belastende factoren (7 vragen; Dhondt en HouÍnan, 1992)
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In bijlage I is de in het onderzoek gebruikte vragenlijst, waar de NOVA-WEBA deel van uiÍnaakt,

in zijn geheel opgenomen. Voorafgaand aan deze vragenlijst is een overzicht opgenomen van de

structuur van deze lijst.

Algemene uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de formulering en scoring van de NOVA-WEBA

vragen zijn gelijk gebleven aan het voorgaand onderzoek Een hogerc score op de NOVA-WEBA

vragen betekent meer confrontaties met welzijnsbedreigende risico's en een ongunstiger werktlpe.

Hoge scores op de NOVA-WEBA schalen betekenen weinig volledigheid, weinig organiserende taken,

veel kortcyclische taken, hoge moeilijkheidsgraad, slecht evenwicht tussen makkelijke en moeilijke

taken, weinig autonomie, weinig contacÍnogelijkheden en weinig informatievooziening. Hoge scores

op de indicatoren voor gezondheid en welbevinden moeten eveneens als ongunstig worden geihterpre-

teerd: meer gezondheidsklachten en een ongunstiger score voor de aspecten van welbevinden.

De WEBA-methodiek:

De welzijnsrisico's zullen in dit onderzoek voor een klein gedeelte van de onderzoekspopulatie ook

worden geoperationaliseerd met de WEBA-methodiek. Dat niet alle maar slechts een beperkt aantal

functies met behulp van de WEBA-methodiek worden geanalyseerd heeft voomamelijk te maken met

de kosten: het uiwoeren van een WEBA-analyse en de rapportage hiervan kost minimaal een dag.

Daamaast is de WEBA-methodiek vooral een lcwalitanel instrument waarbij de beoordeling van de

welzijnsrisico's tussen verschillende functies geheel onvergelijkbaar is. 7a wtl een als 'onvoldoende'

beoordeelde 'autonomie' voor een manager niet zeggen dat hij of zij evenveel autonomie heeft als een

schoonmaker voor wie dit welzijnsrisico ook als 'onvoldoende' wordt beoordeeld. Dat voor beiden de

auûonomie als onvoldoende beoordeeld wordt heeft wel dezelfde implicatie, namelijk dat de autonomie

verbeterd zal moeten worden omdat dit aspect in hun functie een welzijnsrisico vormt. De samenhang

tussen welzijnsrisico's en indicatoren voor gezondheid en welbevinden moet dan ook alleen binnen en

niet tussen functies worden bekeken. Het is daarom ook van belang dat bfnnen de functies waar de

WEBA-methodiek worden toegepast, werktypen kunnen worden aangetroffen die naar alle

waarschijnlijkheid zullen verschillen op één of meerdere welzijnsrisico's. Aanwijzingen dat dit het

geval zal zijn zullen duidelijk moeten worden op basis van gesprekken met de contactpersoon bij het

bedrijt voorafgaand aan hun deelname aan het onderzoek.

Vanwege de tot nu toe gebleken geringe interbeoordelaarsbetrouwbaa¡heid van de WEBA-methodiek

(zie Dhondt e.a., 1993) wordt niet met één maar met drie beoordelaars gewerkt De beoordelaars zullen

eerst afzonderlijk tot een WEBA-profiel komen en, bij een verschillend oordeel, vervolgens tot een

corìsensus komen op basis van overleg. Bij de vergelijking van het WEBA-profiel met andere

10
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variabelen, zoals de NOVA-WEBA scores en de indicatoren voor gezondtreid en welbevinden, zal het

'consensus' WEBA-profiel tussen de drie beoordelaars worden gebruikf

C onvergente en divergente validiteit :

Steun voor de convergente validiteit van de NOVA-WEBA en de WEBA-methodiek kan voor dfe

functies die met de WEBA-methodiek worden beoordeeld worden verkregen door de NOVA-WEBA

soores met het WEBA-profiel dat het resultaat is van toepassing van de WEBA-methodiek te

vergelijken venvacht wordt dat een samenhang zal bestaan tussen de overeenkomstige condities van

de NOVA-WEBA en het WEBA-Profiel.

Steun voor de convergente en divergente validiteit van de NOVA-WEBA is daamaast nog op andere

wijze onderzocht. Aan de vragenlijst zijn nog enkele aanvullende vragenlijsrnodules toegevoegd

waarvan wordt verondersteld dat zij positief samenhangen met de NOVA-WEBA schalen of waawan

wordt verwacht dat zij juist niet zullen samenhangen (tb.v. de convergente, respectievelijk divergente

validiteit). 7n zijn, net als in het eerste onderzoek (Dhondt en HouÍnan, 1992), de modules

'vaardigheidsmogelijkheden', 'psychologische taakeisen' en 'autonomie', vertaald en bewerkt uit de

'Job Content euestionnaire' (JCe) van Karæek opgenomen en de modules 'werkzekerheid' en

'arbeidsvoorwaarden' (Dhondt en Houtman , 1992). Daamaast wordt in dit onderzoek ook de erva¡en

arbeidsbelasting gemeten, geoperationaliseerd met de modules 'arbeidsinhoud', 'lichamelijke en

geestelijke inspanning', 'werkorganisatie', 'leiding en collega's' en 'fysische factoren' uit de

Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG; respectievelijk 4, 6, 5, 5 en 6 vragen; GrÍindemann e.a.,

1993; De Winter, 1991) en wordt een module die de fysiek belastende factoren in het werk meet

opgenomen, afkomstig uit de Vragenlijst Houding-Beweging-Gezondheid (VHBG; 12 vragen;

Hildebrandt en Douwes, l99l).

2.2.2 Gezondheid en welbevinden

Gezondheid is geoperationaliseerd als met behulp van een vragenlijst gemeten gezondheids- en

spanningsklachten, medische consumptie en ziekteverzuim en tevens als via het bedrijf verkregen

informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid"'. Bij de keuze van in dit onderzoek op te

"' Voorzover het bedrijf verzuimgegevens, arbeidsongeschiktheidscijfers en tevens gegevens over het verloop

op een goede wijze gBOo.or.nt eø t¡eeft en deze gegevens over vier jaren naar functie of afdeling ter

beschikking gesteid treift, zi¡n deze gegevens in het onderzoek meegenomen. Voor de arbeidsongeschiktheids-

gevallen is tevens de reden van arbeidsongeschiktheid opgevraagd'

tI
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nemen modules van bestaande instrumenten die deze aspecten meten is de eerder onderzochte

betrouwbaa¡heid, validiteit en bruikbaa¡heid in overweging genomen (zie o.a. HouÍnan e.a., 1993).

Gezondheidsklachten zijn bevraagd met de korte VOEG (l3-items; Joosten en Drop, 1987) en met de

module over gezondheids-en spanningsklachten zoals gemeten met de Vragenlijst Arbeid en

Gezondheid (VAG; 5 vragen, Gründemann e.a., 1993; De Winter, 1991).

Medische coìtswnptie is geoperationaliseerd met de module ziektegedrag (4 vragen) uit de VAG

(Grtindemann e.a., 1993; De Winter, 1991), waarin gevraagd wordt naar het medicijngebruik,

doktersbezoek, onder behandeling zijn van een arts en verzuim. Ten aanzien van verzuim is de

werknemers ook gevraagd het aantal kalenderdagen dat zij ziek thuis zijn geweest gedurende de laatste

6 maanden te rapporteren.Venuimgegevens (peræntage, indien geregistreerd tevens frequentie en duur,

op functie/afdelingsniveau) zijn daamaast ook opgevraagd bij het bedrijf.

Tenslotte zijn klachten van het bewegingsapparaat ondezocht met behulp van een module uit de

Vragenlijst Houding-Beweging-Gezondheid (VHBG; Hildebrandt en Douwes, l99l).

Welbevinden is geoperationaliseerd als met behulp van een vragenlijst gemeten algemene arbeidssa-

tisfactie en als betrokkenheid bij het werk/verloopgeneigdheid. De arbeidssatisfactie is gemeten met

een vraag naar het algemene oordeel over het werk uit de VAG (De Winter, l99l). Betrokkenheid bij

het werk is geoperationaliseerd met behulp van een korte vragenlijst naar verloopgeneigdheid, zoals

toegepast is door Biessen (1992, p. 183; 4 vragen).

Tevens is het bedrijf gevraagd gegevens over het verloop in de onderzochte functies te verstrekken.

Hogere scores op de schalen die aspecten van gezondheid en welbevinden meten betekent méér

klachten of meer problemen met de gezondheid of het welbevinden.

Uitwerking van de vraagstellingen, statistische analyses en verwachtingen

De vraagstellingen bij het onderzoek zijn als volgt onderzocht.

Onderzoeksvraag I : Hoe is de (psychontetrische) lcwaliteit (interne consistentie, schaalstructuur en

convergente en divergente validiteit) van de NOVA-WEBA?

* De inteme consistentie van de NOVA-IVEBA-schalen wordt onderzocht aan de hand van

Cronbach alpha's. Een Cronbach alpha van.60 wordt beschouwd als voldoende hoog, een Cronbach

alpha van .70 of hoger wordt beschouwd als hoog.

T2
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* De dimensionaliteit of schaalstructuur van de NOVA-WEBA wordt onderzocht met behulp van

factoranalyse. Onderzocht zal worden wat de optimale factoroplossing is. lndien dit niet een 7-

factoren-oplossing (bij 65 vragen) of een 9-factoren-oplossing is (bij alle NOVA-WEBA items) zal

alsnog de factorstructuur van een 7-, respectievelijk 9-factoroplossing worden onderzocht (zie ook

Dhondt en Houtman, 1992).

* De samenhang van de WEBA-schalen onderling en van deze schalen met de Job Content

euestionnaire-schalen, werkzekerheid, arbeidsvoorwaarden, ervalen a¡beidsbelasting en fysiek

belaster¡de factoren wordt onderzocht met behulp van conelaties. Een correlatie wordt als gering

beschouwdalsr<.20,matigals.20<r<.40,redelijkals'40<r<.60enhoogalsr>.60.
* Teslotte zal een rangorde worden gemaakt van de verschillende functies op de NOVA-WEBA

schalen en wordt gekeken of deze rangorde in de lijn der verwachting ligt Vergelijking is globaal

mogelijk met þståande literatuur over risicogloepen voor werkstress (Broersen e.a.,1991, Houtman

e.a., 1991).

Onderzoeksvraag 2: Hoe hangen de welzijnsrisico's, gemeten met de NOVA-WEBA, samen met

indicatoren voor gezondheid en welbevinden.

. Op individueel niveau wordt met behulp van correlaties en van multipele regressie-analyses

onderzocht in welke mate de verschillende welzijnsrisico's samenhangen met de indicatoren voor

gezondheid en welbevinden. In deze toetsing worden verschillen tussen individuen in gezondheid

en welbevinden 'verklaard' door verschillen binnen en tussen functies;

. Van enkele indicatoren (bedrijfsgegevens over ziekteverzuim en WAO-intrede) zullen alleen

gegevens op functieniveau of soms zelfs op bedrijfsniveau beschikbaar zijn. Om ook inzicht in

functiegebonden verschillen op de andere indicatoren te verkrijgen zal per functie gemiddelde

scofes op de verschillende schalen in de vragenlijst worden berekend. Iedere werknemer met een

bepaalde functie krijgt de gemiddclde 'functiescore' toegewezen. Met behulp van multivariate

technieken worden opnieuw multipele regressie-analyses uitgevoerd om uit te zoeken welke

risicofactoren de functiegebonden verschillen in indicatoren van gezondheid en welbevinden

ver*laren;

. Binnen een aantal functies wordt met behulp van een multipele regressie-analyse onderzocht of

er samenhangen zijn tussen de welzijnsrisico's en indicatoren voor gezondheid en welbevinden.

De analyses zullen alleen op functiegroepen waarvan minimaal 50 werknemers in het

gegevensbestand aanwezig zijn worden uitgevoerd.

13
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Onderzoeksvraag 3: In hoeverre komen de beoordelingenvan de welzijrcrisico's, geoperatíonaliseerd

met de WEBA-methodiek en de NOVA-WEBA overeen?

Voordat de relatie tussen de welzijnsrisico's gemeten met de WEBA-methodiek en de NOVA-

WEBA wordt ondezocht zal gekeken worden naar de interbeoordelaanovereenstemming, de mate

waarin verschillende beoordelaan afwijken van het consensusürdeel en de argumentatie waarom

de mening eventueel bij wordt gesteld (zie par. 2.2.1). Hiema wordt onderzocht of het WEBA-

profiel voor werktypen binnen eenzelfde functie overeenkomtmet de NOVA-WEBA scores. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van Student-t testen of variantie-analyses.

Onderzoeksvraag 4: Hoe hangen de welzijnsrisico' s, gemeten met de WØBA-methodiek, samen met een

aantal indicatoren voor gezondheid en welbevinden?

Getoetst wordt of het WEBA-profiel voor werktypen binnen eenzelfde functie op systematische

wijze samenhangt met indicatoren voor gezondheid en welbevinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt

van Student-t testen of variantie-analyses.

Verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van de statistische analyses voor de verschillende

onderzoeksvragen op basis van eerder onderzoek met de NOVA-WEBA (Dhondt en Houunan,1992)

en overige literatuur worden hieronder besproken:

Onderzoeksvraag 1:

a. Verondersteld wordt dat de homogeniteit van de NOVA-WEBA schalen voldoende ûot hoog zal

zijn, mogelijk met uitzondering van 'kortcyclische taken'.

b. Ook wordt verwacht dat de oorspronkelijke zeven WEBA-condities identificeerbaar zijn in een 7-

factor oplossing op de items in de schalen die deze welzijnsrisico's beogen te meten. Verondersteld

wordt dat de factoranalyse op alle 82 NOVA-WEBA itemscores min of meer aanzal sluiten bij de

schaalstructuur. Ook Íler zal'kortcyclische taken' mogelijk geen aparte factor vormen. Daamaast

kan 'werkdruk' uiteenvallen in schalen die de 'psychologische taakeisen', 'regelproblemen' en

' verantwoordelijkheid' meten.

c. Vanuit het theoretische kader wordt convergentie verwacht tussen de NOVA-WEBA schalen en de

schalen die vertaald zijn uit de Job Content Questionnaire (JCQ) en die 'taakeisen' en

'regelmogelijkheden' ('decision latitude') meten. Verwacht wordt dat 'moeilijkheid' en mogelijk

ook 'volledigheid' en 'kortcyclische taken' samen zullen hangen met 'taakeisen' en dat de overige

schalen aspecten van regelmogelijkheden meten. Een probleem hierbij is echter dat in het

voorgaande onderzoek (Dhondt en Houtman, 1992) deze convergentie niet werd gevonden.

14
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Daamaast wordt convergentie verwacht tussen schalen die taakinhoudelijke aspecten meten of de

inspanning die geleverd wordt bij de øakuiNoering en aspecten van moeilijkheid, volledigheid en

kortcyclische taken.

Schalen waarmee sociale relaties op het werk worden gemeten en of (ervaren problemen met)

aspecten van de werkorganisatie zullen enige samenhang vertonen met contactmogelijkheden'

informatievoorziening en regelmogelijkheden.

Tenslotte zullen schalen die arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid of fysische en fysiek belastende

factoren in de arbeidssituatie meten niet samenhangen met de NOVA-\ryEBA.

d. verwacht wordt dat een aantal dienstverlenende functies, zoals schoonmakers en laag administratief

personeel, evenals (lagere) industriële functies laag zullen scoren op 'volledigheid' en kenmerken

die met regelmogelijkheden te maken hebben, zoals 'autonomie', 'organiserende taken'. De functie

van 'schoonmaker' heeft daamaast relatief lage (kwantitatieve) taakeisen maar dat hoeft lang niet

altijd te gelden voor industriële functies en administratief personeel. Secretaresses hebben

bijvoorbeeld relatief gemiddelde tot hoge taakeisen. Hoger geschoold personeel zoals werknemers

in de gezondheidszorg, docenten en leidinggevenden (o.a. in de bouw, in de industrie) hebben

veelal relatief meer taakeisen maar ook meer regelmogelijkheden dan de laaggeschoolde

werknemers.

Onderzoeksvraag 2:

a. Een functie die zich kenmerkt door geringere vakmatige volledigheid, minder organiserende taken,

kortcyclisch werk, een functie die te moeilijk of te makkelijk is, minder autonomie, minder

contactmogelijkheden of minder informatievoorziening heeft zal ongunstiger scofen op de

indicatofen voor gezondheid en welbevinden. ook een functie die zich kenmerkt door emotionele

belasting of door hoge werkdruk zal ongunstig scoren op de te meten aftrankelijke variabelen.

b. De regressie-analyses op individueel niveau zullen meer variantie in de indicatoren voor gezondheid

en welbevinden verklaren dan de regressies op functie-niveau vanwege de verwachting van een

grotere spreiding in risico's en indicatoren voor gezondheid en welbevinden op het individuele

niveau. De uitkomsten van de analyses op de individuele gegevens van het totale bestand betreffen

zowel verschillen binnen als tussen functies. De analyses op functieniveau betreffen alleen de

verschillen tussen functies;

c. In de regressie-analyses binnen een aantal functies zullen per functie verschillende risicofactoren

als belangrijk naar voren komen. Wel zal naar verwachting in de regressies 'binnen functies'

meestal minder variantie in gezondheid en welbevinden worden verklaard dan in de regressies op
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het gehele bestand vanwege de verwachting van een geringere spr€iding op enkele van de risico's

ery'of ook op de gezondheidsindicatoren binnen een functie.

Onderzoeksvraag 3:

Verondersteld wordt dat er een verband is tussen de scores op de NOVA-WEBA en de beoordeling

van overeenkomstige welzijnsrisico's met de WEBA-methodiek. De samer¡hang zal niet bijzonder hoog

zijn. In de literatuur worden correlaties tussen werknemersoordelen in de vorm van vragenlijstscores

en (expertþbservaties van welzijnsrisico's gevonden die variëren van niet significant tot r = .67

(binnen functies; o.a. Taber en Taylor,l990; Spector, 1992). Verwacht kan worden dat vanwege

verschillen in de (interbeoordelaar)betrouwbaarheid tussen de te beoordelen welzijnsrisico's, ook de

samenhangen tussen NOVA-WEBA schalen en de op basis van de rWEBA-methodiek geobseweerde

risico's zullen verschillen. De hoogste samenhangen zullen naar verwachting worden gevonden voor

die welzijnsrisico's die het meest betrouwbaar beoordeeld worden zoals autonomie, werkdruk, en

aspecten die met de identiteit en verscheidenheid van de taak te maken hebben (Ganster en

Schaubroeck, 1991; Spector, 1992; Taber en Taylor, 1990), volledigheid, contacgnogelijkheden en

organisercnde taken (Dhondt, 1993). Voor'feedback'(vergelijkbaarmet informatievoorziening) wordt

de geringste interbeoordelaarbetrouwbaarheid gevonden (Spector, 1992).

Onderzoeksvraag 4:

Verondersteld wordt dat er een relatie is tussen verschillen in het WEBA-profiel en indicatoren v(nr

gezondheid en welbevinden. Verwacht wordt dat deze samenhangen geringer zullen zijn dan die voor

de NOVA-WEBA omdat enerzijds de correlaties tussen de NOVA-WEBA scores en een aantal

indicatoren voor gezondheid en welbevinden wat overschat zullen zijn vanwege 'common measure

variance', anderzijds is de scoringsrange van de WEBA-methodiek beperkter dan die van de

overeenkomstige NOVA-WEBA schalen, uitgezonderd kortcyclisch werk.

2-4 Uitvoering van het onderzoek

In de maanden oktober 1992 tot en met maart 1993 zijn bedrijven benaderd met de vraag om mee te

werken aan het onderzoek. In eerste instantie werd alleen hun medewerking gevraagd aan het

vragenlijstgedeelte van het onderzoek. Ter motivatie van de bedrijven is toegezegd dat alle

deelnemende bedrijven een kort en specifiek op het bedrijf toegesneden verslag zouden ontvangen.

Indien er bij het bedrijf bereidheid bestond om aan het ondezoek mee te werken en er aanwijzingen
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waren dat binnen de in het bedrijf te onderzoeken functies, werktypen op één of meerdere

welzijnsrisico's van elkaar verschilden is gevraagd of aanvullend onderzoek met behulp van de WEBA-

methodiek zou kunnen plaatsvinden bij het bedrijf'

De contacten zijn in eerste instantie veelal verlopen via de bedrijfsgezondheidsdienst ery'of de afdeling

personeelszaken van de betrokken bedrijven. Om een zo representatief mogelijke steeþroef te krijgen

is getracht om bedrijven te werven uit alle bedrijfstakken, namelijk landbouw en visserij, industrie,

trouw, transport en communicatie, handel en horeca, zakelijke dienstverlening en overige

dienswerlening. Binnen elk bedrijf is zo veel mogelijk getracht een aantal grote functiegroepen bij het

onderzoek te betrekken.

Er zijn in het totaal 30 bedrijven benaderd om het beoogde aantal van circa 2000 werknemers, zoveel

mogelijk evenredig verdeeld over 25 functies, in het onderzoek te kunnen betrekken. Uiteindelijk

hebben 14 bedrijven hun medewerking aan het vragenlijstgedeelte van het onderzoek verleend' Alleen

de bedrijfstak transport en communicatie is niet door een bedrijf vertegenwoordigd. In totåal kunnen

er 23 functies met 10 of meer werknemers worden onderscheiden (zie 3'l')

Uinoering van het'NOVA-WEBA'gedeelte van het onderzoek:

In overleg met de bedrijven is de te onderzoeken werknemerspopulatie afgebakend. ln de meeste

gevallen is gekozen voor een aselecte steekproef uit één of meerdere functiegroepen biruren het bedrijf'

Bij enkele kleinere bedrijven zijn alle werknemers uit een bepaalde functie bij het onderzoek

bet¡okken.
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Tebel 2.1 h deehMe årÚiiyvt, Mat ùrdldjlsteh en mar sdøierritqia vær de keue w, do s[,@

Bedrijfstak Beddjl ol instelling Seleøle eteekgoel

Zakelfie diemtverlening

Landbouw & visserij

Ovtrige dienstærtening

lnduslrie

0nderwþ

Handel Å høeca

lndustdef¿al€lijl€

diersvedening

Owrheid

Gezondheidszorg

Bouw

Handel en horcca

Owrheid

Bank

Agraisóe bedrijbvenorging

&trconmaakbeddjl

Kledingbedrijl
'nieuwe stjl'

Kledi4beddjf
lradilifie€I

Hogere Berceps Opleiding

Winkelbedrijf

Grañsch bedrijl

Gemeenlelijk reinigingsbedrijf

Zekenhuis

Bouwbeddjf I

Bouwb€drif ll

Cateringb€drijl

Polilie

4 vætþingen; alle medeweds¡ in de functie van dale{nûy en bdiemedere¡-
ker

aselecle sbekproef binnen de furrcties 2elfsa¡dþen' en'aòeitiers'

æelecle sbeþroel t¡innen de funaie edoonmaakpercomel in alle vætþingen
in Nededad

elle wertnemort naahldelir¡

alle wedmemors naâi- en

snijaldeling

alle docenlen seclie l\lat¡ur en Tec'trniek

aselecie sleeþroel binnen de lunclie wink¡lbedienden in de bakladj

as€lecle sle€kpro€f binnen de funclie dagbladjoumalislen; alle drukkers; alle

chauffeuæ

aselecte sheþroef binnen de functie reiniger en chauffeur

alle nrpleeglondigen, alle roedingsassislenlen

asel€de sbokpro€l tinnen 6 lunctiæ

as€l€d€ sbelgroef binnen 5 funcliee

æelecie sbekprcef binnen fu nciie cateringmedewerlar

esel€d€ sls€kprþ€f uihoerend personeel (vrachtme€sb/) en algemeen

adminislraliel peæoneel

In tabel 2.1 worden de bedrijfstak, het soort bedrijf en de selectiecriteria voor de keuze van de werkne-

mers meer in detail weergegeven.

De deelnemende bedrijven hebben zorggedragen voor de verspreiding van de vragenlijst en de

herinneringsbrief. Naast een introductiebrief en een vragenlijst ontvingen de werknemers een

retourenvelop gericht aan het NIPG. Op deze wijze werd de anonimiteit van de werknemers ten

opzichte van de werkgever gewaarborgd. Aan alle bedrijven is gevraagd om verzuim-. verloop en

rü/AO-gegevens over de afgelopen vier jaar van de betreffende functies aan te leveren (anonieme data).

Ovenvogen is om alle bedrijven tevens te vragen naar gegevens over de samenstelling van de

werknemerspopulatie naar leeftijd en geslacht. Vanwege de toch al zwa¡e belasting voor de bedrijven

en de vootziene problemen bij het leveren van deze gegevens is hiervan afgezien.

De dataverzameling met betrekking tot de vragenlijstgegevens heeft plaatsgevonden in de periode

januari tot en met mei 1993. De verzameling van de verzuim-, verloop- en WAO-gegevens vond pl¿uts

in de periode februari tot en met juni 1993.
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Uinoering van werkplekonderzoek op basis van de WEBA-methodiek:

Aanvullende onderzoek met de WEBA-methodiek is uiteindelijk uitgevoerd bij de data-entry- en

baliemedewerkstersfunctie van de bank. Er bleken twee 't)?en' data€ntry medewerksters te zijn:

medewerksters die alléén maar data-entry werk doen en medewerksters die naast het data-entry werk

ook andere werkzaamheden uitvoeren waardoor het laatste werktype door de contactpersoon binnen

het bedrijf op voorhand als gevarieerder, vollediger en mogelijk tevens met meer contacfnogelijkheden

werd ingeschat.

Er bleken drie 'typen' baliemedewerksters te zün: baliemedewerksters die alleen geldhandelingen

verrichten, anderen die vooral voorlichtings- en advieswerk doen en baliemedewerksters die beide

doen. Op voorhand werd het voorlichtings- en advieswerk door de contactpersoon als interessanter,

moeilijker en gevarieerder ingeschat, waarbij de medewerksters tevens meer en vooral intensiever

contact met klanten hebben.

De bezoeken aan de banken om het aanvullende onderzoek uit te kunnen voeren hebben injuni enjuli

1993 plaatsgevonden. De WEBA-analyses vonden derhalve laûer plaats dan het onderzoek met de

NOVA-WEBA maar het is uitgevoerd voordat de vragenlijstgegevens waren geanalyseerd en het

bedrijf hierover werd gei'nformeerd.

t9



TNO rapport

NIPG 94.N3 20

3. RESI.JLTATEN

3.1 Respons en beschrijving van de onderzoekspopulatie

In totaal zijn 2559 vragenlijsten verstuurd en zijn 1602 vragenlijsten binnen de gestelde termijn

terug ontvangen, een respons van 637o. Voor vragenlijst onderzoek is dit een goede respons. Ter

vergelijking: de respons van het doorlopend leefsituatieonderuoek van het CBS is in 1991 gedaald

naar minder dan SOVo (CBS, 1992). Tussen de bedrijven zijn verschillen in de respons te constate-

ren. Er zijn slechts enkele bedrijven met een respons lager dan 507o, nâmelijk het schoonmaakbe-

drijl ¿e twee kledingbedrijven en het ziekenhuis. De bank, de agrarische bedrijfsverzorging en

bouwbedrijf I hebben juist een relatief hoge respons, variërend van 77 tot 847o, zie tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ræonns nau åcdrijl

Bedñjl of instslling lerug

Bank

Agrarisdte bedrijbvezorging

Schoonmaakbedrijl

Kledingbeddjl'nieune slijl'

Kledingbedrijl'tnaditioneel'

HB0school

Winkelbedrijf

Gnfisch bedrijf

Gemeenlelilk reinigingsbedrijl

Ziekenhuis

Eouwbedrijf I

Eouwbedrijf ll

Caleringbedrijl

Politie

æ6

300

100

50

85

170

100

148

160

æ0

æ0

500

140

æ0

112

242

33

21

38

85

69

80

æ

89

156

312

78

132

84%

81%

dlTo

42Io

451"

50%

æ%

g%

56%

45%

78%

62!o

56%

66%

TOTAAL

Niet van alle bedrijven zUn gegevens verkregen over het aantal verstuurde vragenlijsten per functie;

van sommige bedrijven is dit alleen op afdelingsniveau bekend (bijvoorbeeld bij de bank) of voor

een paar grcte functies (bijvoorbeeld bij de bouwbedrijven). tn bijlage 2 is dan ook een (betrouw-

bare) schaÉing van de respons naar functie, voor zover de gegeveris hiervoor aanwezig zijn. Dezn,

tabel geeft eenzelfde beeld als tabel 3.1. Bij een klein deel van de functies is de respons lager dan
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SOVo, narnelijk bij schoonmaakpersoneel, modinettes (werkneemsters op de naai-afdeling van een

kledingbedrijÐ, drukkers, chauffeurs dagblad, reinigers, verpleegkundigevloedingsassistenten' en

het administratieve personeel van de politie. Een relatief hoge respons op de vragenlijst komt voor

bij het bankpersoneel, winkelbedienden, uiwoerders/voorlieden, overige functies in de bouw' de

agrarische bedrijfsverzorgers (zowel de zelfstandigen als de arbeiders) en de wachfneesters

(politie).

Aan de deelnemende bedrijven is gevraagd om over de afgelopen vier jaar verzuim-' WAO- en

verloopgegeveris op functieniveau te verstrekken. Van de veertien bedrijven hebben tien in meer of

mindere mate :u¡¡ dit verzoek voldaan. Eén bedrijf is tijdens het onderzoek failliet gegaan en één

bedrijf heeft laten weten niet over deze gegevens op functieniveau te beschikken Op grond van de

geleverde gegevens is voor zeventien functies het verzuimpercentage te bepalen en voor tien

functies het wAo-intredepercentage. Daar niet alle bedrijven gegevens over meerdere jaren

beschikbaar hebben gesteld, is alleen gebruik gemaakt van de gegevens over 1992' Een aantal

bedrijven heeft de gegeveris op een hoger aggregatieniveau aangeleverd; in de bouw is bijvoorbeeld

alleen onderscheid mogelijk naar staf, uitvoerders, timmerlieden en overig bouwplaatspersoneel; bij

de politie zijn de gegevens niet apart voor de rr/achÍneesters en het algemeen administratief

personeel verstrekt. In bijlage 2 is precies weergegeven over welke functies de gegevens beschik-

baar zijn. Verloopgegevens zijn vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid uiteindelijk niet bij het

onderzoek betrokken.

Zoals eerder is vermeld hebben 14 bedrijven deelgenomen aan het onderzoek en hebben 1602

werknemers de vragenlijst ingevuld. In onderstaande tabellen is de samenstelling van de onder-

zoekspopulatie, uitgespliSt naar de kenmerken functie (tabel 3'2) en geslacht' leeftijd' hoogste

opleidingsniveau, nationaliteit en arbeidsduur (tabel 3.3) weergegeven.

In totaal zijn in de onderzoekspopulatie 23 functies met minimaal l0 werknemers te onderscheiden.

Er is een goede spreiding in het soort functies: administratieve, verzorgende, dienswerlenende,

commerciële, agrarische, industriële, bouw- en transportfuncties'

Ook de vergelijking van de onderzoekspopulatie met de Nederlandse werkende bevolking naar

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en nationaliteit (tåbel 3.3) laat een positief beeld zien. Ter

vergelijking zijn in tabel 3.3 referentiegegevens opgenomen uit de Enquête Beroepsbevolking 1991

(CBS) en het Doorlopend Leefsituatieonderzoek 1989 (CBS). Er blijken slechts geringe verschillen

aan te wijzen: vrouwen in de onderzoekspopulatie zijn licht ondervertegenwoordigd, evenals
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jongeren van 15-19 jaar, werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit en deeltijdwerkers. Wel

is er sprake van een relatief grote vertegenwoordiging van werknemers met een LBO of MAVO-

opleiding en daardoor een ondervertegenwoordiging van werknemers met een MBO, HAVO, VWO,

HBO of universitaire opleiding.

Tebel 32 Verúling van de onderzælspoglatb naa¡ lwrtie

Penentsge

'))

Timmerman

Agrdrisóe bedriþvezoqing : zellsundig

Uitrcerder

Bank balþmedewerker

Polilie: wæhlrneæbr

Docenl

Veçleegkundþe

Calering medewerker

Winkelbediende

Agradsáe bedrijbvezorging : arbeider

Bank: dab enùy

Dagbladjoumalisl

Chaufleur niniging

Politie: administratief medewerker

Modinetle

Schoonmaakpersoneel

BouwvaLlsr

Reiniger

Bouw: kantoor

Leidinggererde f unctie neg

Drukker

Kleding: andec

Maatvoerderfooorman

O'ærige furrc1iæ (minder dan lien werknemers)ionbekend

æ0

166

110

90

8ô

85

78

76

70

m

63

56

48

u
44

32

æ

n
18

15

13

13

12

57

18,7

't0,4

6,9

5,6

5,1

5,3

4,9

4,7

44

44

39

35

30

27

27

20

1,7

1,7

1,1

0,9

0,8

0,8

0,7

3,6

n€g = niet €ldeß genoemd
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Tebel g.g Ver&ling van de ø&zoátspplatb naar gølæht, læftiÌd, gdleiditpsÑeau en ndixtøliþit

1. G€slacht Percenuge Relenntiepøcenuge
(EB leel)

man

vfo(M

1098

û2

68,6

31,4

61,4

38,6

2. Leelt¡d PsrcsnÞge Referentiepercenage
(EB 1æ1)

5,9

æ,2
8:l
23,6

13,2

2,0

æ,1

a,2
26,4

11,4

æ,

155

151

422
80

15-'19 jaar

N-?9ierlr
30-s9þr
40.49þr
5064þr

3. Hoogsl€ opleiding Percenage Refercntiepercenbge
(EB 1S1)

hger onderwiþ

130/ûtAVO
MBOfiAVO,VWO
HBOtuniveniÞil

10,9

26,0

12,1

21,0

70
4f¡ 6

328
106

107

671

437

135

4. Nationalileit Percenbge Refer€ntiepercsnbg€
(EB 1se1)

Nederlands(e)

niet-Nedorlards{s)

986
11

1563

2
c¡4
66

5. Arbeidsduur Perænbge Releontiepercentsge
(oLo 1e8e)

< 38 uur per neek

à 38 uur per week

Zoals verwacht mocht worden zijn er tussen de functies verschillen in kenmerken als geslacht,

leeftijd en opleiding. Er is een voldoende mate van spreiding van mannen en vrouwen, leeftijds-

groepen en opleidingsniveaus over de verschillende functies. Uiøondering hierop vormen de

fr¡ncties in de bouw, het grafrsch bedrijf en de reiniging, die (bijna) geheel bestaan uit maru¡en en

de functies data-entry, modinette en cateringmedewerker die (bÜna) geheel uit vrouwen bestaan.

Deze functie- of beroepsgebnden verschillen komen echter overeen met die in de Nederlandse

werkende bevolking (Enquêæ Beroepsbevolking 1991' CBS).

In het onderzoek waarin de NOVA-WEBA geconstrueerd en voor de eerste maal uitgetest is

(Dhondt & Hournan, lgg2), bleek de onderzoekspopulatie op een aantal punten af te wijken van de

Nederlandse werkende bevolking: relatief weinig jongere werknemers en oudere werknemers'

relatief veel hoog opgeleide werknemers en geen industriële functies. Onduidelijk was of dit van

invloed w¿r¡i op de resultaten van de betrouwbaarheids- en validiteitstoets. In het onderhavige

onderzoek is getracht de samenstelling van de onderzoekspopulatie op deze punten te verbeteren.

Uit het voorgaande blijK dat dit gelukt is: meer ouderen, meer laag opgeleiden en meer industriële-

bouw- en transportberoepen. In de volgende paragraaf wordt nader ondenocht of de kwaliteit van

31,1

68,8
æ0
710

455

11 13



TNO rapport

NIPG 94.ffi3

de NOVA-WEBA verandert indien de toetsen gebaseerd worden op deze nieuwe, anders samenge-

stelde onderzoekspopulatie.

Al met al kan geconcludeerd worden, dat de onderzoekspopulatie voldoet aan de vooraf gestelde

criteria. De populatie is voldoende groot van omvang, er is een goede spreiding naar bedrijfstak en

naar het soort functies en de samenste[ing naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsduur

komt goed overeen met die van de Nederlandse werkende bevolking. De onderzoekspopulatie

vormt derhalve een goede basis voor het onderhavige onderzoek.

3.2 Kwaliteit van de NOVA-WEBA

3.2.1 lnteme consisitentie van de NOVA-WEBA schalen

Uitgangspunt voor de analyses van de psychometrische eigenschappen van de NOVA-WEBA zijn

alle items in de NOVA-WEBA. Tabel 3.4 bevat het resultaat van de item-analyses op de NOVA-

WEBA schalen. 'Evenwicht tussen gemakkelijke en moeilijke taken' is samengesteld op basis van

drie iæms en vormt geen schaal.

Met uiøondering van 'kortcyclische taken' vertonen alle welzijnscondities een goede inteme

coruistentie. De schaal 'kortcyclische taken' heeft een lage homogeniteit, hoewel deze hoger is dan

die in het vorige onderzoek (Dhondt en HouEnan, 1992). De samenhang tussen de twee componen-

ten van deze schaal, 'mate van eentonigheid' en 'lengte van de cyclusduur', blijft aan de matige

kant. Hier dient opgemerkt te worden dat de Cronbach alpha alleen al omwille van het feit dat deze

schaal uit twee vragen bestaat laag uitvalt. De berekeningswijze van deze homogeniteitscoëfficiënt

is zodanig dat de constante waarmee de te berekenen onderlinge samenhang van de vragen wordt

vermenigvuldigd geringer is bij een kleiner aantal vragen. Wat betreft het nieuwe item 'werkover-

leg' (in 'organiserende taken'), kunnen we vaststellen dat dit item goed past binnen de schaal.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de inteme consistentie van de NOVA-TWEBA schalen

goed is. Deze conclusie volgde eveneens uit het onderzoek van Dhondt en HouÍnan Q9n).
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Tabet 9.1 lnlcrap ættsisnnde nn de I NOVA']UEBA schalen

n vrågen

1 Volledigheid

2 organiserende taken

3 Korlcyclische trk€n

4 Moeilijkheidsgraad:

a Ewnwidrl tussen gemaklalijlo

laken

b Moeilijkheid

5 Aumnomþ

6 Conacmogeliikheden

7 lnlormalievooaienin g

I Werldruk
a taakeisen

b regelproblemen

c verantwoodeliildeden

9 emotionele belasling

3

I
10

6

11

17

5

7

6

7

71

73

49

.72

.73

.71

.73

,75

.71

.57

.68

,64

18 ('11 itomscorss)

5

4 (2 iterscoræ)

en moeilijke

Totaal
91 (82 itemscores)

3.2.2 Schaalstructuur van de NOVA-WEBA

In tabel 3.5 worden de samenhangen tussen de NOVA-WEBA schalen weergegeven. Uit deze tabel

blijkt dat, evenals in het eerdere onderzoek, de conelaties laag of matig (lager dan .40) zUn. Deze

lage conelaties duiden erop dat de verschillende NOVA-WEBA-schalen in grote mate onafhankelij-

ke informatie opleveren. De in het vorige onderzoek geconstateerde geringe samenhang tussen de

negen NOVA-WEBA-schalen onderling is dus stabiel.

Aan de hand van een factoranalyse is de schaalstructuur van de NOVA-WEBA onderzocht. Er is

zowel gekeken naar de dimensionaliteit van de totale NOVA-WEBA die uit 89 items bestaat

(evenwicht is samengesteld uit 3 items), als naar dimensionaliteit van de 7 oorspronkelijke WEBA-

condities die in deze versie uit 65 items bestaat. De resultaten van deze laatste factoranalyse zijn

vergelijkbaar met die van het vorige onderzoek (Dhondt en Houtman, 1992)'



Tabel 3.5 Conelaties ùssen de negen NOVA-WEBA+dralen onderling.

1326Sn<1602 Volledigheil Organiserende Kortcyclisdle Moeilijkheid Autonom¡s ConhclmogÊ lnformati+
hken hlon lijkheden vooziening

Ercnwicht Taakeisen Regelpro- Veranlwoor-

blemen delijkheden

ì^{ov
\ô siÀ,\
XO({+

1 Volledigheid

2 Organiserende hken .33-

3 Kortcyclische talten .22"

4b Moeilijkheid -.20"

5 Aulonomie .26'

6 Contactnogelijk- .00

heden

7 lnformatievooniening 07'

4a Evenwichl tussen .17"
gemakkelijke €n moÊi-

hJko bken

8a Taakeisen

8b Regelproblemen -.17"

&Venntwoodelijkhe -.34"
den

9 Emolionele belasting -.06'

-.10*

.29-

-.33"

.2T',

,1r'

-.1 5"

-.26"

-.33'

-.1 1"

-.33"

14'

.0t

.0r

-.08'

-.13"

-.08"

.05

- 29-

.36*

3r'

.34'

.25"

.05

.05

.04

.01

.10"

.21*

.2r
-01

.2r

.01

-.1r

-.1r

-.12"

-01

07 -03

11"

26'

13"

26"

10"

14"

't4*

08-

10'

1r

.t 5"

-03

-12*

18. 39' .22"

': p < 0.05

": p < 0.001
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Voor zowel de g9 als de 65 item-versie is eerst gekeken naar de 'scree-plot' op basis van de

principale componentenanalyse.

De 'scree-plot' op de 89 itemversie heeft als meest optimale oplossing een 9-factoroplossing (zie

bijlage 3). Dit is precies het aantal schalen dat opgenomen is in de NOVA-WEBA- Deze 9'

factoroplossing verklaart echter slechts 34,480 van de variantie, hetgeen betekent dat er veel items

zijn die niet of niet veel bijdragen aan de 9 onderscheiden factoren. De lading van de items op de 9

factoren op basis van een Varimax-rotatie waarbij de dimensies zo geroteerd zijn dat ze onderling

maximaal onaftrankelijk zijn (bijlage 3) levert factoren op die als volgt kunnen worden benoernd:

factor l; organiserende taken: op deze factor laden alle items van 'organiserende taken', waarbij

overigens de lading van de vraag over het werkoverleg relatief gering is. Vragen over

volledigheid ten aarzien van methode, en beslissingen over wanneer men taken uiwoert

(autonomie) laden ook op deze factor.

factor 2; emotioneel belastende factoren en regelproblemen: op deze factor laden de vragen van de

schaal 'emotioneel belastende factoren'. De vraag naar discriminatie naar sexe doet het

relatief slecht. Vragen uit andere schalen die op deze factor een factorlading van meer dan

.40 hebben zijn een aantal vragen uit het gedeelte 'regelproblemen' uit de 'werkdruk'

schaal (vaak beslissingen met gevolgen moeten nemen; vaak moeten improviseren; werk

looptvaak anders dan gepland), de vraag of men geconfronteerd wordt met tegenstrijdige

verwachtingen (informatievoorziening) en een vrÍng over vaak voor onverwachte

gebeurtenissen geplaatst zijn (moeilÜkheid)'

factor 3'. verantwoordetijkheid: deze factor omvat alle vragen over 'verantwoordelijkheid' ('werk-

druk'), vooral de items over verantwoordelijkheid voor anderen en voor de organisatie

laden hoog op deze factor. Twee vragen van organiserende taken, samen met twee vragen

van volledigheid (ondersteunende taken) die al op factor 1 laadden, laden eveneens op

deze factor.

factor 4: informatievoorziening: deze factor omvat alle items van 'informatievoorziening'. Drie

items, 'krijgt u tegenstrijdige opdrachten', 'hoort u van collega's hoe goed uw produktie

is?' en 'krijgt u informatie over de prestaties van het bedrijn' laden niet erg hoog op de

factor.

factor 5: autonomie: deze factor omvat alle vragen over autonomie.

factor 6.. contactmogetijkheden; op deze factor laden alle items over 'contacÍnogelijkheden'.

factor 7: moeilijkheid: op deze factor laden de vragen over de moeilijkheidsgraad.

factor 8: taakeisen en kortcyclisch werk: deze factor bestaat uit de vragen over taakeisen (in
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'werkdruk') en de twee vragen over kortcyclische taken.

factor 8: autonomie, met ncune ten aanzien vøn de taak: de vragen die autonomie æn aanzien van

de taak zelf (onderbreken, tempo variëren, tijdstip 'klaar' zplf vasßtellen laden vooral op

deze factor. De vragen die autonomie Lo.v. de werkwijze meten hebben alle een factorla-

ding < .40.

factor 9: volledigheid: op deze factor laden de meeste vragen van volledigheid, zowel voorberei-

der¡de als ondersteunende taken.

Deze factoroplossing sluit redelijk goed aan brj de schaalstructuur van de vragenlijst. Opvallend is

dat de twee vragen over kortcyclische taken niet, zoals in het voorg¿urnde ondezoek, vallen onder

verschillende factoren maar s¡rmen met taakeisen één aparte factor vormen. Werkdruk valt, zoals

kon worden verwacht, duidelijk in drie vragenclusters uiteen, waarbij 'regelproblemen' niet

duidelijk herkenbaar terugkomen in de factoroplossing.

De factoranalyse op basis van de vragen uit de eerste zeven schalen die de oorspronkelijke WEBA-

condities meten taat zien dat een 6- of 9-factoroplossing optimaal is (zie bijlage 3). De schaalstruc-

tuur van de NOVA-WEBA is echter ook in de 6 factoren-oplossing goed te herkennen.

In vergelijking met het onderzoek van Dhondt en HouÍnan (1992) is de in dit onderzoek gevonden

factoren-oplossing beter interpreteerbaar. De factoren die in dit ondezoek naar voren komen zijn

vrijwel geheel te benoemen als de zeven welzijnscondities die aan de WEBA ten grondslag liggen.

3.2.3 Samenhang van de NOVA-WEBA met verwante en niet-verwante schalen

De autonomieschaal van de NOVA-WEBA bevat een vertaling van de vragen over autonomie uit

de JCQ (Kara.sek, 1985) en de schaal over 'werkdruk' bevat, naast regelproblemen en verantwoor-

delijkheid, de vertaalde vragen over psychologische taakeisen uit de JCQ @hondt en Houtnan,

1992). De vragen over autonomie uit de JCQ betreffen voomamelijk vragen over autonomie ten

aattzien de werkwijze eî zullen hier worden aangeduid als 'werkwijze-autonomie'. 'Decision

latitude' betreft naast autonomie ('authority over decisions') ook 'skill discretion' dat hier vertaald

wordt als 'vaardigheidsmogelijkheden' (eigenlijk meet deze schaal de mogelijkheid om vaardig-

heidsmogelijkheden toe te passen en verder te ontwikkelen). Van deze uit de JCQ vertaalde schalen

zijn in bijlage 4 de inteme consistenties op basis van het huidige onderzoeksmateriaal opgenomen.
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Al deze schalen blijken een redelijke tot goede homogeniteit te vertonen.

In het Karasek-model worden de schalen 'vaardigheidsmogelijkheden' en 'werkwijze-autonomie'

gesommeerd. De analyses die zdn uitgevoerd op het materiaal van het voorgaande ondezoek laten

echter geen samenhang tussen deze schalen zien. Er is daarom voor gekozen ook in dit onderzoek

deze schalen apart te houden in de uit te voeren analyses. De conelaties tussen de 'Karasek'-

schalen en de NovA-wEBA schalen zijn ook in bijlage 4 opgenomen

De samenhang tussen de NOVA-WEBA schalen en de JCQ kan als volgt worden samengevat:

- De mogelijkheid om 'vaardigheidsmogelijkheden' toe te passen en te onþlooiien hangt

' ,a*.n met meer 'volledigheid', meer 'organiserende taken', minder 'kortcyclische taken',

en weinig 'evenwicht tussen gemakkelijk en moeilijke taken' en met een hogere 'moeilijk-

heidsgraad' . Deze correlaties zijn matig tot redelijk hoog'

- Het hebben van veel 'taakeisen' hangt nauwelijks samen met de NOVA-WEBA schalen:

meer 'taakeiæn' hangt matig s¿ìmen met een hogere 'moeilijkheidsgraad' en weinig

'informatievoorziening'. Veel 'taakeisen' hangt echter ook redelijk samen met veel

regelproblemen, een subschaal van 'werkdruk'.

- 'Autonomie' (over werkwijze) vertoont eveneens weinig samenhang met de NOVA-

WEBA schalen. Uitzondering is de hoge correlatie met 'autonomie' maar deze samenhang

is geflatteerd omdat de JCQ-schaal met betrekking Ûot autonomie deel uitrnaakt van de

NOVA-WEBA schaal over autonomie ('autonomie' correleert met zicluelÐ.

De resultaten die in deze tabel zijn opgenomen komen in belangrijke mate overeen met die van het

onderzoek van Dhondt en Houtman (lgg}). De conclusies uit dat onderzoek betreffende de

samenhang tussen de NOVA-WEBA en de Job demands' en 'decision latitude' schalen uit de JCQ

kunnen dan ook grotendeels worden overgenomen. Deze conclusie was dat er slechts in heel

geringe mate sprake is van convergentie tussen de NOVA-WEBA en de JCQ-schalen. De gevonden

convergentie is bovendien niet geheel in de verwachte richting: vooral de correlaties tussen

'vaardigheidsmogelijkheden' en de NOVA-WEBA schalen zijn, in verhouding tot de andere JCQ-

schalen, relatief veel en hoog.

Om de convergente en divergente validiteit van de NO\IA-WEBA verder te onderbouwen zijn de

samenhangen onderzocht tussen de NOVA-WEBA schalen en arbeidsvoonraarden (twee zelf

geconstn¡eerde schalen) en ervaren arbeidsbelasting (vijf schalen uit de Vragenlijst Arbeid en
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Gezondheid en een schaal uit Vragenlijst Houding Beweging en Gezondheid). Voordat deze

samenhangen zijn onderzocht is echter eerst de homogeniteit van deze schalen bekeken

In bijlage 3 is ook de inteme consistentie van deze schalen opgenomen. De schalen 'autonomie

over werktijd' en 'wer*zekerheid' leveren lage Cronbach alpha's op. De Cronbach alpha's zijn zelfs

nog wat lager dan die uit het vorige onderzoek (Dhondt en HouEnan, 1992). Deze schalen zijn

vanwege hun onvoldoende homogeniteit derhalve niet verder in de analyses betrokken. De schalen

met betrekking tot de ervaren arbeidsbelasting uit de VAG en de VHBG hebben wel een redelijk

tot goede inteme consistentie.

In bijlage 4 worden de conelaties weergegeven van de NOVA-WEBA-condities met de ervaren

belasting-schalen. De resultaten hiervan kunnen als volgt worden samengevat:

Arbeidsinhoud (VAG):

Deze schaal correleert hoog met 'kortcyclische taken' en redelijk hoog met 'evenwicht gemakkelij-

ke/moeilijke taken'(resp. .65 en.56). De overige correlaties zijnlaag totmatig hoog.

Inspanning (VAG):

Deze schaal vertoont weinig samenhang met de NOVA-WEBA schalen. Er is alleen een redelijk

hoge correlatie met 'taakeisen' (.58).

W erkor g ani satie (V AG ) :

Ook deze schaal correleert in geringe mate met de NOVA-WEBA. Uitzondering vormen de redelijk

hoge correlaties met 'informatievoorziening', 'taakeisen en 'regelproblemen' (respectievelijk .47,

.42, .52).

Leiding en collega's (VAG):

Deze schaal vertoont alleen met 'informatievoorziening' een redelijke samenhang (.52). Deze

conelatie kan worden vergeleken met de correlatie uit het voorgaande onderzoek tussen 'informa-

tievoorziening' en de schaal 'ondersteuning chef'. In de VAG-schaal hebben vier van de vijf items

te maken met de chef: goede 'informatievoorziening' hangt dus samen met goed 'leiding geven'.

Fysische factoren (VAG):

Deze schaal vertoont geen samenhang met de NOVA-WEBA schalen.

Fysieke belasting (VHBG):

Ook deze schaal vertoont geen samenhang met de NOVA-WEBA schalen.

De verwachte convergentie tussen de NOVA-WEBA en de ondezochte schalen komt slechts

gedeeltelijk uit de verf. Dat 'arbeidsinhoud' (VAG) samen zou hangen met moeilijkheid en

'kortcyclische taken' lag enigszins in de lijn van de verwachting. Er werd echter geen relatie

gevonden met 'volledigheid'. Verwacht maar niet gevonden zijn een significante samenhang tussen
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'contacgnogelijkheden' en 'regelmogelijkheden' met 'leiding en collega's' (VAG). Vooral de relatie

met contacÍnogelijkheden had voor de hand gelegen omdat deze schaal bii uitstek condities schept

voor (al dan niet functionele) relaties op het werk. Tevens is niet gevonden dat 'organiserende

taken' samenhangt met'werkorganisatie' (VAG)'

De venpachte afwezigheid van samenhangen tussen de NOVA-WEBA schalen en 'arbeidsomsÍul-

digheden' ('fysisch belastende factoren' uit de VAG en 'fysiek belastende factoren' uit de VHBG)

was verwacht. Daardoor wordt de divergente validiteit van de NOVA-WEBA ondersteund.

3.2.4 Rangorde in functies

In tabel 3.6 zijn de gemiddelde scores op de NOVA-WEBA schalen, gezondheid en welbevinden

weergegeven voor de 18 grootste functies (met minima l20 f€spondenten). Op alle onderscheiden

aspecten verschillen de functies significant. In de tabel is weergegeven welke functies de hoogste

score hebben (meest ongunstig) en welke de laagste score hebben (meest gpnstig).

Een grafische weergave van de rangorde van functies op elke NOVA-WEBA schaal en op de

indicatoren van gezondheid en welbevinden is opgenomen in bijlage 6. Een aantal functies valt

hierbij op:

- Data-entrv personeel heeft de meest kortcyclische taken en het minst vaak afwisseling

tussen makkelijke en moeilijke taken. Daamaast hebben ze het minst vaak te maken met

regelproblemen, met verantwoordelijkheden en met emotionele belasting. Op het terrein

van gezondheid en vooral welbevinden scoren ze opvallend slecht de hoogste verloopge-

neigdheid, het minst tevreden met het werk en het hoogste aantal bewegingsapparaatklach-

ten.

- Docenten hebben het mocilijkste werk en het minst vaak kortcyclische taken Daameast

hebben ze het laagste aantal verzuimdagen in de afgelopen zes maanden en het laagste

aantal bewe gingsapparaatkl achten.

- Modinettes vallen vooral op door de hoge VOEG- en gezondheidsklachten-score en de

hoge medische consumPtie.
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Reinisers hebben het minst vaak volledigheid in het werk en organiserende taken.

Caterins-medewerkers hebben de minste autonomie in het werk, maar ook de minste

emotionele belasting. Daarentegen hebben zE een zeer hoge medische consumptie.

Uitvoerders hebben het meest volledige werk, met de meeste organiserende taken, de

meeste autonomie, maar ook met de meeste taakeisen en de meeste verantwoordelijkhe-

den Ten aanzien van hun gezondheid en welbevinden scoren 7ß zaeÍ gunstig. Ze hebben

de hoogste tevredenheid met het werk, de minste medische consumptie en de minste

be wegingsapparaatklachten.

Bouwvakkers vallen vooral op door hun gezondheid en welbevinden. 7æ hebben de

laagste verloopgeneigdheid. de laagste VOEG-score en het hoogste aantal verzuimdagen in

de afgelopen zes maanden.

Zelfstandiee aerarische bedriifsverzorsers hebben het meeste evenwicht tussen moeilijke

en makkelijke taken, de minsæ taakeisen, maar ook de minste contacÍnogelijkheden.

Tevens hebben ze de laagste voEG- en gezondheidsklachten-scofe.

De arbeiders in de aerarische bedriifwerzorsins hebben de laagste taakeisen en de beste

informatievoorziening.

De wachtmeesters hebben daarentegen de minsæ informatievoorziening, de meeste

regelproblemen en ook de hoogste emotionele bela.sting.

De rangorde in functies komt in grote lijnen in belangrijke mate overeen met wat tegen de

achtergrond van de literatuur kon worden venvacht: een relatief ongunstige positie van laag

administratief personeel, dienstverlenende functies met laaggeschoold personeel, en industrie'le

functies, met name op aspecten van 'regelmogelijkheden' en een relatief gunstige positie op deze

'regelmogelijkheden' van relatief hoogeschoolden uit de dienstverlening, docenten en leidinggeven-

den (uitvoerders) die daarbij vaak relatief ongunstig scoren op (kwantitatieve) taakeisen.

3.3 Samenhang van de NOVA-WEBA met indicatoren van gezondheid en welbevinden

3.3.1 De NOVA-WEBA, gezondheid en welbevinden naar geslacht, leeftijd en opleiding

ln deze paragraaf wordt, voorafgaand aan een bespreking van de relaties tussen de NOVA-WEBA

en de indicatoren van gezondheid en welbevinden, eerst enig inzicht gegeven in de scores op de
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welzijnsrisico's, gemeten met de NOVA-WEBA, gezondheid en welbevinden bij een aantal groepen

in de ondezoekspopulatie.

Over het algemeen zijn er (na toetsing door middel van variantie-analyse) significante verschillen te

constateren in de NOVA-WEBA scores tussen mannen en vrouwen, de verschillende leeftijds-

groepen, opleidingsniveaus en sü)rten dienstverband. Gezien het groæ aantal respondenten is te

venvachten dat relatief kleine verschillen al significant zijn. De beækenis van de verschillen is

derhalve interessanter dan het feit dat de verschillen significant zijn. Ten aanzien van de betekenis

van de verschillen valt het volgende op:

- Vrouwen hebben gemiddeld meer dan mannen onvolledige taken, meer kortcyclische

taken, minder afwisseling tussen moeilijke en makkelijke taken en minder autonomie in

het werk. Mannen hebben gemiddeld meer dan vrouwen moeilijk werk, minder contact-

mogelijkheden, meer regelproblemen, meer verantwoordelijkheden in het werk en een

hogere emotionele belasting.

- Jongeren hebben gemiddeld minder volledig werk, meer kortcyclische taken, minder

moeilijk werk, minder taakeisen en minder verantwoordelijkheden. Ouderen hebben

gemiddeld minder contactmogelijkheden. Dertigers hebben de meesûe autonomie en de

hoogsæ emotionele belasting.

- Naarmate het opleidingsniveau hoger is zijn er ook meer organiserende taken, minder

kortcyclische taken, meer moeilijke taken, meer taakeisen en meer regelproblemen in het

werk. Voldoende afwisseling in makkelijke en moeilijke taken komt het meest voor bij

werknemens met een middelbare beroepsopleiding. De laagst opgeleiden hebben gemid-

deld het minst volledige werk en de geringste autonomie in het werk. De hoogst opgelei-

den hebben gemiddeld de geringste contactmogelijkheden, maa¡ ook de laagste emotionele

belasting.

In bijlage 5 is dit weergegeven voor de kenmerken geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Deze

tabel is gebaseerd op alle werknemers uit een functie met minimaal 20 respondenten (n-max=1474\.

Ook in gezondheid en welbevinden zijn er verschillen te zien tussen de groepen, zie ook bijlage 5.

Deze verschillen zijn als volgt samen te vatten:

- Vrouwen hebben gemiddeld een grotere verloopgeneigdheid, iets meer gezondheidsklach-

ten (een ies hogere VOEG-score), een grotere medische consumptie en meer bewegings-

apparaatklachten.

- Naarmate de werknemers ouder zijn is de verloopgeneigdheid minder hoog, het aantal
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gezondheidsklachten hoger (de VOEG- en de gezondheidsklachten(VAG)-score hoger)

evenals het aantal bewegingsapparaatklachten

- De verloopgeneigdheid neemt toe met een hoger opleidingsniveau. Het aantal dagen dat in

de afgelopen zes maanden verzuimd is en het aantal bewegingsapparaatklachten neemt

juist af. Bij de VOEG-score is geen duidelijke opleidingstrend te zien: werknemers met

een LBO-opleiding hebben de hoogste score, met een MBO-opleiding de laagste scor€.

Al met al kan geconcludeerd worden dat er aanzienlijk verschillen zijn in de scores op de NOVA-

WEBA schalen, gezondheid en welbevinden naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en functie. Bij

het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag naar de relatie tussen de NOVA-WEBA schalen

en gezondheid en welbevinden dient hiermee rekening gehouden te worden. Geslacht, leeftijd en

opleidingsniveau zullen in de analyses worden betrokken als 'verstorende variabelen'. Voor de

functiegroepen die groot genoeg zijn (> 50 respondenten bevatten) zullen aparte analyses worden

uitgevoerd.

3.3.2 Samenhang tussen de NovA-wEBA, gezondheid en welbevinden

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenhang tussen de NOVA-WEBA schalen onderling en

indicatoren voor gezondheid en welbevinden. In bijlage 7 zlin de correlaties tussen de indicatoren

van gezondheid en welbevinden onderling en tussen de NOVA-TWEBA schalen en deze indicatoren

weergegeven. Hieruit blijkt dat de samenhang tussen de indicatoren voor gezondheid en welbevin-

den onderling in de meeste gevallen gering tot matig is. Uitzondering vormt de relatie tussen l)

verloopgeneigdheid en arbeidssatisfactie, 2) VOEG-score en gezondheidsklachten-score, 3)

bewegingsapparaatklachten en VOEG-score, 4) bewegingsapparaatklachten en gezondheidsklachten-

score en 5) medische consumptie en het gerapporteerde aantal kalenderdagen ziek thuis in de

afgelopen zes maanden. De conelatie is bij deze indicatoren (redelijk) hoog. Dit ligt voor de hand

omdat sommige items uit de verschillende schalen op elkaar lijken.

De correlaties tussen de NOVA-wEBA schalen enerzijds en de indicatoren van gezondheid en zijn

gering tot matig. De hoogste correlatie is die tussen taakeisen en de gezondheidsklachten-scorc

(e.35).

Hoewel de correlaties tussen de individuete NOVA-WEBA schalen en de indicatoren voor

gezondheid en welbevinden gering tot matig zijn is het van belang te kijken naar de mate waarin de
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NOVA-\ryEBA als geheel de verschillen in de scores op de gezondheids- en welbevinden

indicatoren verklaart. Hiervoor zijn multivariate regressies uitgevoerd op individueel en op

functieniveau.

Bij de beschrijving van de statistische analyse is reeds ingegaan op de verschillende onderdelen van

de multipele regressie-analyse. De analyses zijn op drie verschillende manieren uitgevoerd.

Model 1: Allereerst is op j41!jy!f!E!_g!gqg, onderzocht wat de multipele samentrang is

tussen de NOVA-WEBA schalen en indicatoren voor gezondheid en welbevin-

den. Per indicaor is de relatie onderzocht met alle NOVA-WEBA schalen. Met

deze analyses worden verschillen in gezondheid en welbevinden tussen individu-

en verklaard door verschillen in welzijnsrisico's tussen en binnen functies.

Op functieniveau zijn dezelfde relaties ondezocht. Enkele indicatorcn, de

bedrijfsgegevens over ziektevezuim en WAO-intrede, zijn alleen op functieni-

veau en soms zelfs alleen op bedrijfsniveau beschikbaar. Voor de andere

indicatoren is iedere werknemer de gemiddelde 'frlnctiescore' toegewezen. Met

behulp van deze analyses worden verschillen in gezondheid en welbevinden

alleen verklaard door verschillen in risico's tussen de functies.

Model2:

Tenslotte is gekeken naar dezelfde relaties binnen een aantal grote functiegroepen, groepen waawan

minimaal 50 werknemers in het gegevensbestand waren.

Analyses op de totale onderzoekspopulatie:

In tabel 3.7 is een samenvatting van de resultaten van de regressieanalyses op individueel niveau

voor alle indicatoren van gezondheid en welbevinden weergegeven. Per aspect van gezondheid of

welbevinden zijn de Beta-coëfficienten van de NOVA-WEBA schalen die significant bijdragen aan

de verklaring van individuele verschillen in de score op de aftankeldke variabelen weergegeven,

rekening houdend met de verstorende variabelen geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Ook is voor

ieder aspect van gezondheid of welbevinden aangegeven hoeveel procent van de individuele ver-

schillen in de scores in het totaal wordt verklaard en wat de toename is wanneer, na de variabelen

geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, ook de NOVA-WEBA schalen in de regressie worden

toegevoegd. In bijlage 8 zijn ook de resultaten van de regressie-analyses waarbij geen rekening is

gehouden met de verstorende variabelen weergegeven.
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Tabol s.7 De rehlies ù¡ssen de irdividuele Ecores op d€ NOVA-WEBA en l€ßchillende asp€deí v'an gezondheitJ en welbevinden, rekenir¡

hor¡dend met individueþ wrschillen in gælacht, leeftiþ en opleidingsniveau. De nriabele 'veauim' die b opgenonen in de tabd b

gemebn mer de wagenlþt (vrlst). ln Oã ød zi¡n de Beanewichon we€rgogey€n wr de risico's die eþnilicanl bijdragen aan de

wrtlaard€ variantie.
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Niet alle informatie was op individueel niveau beschikbaar.Tn zijn het ziekteverzuimpercentage en

het rwAO-intredepercentage alleen op functieniveau verkregen. In tabel 3.8 zijn de resultaten van de

regressie-analyses op functieniy¿d¡r samengevatr rekening houdend met verschillen tussen functies in

geslachL leeftijd en opleidingsniveau. ook van de regressies op functieniveau zun resultaten

waaòij niet gecorrigeerd is voor de verstorende variabelen opgenomen in bijlage 8.

De informatie in tabellen 3.7 en 3.8 kunnen als volgt worden samengevat:

- De verklaarde variantie van zowel de regressie-analyses op individueel- als op functieni-

veau is gering tot matig hoog, variërend tussen de ll%o en de 227o. Dit geldt echter niet

voor de op functieniveau gemeten indicatoren vezuimpercentage en WAO-intredepercen-

tage (bedrijfsgegevens in plaats van vragenlijstgegevens). Beide hangen beduidend sterker
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Tabel 3.8 De relalies û¡ssen de lurcliæcotes op de NOVA-WEBA en wrschillende asp€dsr nn gezordheid en welbevinden, rekening houderd ma
wachillen in gælaô|, leefliþ en opleidingsniveau, ln deze label b zoml hel vezuim gemeten met d€ wegenliþt (vris0 eb do

bedrijlsinftrmalie over ver¿uim (bedrijbinlo) opgeru¡orì. ln de label ljn alleen de Beunewichon opg€nomen van de risico's die
sþnilient brjdagen aan de wrtlaade varianlþ.

SCHML Verloopge Arbddsdis- VOEG VAG- M€di- Vera¡im Kladrbn Ver¿rim WAOìntÞ
nei¡d satbfaclie g€zond- sóe (vrbt) bew.app. (b€drijþ d€

heki6- con- inlo) (b€drijb-

kladtten sumplie inb)
n=799 n=802 n=796 n=800 n=785 n=80 n=7ô6 n=Tl1 n=501
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samen met de negen welzijnsrisico's. De verklaarde variantie is hierbij 307o, respectieve-

lijk 27Vo.

De verklaarde variantie met betrekking tot medische co¡rsumptie en het zelf gerapporteer-

de aantal kalenderdagen ziek thuis in de afgelopen 6 maanden is daarentegen echter juist

uitermate gering: een totaal verklaarde variantie van respectievel|k 4 en 3Vo.

De totaal verklaarde variantie neemt over het algemeen zeer licht toe indien geconigee¡d

wordt voor de invloed van geslacht. leeftijd en opleidingsniveau. Alleen bij het venuim-

percentage en het WAO-intredepercentage (op functieniveau) is er een duidelijke toename
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te zien indien ook geslacht, leeftijd en opleidingsniveau in het model zijn opgenomen: een

toename tot respectievelijk 46vo en 42Vo. Wanneer eerst deze verstorende variabelen in het

regressiemodel worden gebracht wordt aanvankelijk 36Vo, respectievelijk 3l%o van de

variantie verklaard en verhoogf het toevoegen van de NOVA-WEBA-schalen de totaal

verklaarde variantie slechs met 107o, respectievelijk llVo.

De samentrang tussen welzijnsrisico's en de 'vragenlijst'-indicatoren voof gezondheid en

welbevinden op irdividueel niveau verschilt weinig van die op functieniveau.

Meer klachten op het gebied van welbevinden hangen vooral samen met meer kortcycli-

sche taken, onvoldoende evenwicht tussen makkelijke en moeilijke taken, minder

informatievoorziening, veel taakeisen en een lagere leeftijd.

Meer gezondheidsklachten en meer problemen van het bewegingsapp¿¡raat hangen sarnen

met een grotere volledigheid, minder organiserende taken, meer kortcyclische taken,

minder informatievooziening, meer taakeisen, meer regelproblemen, een hogere leeftijd

en een lager opleidingsniveau.

Met de gezondheidsindicator bewegingsapparaatklachten zijn op individueel niveau en op functieni-

veau nog extra regressie-analyses verricht. De variabele fysieke belasting in het werk is daaóij als

extra verstorende variabele opgenomen (zie bijlage 8). Zoals werd venvacht op basis van de

literatuur op dit gebied, blijkt ook hier dat fysieke belasting een belangrijke verklarende factor is

voor bewegingsapparaatklachten maar dat de relatie tussen de welzijnsrisico's en deze klachten

blijft bestaan (bijlage S). De ver*laarde variantie van de modellen mét fysieke belasting is duidelijk

hoger dan die van de modellen zonder deze variabele: zonder fysieke belasting is de verklaarde

variantie lSZo (rekening houdend met verstorende variabelen), met fysieke belasting tussen de 237o

(functieniveau) en 2SVo (individueel niveau). Tevens valt op dat door te corrigeren voor fysieke

belasting het belang van met name organiserende taken bij de verklaring van bewegingsappar¿nt-

klachten veel minder wordt. De bijdragen van de andere welzijnsrisico's aan de verklaring van deze

klachæn nemen niet of nauwelijks af en blijven significant. Meer bewegingsapparaatklachten

hangen samen met meer kortcyclische taken, meer taakeisen, meer regelproblemen en minder

verantwoordelijkheden. Een opvallende wijziging die nog wel optreedt betreft de versÛorende

variabelen. Wanneer geen rekening gehouden wordt met fysieke belasting speelt vooral een lage

opleiding een rol van betekenis. Wanneer hiermee wel rekening gehouden wordt is de samenhang

met opleidingsniveau niet significant maar is er wel een signifrcante samenhang met geslacht:

vfouwen rapporteren meer (check) bewegingsapparaatklachten dan mannen.
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Op functieniveau hangt een hoger vezuimpercentage vooral s¿ìmen met meer volledigheid, minder

organiserende taken, een geringere moeilijkheidsgraad, minder autonomie, meer contacÍnoge-

lijkheden en een lager opleidingsniveau (bijlage 8).

De relatie tussen welzijnsrisico's en het WAO-intredepercentage op fu¡rctieniveau is met conectie

voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau duidelijk anders dan zonder correctie. Tnnder correctie

hangt op ñ¡nctieniveau een hoger WAO-intrede-percentage, evenals een hoger verzuimpercentage.

samen met meer volledigheid, minder organiserende taken, een geringere moeilijkheidsgraad,

minder autonomie en me€r contactmogelijkheden. Indien rekening gehouden wordt met verstorende

variabelen hangt een hoger rüAo-intrede-percentage samen met meer volledigheid, minder

organiserende taken, minder kortcyclische taken, meer contacEnogelijkheden, minder verantwoorde-

lijkheden, 'vrouw-zijn', 'ouder zijn' en 'lager opgeleid' zijn.

De resultaten van de regressie-analyses leveren soms onven¡vachte resultaten op: met name de

NOVA-TWEBA schalen 'volledigheid' en 'contactmogelijkheden' hangen, weliswaar niet bijzonder

hoog maar wel consistent, in tegengestelde richting dan verwacht samen met de aspecten van

gezondheid. Het is niet direct duidelijk wat hiervoor een verklaring kan zijn.

Ana ly s es bi nne n functi es :

Regressie-analyses werden ook bfnnen functies uitgevoerd wanneer er minimaal 50 respondenten

binnen die functie aan het onderzoek deelnamen. Enkele functiegroepen bleken bij de multivariate

regressies zoveel uiwal te vertonen dat het aantal personen in de regressies minder was dan 50. In

dat geval werden dan ook geen analyses binnen de betreffende functiegroepen uitgevoerd.

Uiteindelijk zijn er zeveî multipele regressie-analyses binnen functies uitgevoerd: voor de functies

van timmerman, uiwoerder, bank: baliemedewerker, winkelbediende, zelfsøndige agrarische

bedrijfsverzorging, verpleegkundige en wachtmeester. Bij de analyses is rekening gehouden met

verschillen in leeftijd. De geringe spreiding van de variabelen geslacht en opleidingsniveau binnen

functies liet het niet toe om ook voor deze variabelen te controleren. De resultaten zijn weergege-

ven in bijlage 9.

De algemene informatie in deze bijlage kan als volgt worden samengevat:

- In veel gevallen leveren de analyses geen significante verklaring van individuele verschil-

len in scores op aspecten van gezondheid en welbevinden op. Dit is het geval bij alle

analyses met betrekking tot medische consumptie en aantal gerapporteerde kalenderdagen

vezuim in de afgelopen 6 maanden en bij bijna alle analyses met betrekking tot bewe-
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gingsapparaatklachten. Verder speelt dit vooral een rol bij verpleegkundigen. Dit betekent

dus dat veel van de verklaarde variantie in medische corrsumptie, gerapporteerd ziektever-

zuim en klachten van het bewegingsapparaat die werd gevonden in de analsyes op de

totale onderzoekspopulatie fu nctiegebonden verschillen betrof.

Ten aarzien van andere aspecten van gezondheid en welbevinden bleek de verklaarde

variantie binnen functies over het algemeen groter te zijn dan die in de totale onderzoeks-

populatie. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de spreiding van deze scores binnen

functies geringer is dan de spreiding van deze scorcs in de totale orderzoekspopulatie

zodat al gauw een groter percentage van de scofe-nmge 'vefklaard' zal zijn p¿¿¡¡anst is

het aantal respondenten waarop de analyses binnen functies gebaseerd zijn beduidend

geringer dan bij de analyses op de totale onderzoekspopulatie. De schatting van de

verklaarde variantie en de bijdrage van de risicofactoren binnen functies is derhalve

minder betrouwbaar. De eventuele signifrcantie van de bijdrage is hier echter op ¡unge-

past.

Er zijn tussen de verschillende functies grote verschillen in verklaarde variantie. Dit heeft

waanchijnlijk te maken met de grote verschillen in spreiding van de scores voor aspecten

van gezondheid en welbevinden binnen de functies.

In slechts enkele gevallen is de verklaarde variantie van het voor leeftijd geconigeerde

model duidelijk hoger dan van het ongecorrigeerde model (zie voor 'ongecorrigeerde'

resultaten bijlage 9).

De samenhang tussen welzijnsrisico's en indicatoren voor gezondheid en welbevinden

verschilt aanzientijk tussen de verschillende functies. Bij elke functie is weer een andere

set welzijnsrisico's het meest van belang.

Bij de timmerman leidt met name een gebrek aan informatievooziening tot verminderd welbevin-

den (zie bijlage 9). Minder organiserende taken, een hogere emotionele belasting en een hogere

leeftijd hangen bij hen samen met meer gezondheidsklachten. Bewegingsapparaatklachten hangen

vooral samen met meer kortcyclische taken, meer contacUnogelijkheden, meer taakeisen, een hogere

emotionele belasting en een hogere leeftijd'

De verloopgeneigdheid van baliemedewerkers neemt vooral toe door minder kortcyclische taken'

minder evenwicht tussen makkelijke en moeilijke taken en meer taakeisen. De arbeidssatisfactie van

deze groep is lager bij meer volledig werk, minder moeilijk werk, minder autonomie. minder

informati evoorzien ing en mee r re gelproble men.

Klachten ten aanzien van zowel het welbevinden als de gezondheidsklachten van de uiwoerders zijn
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hoger wanneer er sprake is van minder informatievooziening.

De gezondheidsklachæn van de zelfstandigen agrarische bedriifsvezorsine nemen met name toe

naalmate er meer kortcyclische taken, meer taakeisen en minder organiserende taken in het werk

zijn. Bewegingsapparaatklachten hangen met n¡rme samen met emotionele belasting.

Bij de wachtmeesters leidt vooral meer volledig werk, minder autonomie en minder informatie-

voorziening tot verminderd welbevinden. Een hogere VOEG-score hangt vooral samen met minder

autonomie en minder informatievoorziening. Een hoge gezondheidsklachten-score wordt met name

bepaald door minder moeilijk werk, meer evenwicht tussen makkelijke en moeilijke taken, minder

informatievooziening, meer taakeisen en een hogere leeftijd.

Bij winkelbedienden is het welbevinden minder bij minder autonomie. Meer taakeisen leidt tot

meer gezondheidsklachten. Bewegingsapparaatklachten worden voor een belangrijk deel verklaa¡d

door kortcyclische taken van winkelbedienden.

Bij vemleeekundisen tenslotte is sprake van een samenhang tussen gezondheidsklachten (de

VOEG-score) en minder organiserende taken, minder evenwicht tussen makkelijke en moeilijke

taken, meer regelproblemen en met name een hogere emotionele belasting.

We zien hier dat bij twee functies, die van baliemedewerker en van wachtrneester 'volledigheid',

net als in de analyses op de totale onderzoekspopulatie, in een richting samenhangt met aspecten

van gezondheid en welbevinden die tegengesteld is aan de verwachting. Dit is ook het geval voor

'contactmogelijkheden' in de functie van timmerman. Het is onduidelijk of hier mogelijk sprake is

van factoren die niet in het regressie-model zijn opgenomen en die systematisch samenhangen met

'volledigheid' of 'contactmogelijkheden' of dat er hier mogelijk andere verklaringen gelden. Er is

in de regressiemodellen alleen naar onaftrankelijke, lineaire verbanden gekeken. Opvallend is echter

dat juist waar bovengenoemde resultaten werden gevonden die tegengesæld waren aan de

verwachting, er vaak ook 'vreemde' combinaties van voorspellers waren. 7n was er zowel bij de

wachtmeesters als de baliemedewerkers bijvoorbeeld sprake van meer verloopgeneigdheid bij

minder klachten ten aanzien van volledigheid (tegengesteld aan verwachting) maar (tegelijk) ook

minder autonomie en informatievoorziening. BU de timmerman was er sprake van meer VOEG-

klachten bij minder klachten ten aanzien van volledigheid en (tegelijkertijd) minder organiserende

taken en meer emotionele belasting.
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3.4 De WEBA-methodiek en haar relatie met de NOVA-WEBA, gezondheid en wel'

bevinden.

3.4.1 De WEBA-methodiek en ovefeelìstemming U¡ssen beoordelaars

Toesing van de wEBA-profielen vindt plaats op basis van de consensus tussen de drie beoorde-

laars. Voordat de beoordelaars tot een consensus kwamen is de beoordelaars gevraagd zelfstandig

tot een beoordeling te komen. Dit persoonlijke oordeel was het startpunt vmr ieders inbreng in de

discussie die moest leiden tot consensus. Alvorens de toetsing aan de hand van deze consensus te

bespreken zal echter eerst kort worden ingegaan op de overeenstemming tussen de beoordelaan

voorafgaand aan de 'consensus-discussie'. Deze overeenstemming is uitgedrukt als het percentage

overeenstemming, dit is het aantal individuele bemrdelingen dat uiteindelijk overeenstemt met de

consensus.

Het totale percentage overeenstemming (drie beoordelaars, vijf werkplekken en zeven welzijnscon-

dities) is 64Vo (3g van de 105 beoordelingen weken af van de uiteindelijke consensus'). ln het

totaal weken 6 beoordelingen twee punten af (onvoldoende werd voldoende of omgekeerd), de

overige 32 afwijkingen betroffen één punt.

Het aantal bijsteuingen om tot consensus te komen was niet voor elke conditie gelijk. Voor

volledigheid en autonomie werd het grooste aantal keren de mening bÜgesteld: 8 maal. Voor

organiserende taken en moeilijkheid werd de mening zes maal bijgesteld, voor informatievoorzie-

ning vijf maal, voor kortcyclische tåken vier maal en voor contactmogelijkheden slechts één maal.

Ook de drie beoordelaars stelden niet even vaak hun mening bU. De beoordelaar die het meest

frequent de mening bijstelde deed dit 17 van de 35 keer (497o), waatYan twee keer met een

afwijking van 2 punten (voldoende werd onvoldoende en omgekeerd). De beoordelaar met het

geringste aantal bijstellingen stelde roch de mening over 10 van de 35 beoordelingen bii (287o\,

wa¿wan eveneens twee keer met twee punten verschil (beoordeling ging beide keren van onvol-

doende naar voldoende). De beoordelaar die hier tusenin zat stelde in 12 van de 35 beoordelingen

zijn mening bij (34Vo), eveneens twee keer met twee punten verschil (voldoende werd onvoldoende

en omgekeerd).

'De consensus kwam meestal overeen met het afgeronde gemiddelde van de drie beoordelingen. In

één van de consenzus-oordelen (l van de 35: 5 werkplekken en 7 welzijnscondities) stelden alle

drie de beoordelaars hun mening bij.
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De overeenstemming tussen de beoordelaars voorafgaande aan de discussie over de welzijnsrisico's

van de vijf functies moet op basis van het bovenstaande als matig worden beschouwd. Niet alleen

werd in eenderde van de beoordelingen de mening bijgesteld maar elke beoordelaar maakte twee

keer een volledige ommezwaai van 'voldoende' naar 'onvoldoende' en omgekeerd. De reden dat de

beoordelaars hun mening bijstelden had vooral te maken met verschillen in interpretatie van de

informatie over de functiesamenstelling, de regelmogelijkheden en regelproblemen De drie

beoordelaa¡s war€n ervarcn in het gebruiken van de WEBA-methodiek maar niet in de beoordeling

van (dit type) bankfuncties.

3.4.2 De WEBA-methodiek en de NOVA-WEBA

In figuur 3.1 worden de WEBA-profielen op basis van de consensus weergegeven ln deze

paragraaf wordt getoetst in hoeverre de WEBA-profielen van de werktlpen binnen eenzelfde

functie systematisch samenhangen met de NOVA-WEBA-scores.

Figuur 3.1 laat zien dat de twee tvoen data-entrv werk van elkaar verschillen in 'volledigheid',

'moeilijkheid' en 'informatievoorziening'. Het werk van data-entry medewerksters die naast dit

werk ook nog andere taken hadden (aangegeven als 'data +') werd, conform de verwachting, als

beter beoordeeld. Het verschil in functieprofiel ligt in de lijn van de verwachting (zie paragraaf

2.4). Opgemerkt moet worden dat beide typen data+ntry werk alleen op 'kortcyclische taken' als

onvoldoende worden beoordeeld. Dit risico kan worden beschouwd als een negatief kenmerk van

deze functie. In paragraaf 3.3.1 bleek dat, op basis van de NOVA-WEBA scores, deze functie op

dit kenmerk het meest ongunstig scoort van alle in het onderzoek betrokken functies.

De beoordeling van drie tvoen baliewerk leverde drie verschillende WEBA-profrelen op. Er is hier

echter niet zo duidelijk sprake van één functie die er systematisch gunstig of ongunstig uitspringt,

de welzijnsverschillen tussen de drie werktypen zijn wat complex te beschrijven.

Er wordt twee keer ûot een 'onvoldoende' beoordeling besloten. Eén keer geldt de onvoldoende het

kenmerk 'contactmogelijkheden' voor het type baliewerk dat voomamelijk geldhandelingen beúeft.

De beide andere typen batiewerk worden op dit risico als 'beperkt' beoordeeld. De andere keer

geldt de onvoldoende het kenmerk 'organiserende taken' en betreft dit het type baliewerk dat zich

voomamelijk met advisering bezig houdt. De beide andere functies scoren hier 'beperkt'. Alle

andere beoordelingen betreffen'beperkt' of 'voldoende'.

Het baliewerk dat voomamelijk geldhandelingen betreft wordt op drie van de zeven kenmerken als

'voldoende beoordeeld: 'kortcyclische taken', 'moeilijkheid', en 'autonomie'. Het baliewerk dat
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Frguur 3.1: Weba-profelen van twe€ typ€n daÞ-entry werk en dri€ typen balierctk

Volledigheid
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ØData-entry
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Øgalie-advies

I aaie-geld/advies

Onvo\doende BøperYt !o\doende

Volledigheid

Organiserende t.

Kortcyclische t.

Moeilijkheid

Autonomie
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lnformatievoorzien.

onvo\doende BePerKt lo\doende
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zowel geldhandelingen als advies betreft wordt slechts twee keer als 'voldoende' beoordeeld: op

'kortcyclische taken' en 'contactmogelijkheden'. Het baliewerk waarbij voomamelijk adviezen

worden verstrekt wordt het meest vaak als 'voldoende' beoordeeld, namelijk vier keer: voor

'kortcyclische taken', 'moeilijkheid', 'autonomie' en 'contacEnogelijkheden'.

De tabellen 3.9 en 3.10 laten de gemiddelde scores op de eerste zßven NOVA-WEBA schalen zien

en het r€sultaat van toetsing (ANOVA) voor verschillen tussen de twee typen data-entry werk en

tussen de drie t¡pen baliewerk.

Teór,l 3.9 De gemkidelde perc€nlage klachten van d€ twe€ typen date€nùy werk op de €€r€to æv€n NOVA-WEBA schalen.

SCHAAL
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æ
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Tabl 3.10 Hel gemiddelde p€rcenbge Hadlten van de drie typen baliewerk op de eeat€ zewn NOVA-WEBA sctslen.

Baliewerkgeld
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Tabel 3.g laat zien dat de NovA-wEBA scores voor de twee typen data-entrv werk op 'volledig-

heid', 'moeilijkheid' en 'evenwicht' een significant verschil laten zien: de data-entry medewerksters

die nog andere activiteiten uitvoeren hebben significant minder klachten of problemen op het

gebied van volledigheid, hebben werk met een significant grotere moeitijkheidsgraad maar hebben

significant minder klachten of problemen met een evenwichtige balans tussen makkelijke en

moeilijke taken. De WEBA-profielen laten daarentegen verschillen in drie, gedeeltelijk andere,

welzijnsrisico's zien: 'volledigheid', 'moeilijkheid' en 'informatievoorziening'. Op alle drie de

risico's wordt het data-entry werk waaraan taken zijn toegevoegd (data +) ats gunstiger beoordeeld:

het is vollediger, beter evenwicht tussen makkelijke en moeilijhke taken en er is een beære

informatievoorziening. De NovA-wEBA scofes -maar niet de wEBA-profielen- van de twee typen

data-entry werk verschillen daamaast ook nog op 'organiserende taken'.

Alle verschillen gaan in de richting dat het werk dat alleen uit data-entry werkzaamheden bestaat

zowel door anderen als door deze werkneemsters zelf als ongunstiger wordt beoordeeld. Hoewel

niet systematisch dezelfde verschillen voor de weÞijnsrisico's naar voren komen in de WEBA-

profielen en de NOVA-\'/EBA scores, geven beide instrumenten aan dat alleen data-entry

werkzaamheden het meeste welzijnsrisico's heeft.

De WEBA-profielen voor de drie typen baliewerk verschillen, zoals aangegeven, op een wat

complexere manier van elkaar. Niet één type baliewerk komt hier als het meest gunstig of

ongunstig naar voren. Op alle welzijnsrisico's, behalve 'kortcyclische taken' en 'informatievoorzie-

ning' verschillen de typen baliewerk van elkaar. Dit is niet geheel in overeenstemming met de

verschillen tussen de drie typen baliewerk op de NOVA-WEBA-scores. De NOVA-WEBA-scores

laten inderdaad geen verschil zien op 'informatievooziening' maar wél op 'kortcyclische taken'.

Baliemedewerksters die alleen geldhandelingen venichten rapporteren significant vaker 'kortcycli-

sche taken'. De NOVA-WEBA scores laten daamaast geen verschillen tussen de drie typen

baliewerk zien op 'volledigheid'. Het profiel op basis van de WEBA-methodiek geeft echter aan dat

het baliewerk waarbij men alleen advieswerk doet vollediger is dan de twee andere typen

baliewerk.

De analyses van de drie typen baliewerk op basis van de NOVA-WEBA scores suggereren dat de

baliemedewerksters die alleen geldhandelingen verrichten hun werk in grote lijnen als het minst

gunstig beoordelen, slechts een enkele keer verschillen zij niet van de medewerkers die balie-advies

werk doen of die geldhandelingen combineren met advieswerk. De medewerkers die zowel

geldhandelingen als advieswerk doen beoordelen hun werk meestal als het meest gunstig. Zoals

opgemerkt komt een dergelijk systematisch verschil tussen de drie typen baliewerk niet naar voren
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uit de profielen die zijn opgesteld op basis van de WEBA-methodiek.

Geconcludeerd kan worden dat de scores van de werknemers zelf op de NOVA-WEBA niet

systematisch overeenkomen met die van de WEBA-profielen, tot stand gekomen op basis van

consensus tussen de beoordelaars. Voor de simpeler data-entry functie zijn de overeenkomsten

veelvuldiger en meer systematisch in dezelfde richting dan voor de complexere functie van

baliemedewerkster.

3.4.3 De WEBA-methodiek, gezondheid en welbevinden

In deze paragraaf wordt getoetst in hoeverre de WEBA-profielen systematisch samenhangen met

indicatoren voor gezondheid en welbevinden binnen eenzelfde functie. Tabel 3.ll en 3.l2laten de

gemiddelde scores op de indicatoren voor gezondheid en welbevinden zien en het resultaat van

toetsing van de twee typen data-entry werk en drie typen baliewerk.

Tabl 3.1I Het gemiddelde perconÞge kladrlen van de t$€e typ€n data€ntry rcrk op de eerste zeven NOVA-WEBA sóalen.

SCHAAL

48

dah-entry
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dab-enlry +

n =23

Verloopgeneigdheid

Ontêwed€nh€id met werk
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Gezondheidsklachlen
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Ziektewzuim (gorepportserd€ degen)

Bevr g i ngsapparaatH aô ten

42

46

æ

25

41

5.3

31

35

39

17'

13

33

6.5

15'

,'10<p<.05
p<.05

Voor de twee typen data-entrv werk wordt slechts één significant verschil gevonden en een tendens

tot een verschil. De werknemers die alleen data-entry werk doen hebben significant meer bewe-

gingsapparaatklachten en er is een tendens d^t zii ook meer gezondheidsklachten (VOEG) hebben.

Deze verschillen in gezondheidseffecten gaan. zowel op basis van de verschillen in welzijnsrisico's

die zijn gemeten met de NOVA-WEBA en met de WEBA-methodiek, in de verwachte richting.
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Tabet 3.12 Het gemrddelde p€rc€ntage ldadrtsn tan de drio typ€n baliewerk op de eerste zs'.€n NOVA-WEBA schalen.

baliewerkneld
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6
31

21

13
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n

27
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19

18

32

3.1

14

p<.05

De drie typen baliewerk verschillen niet wat betreft de indicatoren voor de gezondheid. Diegenen

die baliewerk doen dat zowel geldhandelingen als advieswerk betreft, zijn significant meer tevreden

met hun werk dan zij die het andere baliewerk doen.

Geconcludeerd kan worden dat verschillen in het welzijnsprofiel slechß in geringe mate samen-

hangen met verschillen in aspecten van gezondheid en welbevinden. Voor de wat simpeler data-

entry functie komen de verschillen overeen met de verwachting. Voor het baliewerk ligt het

gevonden verschil niet geheel in de lijn der verwachting omdat de welzijnsrisico's voor de minst

tevreden groep werknemers volgens de WEBA-methodiek niet, maar volgens de NOVA-WEBA wel

de meest ongunstige was.
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

4.1 Inleiding

De hoofddoelstelling van het onderzoek is de relatie te onderzoeken tussen welzijnsrisico's in de

inhoud en organisatie van het werk en indicatoren voor gezondheid (gezondheidsklachten,

gezondheidsgedrag, ziekteverzuim en WAO-intrede) en welbevinden (arbeidstevredenheid,

verloopgeneigdheid). Welzijnsrisico's zijn in dit onderzoek zowel meetbaar gemaakt aan de hand

van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid, hojectgroep WEBA e.a. 1989) als van de

NOVA-WEBA (NIPG Onderzoeks Vragenlijst Arbeidsinhoud-WEBA), een vragenlijst die is

ontwikkeld op basis van deze methodiek (Dhondt en Houtrnan, L992). Tnwel de tilEBA-methodiek

als de NOVA-WEBA zijn instrumenten waarmee wordt beoogd welzijnsrisico's in de organisatie en

inhoud van werk, zoals omschreven in artikel 3 van de Arbowet, te beoordelen.

Het onderzoek vormt tevens een vervolg op de constructie en eerste toets op betrouwbaa¡heid en

validiteit van de NOVA-WEBA (Dhondt en Houtman, 1992). Het biedt de mogelijkheid op een

nieuwe onderzoekspopulatie nogmaals de inteme consistentie en de schaalstructuur van de NOVA-

WEBA te onder¿oeken en tevens om de NOVA-WEBA te relateren aan andere vragenlijstnodules,

waarvan een aantal vergelijkbare aspecten van de inhoud en organisatie van het werk meten en

andere juist nier Hierdoor kan de convergente en divergente validiteit van de NOVA-\ryEBA nader

worden onderzocht. Onderzoek naar de relatie tussen de NOVA-WEBA en indicatoren voor

gezondheid en welbevinden biedt tenslotte de mogelijkheid om het valideringsonderzoek uit te

breiden en draagt dan ook bij aan het inzicht in de gebruikswaarde van beide instrumenten.

De onderzoeksvragen zijn:

I Wat is de (psychometrische) kwaliteit van de NOVA-WEBA?

2. Hoe hangen de welzijnsrisico's, gemeten met de NOVA-WEBA, samen met een aantal

indicatoren voor gezondheid en welbevinden?

In hoeverre komen de beoordelingen van de welzijnsrisico's binnen eenzelfde functie,

gemeten met de wEBA-methodiek en met de NovA-wEBA overeen?

In hoeverre hangen verschillen in de welzijnsrisico's binnen eenzelfde functie, gemeten

met de WEBA-methodiek, systematisch samen met verschillende indicatoren voor

gezondheid en welbevinden?

3.

4.



TNO rapport

NIPG 94.M3

In dit hoofdstuk zullen deze vragen achtereenvolgens worden besproken tegen de achtergrond van

het eerder met de NOVA-WEBA en WEBA-methodiek uitgevoerde onderzoek en de literatuur op

het gebied van stress in het werk, gezondheid en welbevinden en zullen conclusies worden

getrokken ten aanzien van de ondezoeksvragen. Allereerst zal echter kort worden teruggekomen op

de populatie waarmee het huidige onderzoek is uitgevoerd.

In het onderzoek waarin de NOVA-WEBA geconstrueerd en voor de eerste maal uitgetest is

(Dhondt & HouUnan, !gg2), bleek de onderzoekspopulatie op een aantal punten af te wijken van de

Nederlandse werkende bevolking: relatief weinig jonge en oude werknemers, relatief veel hoog

opgeleide werknemers en geen werknemers in industriële functies. Onduidelijk was of dit van

invloed was op de resultaten van de betrouwbaarheids- en validiteitstoets. ln het onderhavige

onderzoek is getracht de samensûelling van de onderzoekspopulatie op deze punten te verbeteren.

Ten behoeve van de selectie van proeþersonen is getracht een steekproef te nemen van een zo

breed mogelijk scala van functies die veel voorkomen in de Nederlandse beroepsbevolking. Er zijn

bedrijven benaderd in de zeven grootste bedrijfstakken: landbouw en visserij, industrie en delfstof-

fen, bouwnijverheid, handel en horeca, transport en communicatie, banken en verzekeringen,

overige dienstverlening. Er hebben 14 bedrijven en 1602 van hun werknemers hun medewerking

verleend aan het vragenlijstgedeelte van het onderzoek, dat antwoord moet geven op de eerste twee

onderzoeksvragen. Alleen de bedrijfstak transport en communicatie is niet door een bedrijf

vertegenwoordigd maar de functie van chauffeur is daarentegen wel in de ondezoekspopulatie

vertegenwoordigd. In totaal kunnen er 23 functies met 10 of meer werknemers worden onderschei-

den. Wegens de beperkt beschikbare tijd zijn twee typen data-entry werk en drie typen baliewerk

met de WEBA-methodiek beoordeeld. De werknemers die het data-entry werk en het baliewerk

uitvoerden hebben ook aan het vragenlijstgedeelte nret de NOVA-WEBA meegedaan.

Geconcludeerd kan worden dat de onderzoekspopulatie als geheel voldoet aan de vooraf gestelde

criæria: de populatie is voldoende groot van omvang, er is een goede spreiding naar bedrijfstak en

naar het soort functies en de samenstelling naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsduur

blijkt goed overeen te komen met die van de Nederlandse werkende bevolking. De onderzoekspo-

pulatie vormt derhalve een goede basis voor het onderhavige onderzoek. De functies waarop de

WEBA-methodiek wordt toegepast voldoen eveneens aan de voorafgestelde criteria en vertonen

naar verwachting binnen-functie verschillen op een aantal welzUnsrisico's.

5I
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4.2 Psychometrische kwaliteit van de NOVA-WEBA

Om de psychometrische kwaliteit van de NOVA-\ryEBA vast te stellen is (1) onderzocht in

hoeverre de gebruikte schalen intem consistent zijn (homogeniteit), (2) onderzocht in hoeverre de

NOVA-\ryEBA schalen empirisch in onafhankelijke factoren kunnen worden teruggevonden met

behulp van een factoranalyse, (3) gezocht naar ondersteuning voor de convergente en divergente

validiteit van de NOVA-\ryEBA schalen en (4) onderzocht of de rangorde in functies op de NOVA-

\ryEBA schalen plausibel is ægen de achtergrond van de literatuur.

Met uiEondering van 'kortcyclische taken' vertonen alle met de NOVA-WEBA gemeten welzijns-

risico's een goede inteme consistentie (a > .70). De schaal 'kortcyclische taken' heeft een lage

homogeniteit (a = . 49), hoewel deze hoger is dan die in het vorige onderzoek.

De dimensies van de factoranalyse komen vrijwel geheel overeen met de NOVA-WEBA schalen,

terwijt dit bij Dhondt en Houtman (1992) minder het geval was. In vergelijking met dir vorige

onderzoek is de in dit onderzoek gevonden negen-factoren-oplossing beter interpreteerbaar. De

reden hiervoor is waarschijnlijk de heterogene(re) populatie waarcp het huidige onderzoek is

gebaseerd waardoor er een voldoende spreiding is op de verschillende NOVA-WEBA schalen en

het grctere aantal respondenten: de oplossing is stabieler. In tegenstelling tot het eerdere onderzoek

laden bovendien beide vragen over kortcyclische taken op eenzelfde factor, samen met taakeisen.

Waarschijnlijk komt dit door het feit dat er in het huidige onderzoek functies zijn waar kortcycli-

sche taken vóórkomen. Werkdruk valt uiteen in drie subschalen, waarbij de regelproblemen niet

duidelijk als één subschaal naar voren komen

Toch is de door de factoroplossing verklaarde variantie (34,4Vo) niet erg hoog en kan worden

overwogen vragen die 'het slecht doen' (die laag of niet laden op de onderscheiden factoren) uit de

NOVA-WEBA te schrappen. Dit zou bijvoorbeeld voor de vragen over regelproblemen het geval

kunnen zijn. Wanneer de vragen over regelproblemen zouden vervallen bl|ft de factorstructuur

nagenoeg ongewijzigd en wordt 4LVo van de variantie verklaa¡d.

In aansluiting op de onderzoeksvraag naar de psychometrische kwaliteit van de NOVA-WEBA is

ter ondersteuning van de convergente validiteit allereerst de samenhang ondezocht van de NOVA-

WEBA schalen met drie schalen uit de Job Content Questionnaire (JCQ; Karasek, 1985). Het

bet¡eft de schalen 'autonomie' (ten aanzien van werkwijze), 'taakeisen' ('psychological job

demands') en 'vaardigheidsmogelijkheden' ('skill discretion'). In de publicaties over de WEBA-

methodiek wordt een gezamelijke theoretische basis verondenteld voor de WEBA en de JCQ (o.a-

projectgroep WEBA, 1989; Christis, 1991). Evenals in het eerdere onderzoek van Dhondt en
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HouÍnan (lggz) moet geconcludeerd worden dat de schalen 'taakeisen'. 'vaardigheidsmogelijk-

heden' en 'autonomie' weinig convergentie vertonen met de NOVA-WEBA schalen. Alleen

'kortcyclische taken, en 'evenwicht' correleren redelijk met de variabele 'vaardigheidsmogelijkhe-

den'. Het had echter voor de hand gelegen dat 'vaardigheidsmogelijkheden' met 'volledigheid' en

met 'moeilijkheidsgraad' zou hebben gecorreleerd, evenals met de schalen die zeggenschap in en

over het werk betreffen (autonomie en organiserende taken)'

Ter ondersteuning van de convergente en divergente validiteit van de NOVA-WEBA is tevens de

samenhang hiervan onderzocht met schalen die afkomstig zijn uit de Vragenlijst Arbeid en

Gezondheid (vAG) en de Vragenlijst BewegingsApparaat (vBA) die betrekking hebben op

'arbeidsinhoud' en '(arbeids)inspanning', op 'werkorganisatie', op 'leiding en collega's' (arbeids-

verhoudingen) en op fysisch en fysiek belastende factoren (arbeidsomstandigheden). Venvacht

wordt dat schalen die aspecten van taakinhoud en de hierbij geleverde insparming meten samen

zullen hangen met 'volledigheid', 'kortcyclische taken' en aspecten van 'moeilijkheid'. Schalen

waarin sociale relaties op het werk een rol spelen. zoals 'leiding en collega's' maar ook 'werkor-

ganisatie', zullen samenhangen met 'contactmogelijkheden', 'organiserende taken' en 'informatie-

voorziening'. Arbeidsomstandigheden als fysisch en fysiek belastende factoren zullen naar

verwachting geen samenhang vertonen nlet de NoVA-WEBA schalen.

De inteme consistentie van de VAG- en VBA- schalen is redelijk tot goed. Er worden plausibele,

redelijke tot hoge correlaties in de verwachte richting gevonden tussen de NOVA-WEBA schalen

en de schaal 'arbeidsinhoud', 'werkorganisatie' en 'leiding en collega's'. Arbeidsinhoud, met

vragen over afwisseling in het werk, eenvoudig werk en boeiend werk, hangt duidelijk (negatieÐ

samen met kortcyclische taken en positief met evenwicht tussen moeilijke en makkelijke øken.

Inspanning, waarin vragen zijn opgenomen over onder andere tijdsdruk, vertoont een redelijke

conelatie met taakeisen, een aspect van werkdruk. werkorganisatie, met vragen over organisatie

van het werk, onverwachte situaties en invloed van collega's op het eigen werk, hangt vooral

samen met informatievoorziening, øakeisen en regelproblemen. Leiding en collega's, met vragen

over onder andere de dagelijkse leiding, hangt samen met informatievoorziening. Dez'e samenhang-

en zijn goed interpreteerbaar.

De 'fysische' factoren en de 'fysiek belastende factoren' meten, zoals verwacht, geheel andere

concepten (arbeidsomstandigheden) dan de NOVA-WEBA. Vanuit het oogPunt van divergente

validiteit is dit een bevredigend resultaat.
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Vergelijking van de rangorde in functies tegen de achtergrond van de literatuur heeft enige

beperkingen omdat vaak andere risicofactoren zijn gemeten dan die in het huidige ondezoek en

tevens vaak niet precies de hier onderzochte functies worden ondencheiden. Deze literatuur geeft

aan dat de rangorde in functies op de verschillende risicofactoren veelal een heel plausibele is.

Secundaire analyses op CBS-gegevens uit het LeefSituatie Ondezoek (LSO) die een representatieve

steekproef van de Nederlands beroepsbevolking betreffen en op gegevens van het Periodiek

BedrijfsGeneeskundig Onderzoek (PBGO) laten, net als het huidige onderzoek, zien dat schoon-

maakpersoneel, medewerkers in de horeca, de lagere administratieve en indust¡iële furrcties relatief

ongunstig scoren op allerlei risico's in het werk die te maken hebben met regelmogelijkheden en de

mogelijkheid zich te kunnen ontplooien in het werk. Daamaast is er in deze functies echter sprake

van relatief geringe taakeisen (met name tempo-eisen) en geesælijke inspanning. Alleen modineües

scoren in het huidige ondezoek zowel ongunstig op een aantal regelmogelijkheden zoals organiser-

ende taken en autonomie, als op taakeisen (met name tempo-eisen). Zij scoren tevens het meest

ongunstig op de gezondheidsklachten (excl. bewegingsapparaatklachten). De functies van uitvoer-

der, docent, wachtmeester en van verpleegkundige blijken daarentegen op werkaspecten als

taakeisen, regelproblemen, moeilijkheidsgraad en verantwoordelijkheid relatief ongunstig te scoren

maar op andere juist relatief gunstig (o.a. volledigheid, organiserende taken, kortcyclische taken,

autonomie). Vooral de modinenes maar ook de data-entry medewerkers, schoonmakers en de

chauffeurs van de reiniging scoren, in tegenstelling tot de uitvoerders, docenten en wachÍneesters,

relatief ongunstig op de gezondheidsklachten. Dit past bij het eerder gescheste beeld van

risicovolle functies. Bedacht moet worden dat het hier echter steeds om een relatieve vergelijking

gaat tussen functies die in het huidige onderzoek zijn betrokken. Uit verschillende studies is bekend

dat de functie van uitvoerder en docent wel degelijk stressrisico's en stressgerelaæerde gezond-

heidsrisico's inhouden en dat het WAO-intrede percentage hoger is dan voor de Nederlandse

beroepsbevolking, of in geval van de docenten in vergelijking tot het overheidspersoneel, geldt

(Draaisma, Gründemann en Hoolboom, 1989; IVA, 1988, 1990).

Conclusie I:
De interne consistenrte van de NOVA-WEBA schalen is goed, met uitzondering van 'kortcyclische
taken'.

Conclusie 2:
De gevonden factoren komen goed overeen met de NOVA-WEBA schalen. De factoranalyse geeft,
vanwege de geringe verklaarde vøriantie, aanleiditrg enkele vragen te schrappen omdat ze weinig
informatief zijn.
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Conclusie 3:
Ondersteuning voor de convergente en divergente vatiditeit van de NOVA'WEBA is onderzocht aan

de hand uai de Nederlandsi bewerking van de Job Content Question¡aire (JCQ) en in de

Nederlandse beroepsbevolkittg gevalideerde vragenliisten als de Vragenliist Arbeid en Gezondheid

(VAG) en de Vragenlijst BewegingsApparaat (VBA). Dit bliikt te leiden tot een gedeelteliikc

ondersteuning voor de 
-convergeit, 

e, divergente validiteit vøn de N0VA-WEBA. Deze ondersteu-

ning is vooral aftomstig van de VAG en de VBA.

Zowel het huidige onãerzoek als het onderzoek van Dhottdt en Houtman (1992) leiden tot de

conclusie dat een gezamenlijke theoretische achtergrond van de gebruikte Nederlandse bewerking

van de ICe en de- oorsproikelijke zeven WEBA-cottdities in de NOVA-WEBA empirisch niet goed

kan worden onderbouwd.

Conclusie 4:
De rangorde van functies op de welzijnsrisico's is plarnibel tegen de achtergrond van bestaande

literatuur.

De samenhang tussen de NovA-wEBA, gezondheid en welbevinden

Voorafgaande aan de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is onderzocht in hoeverre

mânnen en vrouwen, verschillende leeftijdscategorieën en opleidingscaægorieën verschillen in hun

scores op de NOVA-WEBA en op de indicatoren voor gezondheid en welbevinden. Omdat dit het

geval bleek moet bij het beantwoorden van deze ondezoeksvraag rekening gehouden worden met

de invloed van deze verstorende variabclen.

De correlaties tussen de NOVA-WEBA schalen afzonderlijk en gerapporteerde gezondheid en

welbevinden bleken gering. De hoogste correlatie is r=.35 (tussen 'taakeisen' en 'gezondheidsklach-

ten': 'taakeisen' verklaart l27o v¿ul de individuele verschillen in gezondheidsklachten)' De

gezamenlijke bijdrage van de NOVA-WEBA schalen aan de verklaring van de gemeten aspecten

van gezondheid en welbevinden is cchter groter dan die van de afzonderlijke schalen en varieert

tussen de lOVo en 227o variantie, waarbij rekening gehouden is met de verstorende variabelen

geslacht, leeftijd en opleidingsniveau'

De NOVA-WEBA schalen die in de multivariate regressies het meest consistent individuele

verschillen in gezondheid en welbevinden verklaren zijn kortcyclische taken, taakeisen, informatie-

vooziening en in wat geringe mate organiserende taken, autonomie en evenwicht tussen makkelijke

en moeilijke taken. Wanneer rekening wordt gehouden met de verstorende variabelen geslacht'

leeftijd en opleiding verandert er weinig aan de resultaten van de regressie-analyses.

De door de welzijnsrisico's verklaarde variantie van maximaal zo'n 22Vo ís op het eerste gezicht

niet erg hoog. De onvang van de verklaarde variantie is echter vergelijkbaar met die elders in de
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literatuur wordt gerapporteerd. De gevonden samenhangen in trar¡sversaal onderzoek kan enigvins

onderschat zijn door selectie in of uit het beroep. Selectie in het beroep verwijst naa¡ het verschijn-

sel dat de werknemers die in een beroep werkzaam raken vaak hetzij door het aannamebeleid, heøij

door zelfselectie, de meest geschikte werknemers betreffen. Selectie uit het beroep is het 'healthy

worker-effect' waarbij alleen de relatief gezonde werknemers aan het onderzoek hebben meegedaan

en de relatief ongezonden reeds vanwege ziekte of uiwal in de V/AO buiten het onderzoek zijn

gebleven of ander, minder belastend, werk hebben gevonden. Daamaast kan door het feit dat zowel

de risico's als de indicatoren voor gezondheid en welbevinden op individueel niveau met vragenlijs-

ten zijn gemeten de samenhang hiertussen enigszins zijn overschat ('common measure variance').

Naast mogelijke onder- of overschattingen van de relatie tussen de welzijnsrisico's en de indicato-

ren voor gezondheid en welbevinden moet worden bedacht dat gezondheid en welbevinden door

vele factoren worden bepaald. Risicofactoren in de inhoud en organisatie van het werk zullen

verschillen tussen individuen hierin slechts voor een deel verklaren. In het werk zullen ook

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en andere aspecten van de arbeidsverhoudingen dan

die met de NOVA-WEBA worden gemeten. van belang zijn voor gezondheid en welbevinden.

Persoonskenmerken spelen ook een rol. De uitgevoerde analyses geven al aan dat geslachL leeftijd

en opleidingsniveau, aftankelijk van de indicator voor gezondheid of welbevinden, OVo Íot 77o van

de variantie verklaren. Ook niet-werk gebonden risicofactoren, met name factoren uit de privé-sfeer

(relatieproblemen, problenren met kinderen, financiële problemen of problemen in de woonsituatie,

'life events'), blijken veelal min of meer onafhankelijk van de werksituatie bij te dragen aan

gezondheid en welbevinden (zie o.a. Karasek e.a.. 1987; Phelan e.a., l99l; Hendrix e.a., 1987;

Smulders e.a., 1993). Zoals uit het huidige ondezoek en de hierboven genoemde literatuur blijkt,

zal de mate waarin de verschillende risicofactoren in het werk, onder andere in de inhoud en

organisatie ervall, de indicatoren van gezondheid en welbevinden verklaren verschillen per indicator

en tevens afhankelijk van de (opbouw van de) ondezoekspopulatie. Binnen iedere functiegroep was

een andere set van voorspellers voor de indicatoren van gezondheid en welbevinden belangrijk. Om

deze reden is het niet mogelijk om aan te geven wat de belangrijkste risicofactoren in de inhoud en

organisatie van het werk zijn met het oog op het verklaren van venschillen in gezondheid en

welbevinden.

Van niet alle indicatoren zijn gegevens op individueel niveau beschikbaar, wel zijn echter de

gegevens op 'functie-' (of bedrijfs)niveau voorhanden. De samenhang van de NOVA-WEBA met

het op functieniveau geregistreerde vezuimpercentage en WAO-intrede-percentage is tegen de

verwachting in vergelijkbaar met de samenhang tussen de NOVA-WEBA en de met vragenlijsten
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gemeten gezondheidsindicatoren en is, wanneer tevens rekening gehouden wordt met de verstorende

variabelen geslacht, leeftijd en opleiding, lOVo, respectievelijk LlVo, Het geregistfeerde verzuim en

WAO-intrede-percentage blijken vooral het gevolg te zijn van de verschillen tussen de functies in

opleidingsniveau en geslacht.

De samenhang tussen de NOVA-WEBA en de indicatoren voor gezondheid en welbevinden is ook

binnen zÊven grote functies onderzocht. De gevonden samenhangen blijken, zoals verwacht,

aanzienlijk te verschillen tussen de verschillende functies. Bij elke functie is weer een andere set

NOVA-WEBA schalen het meest van belang. Niet bij alle maar wel bij de meeste functies doen de

welzijnsrisico's die in de totale populatie gezondheid en welbevinden zo consistent verklaarden' met

name kortcyclische taken, taakeisen en informatievoorziening, het eveneens goed. Bij een enkele

functie komen echter ook welzijnsrisico's als emotioneel belastende factoren (vb. verpleegkundige)

organiserende taken (vb. timmerman) of autonomie (vb. winkelbediende) als belangrijkste

verklarende factoren naar voren.

Conclusie 5:
De samenhang tussen elk van de afzonderlijke NOVA-WEBA schalen en indicatoren voor ge-

zondheid en welbevinden is gering (r varieert van niet sigttificant tot 0.35). De samenhang tussen

de NOVA-WEBA schalen gezantenlijk en gerapporteerde gezondheid en welbevinden is hoger dan

de samenhang met de aftonderlijke schalen. Wanteer rekening gehouden wordt met verstorende

variabelen aß geslacht, teeltijd en opleiding lcan I l%o tot 22Vo van d¿ variantie in scores op de

indicatoren voor gezondheid en welbevindett worden verklaard. Dit komt overeen met wat op grond

van de literaruur kon worden verwacht.

Conclusie ó:
Verschillen in verzuimpercentage, respectievelijk WAO-itttredepercentage tussen functies kunnen

voor lTVo ò IlVo worden verklaard door verschillen in het vóórkomen van de met de NOVA-WEBA

gemeten welzijnsrisico's in die functies, rekening houdend nrct verschillen in geslacht, leeftiid en

opleidingsniveau.

De samenhang tussen de WEBA'methodiek en de NOVA'WEBA

Voor twee bankfuncties, data-entry- en baliewerk, zijn verschillende werktypen onderscheiden. Uit

gesprekken met de contactpersoon van de bank was duidelijk geworden dat er data-entry mede-

werksters waren die alleen data-entry werk doen maar dat anderen naast dit werk ook nog andere

werkzaamheden verrichten. Verondersteld werd dat data-entry werk waarbij ook andere werkzaam-

heden werden verricht gevarieerder en vollediger wæ en mogelijk tevens meer contacEnogelijk-
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heden bood. Daamaast werden er drie typen baliewerk onderscheiden: baliewerk waarbij voomarne-

lijk geldhandelingen werden verrichL baliewerk waarbij voomamelijk advieswerk werd verricht en

baliewerk met een combinatie van geldhandelingen en advieswerk Op voorhand is tret advieswerk

als interessanter, moeilijker en gevarieerder ingeschat, en is verondenteld dat de medewerkers die

advieswerk doen ûevens meer en vooral intensievere contactmogelijkheden (met klanten) hebben.

Deze vijf werktypen werden beoordeeld door drie beoordelaa¡s aan de hand van de WEBA-

methodiek. De beoordelaars is gevraagd eerst zelfstandig tot een WEBA-profiel te komen en

vervolgens, bij een afwijkend oordeel, tot een consensus op basis van overleg. Dit 'consensus'-

profiel werd vervolgens vergeleken met de scores op de NOVA-V/EBA en met de indicatoren vot)r

gezondheid en welbevinden.

Tnwel de beoordelaan van de twee data-entry werktypen als de data-entry medewerkers zelf

beoordelen de welzijnsrisico's in het werk dat alléén uit data-entry werkzaamheden bestaat als het

meest ongunstig. Hoewel de verschillen tussen beide data-entry werktypen in het WEBA-profiel en

in de NOVA-WEBA scores in dezelfde richting wijzen betreffen deze verschillen niet steeds

dezelfde welzijnsrisico's. Vijf van de zeven welzijnsrisico's zijn gelijk of verschillen in dezelfde

richting voor de twee typen data-entry werk. Twee risico's, organiserende taken en informatievoor-

ziening, geven verschillende uitkomsten wanneer ze gemeten worden met de NOVA-WEBA en de

WEBA-methodiek.

De verschillen tussen de drie onderzochte werktypen binnen de functie van baliemedewerker zijn

complexer. De WEBA-profielen laten verschillen zien maar er is niet één van de werktypen

uitgesproken gunstig of ongunstig. De WEBA-profielen van de drie werktypen hingen niet

systematisch samen met de NOVA-WEBA scores. Op basis van de NOVA-WEBA scores werd

geconcludeerd dat de baliemedewerksters die voomamelijk geldhandelingen verrichten de meest

ongunstige scores hebben, tenvijl diegenen die zowel geldhandelingen als advieswerk verrichten

hun werk het meest gunstig beoordelen. De geringe samenhang tussen het WEBA-profiel en de

NOVA-\ryEBA scores kan het gevolg zijn van de meetmethode: een onderschatting van de echte

samenhang vanwege de geringe score-range in het WEBA-profrel. Het kan echter ook zijn dat beide

instrumenten daadwerkelijk iets anders meten of dat één van beide instrumenten geen betrouwbaar

en valide instrument is. Op basis van dit en eerder onderzoek (o.a. Dhondt en Houtman, 1992;

Dhondt, 1993) moet worden geconcludeerd dat de NOVA-WEBA schalen, met uitzondering van

kortcyclische taken, in ieder geval voldoen aan het criËrium van inteme consistentie en dat de

schaalstructuur redelijk stabiel is. Ook is er beperkte steun voor de convergente en divergente

validiteit van deze vragenlijst. Het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de
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wEBA-methodiek betreft slechts een enkele functie en moet dan ook als uitermate beperkt worden

beoordeeld. De resultaten laten echter zien dat de interbeoordelaarsbetrouwbaa¡heid van de WEBA-

methodiek in de onderzochte functies te wensen overlaat.

Conclusie 7:
Het ,consensus' WgBA-profíel hangt binnen eenzelfde functie niet systentatisch samen ntet de

NOVA-WEBA scores op ourrrrnkonntige welzijnsrisico's. De overeenstemming liikt echter iets

beter te zijn voor de meest simpele functie van data-entry werker dan voor de complexere functie

van baliemedewerker.

4.5 De samenhang tussen de WEBA-methodiek, gezondheid en welbevinden

De data-entry medewerkers die naast data-entry werk ook andere werkzaamheden doen worden

volgens het WEBA-profiel geconfronteerd met minder welzijnsrisico's dan de data-entry medewerk-

sters die alléén dit werk verrichten. Deze laatsten rapporteren meer klachten van het bewegingsap-

paraat en er is tevens een tendens waameembaar dat zij meer gezondheidsklachten (VOEG)

rapporteren. De drie typen baliewerk verschillen echter niet op de gezondheidsindicatoren. Wel zijn

de baliemedewerksters die zowel geldhandelingen als advieswerk doen het meest tevreden met hun

werk.

Eerder bleek uit de regressie-analyses voor de functiegroep van baliemedewerkers dat de NOVA-

WEBA schalen, samen met leeftijd, alleen een belangrijk gedeelte van de individuele verschillen in

de scores op de beide indicatoren van welbevinden maar niet op de indicator€n van gezondheid

verklaarden: individuele verschillen in verloopgeneigd worden voor 34Vo door de NOVA-IWEBA

schalen verklaard en in arbcids(dis)satisfactie voor 447o. Geconcludeerd kan worden dat de NOVA-

WEBA meer en gedifferentieerder individuele verschillen in æpecten van welbevinden verklaart

dan het WEBA-prof,rel voor een complexere functie als die van baliemedewerker.

Conclusie 8:
Het WEBA-profiel hangt alleen voor het data-entry werk enigszitts samen met verschillen in

gezondheid in welbevinãen. Voor de contplexere fwrctie van baliemedewerker konden de verschillen

in welbevinden moeilijk worden gekoppetd aan het WEBA-profiel, wel aan de NOVA-WEBA scores.

Conclusie 9:
De NOVA-WEBA verklaart meer en gedifferentieerder dan het WEBA-profìel individuele verschillen

in scores voor welbevinden bij contplexere functies als die van baliemedewerker.
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4.6 Slotconclusie

De psychometrische eigenschappen van de NOVA-WEBA zijn bevredigend. De inteme consistentie

en schaalstn¡ctuur van de NOVA-WEBA schalen zijn goed en redelijk stabiel. Er werd gedeeltelijk

steun gevonden voor de convergente validiteit van de NOVA-WEBA. De resultaten die de

convergente validiteit niet ondersteunden werden niet alleen in het huidige maar ook in het vorige

onderzoek gevonden en vertonen derhalve enige stabiliteit Het ligt daarom meer voor de hand te

concluderen dat de beide instrumenten die niet convergeren, de oorspronkelijke zeven \I/EBA-

condities in de NOVA-WEBA en de Job Content Questionnaire (JCQ), daadwerkelijk verschillende

risicofactoren meten en om deze reden niet convergeren. De divergente validiteit werd op een

bevredigende wijze ondersteund.

De samenhangen van de NOVA-WEBA schalen met gezondheid en welbevinden liggen in de lijn

van wat op basis van de literatuur kon worden verwacht: er worden consistente relaties gevonden

maar deze zijn niet hoog. Hierbij moet bedacht worden dat andere werkgebonden risico's, persoons-

kenmerken en niet-werkgebonden risicofactoren ook, en vaak onafhankelijk van elkaar, van invloed

zijn op gezondheid en welbevinden. De samenhangen van volledigheid en contactmogelijkheden

met aspecten van gezondheid en welbevinden zijn echter niet steeds even goed interpr€teerbaar. Een

aantal van slecht interpreteerbare samenhangen van volledigheid en contactnûogelijkheden komen in

de analyses binnen enkele functies terug.

De door het bedrijf verschafte infomratie over functiegebonden verzuimpercentages en WAO-

intrede percentages worden voor 10Vo. respectievelijk ll%o verklaard door de gemeten welzijnsrisi-

co's. Functiegebonden verschillen in verzuinr en WAO-intrede blijken vooral te worden verklaard

door verschillen in opleidingsniveau.

Er was slechts in geringe mate sprake van een systematische samenhang tussen WEBA-profielen,

vastgesteld met de WEBA-methodiek en de NOVA-WEBA scores binnen eenzelfde functie. Ook de

relaties tussen de WEBA-profielen en indicatoren voor gezondheid en welbevinden waren slechß in

geringe mate systematisch.

Hoewel er aspecten zijn van betrouwbaarheid en validiteit die nog niet zijn onderzocht, zoals de

stabiliteit van de NOVA-WEBA scores in de tijd en de relatie tussen de welzijnsrisico's en

gezondheid en welbevinden in de tijd, ondersteunen de huidige onderzoeksresultaten de conclusie

dat de NOVA-WEBA een redelijk betrouwbaar en valide instrument is voor het va.ststellen van

welzijnsrisico's in de inhoud en organisatie van het werk. Omdat de betrouwbaarheid en validiteit
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van de WEBA-methodiek in een veel beperktere mate is onderzocht moeten uitspraken hierover

met enige terughoudendheid worden gedaan. Het WEBA-profiel werd in onderling overleg vaak

aangepast, soms veranderde na overleg met anderen het oordeel van voldoende naar onvoldoende

en omgekeerd. De convergentie tussen het WEBA-profiel en de NOVA-WEBA is gering tot matig,

evenals de mate waarin aspecten van gezondheid en welbevinden werden verklaard. Momenteel

wordt de WEBA-handleiding herzien. Het is aan te bevelen om te onder¿oeken in hoeverre de

bijgestelde handteiding tot een gfotefe inærbeoordelaarsovereenstemming leidt en tot een duidelijker

samenhang met de NOVA'WEBA schalen.

Conclusie 10:
De NOVA-WEBA lijkt vooralsnog een bruikbare vragenliist ont welziittsrisico's te meten- De in dit

onderzoek gebruikte versie van de NOVA-WEBA zou zelfs nog iets kunnen worden ingekort zonder

verlies uoi í,¡or^atie. De NOVA-WEBA, of ntodules hieman, liiken nu reeds geschikt voor het

nrcten van welzijnsrisico's als onderdeel van een risico-itnentarisatie en -evaluatie.

Onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid van de welzijttsrisico's, Semeten met de NOVA'

WEBA en hun samenhang ntet indicatoren va,, gezondheid en welbevittden in de tiid en verdere

uitbreiding van het referentiebestand zijtt logische volgende stappen naar verdere validering en

vergroting van de bruikbaarheid van de vragenliist.

De gebruikswaarde van de WEBA-methodiek kon in dit onderzoek slechts op zeer beperkte wiize

worden ondenocht. Alleen yoor de nreest eenvoudige functie van data-entry medewerker hing het

WEBA-profíel enigszirs sanrcìt met de NOVA-WEBA en werd een plausibele reløtie gevonden met

een enkele indicator voor gezo,tdheid. Dit onderzoek sluit bii eerder onderzoek aan wanneer

geconstateerd wordt dat de beoordeling van welzíinsr¡'sico's nrct de WEBA-methodiek (te)veel

iuimte laat voor individuele verschillen in het beoordelingsresultaat. Een geringe interbeoorde'

laarsovereenstennùng is vooral een probleem wanneer het beoordelingsresultaat consequenties

heeft in de vorm vai sancties of de verplichting ont de gesignaleerde risico's aan te pakken. Het

urihogrn van de interbeoordelaarsovereenstennúng zou een doel moeten ziin dat in de verdere

ontwikkeling van de WEBA-ntethodiek u'ordt nagestreefd.
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De onderzoeksvragenlijst



TNO rapport

NIPG 94.N3 68



TNO røpport

NIPG 94.N3

STRUCTI.JtIR VAN DE VRACENLIJST 'KWANTITATTEF ONDERZOEK WEIZUNSRISICO'S. GEZONDHEIDEN
WELBEVINDEN.

69

doon
d.rtum:

Irene Houtman/ Anneke Blc¡cmholÏ
r4-7-1993

Algemeen
Vragen betreffende geslacht. leefrijd. oplciding e.d.

Welzi insrisico's NOVA-WEBA:

- Futrcti evolledi gheid :
-- Orgoniserend¿ loken:

- Kortcyclische arbeid:

- Moeilijkheidsgraad vott de fiuctie:
moeilijkheid
cvenwicht tussen makkclijk en moeilijk wcrk

- Aulonomic in de laakuitvoering

- Contactnogelijkheden :

- I tþrmot ie,øorzi e ni n g :

- Werkdntk:
lanlieisen
regelproblemen
verantwoordel ijkhedcn

-- Emotione Ie belasting :

Aanwllende risico's (t.b.v. converqente en divcrqcnrc v:ìlid¡tcit):

- Fysiek en fysisch belastende factoren
Fysiek bclastende l'actoren (Vragcnlijsr Houding-Bcwcging-Cczondhcid: VHBG.
Hildcbrandt & Douwes. l99l).
Fysisch belastendc factoren cn vcilighcid (VAG. Dc Winrcr. l99l)

- Arbeidsinhot¡l (VAG: de Wintcr. l99l)
- Inspanning (VAG: de Winter. l99l).
-- Vaknanschap (Job Content Questionnairc: JCQ. Kar.rsck. 1985)
-- tterkorgani sarie (VAG).

- Leiding en collega's (VAG).
-- A¡beidsvootttoarden (lCQ + nicuwe vnrgcn. uitgctcst in projcct D-5).

Welbevinden:

-- Betrokkenheid bij het x,er* (vcrloopgcncigdheid: Bicsscn. 1992).

- Arbeidssatisfac,ie (vmag ovcr het algcmcen oordccl ovcr her wcrk uir dc VAG).

Gezondhcid:

-- Ge :ond heidsklac hte n :
korte VOEG (Joosrcn cn Drop. 1987)
module gczondheids- cn spanningskhchtcn (VAC: Dc Wintcr. l99l)

-- Ge:ondhcidsgedrog:
modulc zicktegcdr¿g (VAG. De Winrcr. l99l)
aantal kalcnderdagcn dat wcrkncmer zick thuis rvus gcdurcrrrjc rlc laatste

6 maandcn
-- Kluchten wn ha! beu'egiilgsoplruroat (VHBC. Hiklcblunrit & Dourvcs. l99l)

ODen vrrsen na¡r bruikbaarhcid. aanvullcndc opmcrkingcn.

a 20 vragen

ilcm nrs:

7.lm 12

13 ¡lm l7
18. 19

20 tlm 27 en 29 ttm 32
20 tm 27.8

30. 31. 32

34 tlm 42
43 tlm 48
49 Um 59

fi !m77
60 tlm 64.67

65.66,68 tln 72

73 (m 71

78 tlm &4

85 Um 87
89 Vm 94

2.28,33. t24
95 Vm 100

l,3lm6
l0l Vm 105

106 lm ll0
lll t/m 120

L2l tln 123

t25

126 r/m 138

139 tlm 143

144 tlm 147

148

t49

4 vragen
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NOVA. WEBA

MPG On derzoeksvragenlijst Arbeidsin houd-VYEBA

@ TNO

Deze vragenlijst is een produkt van het NIPG-TNO te Lciden. Bij het gebruik van de vragenlijst dient men

de Algemene Voorwaa¡den van TNO te respeÆteren. Voor gebruik en inlichtingen over de vragenlijst:

drs. Steven Dhondt of d¡. Irene HouEnan

NIPG-TNO. L¿iden

tel 071 - 1817431698
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LEES EERST DIT:

Deze vragenlijst gaat ov€r uw g¡\ en qszondheid. Hoe deze cn¡it zien kunt u aangeven door de wagen te beants,ærden.

Het beatwocden van de vragenlÜst neemt ongeveer een half uur in beslag'

De me€stc vragen kunt u eenvoudig met js of nee beantwoaden. Hct is dc bedoeling dat u de vragen zonder lang nadenken

bcantwærdt want uw ecrstc reactie op een vr¿ag is vaak het besæ an¡coord. We verzæken u de vragen zèlf, dus zonder overleg

met and€ren. tc bcantwoorden.

K¡r¡is slechts één antwærd aan, ook al vindt u de keus tussen de antwocdmogelifrheden soms misschien mæiliþ Kies dan het

antwood dat naa uw mening het b€ste past bij uw wert of gezondheid. Probeer 4þÆ9, te beantwocden.

VOORBEELD:

Besprcckt u v¡¡k het wcrk met uw collega's?

@þ leveren deze wertbesprekingen u iets op?
¡"jú nee QjíEl nee 4

Als u vaak of zeer veel nut uw collega's het werk bespreela, dot zet u een buisje zoals in dit voorbeeld aongegeven

en beantwoordî u døn ook de vemolgvraag. Als u nooit, zelden of niet zo vaak uw werk mct uw collega's bespreekl,

kruist u 'nec' aan en kun, u de verwlgtraag overslaan.

zowel'ia' als 'nce' aan of iels erlwsen in: want dan kan uw anwoord niet meer verwerkt worden!

De ar¡twærden op de vragenlijst van individuele wertnemers zullen altiþ anoniem blijven. Alleen de uitkomsten van grûepen

werl¡æmers worden verwerkt in rappolen over dit onderzoek. Namen en gegevens van personen worden dus ook niet vermeld"

De vragenlijst zèlf is niet anoniem. hij is voøzien van een code van uw bedrijf. De reden hiervoor is dat we uw antwoorden

willen koppelen aan ziekteverzuimgegevens. Indien u hiervoor toestemming geefr, ook aan uw ziehevenuim. Hierdoor is het beær

mogelijk te onderzoeken welke factoren in het werk van u en uw collega's ongezond zijn. Uw gegevens zullen naruurlijk wel

strikt vertrouwelijk worden behandeld" Uw wagenlijst gaat alleen naar het NIPG-TNO in l-eiden en is alléén toegankeli¡t voor

de ondezoekers van het NIPG-TNO.

Het opvragen van uw persoonlijke verzuimgegevens door ons is alleen mogelijk indien u dlølr zell tæstemming voor verleent.

U kunt dit doen door uw naam en handtekening te vermelden op de volgende pagina van deze vragenlijst.

Ieders deelname is zcer belangrijk vær het slagen van het onderzoek. maar is wijwillig.

I{arelijk dank voor uw inbreng en medewerking!

Informatie is te verlaijgen bij: Irene Houtman, NIPG-TNO' tel 071 - 181698



TNO rapport

NIPG 94.M3 72

Toestemming voor het opvragen van persoonlijke verzuimgegevens

Hierbij verleen ik het NIFG-TNO toesæmming om de gegevens over mijn ziekteverzuim over de periode van de afgelopen twee

jaa¡ bü mijn werkgevcr op tc vragen:

n.b. De wertgever krijgt géén inzage in de individuele koppeling van de gegevens uit deze vragenlijst met us, verzuirnge-

gavlfu¡.

Tnudt l, ook els u geen tocss.Eming verleent voor het opwagen v¡n deze geg€vens, de vragenliist willen

inwllen en aan TNO rctoumerÊD? Ook de gegeventi in deze wagenlijst zijn voor het onderzoek van belnng.
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Algemeen

l. Bent u man of vrouw? man

wouw

ot en mer 19 jaar

2ß - 29 jaar

30 - 39 jaar

A0 - 49 jan

50 - 59 jar
û-&jaar

Nederlands(e)

nieçNederlands(e)

2. lvat is uw leeftijd?

q
q

q
B,

q
cf.

q
q

3. Welke nationaliæit heeft U?

8. Wat voø aanstelling heeft u?

9. Werkt U:

ll. ùlaakt u wel eens betaalde overu¡en?

@lg-hæveel uur gemiddeld per week:

12. Maakt u wel eens onbetaalde overuren?

@-.,|g-hoeveel uur gemiddeld per week:

13. Werkt u in ploegendienst?

14. Wertt u regelmarig in næhtdienst?

15. Moet u rcgelmatig op zaterdag ery'of zondag werken?

q
q

4. Wat is uw huidige ñ¡nctie?

5. Sinds welk jaar æfent u deze functie uit?

6. Geeft u leiding aan mensen?

7. In welk jaar bent u in dienst gekomen van dit b€drijf?

onbepaalde tijd

bepaalde tiþ, nl. ....-...--.

full-time

pantime

anden (specificeer) ............

19_ _
ja q ne€q

19_ _

q
E,

q
q
D,

ja q ne€ Er

--uur

ja q nee E,

--uur

ne€ q
ne€ q
nee fl

10. Hoeveel uur wertt u gemiddeld per week (rcistijd van en na¡¡r werk niet meegerekend)? - - ultr

jaq
jaC
jaq

-l-
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16. Welk is de hægsæ opleiding d¡e u voltooid heeft?

- lager onderwijs

- lager beræpsonderwijs (bijv. LEAO, LTS)

- middelbaar algemecn onderwijs (bijv. MAVO, 3-jarige HBS)

- middelbaar beroepsondenr"ijs (bijv. MEAO, MTS)

- yoortggzet algemeen onderwijs Oüv. HAVO, HBS, Atheneum)

- hoger bcroepsonderwUs (büv. HEAO, HTS, SA, PA, MO-B)

- academisch onderwijs

- ander, namelijk

17. V/elk opleidingsnircau acht u minimaal nodig om uw huidig wert uit te kunnen voeren?

. lager ondervrijs

- lager beræpsonderwijs (bijv. LEAO, LTS)

- middelbaar algemeen ondenvijs (bijv. lvlAVO, 3-jarige HBS)

- middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MEAO, MTS)

- voortgezet algemeen ondenvijs (bijv. HAVO, HBS, Atheneum)

- hoger beroepeondenvijs (bijv. HEAO, HTS, SA, PA, MO-B)

- ac¿demisch ondenvijs

- ander, namelijk

q
q
B,

tr
q
rl
D,

rl

q
q
D,

tr
q
q
q
q

18. Heeft u voor uw wert een te hoge, te lage ofjuist een goede opleiding?

19. Heeft u vmr uw werk te veel, te weinig of juist voldoende ewaring?

20. Heeft u een lichameli.¡'ke handicap/aandoening die van belang is

bij uw øakuitvoering?

@þ Welke handicap/aandoening is dat?

te hoge opleiding

æ lage opleiding

juist een goede opleiding

te veel ervaring

te c/ernrg ervanng

juist voldoende ewaring

jaQ nee q

q
q
tr,

q
q
q
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Vragen over uw werk (1)

FT.JNCTIEVOLLEDIGHEID.

l. Is uw werk gevariecrd?

2. Heeft u in uw wert voldænde afwisseling?

3. Vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert?

4. Veæist uw baan cr€ativiæit?

5. Vereist uw baan een hoog vzardigheidsniveau?

6. Heeft u de gelegenheid om uw eigen vaardigheidsniveau verder te ontwikkelen?

7. Vær de verschillende (hulp)middelervqereedschapDer/instrumenten waarmee u werkc

- stelt u dez¡ æll in?

- kunt u zelf kiezen met welke u een taak gaat uitværen?

- kunt u zelf kiezen welke u gebruikt bij uw klanten?

- onderlror¡dt u deze zelf?

- kißt u zelf na of deze in øde zijn?

- indien deze kapot zijn, henælt of vervugt u deze zelf!

8. Hor¡dt u zelf bij hoeveel materiaal u per dagriveek/maand in uw werk nodig heeft?

9. Hor¡dt u zelf bij hoeveel informatie u per dag/week/maand in uw werk nodig heeft?

jaQ
jaQ
jaE
jaQ
ja tr'
ja tr'

jaQ
ja4
ja tr'
jaQ
jaQ
jaQ

ja tr'
ja o'

nee q
ne€ q
ne€ q
ne€ q
nee q
nee q

nee q
nee q
nee q
nee Q
nee q
nee q

nee q
nee q

In de volgende wagen wordt gevraagd of u een bepaalde øak wel of niet uitvoert. Er

wordt daarbij uitgegaan van drie soorten van functies:

- functies waarin u voo¡al te maken krijgt met het verwerken of bewerken van

srcndstoffen/maæriaal. bv. een metaalbewerker bewerll metaal, een naaister

sdtd ktedt"gsr"tùe" *n elkaar, de chemisch analist bestelt zelf. zijn chemis'

che produtlen, een bouwvakker haalt zijn stenen op' "'
- funclies waarin u vooral omgaat met infør¡atie. bv. een secreøresse cor-

rigeert voøal leksten of vært deze in, een bewaker van een controlekamer

observeert een conEolebord en reageert zonodig op signalen op dit bord. ...

- functies waa.rin u vooral met Dersonen werkt, bv. een leraa¡ werkt met pupil-

len, een verpleegster verzorgt pariënæn, een verkoper wefkt met klanten'...

e

n

e

J
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Waar werkt u voornamelijk mee? :

- gmndsOffe¡ of materiaal: g¡ n¡¡r wrag f0.

- informatie g¡ na¡r vreeg ll.
- klanæn (klante¡r, pariënten" pupilhn): g¡ D¡¡r vraag 12.

10. Indien u vooral met@fggÍþwedt
- l¡aalt u zelf de goodstoffen ç die nodig zijn vm uw we¡t?

- b€ste¡t u zclf dc grondSoflfen die nodig zijn vu uw werl?

- bc¡¡t u beûokkc¡¡ bÜ het va$ste[en van de bewcrkingswijzc?

- bijgt u uw grondsOffen via een lopende band-systeern?

ll. Indien u vooral met j¡1@g¡þ werlc:

- verzamelt u zelf de informatie die nodig is voor uw wert?

- vr¡¡agt u zelf de informatie op die nodig is vær uw wert?

- stelt u zelf een plan op voor de bewerking of verwerking van uw infqmatie?

12. lndien u vooral met rrcrsonen ftlanæn, patiënten, pupillen) werkt

- bemdert u in eente inslantie zeß &lc personen? tr
- bedenl¡ u docgaans zelf hoe u deze personen gaåt bed¡enery'helpen? tr
- bepaalt u hoc lurg u met een persoon wertt? tr

ORGANISERENDE TAKEN.

Heeft u invlæd op de beslissingen van uw werlçloeg/taakgroep/afdeling? ja Q
Kunt u bij eventuele problemen mensen uit anderc afdelingen inschakelen? ja Q
Bespreeh u met anderen hoe de taken worden verdeeld? ('wie dæt wat?') ja O,

Besprreelc u met andercn hoe de taken gepland moeten wcden? ja Q
Hoe vaat heeft u wertoverleg? eens per week of vaker

eens per 2 weken

eens per maand

eens per twe€ maanden of minder vaak

nmit

(2)

Ja

(l)

niet va¡r

toe.passing

(3)

D

o
tr
tr

tr
tr
tr
o

E

cl

tr
tr

tr
D

tr

tr
tr
o

tr
tr
D

tr
C

tr

tr
o
tr

r3.

14.

15.

16.

t7.

nee D,

nee q
nee q
trcc Q
q
q
q
tr
q
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KORTCYC'LISCHE ARBEID.

18. Is uw wert eentonig?

19. Kome¡ in uw werk steeds dezelfde kortdr¡rendc wertzaamheden terug?

!4jg=hæ lang duurt dan één hertraling van deze øken?

minder dan 90 seconden

tr¡sscn 9O seconden en 5 minuten

tussen 5 minuten en 20 minuten

meer da¡¡ 20 minuten

Indien deze h€rhaalde ætiviteit minder dan 20 minuten duurL

bcstaat mecr dan de helfr van uw dagtaak hieruit?

MOEILIIKHEIDSGRAAD.

20. Vercist uw wert voortdu¡end inænsief nadenken?

21. Moet u vecl informatie gedurende lange tijd onthouden?

22. Kunt u tillerc uw werk over andere dingen nadenken?

23. Vergt uw werk dat u er voortdurcnd uw gedachten bij houdt?

24, Yergt het werk voortdu¡end veel aandacht van u?

25. Yeryt uw werk voortdurend opleüendheid?

26. Moet u in uw wert veel dingen ægelijk in de gaten houden?

27. Kunt u uw wert grotendeels op routine doen?

28. Vindt U het wert te eenvoudig?

29. V/cdt u q het wert vaak voor onverwachte gebcurtenissen geplaatst?

30. Besuat het wert bijna geheel uit moeilifre øken?

31. Bestaat het werk bijna geheel uit makkelile raken?

32. Is er in uw werk regelmatig afwisseling tussen moeilijke en makkelifre taken?

33. Is uw werk meestal boeiend?

AUTONOMIE IN DE TAAKUITVOERING.

34. Kunt u uw werk, als u dat nodig vindt, zelf onderbreken?

35. Kunt u zelf het werktempo regelen?

36. Kunt u, indien nodig, het tijdstip waarop iets klaa¡ moet zijn uitstellen?

37. Kunt u gemakketijk even weg van de plaats waar u werlf?

jaE
jaQ

q
q
q
q

ja tr'

nee q
ne€ q

nee tr,

nee q
nee Q
nee q
nee Q
nee q
nee q
nee q
ne€ q
nee Q
neê q

nee E,

nee E2

nee El,

ne€ q

ne€ q
nee E}¿

nee Q
nee Elr

jaB
jaQ
ja tr'
jaE
jaQ
jaB
ja tr'
jaQ
jaQ
jaE

ja tr'
jaQ
jaE
jaE

ja E'
ja tr'
ja E'
ja tr'

5
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38. Beslis¡ u zelf wanneer u een taat uitvoert?

39. Bepaalt u zelf de volgorde van uw werb¿amheden?

ll(). \Irûdt uw wøbriþ in grote mate voorgesch¡even?

41. He¿ft u dc mogelifrheid om zelf te bcslissen hoe u uw wert doet?

42. Kunt u ecn eigen werkwiþ kiezen?

CONTACTMOGELI'KHEDEN.

43. Bent u in het wcrt altiit op r¡zelf aangewernn?

4. Kan een collega wc¡t van u overnemen als u er niet uittomt?

45. Heþn uw collega's u bij het aftver*en van oen opdracht als dar nodig is?

46. Praat u op het werk met collega's uit de g¡g-e!É!¡!g over het wert?

47. Praal u op het we¡t met uw leidinggevende over het wert?

48. Bcnt u vaak alleen op uw werkplek?

INFORMATIEVOORZIENING.

49. Hoort u van uw leidinggevende hoe goed uw produkVdienst is?

50. Hoort u van uw col¡ega's hoe goed uw produkVdienst is?

51. IGijgt u informatie over de pestaties van uw bedrijf?

52. IGijgt u voldoende informatie over het dæl van uw werlc?

53, Krijgt u voldoende infømatie om mee te werken?

54. Komt de informatie die u nodig heeft meesøl op tüd?

55. Moet u vaak wæhten op inførnæie die u nodig heeft?

56. I&ijgt u tegenstrijdige opdræhæn in uw werk?

WGdt u in uw werk geconfonteerd met tegenstrijdige vernachtingen?

Zijn de gegevens die u lrijgt meestal juist?

Zijn de opdrachten die u krijgt duidelijk?

jaQ
jaE
ja4
jaQ
jaB

ja D'

ja4
jaQ
jaQ
jaQ
jaQ

jaQ
jaQ
jaQ
ja tr'

jaQ
jaQ
jaQ
jaQ

jaB
ja tr'
jaQ

ne€ q
ne€ q
ncc Q
nee q
nee q

ne€ q
ne€ q
nee q
nee q
nec q
ne€ q

nee q
nee q
nee q
neÆ q

nee q
ne€ q
nee q
nee q

nee q
nee Q
nee Q

57.

58.

59.

-6
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WERKDRUK.

60. Moet u erg srcl wc¡ke¡?

61. Heeft u ovtr het algemeen tijd genoeg om uw werk af æ lrijgen?

62. Mæt u extø hard werten?

63. Moet u heel vecl we¡t doen?

64. Is uw werk 'hectisch'?

65. Is het mat€riaal s,aarmee u werkt doorgaars van onvoldænde kwaliteit?

6. Zijo dc hulpmiddelen waarmee u wølct vaak vut onvoldoende kwaliteit?

67, Vertraagt het wæhten op werk van andere menaen of afdelingen vaak uw eigen wert?

68. Bernvloedt de snelheid waannee u we¡tt het tempo van andermans werk?

69. Loopt het werh vaak anders dan gepland?

70. He€ft u regelmatig met sloringen in uw werk te maken?

71. Moet u vaak improviser€n <xn een opdracht uit te voercn?

72. Mæl u vaak beslissingen nemen, waarbij een vergissing kostba¡e

of ernstige gevolgen løn hebben?

73. DlrÃgt u veel verantwoordelijkheid voor het werk van a¡rderen?

74. DÊagl u veel verantwoordelijkheid voor de veiligheid van anderen?

75, Drà gl u veel verantwmrdelijkheid voor de tækomst van anderen?

76. Draagt u veel vcrantwoordelijtheid voor cen mæhine?

77, Dnagt u ve€l y€rantwoordelijkheid voor het functioneren

van een afdeling of werkploeg?

EMOTIONEEL BELASTENDE FACTOREN.

78. Wüdt U berocpshalve geconfronæad mct dood, ziekte of ander menselifr lijden?

79. Wqdt er op het werk gedisctimineerd naar sekse?

80. Wordt cr op het werk gediscrimineerd naar huidskleur?

81. Is uw werk gevaarlifi voor uzelf?

82. Moet u voortduend beducht zijn voor gevaarlifre situaties?

83. Moet u veel wetken met agressieve pupillenÂlanteri/patiënten?

M. Zijn uw pupillenÂlanæry'patiënten lastig?

jaQ
ja tr'
jaQ

ja 81,

jaQ
jaQ
jaQ

jaQ
ja tr'
jaQ

jaQ
jaE

jaE

ja tr'
jaE
ja tr'
ja tr'

jaQ

nee Q
nec Q
neÆ q
nee q

nee t!
nec Q
nee D¿

nee Q
nee Q

nee q
nee q
nee q

nee q

nec q
nee q
nec q
neæ Q

nee Q

nee q
nee D¿

nee q
nee q
nec E2

nee q
ne,e E¿

ja tr'
ja tr'
ja tr'
jaQ
ja tr'
ja tr'
jaQ

-7-
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FYSIEK EN FYSISCH BELASTENDE FACTOREN.

85. Moet u in uw w€rk@Jg!g-gg!1!q!, :

- staan?

- zitte¡?

- lopen?

- gehurkt of gelnield werken?

- in voorovergebogen of gedraaide houding werten?

86. Moet u in uw wertg!:
- zißre lagcn (mecr dan 5 kg) tillen, duwen, t¡ekken of dragen?

- buigen of draaicn met het bovenlichaam?

- ver reiken mct uw hande¡ of armen?

- uw handcn gchevcn houden?

- in hoog tønpo stecds dezelfde bewegingen maken?

- in ongemaktcliþ houdingen werten?

- in eeuelfdc houding werten?

8?. Heeft u in het we¡k

- te maken met duideliÈ voelba¡e mechanische rillingen of schokken?

- vaak tillend(e) gcreedschap of appamten in uw handen?

88. Is uw wert zo lichamelijk inspannend dat u y44!

- mæt trarispi¡cren tiþens ttet werk of 'buiæn adem' bent?

- erg mo€ thuis komt?

89. He¿ft u in het we¡k veel hinder van wisseling in temperatuur?

90. Heeft u in het wert veel hinder van droge lucht?

91. Heeft u in het wert veel hindcr van gebrek aan frisse lucht?

92. Heelt u in het werk veel hinder van lawaai?

93. Heeft u in het werk veel hinder van sønk?

94. Vindt u dat het in orde is met de veiligheid in uw wett?

INSPANNING.

95. Is uw werk lichameli¡t erg inspannend?

f)6. Is uw werk geesælifr erg inspannend?

97. Werkt u gercgeld onder tillsdruk?

98. Is het werk vaak te vermoeiend?

99. Heeft u gercgeld problemen met het tempo of de d¡r¡kte van het werk?

100. Zou u het eigenlijk kalmer aan moeten doen?

jaE
jaE
jaB
jaB
jaB

jaE
jaQ
jaQ
jaQ
ja tr'
jaQ
jaB

ja tr'
ja tr'

jaB
jaQ
ja tr'
jaQ
ja trt
ja E'
ja E'
ja E'

jaQ
jaQ
ja tr'
ja Dt

ja D'

ja E\

nec tr,

nee q
nee Q
nee tr,

nee O,

ncc B,

ncc tr,

nee Q
ncc Q
nee q
neÆ q
ne€ q

nee Q
nee q

ne€ q
nee q
ne€ q
nee q
nec El,

nee E,

nec E,

nee El,

ne.e q
nee q
nee Q
nee q
neÊ q
nee q

8
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WERKORGA¡ilSATIE:

l0l. Is het wert doorgaans gæd gemganiseerd?

l(2, Kunt u voldoende overleggen over uw werk?

103. Wordt uw wert vaak belemmerd doc onverwachte situaties?

l(X. Wordt u in he wett geregeld gehinderd door gebreken in het wert van a¡rderen?

105. V/ordt uw wert vaat bcmoeilijkt door añvezigtrcid van anderen?

LEIDING EN COr r FGA'S:

1(b. Vindl u de ondedingc sfecr op het weù goed?

107. Ergert u zbh vaak aûr atderen op het wert?

108. Wertl u onder gocde dagelÜkse leiding?

109. Heeft de dageliÊsc leiding een juist beeld ran u in uw wert?

110. Houdt de dagelijkse leiding voldoende rckening me3 wat u zegt?

ARBEIDSVOORWAARDEN.

lll, Is uw loon voldoende vær het wert dat u doet?

I12. Kunt u het tijdstip wír¡Irop u begint of stopt met werken zelf kiezen?

ll3, Kent u uw werlcnþster langer dan een maand van tevoren?

ll4. Kunt u zelf kiezen wannoer u pauzecrt?

ll5. Kunt u verlofdagen opnemen war¡neer u dat zelf wilt?

It6. Is uw wedøekerheid goed?

ll7. Liep u in het laatsc jaar kans om werkloos te worden?

ll8. Verwæht u prornotie te maken in de komende vijf jaren?

l19. Zullen over vijfjaar uw kennis en vaardighedcn nog steeds nuüig

zijn vær uw huidige werk?

l20.Zullen ovet vijfjaar uw kennis en vaardigheden nuttig zijn voor anderc bedrijven?

ARBEIDSTEVREDENTTEID EN BETROKKENHEID BTJ HET WERK.

l2l. Heeft u er in de afgelopen m¡unden wel eers over nagedacht om ander werk te zoeken?

l2z.Heeft u er in het afgelçen jaar wel eens iets aan gedaan om te proberen

ander wert te kijgen?

l23.Z.dt u, als het aan u lag, over 5 jaar nog bij deze organisatie werken?

l?A.Heefl u meestal plezier in uw werk?

125. Al met al, vindt u nu zelf dat u goed, redelijk'

mafig of niet goed zit met uw werk?

E2

o2

E2

E2

E2

ja E'
ja El,

ja tr'
ja tr'
ja tr'

nee

nee

nee

nee

noe

ja tr'
ja tr'
jaQ
ja tr'
ja o'
ja4
jaE
jaB

jaQ
ja tr'

ja E'
ja E,

ja El,

ja tr'
ja E'

ja E'

ja tr'
ja E'
ja tr'

goed

rcdelijk

matig

niet goed

nee E,

nee Et

nee E.

nee E,

nee E,

nee q
nee Q
nee Q
ne€ q
nee q
nee q
nee q
nee q

ne€ q
ne€ q

nee El,

nee E,

nee El,

ne€ q
Elr

E2

E3

E.

-9-
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Vragen over uw gezondhe¡d (2)

GEZONDHEIDSKLACI{TEN.

126. Hebt u nogal ecrre oen opgezet of dn¡tkend gevoel in dc maagsreek?

127. Bent u gauw kortademig?

128. Hebt u nogal ceru pijn in de borst of hartsreek?

129. Hebt u nogal ecns klachten over pijn in boüen en spieren?

t30. Hebt u vaal ecn gevæl rran moeheid?

l3l. Hebt u nogal eens last van hoofdpijn?

132. Hebt u nogal eens last van rugpijn?

133. Is uw maag nogal eens van su.eek?

134. Hebt u weleens een verdoofd gevæl of tintelingen in uw ledematen?

135. Voelt u zich gauwer moe dan u normaal æht?

136. Bent u nogal een duizelig?

137. Voelt u zich nogal eers lusteloos?

138. Ståat u in de rcgel s'ochtens moe en niet uitgenst op?

139. Hebt u de laatste tijd gezondheidsklachten?

140. Voelt u zich vaalc gespannen?

l4l. Bent u vaak nerveus?

142. Voelt u zich vaak gejægd?

143. Bent u vaak moedeloos?

GEZONDHEIDGEDRAG.

144. Gebruikt u geregeld medicijnen?

145. Bent u de afgelopen zes maanden naar de dokter geweest?

l¡16. Bent u nu onder bctundeling van een arls?

147. Bent u de afgelopen zes maanden wel eens van uw werk

thuisgebleven wegeris ziekte of ongeval?

148. Kunt u het aantd kalenderdagen aangeven, dat u gedurende

de afgelopen 6 maanden ziek thuis bent geweest?

ja E'
ja tr'
ja tr'
ja E'
ja E'
ja E'
ja E'

ja trt
ja tr'
ja E'
ja E'
ja El,

ja tr'
ja EI,

ja tr'
ja tr'
ja tr'
ja tr'

ja E'
ja tr'
ja E'

ja E'

nee E,

nee E,

nee E,

nee E,

nee E,

nee E,

nee E,

nee E,

ncc E,

nee E,

nee E,

nee El,

nec E,

nec E,

nee E,

nee [J,

nee E,

nee E,

E2

El2

o2

nee

nee

nee

nee E,

-lG
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KLACITTEN VAN HET BEWEGINGSAPPARAAT.

Wij willen u nu Eagen naår eventuele klachæn die u heeft van nek, rug en ledematen. In hel figuurtþ is de plaaS van die

lichaamdelen aangegeven.

149. Heeft u øÆ¡9p9q!!.4g44gþL last þijn, ongemak) gehaú

- van uw nek?

- boven in uw rug?

- onder in uw rug?

- van uw schouden?

- van uw ellebogen?

- van uw polsedlunden?

- Yan uw heupeddiÞn?

- van uw knieën?

- van uw enþlsfuoeten?

ja E'
ja E'
ja E'

ja EI,

ja tr'
ja tr'

ja tl,
ja E'
ja E'

nee E,

nee [J,

nee E,

nee E,

nec E,

nee E,

nee E,

nee E,

nee E,

tr.x

trro{DF
R.TDGOVÊO

g.¡.æcã{

R.r3(ONDE

FOGe¡/}lÁtoe{

HR,PÊ{/OT.EN

XlGN

B.I(EI/VOETEN

-l l-



1. Wa¡en de vr¿gen begrijpeüJfa?

7Ã rrr,, wetke niec (vormeld de nummcrs, bv, A¡ùeidsvoor-ç¡aa¡den 124, Qrganiserende taken 25, ..,)

3. Hecft u verder nog aan- of opnrerkingen over de vragenlijst of het orderzæk?

4. Hoelang duu¡de het invullen van de vragenlijst ongeveer? .* minuten.

Hartel¡jk dank vmr uw lnbreng en medewerking.

84

-t2-
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BIJLAGE 2

De respons naar functie en de beschikbaarheid van

verzuim- en WAO-intrede gegevens naar functie
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Tabel 82.1 De respns naa lwrcle

lunctie veßluurd tsrug f€sporìs

Bankpeaoneel (dala€ntry en balie)

Schoonmaakpersoneel

Modinetles

Docenten

Winkelbedienden

Dagbladjoumalislen

Drukkers

Chaufieurs dagblad

Reinigers

Chaufleurs reiniging

Verpleegkundigenfuo€din gsassist€nt€n

Timmerlieden

Bouw: uitvoerders/voorlieden

Bouw: overige funcliæ

Cateringmedewerkars

Zellstandige agruisdre bedrijËvenoçing

Arbeiders agr. bedrijlsv,

Politie: wachheesters

Politie: algemeen adminislrat¡€f personeel

206

80

135

170

100

89

38

21

80

80

æ0

490

150

60

140

æ0

100

100

'100

172

24

s9

85

70

56

13

I
28

48

89

300

122

46

78

166

n
86

44

84lo

30%

ô,Ae/o

50%

70olo

63%

94olo

42olo

úolo

60%

45%

61%

81!o

TIIo

56%

gt%

n%

86%

44olo

TOTML 2559 I 602 63%
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Tabel 82.2 Beæhikþaaheid van veauim- en WAOaegevens naat functie

Funct¡e Vezuim% wAo%

drukkers

joumaiislsn

chauffeurs dagblad

modinetles

doc€ntên

bank: balie

bank: dale€nty

zellstandigen agrarisdre bedrijßvezorging

a¡be¡ders agarisde bedrijbveaorging

verpleegkundigen

voedingsassistenlen

leeriingverpleegkundigen

cateringmedewerkers

bouw: slaf

bouwplaalspersoneel

timmerlieden

bouw: uitvoerders

plitie (wadlùneesters en administratief personeel)

13

56

I
57

85

90

53

166

70

72

2

6

76

18

40

300

110

130

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x: gegevens beschikbaar

-: bedrijf beschikt niet over de geg€v€ns of heell ze niet geleverd
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BIJLAGE 3

Resultaten van de factoranalyses op de NOVA'WEBA
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9I

De scree-plot op basis van alle NOVA-V/EBA vragen.
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De resultaten van de 9-factoren-oplossing.

RoE¡cIon H.Ehod: Vrri¡¡¡ 9 - frecor¡n
FÀC¡þRI FÀCþn2 PIC¡þR3 ?ÂCfÞRl

1rÞt¡7À
voLLTB 0.10773
l,fot¿7c 0.laa8¡rrÞL¡Nrur 0.a3732
vot¡{8!H 0.5J251
vol,vor.cB 0.31109
\lo¡¿7D
\ro¡¿78
r/ot L7 P
vo¡¿8 0,32575
vor¿9 0.a0870
oRcr3 0.16122
oRcla
oRcls 0.51229
oRc16 0.{948r
oRclTD 0.1238S
¡(oRîl8 0,5917¡l
KORÎCYCL 0.57526
r{oEt20
r,oEt21
tþgt22
tþ2f23
¡.roE¡2 {
rroEt2S
r{oE12 6
t{oEr27 -0.3a520
taoct29 - 0.{s666

^t'lþJ¡lAurþ35
ÀutþJ5
Àutþ37
Àuro38
ÀttTo3 9
AUtþ¡¡o 0.32589
AUrÞa1 0.38032
ÀurÞ42 0.35¡89
cor+T{ 3
co¡rT{ {
c!ôrT{5
c!¡,rT4 6
coÑT47
cþtrrl I
tNto¡|9
IN!O50
rNtos I
rNto52
INFO53
INPO5{
INFO55
tNFo56 - 0.31608
rNFo5? - 0.a8369
INFO58
rNtos 9
DRtrx60
DRrrx6l
DRUX62
DRIJI(63
DRrr(6{ - 0.31331
DRt t(65
DRUX66
DRr¡(68
DRr¡(69 - 0.5166{
DRrr(?o 0.36992
DRUI(71 - 0.a8106
DRUX72 - 0.4a173
DRlrxT3
DRIJXT4
DRt X75
DRUXT 6
DRU(77
Etrør78 - 0.51057
EilC/r79 - 0.35866
Er'|qÌ80 0.31035
Errc/r8l 0,58715
s!lgr82 0.al7l7
s¡rcrr83 - 0.50201
EÉqt8{ - 0.s18{l

rÈ.1È u d.3. z.lf lE?
h¡¡¡G u kla!.q nc r.lL u Èa¡I ulÈvo.rt?
ta¡¡G u tl.¡.D 5¡L u g.bn¡lkE blj klrnÈ

ü.rcod.rlng rroll¡dlghold rrolgtord.
od.rho!¡dÈ u d.t. t.lt?
hlJkc u z.lf of d¡r¡ t¡ ord¡ :lJn?
h.8¡G.lÈ of trEr¡æß u data 3a¡l?
houdÈ u z¡lt btj bo.vt ¡ ¡¡t¡¡i¡¡l nodlgl
horËÈ u z¡lt bt, bo.vLl llfo nodlg?
h..fÈ u l¡vlo¡d op b¡¡Il¡¡læ¡¡e
ku¡c u bit Drobtru n¡¡E l¡¡cà¡l¡loae
b.rpa..lG u ào. Èr¡.8 Þ¡dü vtrË..ld?
b¡¡prrokÈ u hor e¡l¡¡ gaPl.ld uord.ô?

ta ur r.al ..ôcoDlg?

wrrlrt uY nrk lnc¡¡¡lol n¡düLn?
F.È u v..l f¡fo l¡qn clrd oôcàot¡d.n?
I¡¡r¡c u ovra .úta dl4.a Dadæt n?
vasltE, r¡ú uasl voottd. ur gadacôcaa .rÞlj
vrrcc ur Yarl t aal aadachc va¡ u?
u¡¡gc r¡v r.rr v'oorcö¡8ad o9¡.cÈ.rih.id?
rooc u vrol dlæ¡¡ 1¡ d. 9.3.D houd.n?
ku¡rg u r¡r Érk oP rol¡clDa ÒaD?
va¡|( voor oBvìaF tcbÈa €lfbi¡¡tr¡l¡¡rn g¡p
lq¡¡E u r¡ú Ërl talt oldaabrals?
lo¡DG u z.¡f h.c Fr:Cço raga¡.n?
þ¡¡c u ÈlJd¡clg klrer tlra ulÈ.c.Il.n?
kunc u g.r¡kLltrl .Yta q?
Þa.Ilat-u z¡It rr¡¡¡oor u Èa¡l ulÈvo.rt?
b.e..lÈ u t.Il d. vÐ¡gotda Y.¡ r.rk?
rcidc,¡r srrxviJz¡ voorlaac¡r.vrn?
h..fr u ræ¡llJlh¡ld t.Il c. b..Il¡..n
lo¡¡G u ..o .lga¡ utaMrra klalan?
b.nÈ u ¡lc1jd op urrlt ..ry.u.!.n?
LaD aan colleg¡ Erk t¡aa u ouaalar.ô?
holp¡n u coll.g.'t u blJ rfrortra?
or¡lc u ¡.8 col¡.g.'. utt ¡lgo¡ ¡fd¡ling
örr¡c u nt ur bidla¡g.YrDd.?
b¡nt u vr¡I ellora oP tr r¡Þlok?
hoorG u v¡¡ l¡ldl¡fl ho. go.d ur grod.lrz
hoorc u v.¡r col¡,¡lla'a hoa gÞ.d prod. lrz
EtlsÈ u l¡fo ovtr Pa..È.cl.. b.dtljl?
lrljõE u vÞtdo.trd. hfo ovtr do.l u.rk?
l(rtjgE u voldo.nd. iÀfo c I. B. Ërk.n
l¡os-O¡ l¡fo nodlg L..c.I oP c!rd?
rc.E u vut r.€hÈa¡ ot' iDlo nodfg?
lcijgc u t¡g¡nr
vordÈ u grconlr chÈ.
:iJn d. g.g.Yt¡
zlJn opdr¡chto¡ J¡?
D.c u as! rôa¡
h..fG u ovrr h¡ d?
Þ'at u arcr¡ h¡sd uar|n?
ro.È u ha.I rraal Yask do.at
l¡ r¡r vrrk hacclacà?
l¡ ¡r¡c¡rl¡¡I v.8 oEYDI&.ú h¡lÈ.It?
zlJn hulnidr¡.a Yl¡ oavþldo.nd. lù.ltÈ
b¡invlo¡<i ra¡lhold ÈF v.ô .d.4. nrr
loogE y.rl, v..k ¡.d.ra d¡¡ g¡pl¡ad?
h¡¡lt u r.galraclg rc acoalngaû ca r¡la
HÈ u v¡.k læaovia.ra¡?
ÞaÈ u vr¡I' bo¡Il¡¡l¡g¡¡ rc grvolg n¡¡r

Eo.È u uarkaf¡ nrc egrrrliovr kla¡rcan.d?
ztjn ur kl¡¡c¡n .d. l..c1g?

tÀctÞR5

lo..¡egz
-0.{1t98
-0.45191
-0.30819

-0.37086

.::

- 0.{61t2

- 0 .3 r78a
- 0.51¡188
- 0 . 6573:,

0.71708
0.62195
0 .3 853?

0 .52759
0.55628

-0.31003

0.39513
0 .723 !,1
0.51033
0 . ¡t3952
0,¡558a
0 .667 47

0.66526
0.51569
0.{25t1
0.51110

- 0.a9a85
- 0.5¡702

0.{1565
0.50815
0-st0ll
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oRcl3
oRcli¡
oRcl5
ORGI6
ORGITD
KoRTlS - 0.335{5
KORTcycL 0.35022
r'þEr20 0 .60263
raoEt2l - 0.{3823
þ¿r22 0.32407 0.31106
HOEI23 0.70315
tþEr2¡¡ 0.59169
soEr25 - 0 '56568þs't26 - 0.¿4218
vþ?-t27
þ¿f29
Àulþ3¡l

^tnþ35Àtr¡þr6 0.31552
À(nþ37
Àutrc3I
À¡t¡ìc3 9
Àulþ¡¡0
Àutþ41
ÀuIþ{2
co¡rT{3 0.54012
corùT{ 4 0 .62029
conr{s 0.71691
c!tùT16 0 . 60658
corrf4? 0.39065

\rot¿9

corÙrrS 0.55811
¡NFO/¡
rNFo5o 0.33551
INFO5
INFO5
¡NFO5
rNto5{
INFO55

5.2 PâcÈormr¡,y!. tüB^-!chr¡.n 9 f accorcn
PAC10R6 P^e!þR7 P^CIþR8 tlclþRg

vol¿7À o '599'7
vot LTB 0 ''9398vol¡zc 0.¡l{826
l/þLINPI'T
voIJ{trH
voLvolÆBrrþLL7D - 0 .52921
vor,L?E - 0.525f I
vor¿7F 0.a6282
VOI¿8

rc.lÈ u d.r. z.Il la?
ltr¡¡i u kt¡loa ÐÈ n¡tc. u È.¡l ulÈEaÈ?
ir¡¡¡è u ¡i¡zr" nlkr u g.Þn¡lkÈ blj kl¡¡c

1r r¡v srrt ..nEonlg?

v¡rri¡È uú nrk l¡¡¡nrl¡f nad.ala?
lo¡e u vr¡I lnfo lragr sljd oncàoud.lt
ln¡¡e u owr r¡d¡r
'r¡rgg-rrr irl voo rbtJ
vrtyt l¡u þrk vaa
v¡r,ãc r¡rl rral voo rld?
rcrã u vool dlng¡ a?
ku¡È u r¡Y ÐrI oP rouclD. doaat
v¡¡r voor o¡vaw¡chÈa gaÞauslaniaa'¡ g'P

EoaÈ u arCaa h¡ad nrkan?
rro¡e u hr¡I vaa¡ nrk doan?
ir uv nrk ¡r.cci
t¡ r¡c¡rt¡¡¡ t.n È'fÈ?
Itlt -ttrrf p.l¿¿.f . l(Irl lÈ
¡¡ínviõå ¡a¡¡¡¡ ¡ u.ak
ioãpc v¡rk v¡¡k 7

rriiièul¡gol¡¡c 'r¡L

¿ljn uv klâ¡rccn ed. Ir¡clg?

tNFO5
INPO5
tNFOS 8
¡Nros 9
DRUx6o - 0.52250
DRrrx6l 0.51t75
Dnux62 0.55089
DRr¡(53 0.57{60
DRr¡(6a - 0.a5386
DRI¡(65
DNUK6 6
Dnu(68
DR(,x69
DRUXTo - 0.3 1008
DRUXT I
DRrrxT2
DRUX?3
DRUX?4 - 0.10660
DRr,x?5
DRrrKT6 - -0.4{652
DRttxTT
atør78
¿rrqt79
E¡{Crr8 0
EüCn8I
ztøt82 - 0.32138 - -0'33667
Eüqrs3
lttdrS4

V¡riance e:tplain¡d ÈY .¡ch fÀcÈor

PÀe¡þRl IÀCTOR2 PACîOR3 ?ÀCtþRl FÀelitRs ?ÀefþR6 lÀc!98? ?tcrÞR8 ?rcfþRg
4.2g7392 3.974906 3.{42759 3.273490 3.o5oit¡ ¡.ôiZS¡r l.ol6loo t '002732 2'879608

?lnrI coEun¡IIÈy e.EinrEG!: lotrl = 29.959695
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De scree-plot op basis van de 65 NOVA-WEBA vragen
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De resultaten van de 6-factoren-oplossing.

5.2 lacEorurly.a wlB -achrl.n 6 f¡cÈoran

tÀctÞRl r^erþR2 PÂC!þR3 FÀCfÞRa
\rot L7À
r¡otL7B
lrþt ¡.7c
\rol.rNnn - 0.32005
\roIJ{glH -0 .3 62,19 0 . 3 453 I
rrol.volÆB
\rot¿?D
vo¡.L7E
t þt¡7Fr/þ¡.L8 0 . 61102
vor¿9 - 0.61599
oRcl3 - 0.55103
oRGl{ - 0.a2985
oRclS -0.31890 0.48691
oncl6 -0.30557 0.55{50
oRclTD -0.30997 0.30705
KORlt8 -0.62658
KoRICYCL -0.597{6
tpzr2o 0.52593
r{oEr21 0.57913
þ8T22
Éo¿r23 0.{9?l¡
t{oE¡2a 0.52935
HOEr25 0.33130
tþ¿t26 0.51586
þ2127 0,18158
rc¿t29 0.a5289
Àuro3 l
Àu¡þ35

^u¡þ3 
5

Àufþ3? 0 .3 0290
ÀÚTO38 - 0.51¡52
Àú¡o39 - 0.3552{
Àu¡þa0
AUIþ4I
Àurþ42
cotùT{ 3

c!ô¡1{4
coÈi¡T{ 5
cotùT{ 6
CONT¡¡?
cþòn4 S

¡NFOa9 0.31309 0.41925
rN?o50 - 0.J 3297
tNFO5 1

rNros2 - 0.50222
tNro53 - 0.50938
¡NFO54 - 0. ?0?00
rNFo55 - 0.64094
¡NFo56 0,5a583
rNFO57 - 0, {9977
tNFos8 0.561 t9
t¡ro59 0.60a97

Vraianc. e¡ÞIaincd by €.ch flcgor

tÈ.lt u d.s. salf lD?
lnnc u ¡l¡ron DÈ úa¡L u È¡.k uttlro.rt?
la¡ac u ll¡roa nll¡ u g.bn¡ltc blj llr¡rc

F.rcod.rlDg vol l¡dlgh¡ld volgordr
o¡d¡rhorËc u dat. z.lf?
kljkÈ u zolt of d¡¡¡ l¡ ordr zlJn?
h¡rrtrlB ol v¡rv¡¡gt u d.s. 2.ll?
houdÈ u zrlt bfl ho.Tr.¡ r¡È.ri¡.I nodlg
boudÈ u r¡If blj ho¡vr¡l tnto nodig?
h..fÈ u t¡Y¡od Ð b¡¡ll¡¡l¡rg¡az
h¡DÈ u bl, problqa rn¡¡n i¡¡ch¡k¡l¡n?
ba¡9r.alE u lroa tala ntdan v.rd..ld?
baapraalÊ u àoa ca¡a¡ gaplarÉ uord.n?

t¡ uv nrt ..¡Èoûl,g?

r¡¡rrl¡c uú r.rl l¡Èaaalaf n.d.nk.n?
E G u vr.l l¡fo l¡æo tljd onchoud.n?
lo¡aÈ u ortr rdrrr dlæra n.dañkan?
v'argc r¡r E8l væa!ó. uú g.d.chÈ.n .rblJ
v.lgE l¡ú rrrt vr¡I aad¡cbÈ vrD u?
v.rllc rr nrl wrtô¡¡rd opl.rÈ.ndh.ld?
r¡c u r¡cl dlæ¡¡ 1¡ d. grc.n houd.n?
h¡¡c u l¡r rrk cD rot¡clî. d.an?
va.k væa o¡ytE¡chca gebrurtrnlrrrn gr¡r
h¡¡c u r¡ú n8l rall od.rÞr.k nt
h¡8È u !.If h.c FrIÈæo ræ.I.n?
kur¡r u ÈUd.Èlp kl¡¡r ztJn ultrtrlhnz
la¡¡rs u go¡Il¡llJk ovra rgt
b..¡lrc u r¡If srurñr u c¡rl ultvo.rÈ?
bæ..¡È u z¡lf d¡ trolgo¡d¡ vrn nrk?
ssÉE uú Ërlultta lrÞotlaacàEav.n?
hroft u rogoll,Jkhrfd r.lt È. Lr¡ll¡¡¡n
lq¡nt u .aD ¡19¡n nrþijta kl.!.n?
b.nc u r¡ÈtJd o9 u:rll .¡¡tg.r.s.n?
k¡¡ ¡rn coll¡g¡ Ðrt va¡¡ u ovrrrìuan?
h.¡Þ.D u coll.g¡'. u blJ ¡tnrk n?
orrlc u r.c coll.g.'. ult ¡19¡n .td.Itng
ör¡¡c u !.c ur laldlnggav.r¡d.?
b¡ne u v¡rk ¡IlaaD e ur u.rþl.k?
hoort u vr¡ l¡ldlng ho. go.d ur Þrod.l!?
hoo8E u v¡¡ coll.g.'¡ ho¡ go¡d 9rod. l.?
t¡ljgt u lofo ovrr grÚctcl.. þ.drltl?
l(¡.tjcc u voldo.r¡d. Inlo ovrr do.l nrk?
lc:lJgÈ u rpldoer¡d¡ 1¡lo o¡ L. Ea nrk.n
k{r d. fnfo nodlg r...È¡I op ÈtJd?
ro.G u v¡rl v.chÈ.n o9 iolo nodtg?
krljgÈ u ceg¡nrcrljdlg. ogdr¡chB.b?
uordÈ u grconfr. DC Èagan¡cr. vatrachc.
zlJn d. 9.9.v.n. dl. u ¡rljgB jultc?
¿ljn opd¡rchc¡n dl¡ u krtjec dutdrllJk?

PÀCIÞR5 r¡dlþR6
0.50993
0.57552
0.5a573

- 0.65364
- 0.66385
- 0.a7532

0.30928
0.35t97

0.5{779
0 .554 02
0 . a7879
0.5t9r¡
0.38lrs
0.51003
0.{a06¡l
0.s7976
0.56109

0.51137
0.6t721
o.7tl29
0.58931
0 .1271 0
0.63133

?ÀcrìcRl FÀctþR2 PÀCIþR3 PÀCtþRa ?ÀCTOR5 ?ÀCtþR6
3.90{123 3.3653{3 3.287607 3.081166 2.9tO730 Z-6L9512

?lnâI corGunrllÈy urÈi!ìaccr: foÈô¡ = f9.200512
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TaM A.1 Hmrqeniteit van de J0èschalen

n ibms
SCHAAL

Vakmanschap ('skill discretion')

Werkwijzeautonom ie (autonom ieJ CO)

Taakeisen

Taful 84.2 Crfretaie van de ì,|OVA-WEBA shaten npt J@-:,fjl|r,lg/'. lloge franæ geven eeÍ, üt er sprake is van æn oryunstiy sitntþ: ved

rbþoþ

Vakrnanschap Taakeis€n Werkwijzeautonomie

5

3

5

.75

.61

.71

1 Volledigheid

2 Oryaniserende laken

3 Korlcycli"sche la.ken

rta Evenwidrl gemallmoei

4b Moeilijkheid''

5 Autonomie

6 Contactmogelijkheden

7 lnlormalisvooziening

8a Taaþisen
8b Regelproblemen

8c V€ranhmodeli¡khsden

9 Emotionele belesling

.31"

.41"

.54"

.55"
-.M"
.n"
.03

,19"
-.05'

-.19"

-.28"

-.t 5"

-,1 0"
-.1 5"
.07'

.00

.36"

.15"

05

.24"

1.00

.40"

.17"

.18"

.æ"

.25"

.?2"

.n"
-. t1"
.72"

-.07'

,09'

.07'
-.04

-.08'

-.09'

p < 0.05
p < 0.Cn1
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Tabel M.3 Honogenileit van súalen die in l:rl ondezoeK naast die uit de J@, neegeømen zijn tq ond€rcteunirry van de convergente en

divergente validtteit van de NOVA-WEBA

SCHAAL n items

Aröe idsvooruaordcn
Autonom ie over werklijd

Werkzekerheid

VAG

Arbeidsinhoud

lnspanning

Werkoçanisalie
Leiding en collega's

Fysische fachren

VHBG

Fysieke belæting

4

6

5

5

6

13

28

40

71

61

63

73

52

88

Tabel 84.4 Conelatie tussen & Ì,IOVA-WEBA *halen, lysiek belastende lacwen en ervaen añekíúelasling

Arbeidsinhoud lnspanning

VAG VAG

Werkorga-

nisatie VAG

Leiding en

collega's VAG

Fysische Fysiek belæ-

factoren VAG tsndo hctor€n
VHBG

1 Volledigheid

2 Organiserende taken

3 Korlcyclische taken

¡la Evenwidtl

4b Moeilijkheid

5 Autonomie

6 Contactmogelijkheden

7 lnformatievooziening

8a Taakeisen

8b Regelproblemen

gc Verantìrcordelijkhêdsn

9 Emoüonele belæting

.24"

.35"

.65"

56"

-.38"

.n"

.03

6"

12"

,01

-,1 5*

.01

-.09"

-.04

.06'

.m

.31"

,15"

.08'

.n"

58"

34"

n"
,19"

-.06'

-,06'

,06'

-.01

.25"

.04

.06'

.47"

.c¿

.52"

16"

.34"

.08'

.13"

.æ"

.15"

.æ

.08"

.14"

.52"

.n"

23*

.02

,os"

.16"

.2',t"

.10"

-.æ

.13"

.01

.22"

.21"

16"

.02

.14"

-04

.25"

.0!1"

-.05

-.16"

.14"

.03

04

-01

.00

.02

.ß

p < 0,05

p s 0.001
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BIJLAGE 5

Scores op de NOVA-\ryEBA, gezondheid en welbevinden

naar geslacht, leeft[id en opleiding



TNO rapport

NIPG 94.ffi3 t02



TNO rapport

NIPG 94.æ3 r03

Taful BS.1 Ge¡iüe¡þ pe@n6gæ klæhten op de 
^tovA-wEM 

schalen naar percænskennerlon (1211 s n 3 1121' alle fursties net n > 20)

(09Gi gu nsttg, 1 00 lo =o n! wstþ)
lo = laguonduwiþ
mo = nkl&lbaat algeneen ondewijs (0.a. nl€w)

vo = vædgezet atgeneen otútuiF (haw, ttbs, attßneun)

ho = lagu |rrr,ep onewljs
nb = nküelbarberæPs onderurjs

lrbo = lnger üBræPonderwrþ

= acade¡iæh oúewiþ

Gesladtt

volledigheid

organiserende taken

kortcyclisôe bken

moeilijkheid

evenwicht in leken

autonomi€

conlactnogelijkheden

inlormalievooøiening

taakeisen

regelmogelijlôeden

veran twoordeliikhed€n

emolionele belasting

60

41

25

53

ß
44
't3

6
40

28

æ
14

4f¡

æ
11

62

10

36

?2

n
39

36

42

n

Leeftijd 15-æ 30-39 40.49 50al

volledigheid

organiserende laken

koñcyclisáe uken

moeilijkheid

evenwichl in laken

autonomie

contacÙrlogelijkheden

informatievooziening

taakeisen

mgelmogelilldteden

veran twoord el ijkheden

emotionels belasting

52

37

11

62

13

42

25

æ
45

33

40

13

51

41

14

60

t6
41

17

27

42

s2

39

15

50

36

14

60

12

36

18

æ
41

36

37

n

56

42

19

57
't5

37

19

6
35

33

33

19

0pleidinçniwau bo

volledigheid

organiserend€ taksn

korlcyclisóe eken

moeilijlÒeid

evenwicht in laken

eutonom¡€

contactrogelijkheden

inlormalievooøiening

laakeisen

regelmogelijlöeden

verentwoord el ij kheden

smolionsl€ belasting

58

37

22

57

21

38

10

27

37

34

33
't9

51

48

18

57

14

38

17

28

38

30

37

15

64

61

24

48

18

46

22

24

32

28

35
14

48

35

1l
62

08

33

27

24

38

36

4it
22

60

æ
14

64

12

38

12

30

46

38

6
27

52

n
04

74

16

40

z3
28

49

42

38

19

27*
05"
80'
18'

28

47'

05-

Totaal

volledigheid

organiserende taken

kortcyclisóe hken

moeilijkheid

evenwicht in lâken

aul0n0mre

conlacfnogelijkhdsn
informatievooziening

taakeisen

regelmogelijkheden

verantwoodelilkheden

53

æ
15

59

14

38
'19

27

æ
æ
37

emolionele belasting l8
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Tabl 85.2 PerænÞ,ges klachten op tret g*tid vn gezondheid en welbvinden nau præonsl<enned<en (1356 < n 3 1472, alb functies net n >

n ) pekg u n stig, I (t0'ê ong u nsfu )

Geslaót men vfouw

verloopgeneigdheid

tevredenh€id met hel werk

v0€g

gezondheidskhchten

medische consumplie

n32"
18 20

19 22

18n
30 38

ziektêv€r¿uim (aantal dagen) 8.07 8.81

bewe gingsapparaatHadlt€n t9 21

Leeftijd 15-æ 30-æ 4049 50€û

verloopgeneigdheki 38 31 21 16

tevredenheid mel het werft '19 19 18 17

voeg 18 21 21 U
gezondheidskhchlenlSnAA
medlsche consumpl¡€ U 31 30 U
ziektev€nuim (aantal dagen) 7.n 8.46 8.01 9.73

bewegingsapparaalHaúten 17 æ 22 24

Opleidingsniwau lo lbo me mbo ve hbo ece

verloopgeneigdheid 13 22 33 33 38 33 32 "
tevredenheid mel hêt werk 15 n 21 18 æ 17 16

vo€gnæA171818
gezondheidsklachten 18 21 18 16 19 19 24

medische consumplie 34 33 35 32 æ 27 25

ziektev€zu¡m (aantal dagen) 9.S4 10.54 7 .79 7 .52 5.75 5.88 2.21 '
bewegingsapparaatldaáten 24 22 n 18 17 13 14 "
Totaal

verloopgeneigdheid æ
levredenheid m€l h€t werk 19

voeg n
gezondheidsklachlen 19

medische consumptie 32

ziektewzuim (aantal dagen) 8.30

bewegingsapparaatkladten n

p<.05
p < .001
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BIJLAGE 6

Grafische weergave yan rangordes van de functies op de NOVA-WEBA schalen
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dala-en¡ry
relnrgel

bal¡emedewerker
dagb lad¡ ournal ¡s t

schoonmaker
adm¡n¡slrat¡el med.

mod¡nelte
wachlmeeslel

ve rpleeg kund¡ge
chaulleur re¡n¡g¡ng

zellst.agrar. bdv
bouwvakkêr

arbeider agrar. bdv
t¡mmerman

cater¡ng medew.
docen I

w¡nkelbediende
u ¡lvoerder

dala-enlry
mod¡nelte

schoonmakel
chaulleur relnlglng

relnlger
ballemedewerker
calerlng medew.

arbelder agar. bdv
winkelbedlende

adm. medew.
bouwvakker
I lm merman

zollsl. ograr.bdv
dagb ladl ournall sl
verp¡oegkundlg6

wachlmoestef
u¡tvoofder

docenl

Volledigheid

Kortcyclische taken

relnlger
d ata-entry

chaulfeur reiniger
schoonmaket

bouwvakke¡
zellsl.agrar. bdv

tim m erman
modinelte

caler¡ng medew.
arbe¡der agr. bd
bal¡emedewerk

adm. medew.

wach lmeeslef
dagbl adiou rnal¡ st
verpleeg kundige
wankelbed¡ende

uilvoetder

Organiserende taken

Autonomie

arbeider agrar.

t=
\oè+\\:-\>¿o
(a+

o\



schoonmaker
arbe¡der agrat

bouwvakke
u¡tvoerdel

mod¡

dagbl adiou rnal is
adm. medew.

Contactmogeliikheden

Moeilijkheid

wtn
arbeide¡ agrar.bdv

I nform ati evoorzi en i n g

Evenwicht

modine
odm. medew.
¡choonmaker

baliemedewerker

timm
verpleegk
zelfst. agrat.

ut
bouwvak

catering medew

baliemedewerke¡
arbeider egrar.

dagblad¡ou?nal¡31
l¡mmerman

wachtmeerter
adm. mcdew.

winkelbcdicndc
vcrplccgkund¡9.

ullvocrdcr

SU
\J
\oÑ\\¡\\õ9({ -:

o
Oo



uitvoordel
mo

dagbladiournal ¡st
vorpleegkund¡ge

docent
cater¡ng medcw.

bouwvakker
wachtmeesler

data-enlry
winkelbediende

adm. medew.
schoonmaker

l¡mmetman
baliemedewe¡ke¡

chauffeur reiniging
lelnlger

zellst. agrar. bdv
arbeider agrar

uitvoelder
winkelbediende

chauffeu¡ reiniging
bouwvakker

verpleegkundige
relnlgef

zelfst. Bgrar. bdv
wachtmeester

docenl
l¡mme?m

mod¡nette
srbeider agrar. bdv

adm. medew.
dag blad¡ournal¡ sl

catcring

Taakeisen

Verantwoo rdelijkheid

wachtmoostcl
uitvoc¡dcr

dagbladjournali rl
verpleegkundigo

modinottc
winkelbediende

limmerman
bouwvakker

zellst. agrar. bdv
adm. medew.

chaulfeur reiniging

wachlmeesler
verpleegkundige
zelfst. agrar. bdv

chauffeur reiniging
rerntgel

uilvoerder
bal¡emedewerket

t¡mmerman
bouwvekker

adm. medew.
dagbladiournalisl

winkelbediende
arbcider agrar. bdv

data-nlry

Regelproblemen

Emotionele belasting

docenl

dota-nlÌy cetcrlng modcw.

=;tÀ
\o ÊiÀ'\
>¿o
(4 -¡

a\o



Verloopgeneigdheid Tevredenheid met werk

data€ntry
adm. medew.

w¡nkelbcd¡onde
dagbl adiournal isl

wachtmeeslea
arbeider agrar. bdv

verpleegkundige
mod¡nette

zellst. agrar. bdv
schoonmaker

chaulleur reinígíng
docent

baliemedewerker
catering medew,

rern lger
lim merman
uilvoerder

bouwvakker

dala-cntry
modlnelle

chaulleur relnlglng
schoonmaker
adm. medew.
bouwvakker

relnlger
tlmmerman

wlnkelbedlende
dag bladlourna list
caterlng medew.
verpleegkundige

arbelder agrar. bdv
baliemdewerker

docenl
wachl m ee sler

zelfst. agrar. bdv
u¡lvoerder

data
modl

catêrlng medew.

chaulfêur

bouwvakker
schoonmake¡
adm. medew.

ballemedewerker
dagbladJournal lst
zelfst. agrar. bdv

arbêlder agrar. bdv
wachtmeester

reln lger
vorpleegkundlge

docenl
ultvoerder

Beweg ing sapparaatk lachten
Ziekteverzu¡m laatste 6 mnd (vrl,dgn)

bouwvakker
cater¡ng medew.

chauffeur reiniging
wachtmeesler

zellsl. agrar. bdv
modinelle

reiniger
dagbladiournal¡ st

adm. medew.
data-entry

schoonmakel
aÍbe¡der agrar bdv

baliemedewerker
u¡tvo€rder

t¡mmotman
docenl

verpleegkundige
winkelbediende

=ì
ov
\oÈ
A'\
xo(- -ì,

o



VOEG-score

Medische Consumptie

Gezondheid sk I a chten-VAG

mod in olle
d ata-enlry

chaufleur re¡n¡g¡ng
schoonmakel

calering medew-
da gbl adíournal ¡s t

winkelbediende
t¡mmerman

adm- medew-
f etntg€r

bal¡medewerker
docenl

verpleeg ku ndige
wach lm eesler

arbeider agrar- bdv
bouwvakkef

u¡lvoefdef
zellst. agrar. bdv

modinetle
catering medew.

chauffeur

dagblad¡ournel¡sl
rcrnrgeÌ

wachtmeester
adm. medew.

winkelbediende
baliemedewe¡ker

l¡mmolm
orbeider agrar.

schoonmsker
zeltrl. egrar.

bouwvakkcr
doccnt

modlnotte
dagbl adlournal lst

schoonmaker
chaufleur relnlglng

dala-enlry
wlnkelbed¡ende

docent
l¡mmerman

adm. medew.
f ernlgef

cater¡ng medew.
bouwvakker

ballemedewerkel

verpleegkundige
a¡belder agrar. bdv

zellst. agrar, bdv

z:l
ìÀ<
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Talæt 87.1 Conehtes tussen de indbtoren van guondheid en welbvùúen (14n < n < 1511)

Gezondheid Verloop Arbeidsdis-

satislaclie

VOEG Gezh. klachl Med.corßumpt¡s Vezuim Bew.app.

Verloopgeneigdheid

fubeidsdissatisfactie

VOEG

Gezondheidsklachten

Medische consumplie

Vszuim (vrlsl)

Bew apparaatkladten

1.00

.1t

.24*

.24*

.13"

.04

.1t'

1.m

.31"

,30"

.12"

.03"

.t

1.00

.6r'

.31"

,16"

.6/'

1.æ

,31"

,,l4"

.40"

1.m

.41"

,2T',

t.æ

.16" tm

p -< .05

p<.01

Ta¡¡¡l 87.2 Conelaties tussen de negø NOVA-WEBA+ondities en gaondhekJ en welbevirden (1245 < n < 1530) .

Conelates die gering (r.Zt) zitn worden hier curclal weergegeven. De ænelaties die natig ztln @ S r < .40), ziin vcl weeryegeven.

Conelaties die redeliik ol hoog zrln ( ¿.40) ziin alwaig

SCHML Verloop &beidsdissa- VOEG

lishctiê

Gzh.klachten Med. consumptie Vezuim Bew.app.

Volledigheid

0rganiserende

laken

Kortcydische taken

Moelijkheidsgraad

Evenwicht

Aulonomie

ConlacÍrtogelijkhe
den

lnformatieriooai+

nrng

Taakelsen

Regelproblemen

Verantwoordelijk-

heid

Emotioneel belas-

tend

-0t

0d

07

19"

.05

.06

.18"

-,01

.1î'

.05

.07'

.23-

.15*

.16"

-.02

.10"

.30"

-.08'

,ã1"

,18"

.u

,æ"

,21"

.12"

-.07

.09"

.03

.14*

.25"

.02

.14"

.1r'

.01

,23"

.25t'

.14'

-.02

.07'

.n"

.10"

.10*

.13"

.05

,ZP

,fli"

.17'

.01

.t0"

.ut

.1 1"

.09'

-.0r

.02

.09u

-.01

.03

.00

.01

-.10"

.01

.u

.æ"

.u

-.05

.00

.06'

.01

.01

.02

.01

-.01"

.01

.u

.16"

.2f'

-.06

.07"

.11"

.01

.14"

.16"

.10*

-.06

.u

p<05
p <.01
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BIJLAGE 8

Resultaten van de multipele regress¡e-analyses op het totale bestand
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Tafut 88.1 Eelatie tussen e NovA-wEBA shalen en vettoopgeneigdtnkl, q hdivklud nivæu, net en zonder ænætie vær de verdorctúe

vuiabelen gr¡Jaúl teeltþ en qleillingsniveau @Ãt il n tuncdeniveau (n(del 2). ln de tad is de toÞ,.le wiantn die tur lp,t ttúd
wodt ve*taad eengegeven en, wenneq nwns rekenirry'ß Whouden nri de wrldorende vuiabelen, de veìantie ihe wrdt'øHaard

wanns deze vu¡aøin in het npd worden or{¡r*"ã rn wat u ti¡ ævægiry van de N?VA-WEBA schalen aenwllend aan va¡iantie

vodt ve¡*laard

Verioopgeneigdh€id Model 1

zonder ænectie
¡=880
R'¿tot = 11*

Model I
met cor€clie
n=859

R¿tot = 18/c

Model 2

mel coí€cti€

n=79f)
gls¡ = t796

trf
volledigheid

organiseende laken

korlcyclisdn blen
moeilijlöeid

evenwichtige taken

aul0n0m€
conlacûnogeliikheden

informalievooziening

taakeisen

regelproblemen

veran twoordelijkheden

emotionele belasting

'10'1t'13'

.09'

.16"

.08'

.0r

.08'

jT'-
.10'

.1 1'

.14"

.10'

11o/o 10o/"

leeftijd

geslaút
opleidingsnitoau

-.24"

.10'

-.24"

.l'l'

Tebet Bs.z Helatie tusæn e NovA-wEBA sdtalen en aòeùls(dis)sati,slactlo, q hdivklueel niveau, met en zotúer @redie væt de verslorende

vuiabelen goslaeht, leeltiþ en opletrlingsniveau tnæet il n tundieniwau (nr//et 2), ln de b&l is de 'n¡ia'|,tie 
die úor lpt tnodel wordt

ved<laa¡d ,trgtgirn É) en,'wan,år bvens rekening is glltøuden net & 
.verdorcnde 

vüiabelen, de vuiantie die wordt veillaad

wøneer deze variabelen in he,t nd¡etworden offleno ãn en-wat er bijtoevoeging vn de NOVA'WEBA schalen anwllend aan vaiantie

wodt veilaetd

Arbeidsd'ssatislaclie Model 1

zonder correctie

n=884

R\ot=zr¡

Model 1

met coíectie
n=863

Ê1ol=2T/o

Model 2

m€t coneclis

n402
R\ot=Zflc

RaR2

volledigheid

organiserende laken

kortcyclisóo bken

moeililkheid

evenwichtige uken

autonomie

contacùnogelijkheden

inlormalievooziening

taakeisen

regelproblemen

vsren twoord elij khsd€n

€molionele belasting

.10'

.16"

,09'
'I 1"

.10'

17"
1T
.15"

.1 1'
'10"

,1r'
.16"

l0'
12"

18"
1T'16-

.08'

2olo

- 0s'

2o/o

leefrijd

gesladll

opleidingsniwau
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Taü€,l 88.3 Pelatþ tussn de IÐVA-WEBA æhaþn en de VOEG-scø¡e, q iñivklueel niveau, npt en zonder æ¡eclie væt de verdorcnde

vuiabelen gesladtt, læltilt en opleùtingsniveau @el 1) en furclieniwau (nod 2). ln de taåd is de tob.le ua:iarrtie die dær het ntodd

wordt vs*laañ aapegeven en, wannee. tevcns relonirg is gehouden Írt & vwdoßnde va¡iabelen, de vuianlie die rcrdt veddeed

wanns deze uariabelen in het no&l wotún cpgenoneû en wat u tij tævægirp vn ú NOVA-WEBA schaþn aanwknd aan vuiantie

wo¡dt ve*laad

Voeg-score Model 1

zonder consctie

n=878

R¿tot = 15%

Model I
mol coÍ€clie
n=857

R'¿tot = 16%

Model 2

mel conectie

n=796

*tot = 14%

8É8ff
volledigheid

organiserende taken

kortcyclisdte uken
moeilijheid
evenwichlige laken

aulonomie

conlacùnogelijkheden

inlormatievooziening

taakeisen

regelproblemen

vorantwoord€liikhed€n

emotionele belasting

-.æ-
.1z',

.18"

.15"j7'

-,09'

.æ'

.1i.'

-.08'

.14"
,1?

.16"

.16"
16"
16"

13o/o140,/o

leefirjd

geslaól
opleidingsniwau -.08'

Uo
- p<.05 " p<.æl (alleendesrgnrlrcante bszlnw€€rgegeven,

Ta|p¡l 88.4 Pelatie tus*n de NOVA-WEBA súalen en gezondheihklachlen (VAG), q indivklueel niveâu, flrt en zotúer @Íectie Yæt de

veßtorcn& verialrllen geslacht, leeltiþ en qle'rJingsniveau (ndel l) en lundieniveau (tndel 2). ln de tabel is de totale vuiarl,tie die

&ü het ndel wordt veMaard aangegeven eh wanneet tevens rekening is g€.houden tnet de veßlorcn& va¡iablen, de vuiantie die

wrdt verklaud wanneer deze vaìa&len in het model worden ogenonen en wet er tij lævæging van & I,IOVA-WEBA sdølen
aanvullend aan vaianlie wordt veilaard

Gezondheidsklachlon-score Model 1

zonder correcfe

n=882

R2tot=16%

Model 1

met conectie

n=861

Rtol=18%

Model 2

met coneclie

n=800

R2tot=.lS

BR2OR¿

volledigheid

organiserende laken

korlcychsde bken

moeiliilòeid

evenúchlige laken

autonomie

contacÙrtogelijkheden

inlormatievooziening

taakeisen

regelproblemen

veran twoordel ijkheden

emolionele belasling

.15"

.10'

.26"

.16"

,1 1'
,26"

13"

10'
24"

17o/" 141o

-p<.05 
" p < .001 (alleen de srgntlrcant€ b's zlln wsergegeven)

08'

1%

10'leeftijd

gesladll

opleidingsniveau
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Tabel 88.5

mcd/el wrden oryenonen en wat er biitævæg¡ng ven & NovA-wEëA scnaen a¿nYußns ut YØtd'tuë w'vt lqNørv

Bemgingsappa- Model 1

raatklachten zonder consctie

n=846

P=l50/.

Model 1

mel conectie

n=825

È18%

Model 2

mel coñsctie

re766
æ=15%

Mod€l 3

m€t cor€cti€

n=786

R=25'L

Model 4

met conec-

tie

n=73.|

æ--23f/o

*É*tr

volledigheid

organ¡s€rende t.

korlcyclisdl€ t.

moeilijkheid

ev€nwichtig€ t.

auton0mle

contactîogeliikh.
informatievooz.

taâkeis€n

rogelproblemen

verantwoordelijkh.

emotionol€ b€|.

fysieke bel.

..08'

.15"

.26"
-.0s'

.1 1'
't5*

21*
10'

26"

,09'

.1r'
-.09'

.1t

.z',t"

.1z',

.14'
-.1 5'

.24"

.10'

.16"
-.1 0'

-.09'

11'

.15"
- 08'

13% 13%

æ" æ
ÐI" 18ïo

leefti,id

geslaót
opleidingsni\€au

14

13'

.15"

-.12',

.tr'

.1z'.

.18"

.12'

5%5%5%5%

' p < .OS " p S .001 (alleen de signilìcante 0's zijn weergegeven)
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Tabel 88.6 Relatie fissen de NOVA-WEBA æhalen en vetzuiÍWrænbge (beúijfinlornatie) op lundieniveau (mdel 2), waaftij gmntgeerd is wu
& ve¡storcnde variafulen gesladú, leeltiþ en opleùlingsniveau. ln & Þ,bel is de tolzle variuúie die fut het n&l wordt ve¡ldaad

aângêgêwn en de vuiantie die wordt vedùaard wannæt de yeßtoßn& vañabelen in het nodel worden opgercnsn en wdt et ti¡
tævægiry van de NOVA-WEBA schalen âanvullend aan vuianlie wordt wrlúaard

Vezuimpercenlage Model 2

mol coí€clie
rç757
*.4601"

*
volledigheid

organiserende laken

kofcyclisùe bken
moeilijkheid

evenwichtige taken

aulonomie

contacùnogelijkhsdon

informatievooziening

laakeisen

regelproblemen

veranwoodelijkheden

emotion€þ belasling

-.'t3"
.14"

-lT',

.16"
- 12"

10%

leeft¡d
gesladtl

opleidingsniræau

.09'
- 45"

6o/o

' p < .05 " p s .001 (alleen de signifìcante B's zijn weergegeven)

Tabel 88.7 Relatie tusæn de I'IOVA-WEBA *halen en WAO-intedepercentage, waeftti¡ gæongeerd is væt de veßtoßnde niabelen Se1fun
Ieeltiþ en opleidingsniveau (model 2). ln de tabl is de totale vadantie die bor lre't ndel wordt vedúaa¡d aang€gewn en & vaiantie db
wordt veùlaard wanneq & verstorende vaiablen ¡n het nþdel wot&n Werpmen en wet er bij tæ,rægirg van de NOVA-WEBA

schalen aanvullend aan vuianlie rþrdt verklaard

WAO-intredepercenage Model 2

m€l corecli€
n=501

A2--43f/o

tr

volledigheid

organiserende laken

kortcyclisóe bken
moeilijlòeid

evenwichlige laken

autonomio

contacÍnogelijkheden

inlormelievooa iening

laakeisen

regelproblemen

verantwoordelijkheden

emotionele belasting

-. to

.'t6"
-.14"

- 08'

-.1 6"

11o/o

leeftijd

gesladll

opleidingsnitæau

.08'

.30"
-.úo

' p < .05 " p < .001 (alleen de significante 6's zijn weergegeven)

31e/o
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BIJLAGE 9

Resultaten van de multipele regressie-analyses binnen een aantal grote functiegroepen



TNO rapport

NIPG 94,N3 124



TNO rapport

NIPG 94.003
t25

Tabet B9.l Relatie tussn de NOVA-WEBA schalen, gezondheid en welbvinden binnen de lu,þì¡e tiilvnemdn, met øneclie vwr leeltiþ (iúivklued

niveau: ndel l)

Timmerman Verloopgeneigdheid Arbeidsdissatislactie

n=l 75

n=|4o/.
¡1=1Tl

R=%%

VOEG-score

¡=1 71

FÈ19y.

(vAG)

fÞl71
l+210/o

klachten

n=1 70

È?f.no

Gezondheidsklachlen Be*egingsapparaat

volledigheid

organisersnd€ l.

kortcyclisó€ t
moeiliilòeid

ov€nwichlig€ t.

aut0n0mre

conlâcùîogelijkh.

infonnalievooz,

taakeissn

rsgclproblsmsn

verantwoodelijk.

emot¡on€le b€l.

-.15

.'19'1T
l6

24',/3'

30"

.,l9'

-.16'

.17

.15

.21'22',18'

24',25', 31"
leeftijd

'p<.05 " p< OO1 (alleen ß'swesrgege\,€nbt¡ p<.1 enF<.05)

Tabel gg.2 pelatie tussen de NOVA-WEBA fí,halen en gezondhe¡d en welfuvinden binnen de lurctie batk: baliene&weùer, net ærrcctie v@t

leeltiþ (indivtutueel niveau: nn&l 1)

Bank: baliemedewerker Verioopgeneigdheid

n$4
*-*1o/o

Arbeidsdissatisfacte

n44
æ--48%

volledigheid

organisorende lakon

kortclclisóe bksn

moeilijkheid

evenwichlige laken

aut0n0mr9

contacùnog€l¡jkheden

infonnatierroozien i n g

taakeisen

r€g€lprobl€men

verantwoordelükhedon

emolionsle belasting

-.4¡t'

,ST

.3r

-.æ'

.æ
-.31'

.27

.40'

,35'
-.24

-22
leeftijd

'p<.OS "p<.001 (alleen B'sweergegevenb¡p< l enF< 05)
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Tabel 89.3 Eelatie tusæn de NOVA-WEBA sùalen, gezondheid en welbvinden binpn de lurctie ui¡vøde¡, met co¡rætie wor leelliþ (indivkluæl

niwau: ndel 1)

UiPoerder Verloopgeneigdheid Arb€idsdissalisfacte Voeg-score

n43 n$3 n43

'?-41ïo FP-4go/o PF-3'loL

Gezondheidsklachten

n43
F-3s%

volledigheid

organiserende hken

kortsyclisdr€ bhen
moeilijkheid

evenwichlige laken

autonomie

contacùnogelijkheden .24

inlornatievooziening .42'

taakeisen

regelproblemen

verantwoordelijkheden

omotionsl€ belasling

25

ß'27

28

leeft¡d 2T

'p<.05 " p<.001 (alleen ß's we€rgeg€wn br¡ p<.1 en F<.05)

Tabl 89.4 Relatie tussen de I'IOVA-WEBA sdtalen en gezondheid en welbvhden, binnen de funcllc zellsândige agraiscln bddjlsveaorying, ,tþt
ætredie vær leeltiþ (indivkluæl niveau: nndel 1)

Zellslandige agradsde Verloopgeneigdheid Voeg-score Gezondheidsklachten (VAG) Benegingsapparaalklaótån

bedrijlsvezorging- n=91 n=91 n=90 n43
R=6lo F.sP/' P-.gO% þ-31o/o

volledigheid -24
organiserende taken .25'
korlcyclisde bken 40" 41"
moeilijkheid

evenwichtige taken

aulonomie

contactmogelijkheden

informatievooziening

taâke¡sen .n .28'
regelproblemen .21

verantwoordel¡¡khd€n

emotionele belasting 28',

leefrijd

'p<.05 " p<.001 (alleen 0's we€rgsgewnbi pS l en F<.05)
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fabel B9.S nehtte tussen de NOVA.WEBA schalen en gezondtøkl en wefrlvittfut, tinnen de luúie van wæht.itl€f,ldÜ, met ænúie wu lættiþ

(indivillueel niveau: nodel l)

Wachtm€estsr Verloopgeneigdheid

n=53

æ--A4o/.

Voeg-score

n--54

w1%

Gezondheidsklachten (VAG)

n=54

P-J396

volledigheid

organiserende laken

kolcyclisôe uken

moeilijkheid

evenwichtige laken

autonomrs

contaclnogelijkheden
informalievooziening

taakeisen

regelproblemen

veran twoordelijkheden

emolionolo belasting

-.3f
-.26'

.ú

.36'

.27

.24

.45'

.41'

- 36'

45'

36'

32',
leefiijd

'p<.05 " ps,OO1 (alleen ß'sw€€rgegevÊnbr¡ p<.1 enF< 05)

Tabl 89.6 pelatie tuæen e l,tovA-wEBA schalen en gezondhetxt en welbvinden, binnen de functie winketåpdietúe, net conectie vær leeltiþ

(indiviJueel niveau: nndel 1)

Winkelbediende Arbeidsdissatislactie

n=56

P-S/o

Voeg-score

n=55

R= 38P/o

BercgingsapParaatkiadìtsn

nd6
þ'45o/"

volledigheid

organiserende taken

korlcyclisóe hken

moeilijkheid

evenwichtige laken

autonomte

conlacllnogsl¡jkheden

informatievooziening

laakeisen

regelproblemen

Yeranlwoord€lijkhd€n

smotionelo belasting

24

tr3'

34'

48'

leeftijd

'ps.O5 " p<.OOl (alleen 0'sw€€€egeì/€nbti p<.1 en F< '05)
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Tabel 89.7 Pelatie tusff/n de NOVA-WEBA schalen en gezondløtil en welbvinún, bimen de twøie verplægkundþe, net @íú¡e vw læltp
(indiYitlueel niveau: nodel 1)

Verpleegkurdige Voeg-score

n=55

lÞ4110

volledigheid

organiserende tialon

kortcyclisdre bken
moeilijkheid

evenwichlige laken

aulonom't€

conlacÙllog€l¡ikh€d€n

inlormatievooziening

taakeisen

regelproblemen

verantwoordelijkheden

emotionele belasting

3r

3T

46"

'p<.05 " p<.001 (alleen I'swe€rgegevenb¡ps,1 en F< 05)


