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I. q0EtsrEtrrs0EN EN ALOEMENE pLAM[r]rG V4,1{ ffiT OIIIDERZOEK.

Eoofd.stuk 1; DE AANTEIDING T0T EET OIIDERZOEK.

In toenemende mate word.t in het bed.rijfsleven gestreefd. naa,r

verbetering van d.e voorwaard.en, waarond.er een optimale produk-
tieve samenwerking. kan word.en gerealiseerd.. Steed.s opnieuw komt

nen hierbij te staan voor d.e nood,zaak van een snelle inventari-
satie en lokalisatie van d.e faktoren, d.ie d.eze samenwerking na-
d.eli.g beinvloed.en, alvorens maatregelen ter verbetering kunnen
word.en voorbereid.' rn de praktijk word.en hiertoe versohillend.e
wegen gevoIgd., waarbij men echter uiteind.elijk altljd. noet uit-
gaan van bepaald,e informatiebronnen, wl1 men over vold.oend.e

basisgegevens bescbikken voor het verkrijgen van een bruikbaar
situatie-overzicht. Zowel hier te land.e a1s in het bultenland.
heeft men bij verschillend.e ond.erzoekingen ervaring opged.aan

met nretod.en, waarbij tle informatie direkt bij d.e bron werd inge-
luonnen, n.1. d.oor d.e betrokkenen zelf d.e gelegenheld. te geven

zich over hun situatie uit te spreken. Voortbouwend. op d.eze er-
varingen wil het in d.it rapport weergegeven ond.erzoek een po-
ging zijn on het Ned.erland.se bed.rijf sleven een betrouwbaar nld.-
d.e1 ten d.ienste te stellen, waaxmee een eerste globale d.iagnose

kan word.en bereikt, een mid.del bovend.len, d.at weinig tijd. en

kosten vergt en in a1le nogdlijke groepen en bed.rijven kan wor-
den aangewend..

Dit ond.erzoek is tot stand. gekomen d.oor het initiatief van'
een groep van d.eskund.igen op het gebied. van frhuman relationsfl
en bed.rijfsorgantsatie. Deze groep - hierbij aan te d.uid.en met

werkgroep - was samengesteld. uit d.e volgend.e personens
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P. Fetterr ped. drs.

Prof .Dr A.D. d.e Groot

Dr D. Horringa

J. Hui.skamp

Prof. Dr H.A. Iiutte
Ir J. van Ierland

Prof. E.W. Ouv,releen

Dr Ir M.G. Yd.o

Ned.erland.s Instituut voor Praeven-
tieve Geneeskunde,

Instituut voor Sociale- en Bed.rijfs-
psychologie aan d-e Universiteit van
Amsterd.am,

Bed.ri jf ssocioloog en organisatie-
deskund.ige,

thents Instituut voor Bedrijfspsy-
chologie,
Rijksuniversiteit van Groningen,

Ned.erland.s Instituut voor Personeels-
leid.ing,
Psychologische Dienst der P.[.T.,
Ad.viesbureau voor bed.ri jf sorganisatie.

Eni-ge jaren geled"en hieId. d.eze groep regelmatig besprekingen,

waarbij d,e belangstelling o.a. uitging naar snelle en efficiente
metoden van ond.erzoek naat d.e lokalisatie van de voornaamste pro-
blemen in d.e menselijke verhoud.ingen en d.e organisatie binnen d.e

bed.rijven. Daarbij stond. tevens voor ogen het ontvrikkelen van g1o-

baal vergelijkbare maatstaven voor d.e arbeid.s-satisfaktie en het
moreel. Toepassing van d.e interviewmetod.e leek in het kad,er van deze

d.oelstellingen om verschillende red.enen mind.er ad.ekwaat. In d.e eersto

plaats is het aantal te interviewen personen beperkt, d.aar het in-
terviewen van alLe vrerknemers te kostbaar en te tijdrovend. zou zr1n.

I[anneer d.e interviews d.oor meer dan 66n persoon r'rorden afgenomen

loopt d.e vergelijkbaarheid. van het ant,;roord.materiaal gevaar en zijn
voortd.urend. interne besprekingen r.od.ig om te komcn tot d.e nod-ige un1-

formiteit in d.e rr'rijze van vraagstelling en registratie van d.e ant-
r,v.;orden. 0verigens levert ook de selektie van d.e te intervievren porso-
nen soms moeilijkhed.en op. Geschied.t deze sclektie d.oor middel van

een a-selekte steekproef , d.an levert de vraag, bij v'relke steekproef-
omvang d.e representatj-vi-teit nog vold.oend.e gevraarborgd. is, een bron

van tr,'rijfel bij d.e onderzoekors op. l''trord.en d.aarentegen de d.eelnemers

wil-lekeurig aangewezen, d.an ontstaat zowel bij d.e ond.erzoekers a1s
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binnen het bedrijf vaak een gevoel van onzekerheid t.a.v. d.e

onbevooroordeel&heid. bij d.e keuze d.er d.eelnemers. Dergelijke mo-

tieven pleitten voor d.e metod.e van een sohriftelljke enqu6te en

dus voor het ontwerpen van een enqu6te-formulier, d.at zou kunnen
word.en gebruikt in aIle mogelijke bedri.jven, zonder gebond.en te
zijn aan steed.s d.ezelfcle oncl.erzoekers, zod.at een j-nstrument zou

ontstaan, d.at na ijking aIs een objektief meetapparaat ten
d.ienste van het bedrijfsleven zou kunnen word.en gesteLd..

3ij d.e netode van de scbriftelijke enquGte kunnen nog ver-
sohilLend.e mogelijkhetl.en word.en ond.ersobeiden. In cle Verenigd.e

Staten verwierf met name d.e SRA Employee Inventory, ontw'ikkeld.
iloor het 'rInd.ustrlal Relations Centerrr, University of Chioago,
beksnd.beid.. Men beeft hier goopereerd. met een uitvoerig enqu6te-
formuller waarin een groot aantal beoord.elingspunten waren opge-
nomen met betrekking tot d.e meest op d.e voorgrond tred.entle aspek-
ten van d.e d.agelijkse werksituatie in d.e bed.rijven. Het enqu6te-
formulier bevat een aantal uilspraken over het werk, d.e werkom-
stand.lgheden, d.e konnunikatie, d.e promotiepolitiek, d.e d.irekte
- en hogere leicLing, d.e omgang met kollegats, e.d.. 0p deze uit-
spraken kan men reageren d.oor het aanstrepen van 66n van d.e moge-

lijke antwoord.en: 'ragre€tr, rr?rr en rrd.isagreetr. Tezamen geven deze

rragenlijsten, wanneer d.eze in een bepaald. bedrijf zijn ingo-
rnrld., een beeld. van het moreel en d.e algemene opvattingen over
organisatie ln d.at bed.rijf , waarbij d.e uitkomsten van aIle afd.e-
lingen ond.erling krrnnen word.en vergelekenr ttcilakkett aftlelingen
kunnen word.en gesignaleerd. en bepaald.e behoeften, zoale bijvoor-
boeld' aan training, verbetering in d.e technisohe outillage, or-
gantsatie of arbeid.somstand.ighed.en, openbaar word.en. voor een
eerste ijking werd d.j.t 78 beoord.elingspunten tellend.e enqu6te-
formulier in bed.rijven van uiteenlopend.e aard. ingermld. d.oor on-
geveer 25"0oo werknemers. Men boschikt thans over een betrouw-
bare aohtergrond. van gegevens, d.ie van jaar tot jaar word.t
rfververstrr. Aan elke willekeurige groep van werlocemerc kunnen
cle ard.us gestand.aardiseerd.e vragen word.on voorgelegd. waarna d.e

uitkomsten kunnen word.en vergeleken met d.e verkregen maatstaven.
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De werkgroep overwoog een. enqu6teformulier te ontwerpen ln
d.eze geest, met d.ien verstand.e echter, d.at het aantal beoonde-

lingspunten sterk zou word.en beperkt , aangezien d.e S.R.A.-
queetionnaire met zijn ?8 rraagpunten alleen al voor het inrnrl-
1en zeer veel tijd. vergt. Er werd. aanvankelijk gestreefd naar
het samenstellen van een korte en betrouwbare vxagenlijst, d.le

in principe aan twee eisen moest voldoen:
a) nij zou in staat moeten zijn in elk willekeurig bed.rijf cLe

z.go rrslechteil groepen op te sporen;
b) bovendien zou hij in het bed.rijf d.e voornaamste problemen

moeten lokaliseren.
Men nam hierbij aan, d.at men via d.eze groepen en gelokaliseer-

d.e problemen vanzelf tot een bred.ere aanpak zou kunnen komen in
het gehele bedrijf. Eet vragenformulier koncentreerd.e zioh in
koncept voornamelijk op d.e stemming van d.e groopen werknemers

ond.er een baas of ohef , de verhoud.ing net d.e d.irekte superieuren
en het oord.eel over het werk. De inhoud. en tekst waren voorname-

lijk gebaseerd op d.e ervaringen en konklusies bij wroegere
soclatrische ond.erzoekingen, uitgaand.e van het Neder1ands Insti-
tuut voor Praeventieve Geneeskund.e, waarbij met goed"e resultaten
lras gewerkt net enqu6teformulieren, d.ie - in tegenstelli.ng tod
d.e SRA-vragenlljstr- veel meer speelruimte lieten bij tte keuze

uit tle beantwoord,ingsmogelijkheden. Uit d.eze vragenlijst werd.en

d.e voornaamste gerichtsprrnten overgenomen, aangezien d.eze blj
statistisohe analyse het meest waard.evol waren gebleken als indi-
katoren van problemen en slechte groepen. Aldus hoopte menrdoor

beperking van d.e vragenlijst tot d.e meest essenti6le gezicbts-
puntenrd.e met het houd.en van d.e enquOte en het bewerken van&
uitkomsten gemoeid.e tijiL en kosten tot een minimum terug te
brengen zond.er aan d.e volled.igheid. van het verkregen beeld af-
breuk te d.oen.

3ij enkele leden van de werkgroep bestond. er echter beboefte
aan een iets mimer oriEnteringsgebied. d.an uitsluitend. d.e gxoeps-
verhoud.ingen. Met name het aspekt van d.e prod.uktiviteit en de

organisatorische aspekten werd.en van betekenis geaoht.
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Ook faktoren alse id.entifikatie met d.e d.oelstellingen van het
bed.rijf en angst voor werkeloosheid. wenste men in de oord.elon
van d.e werlmemers te botrekken. Men kvuam tenslotte tot d.e opstel-
ling van een rxagenlijst, vraarin zo.r.rel aan faktoren, d.ie van in-
v1oed. werden geacht op het moreel en het plezier in het werk,
als ook aan de houd-ing ten aanzien van d.e bcstaande organisatie,
prod.uktiviteit en efficiency in het bed.rijf aand.acht rverd. besteed..

Na uitvoerige overv,reglngen vrerd besloten de tekst van het vragen-
formulier af te stemmen op d.e volgend-e gezichtspuntenl

a) oord.eel over hct 'werk

b) verhoud.ing tot c1e d.irekte baas of chef
c) stemming cp d.e afd.eling
d) arbeidsomstandigheden

e) tevred.enh.eid. met het loon en tLe tarieven
f) algemene 1eid.ing, organisatie en efficiency in het

bettri jf
g) organisatj-e en efficiency binnen d.e afdeling
h) band. met het bed.rijf
i) angst voor werkeloosheid.

Met betrekJcing tot d-e wijze, waatop d.eze faktoren in een
juiste en rake formulcrj-ng tot hun recht zouden moeten komen,

d.od.en zioh vele moeilijkhed.en voor. Het bleek biozond.or lastig
te zijn d.e strekhing van d.e rmagen j-n korte, volled.ige en mono-

interprctabele bevioordingen tot uitd.nrkhing te brcngen en dan

nog zodanig, d.at d.eze ook voor d.e minst ontv,rikkeld.e werloremers

begrijpelijk zoud.en zijn. Er waren d.an ook ultvoerige bespre-
kingen nod.ig om te komen trirt een voorlopige formulering van
d.e vragen, d.ie in een kleine oplage zoud.en word-cn ge,lrukt met

het doel deze op hun begrijpclijkheid. en juiiste interpretatie
te toetsen bij een aantal werknemers van verschillendc bedrljven.
Deze voorlopige forrmrlering van d.e rrragen is hierond.er weer-
gege\rens
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1. De ind.eling van d.e werk-en schafttijden is hier goed. geregeld..
2. Ik heb een goed.e plek om te werken.

3, Mijn werk naakt me gejaagd. en zenuwachtig.

4. trdijn baas kan goed. met d.e mensen opschieten.
5. rk word. rechtvaard.ig betaard. in vergerijking met d.e and.eren

op mijn afd.eling.
5. Mijn werk is vermooiend..

7. Mijn baas kontroleert ons te veel.
B. 0p onze afcl.eling kunnen we goed. met elkaar opscbieten.
9. Er worden te vaak verand.eringen in mijn werk aangebraoht,

zond.er d.at me gezegd. word.t waarom.

10. rk zou hier graag and.er werk wiIIen hebbenr d.it werk bevalt
me,niet.

11. De produktiviteit zou in d.it bed.rijf opgevoerd. kunnen word.en.

12. rn mijn werk treed.t veor oponthoud. op buiten mijn toed.oen.
13. Dit is een prettig bed.rijf om in te werken.
74. fk ben wel eens bqng d.at ik zond.er werk za1 komen.
15, De bed.rijfsleid.ing besteecls vold.oend.e zorg aan ord.e en netheid.

in het bed.rijf.
15. Ik vind. mijn werk tB eentonig.
U. Er bestaan op mijn afd.eling veel ond.erlinge urrijvingen.
18. Mijn baas is een good vakman.

19. lBhuis d.enken ze goed. over mijn werk.
20. Verbeteringen in d.e manier van werken leid.t tot grotere

resultaten.
21. De samenwerking tussen cLo afd.elingon laat te wensen over.
22. Ik voel me aan het eind. van d.o werkd.ag nog vold.oend.e ,fitr.
23. rn onze afd'e1in5; komen nogal eens togenstrijd.ige opd.rachten

voor.
24. Ik werk op een prettige afd.oling.
21. Mijn werk word.t bier op prijs geste1d..
26. De nachines en gereed.sohappen vyord.en hier 6oed. ond.erb.oud.en.

27. De baas heeft vold.oend.d tijd voor ons.
28. rk werk liever bij dit bettrljf d.an bij een and.er bod.rijf.
29.0pvoering van d.e produktiviteit in d.it bed.rijf is in ons be-

1ang.
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32.
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0p onze afcleling is het rommelig.
Ik heb plezier in mijn werk.
Ik vincL dit een goed.e manier om d.e

hoe d.e werknemers over het bed.rijf
d.irektie te laten weten

denken.

Alvorens rnad.er in te gaan op d.e ervaringen bij het toetsen van
d.e tekstformulering, za1 eerst een beschrijving word.en gegeven van
d.e verd.ere inhoud. en inrichting van het enquOteformulier. zoars
reed.s werd opgemerkt, vertoont het formulier qua metod.e on inrioh-
tlng veel overeenkomst net cLe SRA-questj-onnaire. Ook hier kunnen
cLe inrmllers op d.o gesteld.e ,vragenrr reageren d.oor het zetten van
een str epje of knrisje d.oor 66n van d.e ,forced.-choice* hokjes:
ttjattr rrgeen roeningtr en 'neen,. Gezien d.e d.oeIste1Iing van d.e

enquote werd het aantal rmagen beperkt tot 32, terwijr op aan-
d.ringen van d.e organisatie-d.eskund.igen in d.e werkgroep ten behoeve
van bed.rijvenr'ffaar op tarief word.t gewerktr nog een d.rietar d.aar-
op betrekking hebbend.e vragen, werd.en toegevoegd.. Deze rmagen
zoud.en word.en gedrukt op een apart inlegveI, d.at op eenvoud.ige
wijze in het formulier kan word.en geschoven. Deze wragen (nr.33
t/n 35) Luid.d.en als volgts

33. Ik begrijp, boe mijn tariefpremie berekend. word.t.
34. De tarieven word.en in clit bed.rijf op een rechtvaard.ise manier

vastgesteld..
35. 3ij hoge verd.iensten word.t het tarief gesned.en (verlaagd.).

Naa* d,eze tariefvragen werd op het inleg-formulier ruimte ge-
reservoerd. voor het stellen van maximaal 10 rEagen, d.ie men in een
bepaald' bedrijf uit hoofd.e van speciale interessen zel.f zou kunnen
formuleren. Met het oog op d.e latere bewerkint van het antwoord-'
materiaal wsrd. ruimte op het antwoord.blad. gereserveerd. voor het
inrnrllen van enige persoonrijke gegevens. Het betreft gegevens
alsc geslacht, gehuwd./ongehuwd., leeftijd., d.e tijd. werkzaam in het
beclrijf en tLe afd.eling, waarin betrokkene werkzaam is. Aan d.e

achterzljd.e van het antwoord.blad is gelegenheid. gegeven voor het
geven van kommentaa:i, aanrnrllingen en opmerkingen, hetzlj naar
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aanleid.ing van d.e gestelde rnragen of and.erszins. Het geheel is
gebrocheerd. in een liohtblauwe omslag, waarop aan d.e voorzijd.e in
grijze letters is ged.ruktc rrHoE DENKT u OIIER uw YrlERK?'' Een vier-
ta1 figuurtjes, d.ie lnd.ustri61e hand.enarbeid.ers en ad.ninistratieve
hoofdwerkers voorstellen, verlevend.igen het geheel. Aan d.e uiter
lijke vorm is d.aarom zoveel aand.acht besteed., omdat men van d.e 6e-
d.achte uitging, d.at het enqu6teformulier za'i,r@r bij d.e cr.irekties
a1s bij d.e invullers eon verzorgd.e en d.egeLijke ind.ruk zou moeten
maken. vooral bij d.e lnvullers zou men het gevoel moeten hebben
aan iets belangrijks d.ee1-.te nemen, wat men misschien niet zo ge-
makkelijk bereikt met een mind.er verzorgd.e uitgave.
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Hoofd.stuk 2: DOELSTELLING EN 0RGANISATORISCEE OPZET.

A.}d.us was een ontwerp van een enquOteformulier samepgesteld.
waarmed.e met weinig tijd. en kosten d.e voornaamste problemen in elk
wilLekeurig bed.rljf zoud.en moeten kunnen worden bestreken. De d.oe1-

stelling van d.e enqu6te - kort samengevat - is d.e volgend.e:
lilianneer het formul-ier zijn proefstad.ium d.efinitief heeft d.oor-

lopen, zal het bruj-kbaar moeten zijn aIs een praktisch toepasbaar
en snel instrument om in aIle mogelijke groepen van werknemers be-
ned.en bazenniveau een eerste termometer te zijn van het rrmoreelrr,

zod"at een d.irektie binnen kort tijd.sbestek gekonfronteerd. kan
word.en met een globaal beeld van d.e verhoud.ingsproblemen en pro-
blemen op organisatorisch gebied. in zijn bed.rijf. Het formulier
heeft niet d.e ,oretentie in staat te z1.in al1e problemen te kunnen
epsBoren. Het is bed.oeld. a1s een eerste ind.ikator van een aantal
sIlnptomen" welke voldoend.e belicht d.ienen te word.en om een d.ieoer
ingri.ipen te kunnen motiveren.

Door d.e uitkomsten van d.e enqu6te afd.elingsgewijze te bewerken,
zoud'en groepen uit het bedrijf kunnen word.en gekozen, waarmed.e d.e

ond.erzoekers b.v. d.oor mid.d.e1 van groepsinterviews tot een verd.ere
d.iagnose zoud.en kunnen geraken. De bed.oeling was d.eze groeps-
interviews te stand.aard.iseren in oen vorm, d.ie voor erk bed.rijf
te gebruiken zou ztjn. De samenstelling van het rragenschema bij
d.eze groepsinterviev[s zou kunnen v,rord.en goconcipieerd naar aan-
leiding van bepaalde groepen van ond.erling samenhangende proble-
men, d.ie in een later stad.ium van het ond.erzoek door middel van'
statistischo analyse uit het enclu6te-materiaal naar voren zouden
komen. Ook werd. nog ged.acht aan d.e mogerijkheid. door naur,'keurige
observatie en registratie van d.e groepsreakties te komen tot een

inventarisatle van d.e meest voorkomend.e reaktiepatronen bij d-eze

6roepsintervieurs.
Het enqu6teformuLior zou dus van groot belang kunneu zijn voor

d.e leid.ing van aLLerlei bed.rijven, d.ie hierd.oor te weten zou

kunnen komen, hoe het in het bed.rijf met het moreel is gesteld
en hlerbij d.e verschillend.e aspekten per afd.eling zou lfunnen
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vergelljken. Teneind.e een maatstaf te verkrijgen voor vergelijking
van bed.ri jven ond.erllng of met een land.elijk gemid.tleld.e zou het'
formulier een ijkingsstad.ium moetsn d.oorlopon. EierbiJ zou .troor

ledere vraag en voor een aantal gekombineerde \Eegen een gemld.d.el-

d.e van d.e antwoord.en moeten word.en vastgesteld. toneind.e zod.oend.e

een globale achtergrond. te verkrljgen, waartegen d.e uitkonsten '

van een bepaalde groep of een bepaald. bed.rijf rellef krijgen.
Deze algemene gemid.delden zoud.en bovend.ien nog ged.ifferentieerd.
kunnen word.en naar bed.rljfsklassen, bed.rijfsgroepen, bed.rijfs-
grootten en leeftijd.skrassen, zod.at blj een representatieve d.eel-
name in het ijkingsstad.iun, waarvan d.e d.uur gesohat werd. op onge-
veet 2 jaar, een }rnrvantitatief gedoflniderd. rrmoreel-spectrumrr van
il.e Ned.erlandse ind.ustrle zou ontstaan. Later zar nog nad.er word.en

lngegaan op d.e perspektleven en bewerkingsmogelijkheden, d.ie het
enqu6temateriaal voor teoretisohe en praktisohe d.oeleind.en te bie-
d.en heeft.

Van d'e zijcl.e van het toenmallge Ministerie van Publiekreohte-
lijke Bedrijfsorganisatie hacl men open oog voor ile betekenis van
een d.ergelijk ond.etzoek, waarbij het verzamelen van het materlaal
voor ljkingsd.oeleind.en reed.s gepaard. zou kunnen gaan met vele
praktlsche voord.elen voor allerrei belanghebbend.en. Men zag in,
d.at d.it ond.erzoek zou kunnen bijd.ragen tot een verbred.ing van het
temein waarop sociaal-psycbologlsche metod.en en teohnj.eken ln Let
bedri jf sleven woreoa toegopaet en eran -intenslwling van de tontats
tea van bet bedrijfsleven met d.e instltuten en bureauts, d.ie zi{r
op d.it temein bwegen. Het ond.erzoek werd. ond.ergebraoht in een
projektr waarvoor d.ankzij subsid.ie, verkregen door bemidd.eling van
het Mlnisterie van Publlekrechtelijke Bed.rijfsorganisatie, uit d.e

tegenwaard.erekening van d.e Marshall-hulp een red.elijke finanoiEle
basis werd. geschapen, zod.al een groot aantal werkneoers in d.it
ond.erzoek zou kunnen word.en betrokken. De opzet was nu om aan be-
d.rijven, d.ie aan bepaald.e steekproef-kriteria zoud.en voIdoen, d.e

benod.igd.e enqu6teformuli-eren gratis ter beschikkjrrg te stellen,
terwijl d.e mochanische bewerking van het antwoordmateriaal even-
eens kosteloos zou geschj-eden. voor rekening van de d.eelnemend.e

bed.rijven zoud.en komen d.e financible offers van d.e arbeid.suren,
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d.ie tijd.ens d.e voorbereicling en uitnoering van de enqu6te verloren
gaa,n voor het protluktieproces, terwijl ook de vergoed.ing van d.e

kosten, d.ie door de ond.erzoeker(g) volgens een interne regeling
overeen te komen bedrag zouden kunnen word.en gedeklareerd, ten

laste van het bed.ri jf zouden konen.

De samenstellinE van de steekproef.

De voor d.e ijking benodigde enqu6teformulleren moesten - ind.ien

mogelijh:"worden aangewend |n bed.rijven, d.ie naar verschillencle

kriteria representatief zoud.en zi-jn. Uitgangspgvrt hlerbij was d.e

overweging, d.at niet het aantal bed.rijven, maar het aantal werk-

nem.ers en de relatieve verhoudingen, zoals deze in het becl'rijfs-
leven worden aangetroffen, essentiEel zoud.en zijn bij d.e opbouw'

van d.e steekproef, Allereerst werd. nagegaan, hoe d.e werknemers ver-
d-eelcl waren over d'e versohlllend'e bedriifsklassen. Eiertoe werd

gebruik geroaakt van het overzicht van d'e Algemene Industrie-
Statistiek, 4e }$rartaal l)JZ van het C.B.S. Na vaststelling van

d.eze verhoud.lngscijfers werden cle enquStefornulleren over deze

betlri jf sklassen op evenretligheitlsbasis verd.eeld.

Het tweed.e kriteriumr waaJaan de steekproef zoveel nogelijk
moest voldoen, was tle .

Voorlopig wercl. het onderzoek beperkt tot bed.rijven bonen 5O werk-

nemers , aangezien het verstrekken van afd.elingspercentages in t'e

kleine bedrijven wegens d.e geringe ouvang van de aftlelingen zinloos
worclt. De bed.rijven werden aldus naar grootte inged.eeld. ln klasben

vans 50-100, lOO-200, 2OO-500, 5OO-1000 en bed.rijven met meer dan

1000 werknepers. Voor e1k van de bed.rijfsklassen werd. vervolgens

nagegaan hoe daar d.e frekwentie was van d.e bed.rijven bii e1k van

bwengenoemd.e bed.rijfsgrootten en op grond. van deze frekrentie-
verd.eling had. opnieuw een evenredi.ge splitsing van de per be-

dri jf sklasse beschikbaar gesteltl.e enqu6teformuLieren plaats.
Als d.erd.e lieiterium werd. ged.acht aan de bed.ri.'ifsgroepen, waar-

uit d.e bed.ri jfsklassen zijn opgebouwd., tlaarbij rekening houd.end.e

met d.e l<wantitatieve betekenis van d.e beclriifsgro€pen binnen iLe
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bed.rijf sklassen. Het is echter duid.elijk, d.at het - gezien het
grote aantal bed.rijfsgroepen per klasse - weinig zin had. a priori
opnieuw een ond.erverd.eling te maken, aangezien d.it slecbts zou

leid.en tot een eindeloos gereken en een zinloze versnippering van
d.e beschikbare formulieren. De bed.rijfsklassen: Dianantbewerking,
Kunstnijverheid. en d.e Elektriciteits-, Gas- en jlliaterleidingbed.rij-
ven werd.en uregens hun geringe }wantitatieve betekenis buiten d.e

steekproef gelaten. De Bouvmijverheid. viel ult wegens d.e vele
praktische moellijkhed.en, die het afnemen van d.e enqu6te in&ze
bed.rijfsklasse zou opleveren. Zoals reed.s werd. opgemerkt, zoud.en

bed.rijven bened.en !o werknemers vooralsnog niet in het ond.erzoek

worden betrokken. Het Iag echter in d.e bed.oeling d.eze kategorie
niet te verwaarlozen, maar d.eze in een later stad.iun van het ond.er-
zoek apart te bekijken.

Verdere planning en organisatie van het ond.erzoek.

De besohikbare formulieren zoud.en dus worden geijkt door ze te
laten inrnrllen d.oor werknemers, behorend- tot bed.rijven volgens de

kriteria van bovengenoemd.e steekproef. Als voorlopige cloelstelling
voor het rapporteren van d.e hierbij verkregen ervarlngen en gege-
vens werd ged.acht aan de volgende mogelijkhed.en:
1. Het verkrijgen van staad.aard.-percentages per \raag.
2. Differentiati-e van d-eze stand.aard-percentages naar verschillen-

d.e gezi chtsp-unten, zoals bed.ri jfsklasser./groeperr, bed.rijfs-
grootten en bepaalde Land.streken. Voorts naar geslaoht, leef-
tijd-sklassen, gehuwd.r/ongehuwd. en aantal d.ienstjaren.

3. Eet vaststel-1en van d.e voornaamste versohillen en tencLensen

bij d.e uitkomsten i-n het kad.er van d.e in punt 2 genoemd.e d.iffe-
rentiatie-kriteria.

4. Het korrelnen van d.e verschillend.e vragen onderling voor het
opsporen van d.e voornaamste verband.en.

5. stantLaard.isatie van d.e techniek van d.e enqu6te met betrekking
tot voorbereiding, uitvoerlng, interpretatie van d.e uitkonsten
en rapportering.
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De koiird.inatio en organisatie bij d.e voorbereid.ing en uitvoe-
ring van het ond.erzoek zoud.en beruston bij d.e Afdeling Geestelijke
Gezondheid van hct Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneos:
kund.c te Leid.en. E1k van de led.en van d.e inititlIe werkgroep zou

ged.urend.e het ijkingsstadj-um naar vermogen med.ewerken bij het aan-
trekken van bed.rijven en het afnemen van d.e enqu6te. Het is duide-
l1ikr d.at ged.urend.e d.eze ijkingsperiod-e in zeer velo gevallen niet
volstaan zou kunnen word.en mot het uitsluitend. afnemen van d.e

enqu6te en met het verwerken van d.e gegevens binnenskamers. Sinnen
d.e bed.rijven, d.ie Lich beschikbaar ste1len, zou men stellig ver-
wachtingen koesteren omtrent eon ged.eeltelijke of gehole oplossing
van d.e problemen, d.ie word.en gosignaleerd.. Ook was het voor een

bevred.igend.e uitvoering van het ond.erzoek noodzakelijk, d.at d.eze

zoveel mogelijk ond.er uniforme voonraard.en zou plaats hebben met

het oog op d.e betrouwbaarheid.swaard.e van hct antwoord-reateriaal.
In vefband met d.e omzichtigheid., die d.s introd.uktie en d.e uit-
voering ln d.e bed.rijven en vooral ook het interpretoren en rappor-
teren van d.e uitkomsten vereisen, was hct vooralsnog uitgesloten,
dat d.o bod.rijven d.e enqu6te gedurend.o d.e ijkingsperiod.e zelfstan-
d.ig zoud.en kunnen uitvoer:n" De verantwoord.elijkheid. voor d.o gang

van zaken bij d.e uitvoering van het onderzoek, voor d.e vorm, waar-
in d.e uitkomsten aan d.e d.irektios ter kennis zouden word.en ge-
bracht en voor d.e verd.ere stappen en konsekwentie s zou derhalve
ten volle blijven berusten bij d.e betrokken werkgroepleden. Het

was evenwel niet aannemelijk, d.at d.e betrokkelijk kleino groep in
staat zou zijn een bev-red.igend. aantal v'/erknemers binnen d.e gestel-
d.e ijkings-termi jn te bereiken. Men besloot d.an ook d.e bestaande
werkgroep tijd.ens d.e uitvoering van het ijkingsond.erzoek uit te
brciden met een aantal erkende instituten en bureaurs, d.ie met

name ten aanzien van het soci-aa1-terapeutische ged.eelte over erva-
ring beschikten en een verantwoorde aanpak van d.e gang van zaken

na d.e enqu6te beheorsten. Voor deze instituten en bureaurs zelf
zoud.en d.eze lverkzaamheden mogelijk kunnen leid.en tot een verd.ie-
ping en uitbreid.ing van kontakten met het bedrljfsleverr. Er word.

een aantal van d.eze instituten en bureaurs aangezocht, d.ie allen



_L4_

- op een enkele uitzond.ering na - voor het uitvoerend gedeelte

toetrad.en tot do werkgroep. Aldus werd het aantal werkgroepled.en

gebracht op U. Het Ned.erland.s Instituut voor Praeyentieve Genees-

kund.e zou het onderzoek loi,len en ko6,rd.lneren, d.och niet tred.en in
d.e verhouding werkgroep'1ed.en - bed.rijvon. Altlus zou het formulier
voor ijkingsd.oeleind.en slechts mogen worden gebruikt d.oor d.e led'en

van deze uitEebrei.d.e werkgroep.

In grote lijnen steld.e meL zich het verloop van het onderzoek als
volgt voorB

I. Alloreerst zou worden gestart met een proef-enqu6te in een

J-tal bed.ri jven, e1k omvattend.e ongeveer !0 werknemersr ten-
eind.e na te gaan of d.e formulering van de verschillende 'rragen

aan d.e eisen voldeed. fn een aantal interviews zou worden

ond.erzocht op mlko wijze tle tekst cLoor de inrnrllers word.t ge-

interpreteerd. Tevens zou worden golet op d.e reakties van de

cleelnemers aan de enqu6te en op d.e houd.ing van and.ere groepen

binnen d.e bed.rijven, zoals bazen on ohefs, hogere funktiona-
rissen en direkties. Ten aanzien van d.e uitkomsten zou worden

nagegaan of deze een red.elijke spreiding zoud.en vertonen per

invullerr per afd.eling en per bed.rijf. 0p grond. van d.e bevin-
d.ingen van d.e proef-enqu6te zoud.en - lndien nood.zakeliik -
vrijzigingen in d.e tekst on eventueel ook in de prooedure van

het onderzoek worden aangebracht.

II. Na d.eze proef-enqu6te zou het formulier word.en gedrukt in een

oplaag van @, Deze zoud.en i.n een aantal betlrij-
ven voor ond.erzoek word.en gebruikt. De resultaten en bevin-
d.ingen in deze eerste bed.ri jvcn zoud.en word"en neerglegd in een

Tapr:ort op grond waarvan opnieuw beslissingen zouden kunnen

worden genomen. Na booordeli-ng van d.eze ervaringen en resulta-
ten, neerglegd in dit rapport e zo17 het enqu6te-formulier zijn
d.efinitieve inhoud en vorm krijgen en in d.e nod.ige kwanta

word.en ged.rukt,
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III. In d.e i.ikingsperiod.e zou het formulier word.en beproefcL op tLe

hierv66r genoemde gezichtspunten bij een groot aantal werk-
nemers, werkzaam ira becLrijven, d.ie behoren tot d.e hiervoor
samengesteld.e steekproef .van d.e Ned.erland.se industrie.

IV" Evaluering van de uitkomsten en orvaringen. Ei.nd.raoportering.
Tot zover d.e grote lijnen van het ond.erzoek. De voorbereld.ing
en ultvoering van d.e enqu6te in d.e bed.rijven vereisen een

nauwkeurige planning en het vaststellen van bepaalile richt-
lijnen, waarover thans het volgend.e:
a) De akkwisitie van d.e bed.ri jven.

Verzoeken tot d.eelname aan het ond.erzoek, gericht aan be-
drljven, zoud.en kunnen uitgaan van de zijd.e van het
Ned.erland.s Instituut voor Praeventieve Geneeskund,e en de

and.ere leden van d.e werkgroep, d.ie d.e bed.rijven veelaI
d.ank zij reed.s bestaand.e of nieuwe kontakten zouden aan-
trekken. Yflanneer eventuele d.irekties zich met een aanvtaag
tot d.eelname zoud.en wenden tot bet Instituut zou dit in
d.e meeste gevallen - in overleg met d.e betrokken iLirektie -
66n van d.e werkgroepled.en verzoeken d.e uitvoering op zioh
te nemen. Daarnaast zou - ind.ien nood.zakelijk - aan het
ond.erzoek meer bekend.heid. nrord.en gegeven via publikaties
in versohillend.e periodieken en het toezend.en van een

inlichtingenfold.er aan een aantal bed.rijvenr
b) De introd.uktie van d.e enqu6te binnen d.e bedrijven.

Het werd. nood.zakelijk geacht alle werkneaoers in een be-
d.rijf van hoog tot laag van het voorgenomen ond.erzoek op

d,e hoogte te brengen. Men was zich ervan bewust, d.at hier-
aan zeeT veel aand.acht zou moeten word.en besteed", aange-
zien d.e betrouwbaarheid- van het antwoord.rnateriaal sterk
afhankelijk is van d.e bereid.heid. om aan d.e enqu6te mee te
d.oen en het formulier waarh.eid.sgetrouw in te vulIen. Men

steld.e zj.ch voor in d.e introd.uktie d.e volgend.e groepen

te betrekkenc
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1. d.irektle en topfunktionarissen
2. bazen en chefs
3. kern of o$dernemi.ngsraad.

4. d.e a.s. d.eelnemers aan d.e enquOte
Het was aan te bevelen tle introd.r.rktie zoveel mogerijk te laten
verriohten door een neutrale tussenfiguur; i.c. het uitvoerend
Iid. van d'e werkgroepr aangezien d.oae een onpartijd.ige positie,
zou kunnen lnnemen en oB cl.e hoogte zou zrjn van d.e ervarirrgen,
ilie te d'ien aanzien in and.ere bed.rijven zoud.en zijn opged.aan.

Qua metod.e werd ged.acht aan mond.erins.e, en schrlftelijke
introd.uktieaedia. Met d.e eerste drie groepen zoud.en bljeen-
komsten worden belegd. ond.er voorzittersohap van 6en rid. van de
d'irektie of het hoofd. van de personeelsafd.ering. De betrokken
ond.erzoeker zou bler een erpos6 g€ven van d.e teneur .ran d.e

enquOte, eventuere weerstand.en peilen en oBvangen en trachten
aller med-ewerki.ng te verkrljgen. Ilaar nogelijk, zouden d.e a.s.
invullers worden voorgelioht d.oor red.en van de kern en - a1s
d.e bazen en chefs in vord.oend.e mate zoud.en partlciperen - ook
d'oor d'eze groep. voorts zou gebruik word.en gemaakt \ran e€n aan-
kond'iglng op het med.eclelingenbord., een ,rrij uitvoerig artikel
in het bed.rljfsbrad en tenslotte een sohrlfterijke med.ecl.eLing,
uit te reiken aan aIle d.eelnemers. Men was zich er overigetrs
wel va,n berrn:st, d.at ile te volgen lijn en d.e lnhoud. rran d.e intro-
d.ukties ten nauwste zou sameqhengen met cle situatie in bet be-]
drijf en va.n hetgeen d.e d.irdtie bij dit ond.erzoek voor ogen
zou staan. vand-aar d,e grote betekenis van een vollecLige en uit-
voerige introduktie blj d.irektie en topfi:nkti.onarissen, teneind.e
d'eze te konfronteren met d.e d.raagvijd.te en d.e konselfl,rentj.es van
het ond'erzoek, ten..qanzien vaarvan zij hun stand.punt cluidelijk
moeten stel1en. rn verband. met het bovenstaand.e is het tluid.e-
Iijk, d'at niet een voor alle bed.rljven gemeensohappglijk gel- ,

d.end'e ged.ragsJ-ijn kon word.en aanbevolen. De ond.erzoekers zoud.en
zlch echter voortd'urend rekenscbap rnoeten geven van d.e wegen,
d.i-e men bij d.e intrpd.r:ktie moest bewand.eren en \ran d.e verrirach-
tingenl die btj d'e aankond.iging en uit,oering van de enquate
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zoud.en kunnen word.en gewekti Ook d.iend.e men er voor te waken,
tlat d.e betrouwbaarheid. van het antwoordmateriaal d.oor eventue-
Ie weerstand.en tegen de enqu6te als gevolg van een onjuiste
introduktie niet i.n gevaar zou word.en gebracht.
De uitvoering van de enqu6te.

Ged.urend.o het ijkingsstad.ium zou het afnemen van d.e enqu6te uit-
sluitend. kunnen geschied.en d.oor en ond.er leid.ing van led.en van
d.e uitgebreid.e werkgroep. Dit met het oog op d.e voor de verge-
lijkbaarheid. van d.e ui.tkomsten onontbeerlijke uniformiteit in
metod.e en in verband. met d.e krvestie van d.e geheimhoud.ing.

voorar met het oog op d.e geheimhoud.ing is nod.ig een neutrale
tussenpersoonr wiens taak bet is tijd.ens d.e introtluktie vor-
d.oend.e vertrouwen te wekken. zowel d.e naam van d.e uitvoerend.e
instelling als d.e persoonrijkheid. van d.e onderzoeker zoud.en

garant noeten zijn bij d.e strikte toezegging, dat alleen de

onderzoeker inzage heeft in tLe ingernrld.e enquOteformulieren en

d.at d.eze verantwoord.elijk is voor d.e vorm, waarin d.e uitkomsten
word.en gerapporteerd.,

aan d.eze rapportering moet nood.zakelijkerwijze een ipterpreta-
tie van d.e uitkonsten vooraf gaan. Deze vereist vooral in het
ijkingsstad.iun een grote rnate van omzichtigheid. en zelfbeheer-
si.ng. Men zou a1s niet-ingewijd.e maar aI te snel geneigd. zj-jn
d.e pretentie van het enqu6teformulier te overschatten en aan be-
paald.e uitkonsten en verschillen een ongefund.eerd. boge raard.e
toe te kennen. Ook hier dus opnieuw een red.en om nj-et-werkgroep-
led-en van d.e uitvoerlng van d.e enquOte ult te sluiten. l

Aangezien d.e uitkomsten na mechanisehe bewerking beschikbaar
zoud.en kornen in d.e vorm van algemene bed.rijfsgemld.d.eld.en en

, lag het voor d.e hand. bet
inrnr11envand.eformu1ierenafd'e1ingsgewijzeteorganiseren.
Met afd.eling rvord.t in pri-ncipe bed.oe1d. elke groep van werknemqrs
om een baas of chef; d.eze groepen mogen eohter niet kleiner
word.en d.an + lJ man, d.aar intlivid.uele versohillen zich d.an in
te sterke mate reflekteren in d.e peroentages, wat d.e interpre-
tatie biezonder bemoeilijkt.
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De enqu6te zolr zo veel mogelijk worden gehoud.en ond.er werktijd.
en wel in een kantine of een and.ere d.aarvoor geschikte ruimte.
Men ste1le zich d.e gang van zaken nu a1s volgt voors
De ond.orzoeker zov aan d.e d.eelnemers word.en voorgestel-d. d.oor

een lid. van d.e d.irektie of d.e personeelchef, waarna d.e ond.er-

zoeker een mond.elinge toelichting zou houd.en a1s sluitstuk van

d.e introd.uktie, teneind.e te elfder ure nog eventuele weerstan-
den en misverstanden weg te nemen en instrukties te gevgn over
d.e wijze, waarop h.et formu]ler moet word.en ingevuld. Deze toe-
lj.chting zou d.e volgend.e punten bevattene
1. uiteenzetting over d.e betekenis van het d.agelijks werk
2. motivering van het ond.erzoek in het bed.rijf
l. belang hiervan voor d.e deelnemers en het bed.rijf
4. korte samenvatting van d.e inhoud. van het formulier
5. nad.rukkelijke toezegging van geheimhoud.lng

6. overzicht van d.e gang van zaken na d.e enqu6te

7. instrukties voor het inrmllen van het formulier
8. gelegenheid. geven tot bet stellen van vragen (zowel v66r

a1s tijd.ens het inrnrllen).
Na het inrnrllen zoud.en d.e formulieren d.oor d.e d.eelnemers word.en

ingeleverd., waarna deze door d.e ond.erzoeker (eventueel met be-
hulp van enige asslstenten) zoud.en word.en gekontroleerd. op d.e'
juiste rijze van in'nrl1en en op vol1ed.igheid.. Gebund.eld. per af-
d.eling zouden d.e ingernrld.e formulieren vervolgens word.en opge:
stuurd. naar .het Ned.erland.s rnstituut voor Praeventieve Genees-

kund.e, waar verd.er zou worden. zorg ged.ragen voor de meohanische
bewerking. Do uitgerekende percentages en d.e kommentaren van de

invullers vormen het materiaal, dat d.oor d.e ond.erzoeker moet

worilen geinterpreteerd., alvorens tot rapportering aan de d.irek-
tie kan word-en overgegaan. Hiermed.e zo:u zijn taak als ond.er- :

zoeker binnen het kad.er van het projekt zijn geiiindigd.. Ind.ieri
d.e direktie zou overvregen bepaald.e problemen aan te pakken en .

hierbij de hulp van deze ond.erzoeker zou i-nroepen, zort d.it een

nieuwe, afzond.erlijke afspraak inhoud.en, los van d.e enguOte.
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d.) De mechanj.sche bewerking.
van erk d.er ingernrlcle antwoortlbrad.en zoud.en aIle gegevens wor-
den vastgelegd. op ponskaarten met het oog op d-e latere statis-
tisohe bewerki.ng van aIle gegevens uit het onderzoek. Tijdens
het ond.erzoek zoud.en per bedrijf de nod.ige tellingen word.en ver-
richt en peroentageberekeningen word.en uitgevoerd., voor het
vaststellen van bet % van ge innrrlers. d.at per vraag heeft

. Dit zowel voor het tdaal

pretatie zoud.en d.e afiLellnggperoentages dus zowel ond.erring als
net de peroentages van het gehele beal.xijf kunnen word.en verge-
Leken. 0p d.eze wijze zoud.en naast d.e lokalisatie van ,probreem-
afd.elingentf ook inclikaties kunnen worden verkregen omtrent d.e

aard. van de voornaamste problemen in het bedrljf. voor een
overzichtelijke rangschikking van deze percentages werd.en uit-
komstenstaten vervaard.igd., zod.at het mogelijk weril afw.ijkende
percentages met 66n oogopslag te signaleren.
3ij d.e sBA-enqu6te verschafte men d.e uitkomsten van erk bed.rijf
normaalprofielen, waarbij het score-profiel van het betrokken
bedrijf was ingetekend., zod,at men met 66n oogopslag kon zien in
hoeveue d.e uitkomsten van bepaald.e \magen afweken van il.le op
het nornaal-profiel. Men kan tlergelijke normaar-profieren wel-
licht na het ijkingsstadium a1s huIpmid.d.el gebrulkeno
a1s steun bij d.e interpretatie van beBaarde bed.rijfs-of afd.e-
lingsuitkomsten zoud.en d.eze naast d.e stand.aard.-peroentages
van waard.e kunnen zljn a1s inrriksll. van d.e relatieve posities
van d.e ond.erzochte groepen.

als per afd.elins. Voor lnter-



II.

-20*

DE EBVAR]NGEN BIJ HET VOORO}IDERZOEK.

Eooftlstuk 1, De eerste proefenqu6te.

Alvorens te kunnen starten met het d.nrkhen van het formuller
in grote oplaag was het nood.zakelijk ervaring op te d.oen ten aan-

zien van d.e volgend.e puntene

a) d.uiaetljkheicl van d.e vragen

t) de spreid.ing van interpretaties van d.e tekst bij de vraag-
stelling

c) ae spreid.ing van de ultkomsien per bed.rijf en per afdeling
a) ae spreid.ing van d,e antwoord.en per rraag
e) lij welke rrragen heeft men geen oord.eel
f ) ae voorbereid.ing van cl.e enqu6te

S) d.e gang van zaken bij het houd.en van d.e enqu6te

U) ae houding van d.e verschillende groepen in het bed.rijf tegen-
over het ond.erzoek.

Deze proefenquOte is gehoud.en 1n een l-ta1 bed.rijven, waarmed.e

enige led.en van d.e oorspronkelijke werkgroep in nauwe relatie
stond.en. rn e1k bed.rijf zoud.en ongeveer l0 willekeurig gekozen
werknemers rordea veraoobt het fornuller blj wijze van proef in
te vullen, lraarna met een aantal van hen achteraf nad-er zou word.en

ingegaan op d.e tekst. De voorbereid.ing en lntroduktie van d.e proef-
enqu6te berustte bij cLe betrokken werkgroepled.en. Een med.ewerker
van het Ned.erland.s Instituut voor Praeventieve Geneeskund.e was met
het oog op d.e uniformitelt bij het houd.en van d.e enqu6te in e1k
bed.ri jf aanwezig, teneind.e d.e ervaringen te kunnen samen vatten.

Dj-t voorond.erzoek omvat voornamelijk ongeschoold.e/geoefend,e,
niet-1eid.ir:ggevend.e werknemers. De meesten stond.en op L.o.-pei1
(uitgezond.erd. enige P.T.T.-ambtenaren met M.u.L.o. ). zoveel moge-
lijk ook is gestreefd. naar een gelijkmatige spreid.lng in d.e leef-
tijden en spreid.ing naar afd.elingen per bed.rijf. De d.eername van
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van d.eze werknemers geschied.d.e overwegend. op basis van vrijwilllgr-
heid..

De d.irekties waren vooraf van d.e opzet en werlcvrijze blj d.eze

proefenqu6te op d.e hoogte gebracht, hetzi j door led.en van d.e werk-
groep, hetzij van d.e zijtLe van het Instituut. Gezegd. kan word.enl

d.at men zLctl' zeer ingenomen toond.e, zowel met d.e inhoud. van het
formuller en d.e uitvoeri.ng, alsook met d.e ond.erl:lggend.e d.oeIstel-
lingen. Uitzond.ering vormd.e het tweed.e bed.rijf , waar cl.e verhoud.lng
tussen tllrektie en personeel gesparunen was. Met d.eze d.irektie is
welnig kontakt verkregen , zodat d.e voorbereid.ing geheel via kern
en personeelchef '-Iiep. Van d.e zijd.e van d.e d.irekties had. men

overigens grote belangstelllng voor d.e uitkomsten, d.ie echter
alleen dan werd.en verstrekt, in d.ien d.it a1s voorrira'ard.e tot d.eeI-
name vrerd gesteld..

De introduktie en d.e organisatorische gang van zaken werden

verder overgelaten aan d.e kern/ond.ernemingsraad. en personeelchefs,
d.ie hierop werd.en voorbereid j.n een oridnterend.e bespreking. In
b.et eerste proefbedrijf had. d.e personeelchef verzulmil d.e kern in
te schakelen, hetgeen hem van d.eze zijd.e kwalljk werd genomen.

soms was men er zeer op gebrand., d.at d.e resurtaten geheim zoud.eir

word.en gehoud.en, dus ook niet aan d.e d.irektie ter J-nzage zoud.en

worden gegeveng in een and.er bed.rijf had. men biertegen geen bazwaar,
echter ond.er het voorbehoud., d.at geen persoonlljke gegevens behoef-
d.en te word.en ingernrld.. rn d.e kernvergad.eringen werden de vragen
stuk voor stuk.d.oorgenomen en besproken. Sterke bezwaren werd.en

niet geuit, althans niet in tegenwoord.igheid. van d.e ond.erzoeker.
De houd.ing van d.e verschillencLe personeelchefs varj-eerd.e van

entousiaste welwillendheid. (de personeelchef van het eerste bed.rijf
voeld.e d.it ond.erzoek a1s [wetensc]rappelijk Epochemaobendrr) .tri.

vriend.elijke gereserveerdheid. (tweede bed.rijf) tot botte afwij-
zing (personeel-chef vierd.e bed.rijf s ItAllemaal quatschr)" Men ver-
leend.e echter zond.er uitzond.ering volledige med.ewerkingl al zal
d.e instelling van d.e personeelchefs we1 invloed. hebben gehad. op

d-e wijze, waarop vrljwilligers werd.en gevraagd. en voorbereid op

de engu6te. Gezorgd. was, d.at men er goed. van d.oord.rongen was,
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d.at het hier om een proef gingr zodat, geen verwachtingen waren ge-

wekt.

De enqu6te zelf had. meestal plaats in d.e kantine of een verga-
d.erllimte. Gemid.deld d.uurcle het ongeveer 10 minuten, voordat ied.er-
een er was en zich hatl geinstalleerd.. lVanneer d.e formulieren van

te voren waren k1aqe1egd., begon men deze met veel interesse te
bekijken en d.oor te lezen. Over het geheel genomen vond.en de

mensen het wel aard.ig en bij d.e interviews achteraf gaf men -
d.esgermaagd. - te kennen, dat men het wel een goed.e instelling vond.

en het invullen niet onaangenaam had. gevonden. Een enkele keer
werd. blijk gegevevr van wantrouwen t.a.v. d.e mogeli jkheid. d.at de

antwoord.en toch bij de direktie terecht zoud.en komen. Ook het
feit dat van d.e 30 werknemers, d-ie d.oor d.e kern en d.e personeel-
chef voor het onderzoek waren gevraagd. in een bed.rijf, waar d.e

verstandhoud.ing met de d.irektie uitgesproken slecht was, er
slechts 1l }<wanen opd.agenr wijst wellicht in d.eze richting, boewel

de onrstand.igheid., d,at d.e enqu6te na bed.rijfstijd. werd. gehouden,

ook van invloed. za1 zijn geweest.

Na met enkele woord.en door de personeelchef te zijn aangekon-

d.lgd. en voorgesteld. aan d.e aanwezigen, hie1d. d-e ond.erzoeker een

inleid.end. praat je, dat d.oorgaans ongeveer l-0 minuten in beslag nam.

Deze toelichting was bed.oeld. om d.e mensen even in het kort d.e zin
van een d.ergelijk ond.erzoek in het algemeen uiteen te zetten, het
karakter van proefond.erzoek nad"rukkelijk te ond.erstrepen, de ge-
heimhoud.ing van d.e verkregen antwoorden te verzekeren en tenslotte
aan te geven op welke wijze het formulier moest word.en ingevuld.
Na d.eze inleid.ing kreeg men de gelegenheid. tot het stellen van

vragon, waarvan - over het geheel genomen - zeer matig gebruik
werd. gemaakt. De v-ragen bewogen zi-ch overyregend- om de krnestie van

d.e geheimhoud.ing, en d.e zin en opzet van een d.ergelijke enqu6te.

Ook tijdens het invullen van d.e formulieren bestond. gelegenheid.

tot het stellen van vragen. De nood.zaak hiertoer trad uiteraard in
veel sterkere mate aan d.e d.ag a1s gevolg van ond.uj-d.e1ijkheid. of
tweeduid.igheld van d.e vragen. Het minst begrip werd. aangetroffen
bij d.e mind.erjarige fabrieksmeisjes. Behalve d.e i-nd.irekte aanwij-

z]-ng,
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d.ie gevond.en vrorc.t in het percentage, d-at trgeen meningtt lnvr:Id.e,
gaf ook d.e tijd.sd.uur d.ie men voor hot invulren van het formulier
nod.ig had., Lnzi-cbt in het begrip van de rrragen. In enkele be-
d.rijvcn vari.eord.e d.e voor het inrnrllsn benod"igd.e tijd. van l-B
mi-nuten, bij d.e fabrieksmelsjes d.ur:rd.e het ovenwer gemid.d.erd. een

krrvartior voordat ied.ereen klaar lvas.

Rege1 was, dat d.e vragen d.irekt werd.en betroldren op de oigen
situatie. Dit gaf met name bij het interviewen aanleid.ing tot
voel tijd.sverlies d.aar telkorgopnioulv d.e korrlclusies t.a.v. d-e

eigen situatie moesblr,vord.cn omgezet in interpretaties van d.e

rmaagstelling. vrijui:iI1igers voor het intorview achteraf rraren
zond.cr veel aand.ringen te krijgen, zelfs vranneer d.e enqu€te niet
ln bed.ri jfsti jd. geschied.d.e.

De uit d-eze groepsi-ntervier',rs verkregen interpretaties vrerd.en

ingod.ampt tot een lijst van mogelijke opvattingen, d.ie bij d_e

verdere ind.ivid.uele intervievrs aIs achtergrond- d.iend.e. Toen een-
maal d.e spreid.lng in tlo verkregen opvattingon min of meer vast
stond., kl,'uam d.e wenselijkheid. naar vorcn ook d.e frelaventi.es van
d.e gegeven interpretaties vast te stellen tcneind.e met d.es te
meer zekerheid. konklusies te kunnen trekl(cn.

Uit het aldus vcrzamelde maieriaal io.ramen cie volgend.e kon-
klusies naar voren:
1e. Bij ond-erlinge vergclljking van d.e uitkomsten uit tl.e ! be-

d.rijven vicl op d.at er vrel ecn grote samenhang mcrkbaar was

in d"e richting, r,'raarin d.c vragen 'r,rord.en gesteld., d.och d.at d.e

uitkomsten por bed.rijf ecn behoorlijke spreid-ing vertoonden.
2e. Ook ten aanzi-sn van d.e aard" van de gegeven antrvoord.en bestond

vold,oend-e spreiding. Afgozien van vraag )2 zijn goen vragen
d.oor aIle bed.rijven praktisch geheel mct ttjarr of rrneenrr be-
antwoord.

3e. Do pcrcentages rrgeen meningtt onthuld.en aan d.e me ka^nt, d"at

d.e vraagstelling aIs zodanlg niet werd. begrepen on aan de

and.ere kar.! dat men er geen antvroord. op kon of wiId.e geven.

soms lcl'ram een kombi-natie van geen begrip en geen oord.eeL voor,
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zoals bij d.e vragen 11, 29 en 35 d.uld.elijk b1eek. De volgende

vragen werd.en met opvallende hoge percentages met rrgeen meningrt

beantwoord.s 11, 17 (a11een in het !e bedrijf), 18, L9s 2Or 2L,
25, 28, 29, 34 en 35.

4e. Moeilijkhed.en iuen aanzien van het bogrijpen of onjuist opvatten
van d.e vraagstelling d.ed.en zich voor bij d.e volgende rmagen

(gerqngschikt in afnemende mate van begrepen zi-jrr)z ), 12, 25,
27r 33, :..9t 2Or 23t 35t 29t 11-. De moeilljkhed.en bij d.eze

vragen trad.en het sterkst naar voren bij d.e mlnderjarige
fabrieks4ieisjes. Dit moge blijken uit het volgende staatje.
Hierin 5-s aang:.'?ven hoe vaak tijd.ons het invuLlen om uitleg
werd. gevraagde

Vraag 4t 1 x
It B: 1 x

" 9s 3x
rf 11: L0 x
tt l-zs 5x
il 17c 8 x
fr 20; 5x
n zl-z 5x

Vraag 2la 10 x

" 25s 3x
" 29s 3x
tr l2z 2x
r' 33r 5 x
tt 34e Lx
t' 35s B x

In de overige bed.rijven werd. veel meer begrip aangetroffen.
Ruw geschat werd in deze bed,ri jven tezamen bij aIle rmagen in
totaal I e 2 maal om uitleg gerrraagd., met een iets hogere fre-
kwentie bij d.e in <le rangord.e genoemde vragen. Uiteraard. is
d.it nog geen bewijs, d.at d.egenen, die niet om uitleg hebben

gewraagd., we1 begrepen, waar het om ging bij tLe vraagstelling.
31j d.e interviews ie getracht na te gaan hoe men d.e rrcagen op-
vatte.

Begrip en in,terpretaties van de fieinterviewde werknemers bi.'i d-e

rmagen in het enquOteformulier.

In totaal zijn meer werknemers geinterviewd. dan uit d.e hier
volgende cijfers blijkt. De konklusies van d.e groepsinterviews
zijn echter in vd,le gevallen samengevat tot enkele uitspraken
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(verklaarbaar uit het strovon naar een oommrrnis opinio), terurijl
in somnigo gevallen d.o vragen voor bepaald.e werknemers nlet van
toepassing wa,ren. Bij beschouwing van cle interpretaties be{.er:ke
monr d.at d.oze niot artijd. even prorpt rcrd.en gegeven. Het was

niet artijd. gemakkelijk om ult te rnaken of men cl.e vraag ni.et be-
greep, of mosito b.acL zijn begri.p in woord.en om te zetlen, wanneer
hot antwoord. niot d.irekt klran.

vraag 1. De lndeling van d.c werk- en schaf tti.'i.d.en is hler goecl

Aeregeld.

De mecrd-erheid- (t4 man) vatte d.oze vraag op in cle zin
vans trDe rirerk- en schafttlJiten beginnen en elnd.igen op
hct juiste .!!j$jip,,'.

J geintenriewd.en d.achten aan de d.uur van d.e werk- en
i-schafttijd.en; bij twee nrerknemers stond.en beid.e inter-

pretaties voor ogen.

Vraag 2. Ik heb een goed.e plek orn te wqrken,

Men tl.enkt bij d.eze vtaag aan d.e volgend.e al-ternatie-
ven3

vold.oend.e ruimte (:"1
fysioke omstanclighedene vold.oend.e 11cht, geen last
van rook, stof, tocht of 1awaai (Zx);
kombinatie van vold.oend.c ruimte en fysioke omstan-
dighed.en (5") ;
twee ambtenarens d.e kamer zelfg
twee fabrieksmeisjes: ttl/'fiaar ik statl

E6r:maa1 werd. trploktr geassocieerd. met het betlrijf on 1

keer met het gebouw (aIs omgcving) 3

Ytrerk met 1:rettigc mensen samen ( tx) I
Het vrerk zeff ( 1x) 9

tr'ysieke omstanfighed.on en een beter baantje dan ergens
and.e rs ( t") ;

Vold.oend.e ruimte en het vrerk ze:.f (1x)g
trlrsieko omstand.ighed.en en het work zelf (1x).
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Korrklusie s Over het algemeen d.acht men bij d.eze uraag
aan d.e fysieke invloed.en in zijn onmid.d.ellijke
omgeving. Een enkel-e keer word.t in samenhang

hiermee ook het werk genoemd.. Gezien echter d.e

afwi jkend.e interpretaties, d.ie bi j latere
i-nterviews vrerd.en gegeven, kon d.e formulering
van d.eze vraag nog niet berrd.d.igend word.en ge-
acht.

Vraag l. Mijn werk maakt me ge.iaagd. en zenuwachtiE.

Deze y,..-,ag is zond.er meer duid.elijk. Als oorzaken van
gejaagdheid en zenuwachtigheid. werd.en soms genoemd.: on-
rechtvaard.lge betaling, jaagtarieven, te hoog tempo,
eigen slechte konstitutie.

Ytaag {. Mijn baas kan goed. met d.e nrensen opsgh:LgEe!:.

I geinterviewd.en vatten d.eze rmaag op in d.e algemene

zi-nz rrHij kan goed- met mensen omgaanrt.

B arbeiders betrokken d.eze vraag meer op d.e eigen situa-
tiec rrHij kan goed. met ziJn mensen opschietenfr.
2 mensen grrr"rr' beid.e interpretaties.
E6n fabrieksmeisje 1egd.e 'ropschi-etentr uit a1s rropjagenro

Konklusie: rn d.e verhoud.ing baas - groep word.t d.e houd.ing

van de baas gezi-en als auionome en beheersend.e

faktor. Aan cle invloed van d.e groep of bepaald_e

figuren d.aarin a1s tegenspeler wordt niet ge-
d.acht. De l-raag is d.uid"elijker, ind.ien d.eze

luidts tfMijn baas kan goed. met ziin mensen op-
schietent, ( of : met ons ) .
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Vraag 5. Ik word. rechtvaard.ig betaald. in vergelijking met d.e

and.eren op mijn afdeling.

Meestal \rraren d.e tarieven gebond.en aan een C.A.O. Af-
gezien d.aarvan kon men bdt d.ikwijls nlet beoord.elen.
Daard.oor va1len d.e antwoord.en uiteen in ultspraken van
mensen, d.ie blj d.e interviews beweerd.en zeker te weten,
a!12. (8") - en mensen d-ie het gevoel had.d.en, d.at ze al
of niet rechtvaard.ig werd.en betaald., in vergelijking met
zijn kollegats (8"). Soms werd. over de aand.uid.irg ilop

mijn afd,elingrt heen gelezen.

Vraag 5. Mijn werk is vermoeiend..

De vraag op ztci,zelf is d.uid.elijk. Soms werd. opgegeven,
d.at d.it te wijten was aan overwerk. Ook d.c omgeving kan
vermoeiend. werken. Veel werk 1s uiteraard. vermoeiend.
Beter is d.an ooka Mijn werk is te vermoeiend..

Vraag J. Mijn baas kontroleert ons veel te veeI.

In 3 gevallen werd- ged.acht aan:

mi j te veelrr, d.och in a1Ie overige
teokJren op trons al1emaa1rr. (f+x).
Hij kontroleert d.e een meer d.an d.o

is we1 wat te sterk uitged.rukt.

rrDe baas kontroleert
gevallen werd. dit be-

'Iweemaa1 werd. gezegd.:

and.errl . rrVeeI te veelrt

Vraag

Vraag

8. 0p onze afd.eling kunnen we goed. met elkaar opschieten.

Behoud.ens een enkele misvatting geen moeilijkhed.en.

!. Er vrord.en te vaal! verand.eringen in mijn vrerk aa4geEreg-h_L,

zonder d.at mij fiezegd. word.t waarom.

Deze vraag werd. fO maal opgevat als verand.eringen van
opdracht in d.e zin van rtand.or werk iloenrr.
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4 x werd" ged.acht aan de manier, waarop het werk moest
word.en ged.aan.

E6n werknemer stond. beid.e interpretaties voor ogen.
Tijd.ens het innrLlen werd meermalen om opheldering ge-
vraagd., vooral naar aanleid.ing van het laatste d.eeL van
d.e zin. Men schijnt het ook nogal vanzelfsprekend. te
vind.en, d.at verand.ering van werk zonder uitleg geschied.t.

vraag 10. rk zou hier graag and.er werk wirlen hebben; d.it ,werk
bevalt me niet.

De beantwoord.ing van het eerste d.eel van d.e rraag
word.t bemoeilijkt door het negatieve effekt van het
fweed.e deel. Uit d.e cijfers is d.an ook niet op te maken

op welk d.eel van d.e wraag d.e 3 antwoorden betrekking
hebben.

vraag 11. De produktiviteit zou in dit bedriJf opgevoerd kr:nnen
word.en.

vooral ond.er ongeschoold.en breek voor het woord. pro-
d.uktiviteit weinig begrip te bestaan. Bij d.e fabrieks-
meisjes werd. het begrip 'produktiviteit* het slechtst
begropen en werd het meest om uitleg germaagd (l f? -).
l4lanneer echter we1 begrip aanwezig was kon men d.e rraag
vaak nog niet beantwoord.en, d.aar het hiertoe vereiste
inzicht in het bedrijf niet kon word.en opgebracht. Bij
d.e interviews werclei' -- af en toe na veel rtrekkenr -
d.e volgend.e interpretaties gegevens

5x werd. gedacht aan d.e hoeveerheid. gefabriceerd.e pro-
d.ukten.

10x d.acht men zonel aan hoeveelheid. als krnraliteit gan
d,e geprod.uceerd.e goed.eren.

{x vatte men prodr:ktivlteit op a1s geleverd.e arbeid.s-
pre stat j.e s.
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! man dacht aan produktiviteit van het gehere bed.rljf
als zod.ani-g.

4 man d.acht hierbij aan d.e eigen afd.eling.
4 man had. het oog op d.e mensen afzond.erlijk.
B geinterviewd.en achtten opvoerlng van d.e produktiviteit
mogelijk a1s gevolg van een verbeterd.e organisatie en
planning.

3 dachten aan opvoering van het arbeid.stempo, d.oor

samenwerking, overvrrerk en ploegenstelsel .

3 zochten h6t in betere machines en materiaal plus bete-
re organisatie en planning.
Ednmaal werd. het d.enkbeeld. geopperd. van een betere onder-
linge verstand.houd.ing.

Konklusie: Ind.ien men het meent begrepen te hebben,
word.t overwsgend. gedacht aan d.e }cwaliteit en

licvyantiteit der prod.uktie, d.ie kan word.en op-
gevoerd., d.oor het bed.rijf a1s geheel. Nadruk
word.t d.an gelegd op een betere organisatie.
Eet is misschien aan te bevelen cl.e nad.ruk te
leggen op het gehele bed.ri jf .

vraag 12. rn mijn werk treedt vaak oponthoud op buiten mijn toe-
d.oen.

Over het algemeen is deze rrtaag wel begrepen, hoewel

- met name bij d.e fabrieksmeisjes - ettelijke malen om

uitleg werd. germaagd. over d.e woorden iloponthoud.il en !

rftoed.oenrr. Men vertaald.e rtoponthoud.il veelal door rsto-
ringenff of I trwaohtentr en schreef d.eze toe aan d.e orga-
nisatie (tegenstrijd.ige opdrachten), het a1 of nlet
werken in groepsverband., gebrek aan koiird.inatie.
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Vraag 138 Dj.t ig.. ee4 sret.ttg bedfiif om in te. we.rkdn.
.'..-

Geen moeilijkheden. Men vat d.eze vraag lncl,erdead qp-

voor het bed.ri jf aIs geheel.

Vraag 14.

Vraag is duid.elijk.

Vraag 15.

netheid. in het betlrijf .

Iloewel iedereen van ord.e en netheicl' wel een d'uid.e-

lijke voorstelling heeft, betrekt men bepaald.e facetten
van d.it begrip vee1al op ongelijksoortige situatlesr waar-

d.oor men ten aanzien van d.e interpretaties van bet cij-
ferma{eriaal tooh min of meer in het vage moet b}ijven.
De helft van de geinterviewd.en kreeg bij cLeze rraag het
gevoel, d.at werd geste1d., d.at het inltiatief en d.e ver-
antwoordelijkheid voor ord.e en netheicl in het beilrljf
bij d.e leiding lagen, terrijl d.e and.ere helft d.e vraag

aIs volgt interpreteerd.e: rrd.e wdrknemers zorgen zelf
voor ord.e en netheid. en d.e leid.ing houd.t hierop toe-
zicht[.

Vraag 15. Mijn'wer.k is te eentonig.

Vraa,g ls tluldelijk.

Vraag 17. Er bestaan op mijn afdeli-ng veel ond.erlinge wliivingen.

Sehalve bij tte ll\rventse fabrieksmeisjes gaf d.eze

vraag weinig stof tot and.ersluid.end.e interpretaties.



Vraag 18.

Ttaag 1).

Yraag 20,

Vraag 21.
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Mijn baas is een goed- valonan.

Voor administratief personccl r,-ras het v,ioord. trva}llanrr

bctreklcclijk nietszeggend. Overigcns had men hier clik-
nrijls rrgeen mcningrt ingevuld..

Thuj-s denkcn zc gocd over mijn r,verk.

Ovcr d.czc vraag v,rerd. in het algemeen tijd.ens het ln-
vullen veel opheld-ering ge'rrcaagrl.

De helft van r1e geintcrvievrd-en gaf tc kennen, dat
thuis praktisch nooit over hct vrerk vrerd. gepraat en

had. geon id.ee hoe er over werd- gedacht. Zolang men

echter niets hoord-e, nam men aan, d.at het tfm91 goed. zattt.
3ij d-e andere helft werd er wel over het werk gesBro-

ken en d.e v,raardering strekte zich meestal uj-t over d.o

verd.iensten en het val<nanschap.

verbeteringon i.n ie manier van vrerken Leid.t tot grotere
resultaten.

Ook d.eze vraag bleek niet gemakkelijk tc word.en ge-
vond.en, en er werd. -met name vooral bij ongeschoold.en-
vrij vaak om nad.ere toelichting gevraagd.. Verbeteri-ngen
in d.e manj-er van vrerkon werd. d.olr 1O mensen opgevat
a1s rrverand.erlng in d.e organisati-err, d.oor 4 a]s trgelf
het vrerk op een and-ere manier doenrt en 3 man vatte d.it op
alss rrand.ere machines of gereedschaprt. Ook rtgrotere re-
sultatenrr is voor veel rnensen te abstrakt.

De samenv{irking tussen de afdelingen laat te v;,ensen ovor.

Ook hier moeilijkhed.en, n.1. met trsamenvrerkingrr en
lllaat te wensen ovorrl .
12x vrerd" d-e oorzaak van niet samenrverken gezocht in d.e

mense li jke verhoud.ir gen.
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3 geinterviewd.en zochten d.e f out in d.e organlsatie, L

beid.e in organlsatie en menselijke verhoud.ingigp.

Vraag 22. Ik voel roe aan het eind.e van d.e werkd.ag nog vo.Id.oend.e
ilfitrr.

Gezien het feit, d.at d.it nogal eens wisselt, zou een

nad.ere aanduld.ing aIs rrdoorgaansrr, rrneestalfr of rrover

het algeneenrr het beantwoord,en van d.eze rmaag waar-
schi jnli jk vergemakkeli jken.

Vraag 23. In onze afd.eling komen nogal eens tegenstrijd.ige op-
dlrachten voor e

Bij d.e fabrieksmeisjes uit een textielbed.rljf werd

hier zeer dikwijls om opheld.erlng gevraagd. In tl.e oreri-
ge beiLrijven lang niet in d.ie mate.
rrTegenstrijd.ige opd.raohtenff werd. nogal eens misverstaan,
b.v. als rtwerk, dat me' niet ligtrt, trer zijn hier
jongeren, d.ie ze dat werk beter kond.en opd.ragen dan mijrr.
10 d.er geinterviewden vatten het op aldus: rtand.er werk
d.oen d,an waaraan men eerst bezig wasrl .

E6n werknemer dacht, tLat becloeLd. werd.: frhet werk plotse-
ling op een and.ere manier d.oenrt. E6n noemd.e als oorzaak:
2 bazen van gelijke rang op 66n afdeling.

Yraag, 2Q. fk werk op een prettiee afd.elinE.

Eler waren geen moeilijkheclen. 14 vond.en d-e sfeer en

d.e omgang met elkaar op d.e aftLeling prett5.g.

I d.achten hierbi j aan het werk zelf .
3ij I mensen was een kombinatie van beid.e gezicbtspunten
aanwezig.
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Vraag 2!. Mijn werk worilt hier op prijs eesteld.:

Op enige fabrieksmeisjes na, die 'rop prijsr uit).egd.en
als ffop stukloon[ werd. d.e vraag we1 begrepen, aI ligt
d.eze zj-n als geheer wel iets boven bet niveau van d.e nor-
male arbeid.ersvocabulalre.
10 werlsjemers d.aohten hierbij aan hun baasr/ohef.
5 betrokken d.e vraag op d.e leid.ing in bet algemeen.
2 had.clen ook hun kollegatg op het oog.

vraag 26. De macbines en gereedsohapnen wgrden hier Eoed onderhouden.

Vraag ls d.uld.eIijk.

Vraag 2?. De laae heeft vold.oend.e tijd. voor ons.

Deze vraag valt uiteen ln twee betekenissenc
De baas beeft voldoend.e tijd.. Bij d.eze objektieve
konstatering word.t in het mid.d.en gelaten of hij cLeze

tijd, d.ie hij voor zijn mensen beschikbaar heeft, ook
ind.erd.aad. aan hen wil bested.en.

Hler valt cle nad.ruk op de instelline van d.e baas,
o.1. of hij d.e voor hen beschikbare tijil. ook aan zijn
ondergesohikten ril bested.en.

De meeste" (f+) vatten d.e vraag ln laatstgenoemd.e zin
opr terwijl 2 werknemers konstateerden, d.at d.e baas
vold.oend.e ti jcl beschikbaar had..

Vraag 28. Ik werk liever in dit betlrijf dan bij een aniler beilrijf_.

Vaak kon men hier geen antwoord. op geven, d.aar men

nooit ergens and.ers had gewerkt. Men vond. het d.ilanijls
een kwestie van beroepskeuze. De toevoegingr d.at het-
zelfd.e werk word.t verricht in een and.er bectrijf kan d.eze

ni.sverstand.en mi-s schien voorkomen.

1.

2.
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Vraag 2!. Opvoeling van d.e go4gk-biviteit in_Lit-}:ar+jljS_;!g
ons belang.

voor zover men cnig begrlp tocnd.e vcor het lvoord.
rrprod.r:ktiviteitrr (zj,e vraag 1 1) en d-it meend.e te kunnen
beoord.elen, motiveord.e men zijn ant,r,voord.en a1s volgt:
and.eree belonine (4x)

kans op winstd.el_ing (4x)
mind.er/meer lcans op werkeloosheid_ ;

voor mij niet van belang (2x)
gezond.ere ekonomische toestand, mi-nd.er belasting (2x),
betere sociale voorzieningen, meer ontspanning en sport,
betere verr,orgingr art%c (4*;.

Vraag 30. 0p onze afdeling is het :cpmelig.

0nd.er rrrommeligrt lvord.t verstaans
lawaai, in- en uitlopon, gepraat (:"1,
te welnig ruimte, je loopt ellcaar in d_e weg (Zx);
niets staat er op zijn plaats, ze laten hun spullen
slingeren (g");
smerige boe1, overal vind_ je rotzooi (:"y,
ond-erling geharrewar; men laat elkaar d.e rotste kar-
wei-t jes opknappen ( t") ;

organisatle d.eugt niet; het loopt niet gesmeerd.g or-
d-ers en tegenord.ersg geen rijng chef niet berekend.
voor zijn taak (5*).

Yraag 31. lk heL_p1_"=lq= i" gi"_rocr&_

10 x werd- ged-ac[t aan het beroep of het werk zelf;
3 x werd. d.irekt gepraat over d"e financidle r,rraard.ering;
2 x niet-financi6re waard.eri-ng en prettige kontakten;
2 x geen tegenzi,nc vrerken moet je toch.
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Vraag 32. Ik vind d.it een goed.e manier om de direktie J9-1ete4

veten hoe d.e werknemers oler het bedxiif denken'

Misschienkan||dit|twordenvervangend,oor||hetin-
vulIen van d.it formuliertr. verder geen biezonderheden.

Vraag 33. fk besriip hoe miin tar

Tariefpremie word.t vaak niet begrepen of vereenzel-

vigd. met het loon.

Vraag 34. De tarieven worden in dit bedfiif op een rochtvaardige

manier vastgesteld'.

Aangezien men d.it meestal niet weet of beoord.elon kan

d.e opvatting van d.e werknemers beter te pcilen wanneor

vraag ald.us word.t gesteld.a rrNaar mijn gevoel worden

tarj-even e aYtztt.

Vraag rr. 
T _

bare uitd.rukking. overigens bestond ook hier - evenal's

bij d'e vorige vTaag - de moeilijkheid., d'at men wel het

gevoel had., d.at d'e tarieven gesned.en word'en, maar het
' niet zoker wist en daarom de rrraag niet in bevostigende

zin d"urfd.e te beantwoorden.

Naar aanleid.ing van d.eze bevlnd.ingen werd.en in oen vergadering

van de oorspronkelijke werkgroep d.e volgend,e wijzigingen in over-

weging genomens

vraag 4. uijn baas kan goed. met ziin mcnsen opschieten.

n 5. I$!31!, d.at ik rechtvaardig bctaald word in vergolij-
king met d.e anderen op mijn afd.eling.

1S

de

de
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Vraag 6. [iijn werk is te vermoeiend..

" 7. Mijn baas kontroleert ons te vee1.

n 9. Bij veranderingen in mljn werk word.t ms te weinig gezegd.

waarom.

rr 10. fL zou hier in het bed.rijf graag ancler werk wiIlen hebben.

il 11. Er zou in d.it bed.rijf beter en goed.koper gewerkt kunnen

word.en.

tt 12. fk moet in mijn w.erk vaak wachte-n zond"et d.at ik da?I
iets aan kan d.oen.

tt 17. Er zijn op mijn afd.eling veel ond.erlinge wrijvingen en

strubbellngen.

n L9. Thuis vind.en ze. d.at ik gged. werk heb.

tt 20. Aan d.e manier van werken op onze afd.eling zou wel wat
kunnen worclen verbeterd..

tt 21. De samenwerking tussen d.e afd.elingen kon beter zijn.

n 22. fk voel- me aan het eind.e van d.e werkd.ag rneestal nog vo1-
d.oend.e rrf it rr .

tt 23. fn onze afdeling krijgen we nogal eens opd.rachten d.ie

niet met elkaar kloppen.

" 25. Mijn baas is te'rreden over mijn werk.

tt 28. fk werk liever in d.it bed.rijf d.an in een and.er oed"rijf.

tt 29. Beter en zuiniger werken in dit bed-rijf is in ons be-
1ang.
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Uit d.e uoorafgaand.e samenvatting blijkt weer eens, d.at het
formuleren van d.e vragen bij een schriftelijke enqudte veme van
eenvoud"ig i-s. Mon moet zich uitd-rukhen in een taal, d.1e voor leiLer-
een verstaanbaar i-s en op d.ezerfd.e wijze word.t gointerpreteerd..
l/Ien kan zich hierbij niet eenvoud.ig genoeg uitctruklcen. Men moet
er rekening mee houd.en, d.at het overgrote deel van d.e a.s. in-
vu11er hoogstens een Ir.0.-opleid.ing heeft gehad. I[oord.en en
uitd.ruldcingen a1s rrprod-uktiviteitrr 

r 
ttoponthoudtt, *buiten mi jn

toed.oenlr, Itopschieten*, Itwrljvi_ngenrr, tlresultaten*,,tte yrensen

overlatenrrr trtegenstrijd-1ge opd-rachtenrr en'top prijs stellonrt
werd"en te vaak in het geheel niet of verkeerd. begrepen. Heel
interessant j-s het ook om achteraf eens te .zien, hoeveel ver-
schillend.e en overigens vaak ook zeer plausible interpretaties
sommige op het oog onschuld"ig lijkend.e woord.en en uitd.ruldringen
lornnen opleveren. Het was d.an ook zoncrer meer nood.zakelijk d-e ge-
wijzlgd.e tekst opnieuw aan een groot aantal mensen voor te leg-
gen. v4{r d-e gewijzi;d.e tekst werd- een stencil vervaard.igd. met
het d-oe1 d.ez.e bi-j d.e meest ulteenlopend-e rangen, stand.en, leef-
tijd-en en beroepen op hun begrijpelijkheid. en juiste interpreta-
tie te toetsen. Ald.us is geschied. Het zou d.e rnoeite waard. zijn
om een afzond.erlijk verslag te wijd.en aan d.e vele komische momen-

ten, d.ie zich voord.ell.en bij de bonte afv,rissering van d.eze inter-
views. vormeld. zlj slechtsrd-at over d-e tekst van het formulj.er
van ged-achten is gevrisseld. met intellektuelen, vuilnismannen, ge-
sagepersonee 1, stal j onge ns, textielarbeid-ers, brandweermannen,
timmerlied.en, vrachtrijd.crs, schird.ers, kantoorbed.iend-en en ba-
liekluivers, in totaal ongoveer 1oo pcrsonen. Tor illustratie van
d,e soms we1 zeer uj.teenlopencre intergretaties bij sommipe vragen,
volgen hlervan een aantal voorbeeld.en.

Vraag 2. Ik heb cen gqgdc plek om te werken.

0f d.e plaats, waar ik werk aan d.e vereisten vold.oet.
Prettige kamer, omgeving en kollegats.
Omgeving, vold.oend,e ruimte.
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Genoeg ruimte, geen beleteel om direkt aa11 {e slag te
kunnen gaan

Fysieke omstand.ighed.en

Niet te veel mensen om je heen

De juiste man op d.e juiste plaats
Het bed.rijf
Goed. beroep om me uj-t te leven
Plezier in het werk; plezierig werk

li,Ierkzaamhed.en: ik heb het goed. naar mijn zin
Prettige samenwerking

Zelf stand.ig werk hebben

Altijd werk hebben

Mijn werk is te eentonig

De spreid.ing bij deze associati-es werd. zo bed.onkelijk
geacht, d.at besloten werd d.e vraag a1s volgt te wi jzlgen:

De plaats. waar ik sta/zit te werken. bevalt me wel.

Vraag 9. Eij vgrand.erlngelr i,n- pijn wp"rk Urord.t me "te weinig gezegd.

waalotr.

Vertell-en, hop het werk ged.aan moet word.en

Mijn werk word.t goetl. uitgelegd.
Verand.ering van werkkring
Er word.t me te weinig gezegd. Ilaarom?

0ver frverand.eringenrr uerd. heengelezen
Te weinig ultleg
Overplaatsing, aIs je niet geschikt bent
Er vrord.t te weinig overleg met je gepleegd.

Niets op je werk aan te merken hebbon.

Uok bij deze vraag werd. het nod.ig geoordeeld d.e vraag iets
te verduid.ei-ijken. Ze werd. aId.us verand.erd.s

3ij verand.eringen in mijn werk word.t me te weinig gezegd.

waaroq d.a,t..nod.1g i s.
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Vraag 11. EL_?o, r+ dit bedrijf bete

word.en.

Intercssant zijn sommige opvattingen over rrbctel en

goedkopiiril.

HctzeLfdc vrerk met minclor mcnsen d.oen

Goed.kopcr, r,rat gemecntebelangen betreft
Illonomi scher v'rerken

Tncleling van hct wcrk op ccn and"cre manior

itff icienter organisatie
.t!ff icientE;riierken
Vlu.ggor rvcrl-:.cn

Dc juiste man op d,c juiste plaats
Iict ]ran natuurli jk alti jd. bvt,]r
Soterc planning van hi.lt i,,.'crk, b.;tero voorschrif ttn
Maat::cgelen van hct bed.rljf om vurspillingcn tegen te
gaanc

Vraag 15. Lit bcdrij{-_yo"{!_ g.]eid"

I{r:t bcd.rijf is 1n goed.e handen

Goecic d.irektic en bazen

Typiste s ii.c sf c.r is prettig
Bed.rijf is goed. georganiseerd.

Yferk goed. vcrd.ecld.

Goed-e bedrijfslcid.ing, goccl oersoonlijk kontakt

Vraag 19. !_i.ur* fi+arn ro, A"t i _qq!.

Het work zclf un het loon, lraar il:; mec thuis kom

Vast vcrk (:";
Gocd.o finaricislo resultatcn d.orrr ht:t lrcrk
Goed. b,,taald. (3x)

Zclccrhcid.

V-rd-icnbten cn plczier in hct i;,,erk
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Vast werk, een goed. salariel het naar Je zin hebben
Plezier in je werk, dat merken ze thuis
Illerk, overeenkomstig je interesse en ambities
GoetL betaald werk, werk naar je zi-n
Vaste positie plus sociale verzorglng
Yerd.iensten goed., niet als slaven bebandeltl word.en

' Geen zwaar werk 
t

Voor d.e toekomst zit er wat in
Als je met sjacherijn thuis komt, merken ze, d.at je het
niet naar je zin hebt.

Vraag 20: Aan d.e manier van werken op onze afdeling zou nog wel,

. iets kunnen rrorden verbeterd..

Met goed.e spullen werk je beter
Kan ik niet beoord.elen

And.ere werk:wijze, and.ere materialen
Verbeteringen in het werk, d.at niet goecl gebeurd. is
rndering van het werk; steed.s hetzelfcle werk d.oor d.e-
zelfd.e Bersoon
Ind.eling van het werk
Verward. met .rraag 11

Ekonomiscber werken, n.I. d.at er gereed.schap bij komt
Ilerkverd.eling
organisatie (2")
Manler van werken; werkverd.eling (lx)
Werkverd.eling; organisatie (2")
AIs je niet goed. met elkaar kunt opschieten, lijiLt het
werk er d.oor

Er liggen strubbelingen in d.e weg

Vraag 2l; De baas beeft vold.oend.e tijd. voor ons.

Eeeft voldoend.e tijd. voor je om je arres duiilelijk te
maken
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Neemt loldoende tijd. voor je om je atles aui4ellff te
maken

Baas j-s bereid. om je met interesse aan te horen
Baas geeft vold.oend.e tijd om te schaften
Bilas wil we1 over het werk praten ({x)
Baas wil praten zowel over het werk als over priv6-
zaken

Baas komt bij je kijken; heeft d.aarvoor tijd.
Komt kijken of je op tijd. je werk doet, of je opsohlet
Baas wi1 je we1 helpen
Heeft tijd. voor je als je werk te zwaar is en je gaat

wat rusten of schaften
De baas kijkt niet te nauw, hij legt niet op aIle
slakken zout.

Vraag 2l: Beter en zuiniger werken in clit bed.rijf 1s in ons belang.

Deze vraag is voor d.e meeste mensen veel te moeilljk.

Vraag J0. 0p onze afd.eling j-s het rommelig.

De ene dag word.t je hierheen gestuurd, d.e and.ere dag

d.aarheen, tenzij je werk niet af j-s. Er is geen orde,
gereed.schappen word.en overal neergegooid..

Geen leid.ing, ied.ereen d.oet wat hij zelf wi1
Het is niet netjes in d.e werkplaats
Yeel gepraat, veel publiek
Geen prettige samenwerkin3

Het is er een herrie en slord.ig
Slord.igheid., ruziet jes

Uit d.eze voorbeeld.en bli jkt wel, d.at men bi j d.e interpretatid.
van de uitkomsten d.e cijfers niet zond.er meer op bun rrfaoe-valuefr

kan bekijken wat trouwens ook niet d.e pretentie van het enqu6te-
formulier is. Bij een aantal wragen $even d.e antwoord.en meer een
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g€voeI van behagen of onbeb.agen weer net betrekhing tot d.e

eigen situatie van de 1nvu1lers, zonder nu helemaal preoi-es
naar d.e letter van d.e rraagstelling afgestemd. te zijn op cte

bed.oeling, cLie d.e samenstellers van cleze vragen hiermede
voor hadden. Van een aantal vragen kan echter worden gezegd.,

d.at zij zoncler meer d.uid.elijk waxen en voor slechts 66n uit-
leg vatbaar bleken, met name de vragen: 3, 6, B, 13, 14, 16,
18, 22, 24; 26 en 31. 3i j d.e ovcrige vragen moet men bli jkens
de ervaringen bij d.eze eerste proefenqu6te er clus steed.s

rekening mee boud.en, dat tenminste een bepaald. d.eeI van d.e

inrnrllers ele vragen bij beantwoording in prerifere zj.n benailert,
betgeen overigens d.e praktisohe waard.o van het forrmrlier niet
behoeft aan te tasten, zolang nen dlt brlJft bogef,fen.
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Hoofd.stuk 2. DE T4EEDE PR0EFtsNQIIETE.

Met inachtneming van de overeengekomen wijzigi.ngen in d.e tekst
werd. overgegaan tot het laten d.rukken van 2000 eksemplaren van

het formulier. Deze zouden in enige bed.rijven voor onderzoek wor-
d.en gebruikt teneind.e te komen tot d.efinitieve vaststelling van

d.e tekst en inrichting van het formulier en opnieuw ervaring op

te d.oen, thans in een volled.ig onderzoek ond.er alle werknemers ven

d.e betrokken bed.rijven met alle konsekrnrenties, d.aaraan verbond.en,

zodat een voorproefje zou word.en beleefd. van d.e gang van zaken

in het ijkirgsstad.ium.
De enqu6te had. plaats in een 3-ta1 bed.rijvene t.w.t

1) een knopenfabriek met 251 d.eelnemers

2) een motaalwarenfabriek met 32? d.eelnemers

3) een textielwarenfabriek net 11q2 d.eelnegers + 135 deelnemers

uit adninistratieve g.:Pd.e1ingen.

Deze bed.rijven waren aangetrokken d.oor enkele Ied.en van d.e uj.t-
gebreid.e werkgroep, d.ie dus ook verantwoord.elijk lvaren voor de

voorberej-d.ing1 d.e uitvoerlng en d.e latere rapportering. Het af-
nemen van e1k van d.eze enqu6tes geschied.d.e steeds d.oor d.ezelfd.e

medewerkers van het Ned.erland.s Instituut voor Praeventieve Ge-

neeskund.e.

De ervaringen bij het ond.erzoek in d"eze bed.rijven zijn hler-
ond.er samengevat. Er za1 voornamelijk worden gelet op de volgend.e

aspektena

a) d.e introd.rrktie
b) d.e gang van zaken bij d.e uitvoering van het ond.erzoek. gezien

in verband met de organisatorische voorbereiding.
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A. DE INTRODUKTIE.

[fanneer een d.irektie zich na overleg met het bctrok]ren
workgroeplid. alkoord. had. vcrklaard- met het ond.erzoek in
zijn bed.rijf , stond. men voor d-e opgave om a1le werlccemers

van hoog tot laag zo voIlod.ig mogelijk op d.c h.oogte te
brangen van het voorgenomen ond.erzoek en wel zodanig, d.at bij
ied.ereen de bereid.heid. zou rvord.en vorkregen naar vermogen

mce te worken. Elertoe zljn verschillcntle wegen gevolgd.,

waarna tenslotte bloek, d.at voor ecn zo volledig mogelijke
lntrod.uktie het aan te bevelen was do volgend.e stappen te
ond.ornemen:

1 . 3ii_ec_nl<omst van diTektie o,q *9gpfi++Ftionarissen.
Ond.er vocrzittcrschap van d.e d.irektie gaf d.e betroklcen on-
d.crzoeker hi.er osn uitcenzetting van het d.oel en dc orga-
nisatorischo procod.ure van hot ond.crzoek, IIet doel van eon

d.ergeU.jke bijoenhomst was hct gevcn van informatio, het
opheld.c::en van eventuele misverstand.en en het bespreken
van d.e maatregelen, d.le na akkoordbevind.ing van de aanwe-

zigen op grond. van cen taakvcrd-eIing d-oor verschillend.e
fur:ktionarissen ter voorbereid.ing van het ond.erzoek zouden

word.en genon€no

2. Vereade.ring j4e_L rlg*IglreEk,,,eJl bazen of q4q{q,
Dit geschied.d.e eveneens ond.er voorzittersohap van een d.irek-
tielid, d.e bed.rijfsleid.er of d.e personeelchef, DoeI was ook
hier: informatie, wegnemen van eventuele misverstand-en en

weerstand.en en het verkrijgen van voldoende med.ewerking.

Gezien hun invloed. op de houd"ing van hun ondergeschikten
ten opzichte van het ond-erzook en op d.e gang van zaken bij
d.e uj-tvoering, bleek een grond.ige introd.rrktie bij d.eze groep
zeer belangrijk te zijn. UIen voeld.e aich bed.reigd. cl.oor

ee,n aantal vragen in het formulier, die betrekhing hebben

op hirn aI of nj-et gewaard.eerd- zijn als mer5sen vakman.. De

centrale vraag werd. steed.s rEeers rrfn rvelke vorm worden de

uitkomsten na afloop van het ond.erzoek gerapporteerd en aan



_45_

wie?rrMen is zich ervan bewust, d.at d.e bazen en chefs bij
een afd.elingsgewijze rapportering zond.er meer id.entificeer-
baar zijn. Terenht rraagt men zich af, wat er moet gebeuren,
wanneer d.e baas of chef d.oor zijn afd.eling ongunstig word.t
beoord.ee1d.. Het behoeft d.an ook geen betoog, dat sommige

bazen en chefs zich bij voorbaat bed.reigd. voelen door het
onderzoek en gezien hun potentidle invloed. op d.e houd.ing vail

F

hun ond.ergeschikten kan d.e ond.erzoeker hj.er geen ruimte voor
misvattingen openlaten. Echter, hetgeen d.e ond.erzoeker op

d.ergelijke bijeenkomsten za1 roeded.elen, is niet 1os te zien
van d.e sociaal-psychologische visie en kompetentie van d.e

d.irektie. Is d.eze minimaal, d.an zal de onderzoeker de toe-
zegging moeten doen d.e uitkomsten van d.e bazen.rmagen -
ind.ien noodzakelljk - zod.anig te groeperen, d.at personen
niet afzond.erlljk herkenbaar zijn. Men za\ nu ook begrijpen,
waarom d.e uitvoering van d.e enqu6te niet aan d.e betlrijven
zelf kan worden overgelaten zond.er d.e insohakeling v&n neu-
trale tussenfiguren. Maar ook in het gunstige geval, d.at

d.e d"irektie bereid. en kompetent is om aIle konselrwenties te
aarrvaard.en, is het goed. in deze bazen-en chefsgfoep duld.e-
lijk te steIlen, d.at d.e terugrapportering van d.e uitkomsten
aan d.e d.irektie valt ond.er de verantwoord.elijkheiil van d.e

ond.erzoeker, d.ie d.aarbij d.e belangen van het bed.rijf a1s
geheel voor ogen heeft. Men d.ient evenwel te beseffen, d.at

een onderzoek altijcL konselorventies in zich draagt voor het
becLrijf en misschien ook voor sommige werknemers bepaald.e

verand.eringen kan meebrengen. 0ok d.e verwachtingen, d.ie
aIs gevolg van het voorbereid.en en afnemen van d.e enqu6te
word.en gewekt, dienen reed.s ti jd.ens d.e introd.ukti.e in over-
eenstem'qing te word.en gebracht met d.e mate, waarin d.e

d.irektie bereld. is te reageren op de intlikaties, die uit
het antwoordmateriaal naar voren komen.



3.

-46-

Vergadering me,t kern of ond.ernemingsraad..

Eier kond.en de afgevaard.igd.en van d.e a.s. d.eelnemers aan

het onderzoek zictr reeds berad.en over de mogelijke konse-

lnryenties. Vooral, vranneer de vakbond.en op d.e h.oogte waren

en geheel achter het onderzoek stond.en, was men er zond.er

veol tegenwerpingen voor gewonnen. Ook d.e lnuestie van d.o ge-

heimhoud.ing moest zeer d.uid.elijk worclen ui-teengezet.

De werknemers werden op hct ond.erzoek voorbereld. in ver-
schillend.e etappes s

a) mond.elinge med.ed.eling d.oor kernled.en en bazen.

Natuurlijk v'ras d.it niet vold.oend.e, d.aar het vrij tlubieus
zou zijn of aIle bazen het ond.erzoek met evenveel animo

zoud.en propageren, d.it op d.e juisto wijze zoud.en d.oen

en eventuele tegcnvrerpingen zouden willen en kunnen ont-
zenu$ron. Daarom v/aren er nog andere stappen nood.zakelijk
II. 1. 3

b) aankond.iging van het ongerzoek in het bed.rijfgPlad..
De inhoud. r,rerd meestal puntsgewijze opgegeven aan de

direktie of personeelchef, d.ie een ecnvoud.ig artikel,
aangepast aan hst peil van d.e l-ezers, in het bed.rijfsbLad.
liet opnemen. Ect bleek aanbcvelensrryaardig in oen d.erge-

lijk artikcl d.e volgend.e punten op te nemen3

A. Ter verhoging van de prod.uktiviteit en ter bevord.ering
van betere omstand.ighed.en en verhoud.lngen in d.e bed.rij-
ven word.cn op vrij grote schaal onderzoekingen ver-
richt in d.c ind"ustrie. Hierbi-j is d.c leid-ing opged.ragen

aan het 1[ed.er]and.s Instituut voor Praeventieve Genees-

kund.e. De direktie heeft in overleg mct d.e kern be-
sloten dit bed.rijf voor het ond.erzoek open te steIlen.

B. Vermeld-ing van d.e ond.crzoekende instelling.
C. Korte uiteenzetting van hot d.oe1 van het ond.erzoek in

het betrokhen bed.ri. jf .

4.
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Selanghebbend.en bij d.it ond.erzoek (werknemers, bed.rijf ,
en bed.rijfsleid.ing en d.e ind.ustrie a1s geheel).
Onderstrepen, d.at het onder.zoek d.e vo1le instemmlng
heeft van d.e kern ( en eventueel d.e vakbond.en ).
Korto uitsenzetting over d.e inhoud. on d.e wijze van
invullen van het formulier. Korte aand.uid.ing van d.e

gang van zaken bi.j het ond.srzoek.

Nad.rukkelijke toezegging, d-at geen namen worden ge-
vraagd. en d.at niemand in het bed,rijf d.e ingovulcle for-
mulieren te zien krijgt. Nad.ore toelichting over de

vorm, waari.n d.e d.irektie d.e resultaten te zlen krijgt.
( Percentage-voorbeeld. ).

f,' Eventuelo vragen en bezwaron kunnen naar voren word.en

gebracht op een hiervoor ingesteld. spreekuur.

c) Mededeline fq* Eet ond.erzoek op het aankondieinesboril.
Hiervoor kan eventueel een korte samenvatting van boven-
vermeld. artikel word-en gebrulkt.

d.) Circulaire in d.e loonzakjes van d.e a. s. d.eelnemers.
Hierin was meestal opgenomen een korte herhaling van b)
en c) en een schema van d.s tijd.stippen, waarop d.o ver-
schillend.e afd.elingen aan het ond.erzoek zoud.en d.eelnemen.

e) Mond.ellnge toelichting van het ond.erzoek vdor hot in-
vul1en.

Er zij nog op gewezen, d.at bovengonoemd.e introd.uktieprooe-
d.ure nlot in o1k bed.rijf op even ad.ekwate wijze werd. gevolgd.r
Met name in het eorste bed.rijf liet d.e introduktie veel te
wensen ovsr. De werknemers waren in het geheel niet op d.e

hoogte van d.e aard. van het ond.erzoek. Ook d.e organisatie
rammeld.e aan a1le kanten. Men ging er blijkbaar van uit tlat

D.

E.

F.

Lr.
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d.o groepen or i-n d.e korst mogeJ.ijke tijd. moesten word.en
trd.oorgostouwcil!, wat tot gevolg had. d.at d.e groepen per ond.er-
zookor veel to groot waren (50-ffOt). Ilovend.ion moest d.e

enqu6te gehoud.en worden op d.e afd.olingon zelf tussen maohi-
ncs, waarvan een aantal tijd.ens d.e mond.elingo toelichting
brevon d.raaien. van d.eze toelichting khn uiteraard. niet veel
tereoht komon. Men moet bovonstaand.e introtluktie-richtlijnen
d.an ook zi-en als het resultaat van een trial-end-error
peri.od.e. Overigens was d.e voorbereid.ing in cl"e 2 volgend.e be-
d.rijven veel beter ge:rege1d..

Aan d.e hand. van d.e reakties op het ond.erzoek, d.ie zijn waar-
genomen en welke vqak van uiteenLopend.e aard. waren, ls het
ni.et mogelijk on na te gaan in hoeverre deze zijn toe te
echrtjveh aan d.e vorm en intonsiteit van de lntrod.uktie,
aangezlen er meef invloed.en zijn, d.ie d.e houd.ing van de deel-
nemers ten opzichte van het ond.erzoek bepaLen. Er is geen

objektief kriteriun, waalmed.e men d.e bereid.heid. tot mede-

vrerking a1s gevolg van een bepaalde wijze van introd.uktie
zou kunnen afwegen

Men zou or op kunnen wijzen, d.at het aantal werknemers, d.at
openlijk weigerd.e het formulicr in te vu1len, van bed.rijf

tot bed.rijf opvallend. verschild.e. Maar ook d.an nog behoeft
d.e oorzaak hiervan niet gelegen te zijn in d_e introd.uktie.
Het aantal lastige elementen kan per bed.rijf en zelf per
afd.eling sterk uiteenlopen. Voegt men d.aarbij d.e mentali-
teitsverschillen per streek, verschillen in d.e houdlng en

gezindheid. tegonover d.e direktie en de bed.rijfslej.d.ing, dan

is we1 d.uid.eIijk, d-at men aan het aantal geweigerd_e formu-
lieren, d.at overigens bij d.e meoste bed.rijven praktirch te
verwaarlozen was, geen maatstaf kan ontlenen voor het nuttig
effekt van d.e introd.uktie. Niettemin kan we1 word.en gesteld.,
dat een grondlge introd.uktie het aantal misverstanden en

weerstand.en tot een minimum beperkt, d.e efficiency tijd.ens
d.e uitvoering van d.e enqu6te en d.e betrouwbaarheld.swaarde
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van bet antwoorfunateriaal ten goed.e komt. Belangrijk i.s nog,
d.at met d.e voorberelding niet op het laatste moment word.t be-
gonneni twee i, drie weken v66r d.e enqu6te is we1 het minimum.

b. DE ORGANISAIORISCI]E VOORSERE]DING EN DE GANG VAN ZAI@N 3IJ DE

UITVoERING VAN DE ENQUETE.

In e1k van de ond.erzoohte beclrijven was d.e personeclchef enf of
d.e bed.rijfsleid.er ingeschakeld. voor d.e organlsatie van bet
ond.erzoek. De personeelohef trad. meestal op als kontaktpersoon
en was ook vaak voorzitter bij introcLuktievergad.eringeni hij
was ook d.egene, cLie zorg d.roeg voor een vlotte afwikkellng rran

het tijd.schema bij d.e uitvoering; hij leid.d.e hlerbij tevens
degene in, d.ie een mond.elinge toelichting gaf v66r het inrml-
len. Het tijd.sohema bevatte een lijst van afdellngen, waarbij
werden vermeLd. hot aantal d.eeLneners per afd.eling (gesplitst
in mannen en \[routiyen) en d.e aard. en funktle van e]ke afd.eling.
Deze gegevens waren van belang met het oog op een latere
kontrole d.oor d.e ond.erzoekend.e instelling. De tijd.stippen,
waarop d.e verschillend.e afd.elingen aan het ond.erzoek zoud.en

d.eelnemen werd.en van te voren aan de betrokken afd.elingchefs
of bazen med.eged.ee1d..

ZoaLs reed.s bij d.e introd.uktie werd. opgemerkt, is hun mede-

werking van groot belang. Afgezien van hun invloed. op d.e hou-
d.ing van hun ond.ergeschikten tegenover het ond.erzoek, kunnen

zii - zoaLs weI is gebleken - cle gang van zaken bij het onder-
zoek sterk bevord.eren of remmen. Zo gebeurd.e het in een afd.eling,
d.at d.e betrokken baas een onjuiste opgave van het aantal deel-
nemers ongekorrigeerd. 1iet, zodat d.e ond.erzoekers plots;Iing
met 7O in plaats van 11 opgegeven d-eelnemers te maken kregen,
Dezelfcle baas werkte bij een volgend.e groep nog tegen door
slechts een d.ee1 van d.e mensen te sturen. In een and.er bectrijf,
waar het ond.erzoek bij gebrek aan een kantine ln een werkr,rulmte

werd. gehoud.en, hield d.e aftLellngschef zich geheel afzijd.ig en
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wilile geen moeite d.oen om zijn mensen bijeen te krljgen voor
het aanhoren van d.e mond.elinge toelichting. Er was zelfs een

baas d.ie verschillend.e tafeltjes langs ging en met belangstel-
ling nakeek wat d.e meisjes had.d.en ingevuld., waarbij hlj kommen-

taar leverde en zelfs aanwijzingen gaf. Gelukkig werd. hij spoe-
d.ig opgemerkt d.oor d.e ond.erzoekers en met een zoet lijntje
naar veiliger oord.en gelood.st. Tenslotte waren er ook nog bazen,
d.ie hun misnoegen uitten wegens het tijdverlies van een half
uur i d.rie Inrvartler" 0ver het geheel genomen echter namen d.e

bazen het wel gemoed.elijk op en werkten niet openlijk tegen.
Tenelnd.e d.e ingemld.e formulj-eren van d.e verschillend.e afd.elingen
snel te kunnen sorteren werd. aan d.e voorzijd.e van ied.er forrnu-
lier het afd.elingsvolgnummer aangebracht. Dit gebeurde in twee
bed.rijven d.oor d.e werknemers zeLf - zulks op verzoek tijd.ens
d.e mond.elinge toelichting - terwijl rnen hiervoor in een and.er
bed.rijf een med.ewdrker van de sociale afd.eling hacL beschikbaar
geste1d., hetgeen nog beter voIdeed., en geen wantrouwen wekte,
d.aar zijn aanwezigheid. en taak d.oor d.e inleiiLer steed.s werd. ge-
motiveerd..

Ilaar nog wel iets op aan te merken viel was het volgend.e: d.e

meeste werknemers beschouwen het ond.erzoek ars een welkome af-
wisseling van hun werk en proberen d.aarom d.e d.uur van het ln-
rnll1en te rekken. Opva11end. kort bijvoorbeeld. was d.e innrltijd.
bi j een groep, d.ie d.irekt na het ond.erzook naar huis kon gaan.
De langzaamste van d.eze groep was nog binnen 10 minuten klaar
met inrrullen en verclwenen. De volgend.e groep echter, d.ie na het
ond-erzoek weer aan het werk moest, d.eed. veel langer over het
invullen2 rr.1. gemidd.elcl 20 minuten. Degenen, d.ie klaar riraren
en alles aI had.d.en gekontroreerd., bleven rustig zitten waohten
tot ze plaats moest maken voor een volgend.e groep. Bij het
ond.erzoek van een nachtploeg speeld.en d.rie mannen het kraar
om met vereend-e krachten nog een }crryartier te blijven plakken,
nad.at verd.er ied.ereen a1 was verdwenen . ze waren al kraar
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met inrnrllen, maar het was aandoenlijk te zien, met welk een

tlevote ernst iedere v?aag nog eens werd. gewikt-9p gewogen. Het

was jammer d.at ze de serone sfeer bedierven d-oor d.e zinJ-oze

nonsens-\magen waarmee ze d.e ond-erZoeker verveeld.en, Dorge-

lijke excessen kunnen word.en voorkomen door de mensen eIk apart

aan een tafeltje tre zettren lilanneer de eerste d.an klaar is
en vreer aan zijn werk Eett volgen de anderen vanzelf .

Voor d.e onderzoekers/ietlt het houden van het onderzoek in ecn

kantine of soortgelijke ruimte veel voord.elen boven een ondor-

zoek in d.e afd.elingen zelf. In cLe werkruimte is men namelijk veel

meer afhankelijk van d.e medevrerking van de baas of afffelingscbef
en bovend.lcn levert d.e d.oorgaans slechte acoustiek vooral bij
d.e mond.elinge toelichting welhaast onovcrkomelijke moeilijkhed.en

op, Ook voor de werkr-nemers zelf is het prottiger om bij hot in-
vullen even buiten de sfeer van d.e werkruimte te ziin', hot on-

d.erzoek krijgt meer trcachetrr en de d.eelname geschied.t met gro-
ter animo. Verder hebbon d.e onderzoekers in een kantineruimte,
waar de mensen ortlelijk aan tafeltjes zitten, een veel beter
overzicht over de gang van zaken en 'werkt men onder uniforme

omstand.ighed.en.

De groepen varieerd.en in grootte van * 20 tot 'l10 deelnemers?

De ervaring is tot dusvcme, d.at de optimale grootte ligt
bij t lO man en dat bij d.rie ond.crzoekers. Boven d.it aantal

word.t hot al moeilijker om alle werkzaamheden zcie'lst het op-

vangen van moeilijkhed.en bij hct invulIon, eventueel het praten

met onwiltigen of met moeilijke elenenten cn het kontroleren
van a}le ingermld-o formulieren, naar wens tc d-oen verlopen.

Somd zijn er doofstommon, bardhorend.en, buitenlanders of slecht-
zienden, d.ie volledig bij het invullen moeten worden geholpen

en d.e tijcL van de onderzoekers d.aarbij gehecl in beslag nemen.

Een apart probleem vormt het onderling overleg van d.e deeI-

nemers tijoens het inrnrllen. Geschied.d.e de cnqu6te in d.e werk-

rulmte, d-an zag merl d.e mensen in groepjes - d.ilcvrijls in d.e meest
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schlld.erachtige houd.ingen - a.aa het werk, waarbij soms onder

hilariteit maar ook vaak zeer sorious en emotioneel u'erd gedis-

kussieerd. Ook in de kantlne , waar goen eenpersoonstafeltjes

aanrffezig vraren, kropon d.e deelnemers 8eze11lg bi j elkaar, soms

wel 15 aan 66n tafel. Het is we1 zoker d-at men elkaar bij het

invullen beinvloed.t. In ied.er groepjo zijn er, d.1e de vragen

hard.op voorlezen en dan zelf direkt het antliroord meedelen aan d.e

groep - aI dan niet met een grapje of kommentaar - lraarna reak-

ties en d.iskussies zeld.en uitbliiven. Er zuLlen wel zwakke

broeders zijn geweest, d.ie hun antwoorden in overeenstomming

brachten met d.io van d.e momentele frihvulloid.errr. fn ied.er goval

is gekonstateerd, d.at met name vele d.er gesohreven kommentaren

aan de achterzijd.e van het antwoordblad. woord.elijk hetzelfd'e

lrr&r@rrr Aan d.e and-ere kant werd.en af en toe antwoordon van oen

groepje vergeleken, waarbij d.an toch vaak bleek, d.at men -
ondanks intensief overleg - zijn eigen mening had- gegeven' Het

is dus niet helemaal zoker of ond.erling overleg d.e antvroorden

minder betrouwbaar maakt. lifaarschijnlijk heeft het ook zijn
gunstige kanten. A1Ie emoties, dio d.oor het formulier worden

opgeroepen, kunnen nu d-irect in d.e groep worden gebracht en uit-
gesproken. Eet ls bovend.ien nog een open vraag i.n hoevems Ao

uitkomsten van d.e som van alle gelsoleerd. gegeven antvroorden af-
wijkcn van het totaal d.er antvroorden, d.ie bij onderling overleg

min of meer zijn beinvloed. d.oor incid.entele informele rrinrml-

leid.orsff . In de d.agelijkse werksituatie ontstaand.e lnstellingen
en meningen eveneens ond.er invloed. van groepsprocessenr zodal

he t niot aannemeliik is, d.at er kan vuord.en gosproken van grote

verschillen tussen groepsmeningen en ind.ivid.uele meningen.

Aangezien d.it echter moeilijk kan word.en geverifiderd is het

beter d.e mensen zq mogelijk apart aan een tafeltje te d.oen

plaatsnemen, rwat ook nog het voordeel heeft, d.at hot lavraai

door ond.erling gepraat dat vooral bij d.e mond.elinge toelich-
ting hind.erlijk kan zijn, stork gered.uceerd wordt,
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warrneer d.e enquBte zod,anig is georganiseerd. d.at d.e deelnemers
op tijd. aanwezlg zijn, kan d.e totale d.uur van d.e enquEte prak-
tisch altijtL beperkt brijven tot een half uur. Tijd.ens het ond.er-
zoek werden meestal d.e bazen of chefs van d.e afd.elingen van d.e

volgend.e groep gewaarschuwd., clat d.eze afdelfnger-l aan d.e beurt
waron, opd.at go6de danslultlng wefd. verkregenr gB deze wtjze
kond.en d.oor drie ond.erzoekers bij'een normaie-aagte^ak on bij
een gemid.d.ertle groepsgrootte van !o d.eelnemers, maximaal 1o groe-
pen per dag = IOO werlocemers worden ge6nqu6teerd..
De noulelinge toelichting nam ongeveer 10 minuten in beslag
en is j.n een kantinenrJ"mte, ind.ien goed. geartikuleerd. gesproken
en niet a1 te zeer gestoord. d.oor ond-e:nIing gepraat, d.oor led.ereen
te verstaan. van belang is we1 dat men zic}- zod,anig opstelt, d.at
ied.ereen d.e inleider van voren zj.et, De inhoud. van tie toelich-
ting werd. van te voren in punten opgeschreven, aangezien and.ers
belangri jke punten zoud.en lcunnon rvord.en vergeten.lboral de hffestie
van d-e geheimhoud'ing vras iets, liraarover achteraf nog vaak onzeker-
heid. bleek te bestaan en d.aarom kan dit punt niet d.uidelijk ge-
noog wordon herhaald.. voorts moet men er zeker- van zijn, d.at
ied.ereen heeft begrepen op welke vu"ijze het fornuu-er moet word.en
1ngerm1d.

Tijd.ens het invullen rrerd. nu en dan om oph.eld.ering gevraagd. a1s
men eon vraag niet helemaal begreep. 0rganisatorisch loverd.e dit
geen moeilijkhed.en op, behalve fianneer er toevalrig voel mensen
blj r,"raren d.1e volledig geholpen moesten word.en, hetgeen echter een
zeLd,zaamheid was. A1 naar gelang er iemand_ klaar lvas, rverd. het in-
gevuld.e formulier d.oor 66n van d.e ond.crzoekers opgeh.aald., nad.at
het nauwkeurig gekontroreerd rvas op juistheid. en vol1ed.igheid..
Met het zelf ophalen van d-e fornrulieren werd. voorkomen, d.at d.e

mensen and.ers bij het inreveren op elkaar zoud.en mooten wach-
ten.

red-er ingevurd- formulier moest dus word.en gekontroleerd., Dit i.s
nood.zakelijk, aangezien het met het oog op d.e mechanische ver-
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vercrerking nlet Eag voorkomen d.at er vragen onbeantwoord zijn.
Bi.erond.er volgt een opgave van het aarrtal vlagen, dat gemldd,eld.

p,er d.eelnener onbea.ntwoord weril geLaten.

Sedrijf.no. Aantal,, deeI.
nemgrs

0pengelaten
antwoord.en

Per innrller

I
II

III

25t
327

tt52

t 350

B5

B3

1.4
0,26

o.0?

Men ziet hierult, dat a1s gevolg van de groeiend.e ervaring de

betere organisato:rische voorbereid.ing vooral in het d.ertle bed.rijf
resulteerd.e iir een relatief gering aantal omissies. Ook de alge-
mene gegevens verdienen bij kontrole d.e volle aand.acht. Eet aan-

ta1 omissies vertoont hier ongeveer'hetzelfd.e verloop als hii de

gewone rrragen; naclrr:kkelijlaevermeld.ing van rieze algemene gsgevens

in de nond.elinge toelichting bleek hier d.us ook zeer nodig. Van

tte mogelljkheid tot hetigeven van kommentaar en aan\nrlIlngen op

tle ingernrlcle v:ragen (aan d.o achterzijd.e van het antwoord.blad.)

werd. op.bevredigenrle wi jze gebruik gemaakt.'Bi jna 1/3 van het
an{woordmateriaal op de ingenrld.e antwoordbLad.en was voo{rzj.en van

- sorus zeer ultvoerige - aantekeningen. Voor .d,e ad.viseur bevatten

deze gegevens vaak zee\ waardevolle aanwijzingen en vormen re61e

aanloeopingsmogelijkheden bij het projekteren v&n maatregelen ter
verbeteri-ng.

Tijd.ene de proef-enqu6te was in sommige beclrljven de wens

uitgesproken d.e enqu6te niet te beperken tot de handwerkersr ma€ur

d.aarnaast ook d.e hoofdwerkers d.e gelegenheid te geven zjob ui-t 1id

spreken. Men kon hierbij aannenen, d.at cleze groep op vele nunten

vers.chillen zou aantonen ten opzichte van d.e kategorie hand-

werkers, zodat het aan te bevelen was deze aIs een aparte kale.
gorie te behand.elen. Eoewel d.e inhoud. en strekki.ng van d.e rragnn

van het forrruLier bleef gehand.haafd., was het nood.zakelijk enkeLe

vragen in een eaigszins and.ere versie te formuleren, zod.at cle
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tekst werd aangepast aan de eigen terninologie en omstand.igheden.

In plaats van rrbaas[ werd. nu gesproken van ltohef rr, terwl jl
ilmachines en gereed.scbappenrr werden vervangen d.oor rrbureaurs, kan-

toormaohines en verdere (technlsone) hulpmid.delenrr. In de praktiik
volileed d.eze nieuwe versi.e uitstekend.. Reed.s spoed.ig b1eek, dat

d.it formulier ook gebruikt kon word.en bij bazen en chefsi in som-

mige .beclrijven is het zelf s ingevuld. door de d.irektie en topfr.rnk-

tionarissen, zod.at het in het vervolg nogelijk was alle werknemers

van hoog tot laag in het onderzoek to betrekken. De enquGteformu-

lieren voor hoofd,werkers zijn herkenbaar gemaakt door het aan-

brengen van een ronde zwatte stip op het antwoord.blad., waardoor

het antwoordmateriaal kon word.en gesplitst ln handwerke:csen hoofd'-

werkers, terwijl ook het leid.inggevend. personeel als een afzonder-

lijke groep kan word.en bekeken.

De direkties van agti; de tvreede proefenqu6te ond.erzochte be-

drljven had.d,en zeer veel waard.ering voor d,e 6ebrulkte netod.e van

ond.erzoek en voor d.e wijze, waarop het was uitgevoerd. Na rapBor-

tering van de uitkomsten d.rongen zii aan op een verdere splitsing
van bet antwoord.materiaal naar een aantal geziohtspunten. In over-

leg met de onderzoeker besloot d.e d.irektie van het d.erde bedrijf
naar aanleid.ing van de enquOte tot het instellen van een nader

ond,erzoek in enige afd.elingen en tot het starten van een trainings-
prog3.aluma voor bazen. Tevens werd besLoten a1le werknemerc, van

iniLirekt-produktieve afdelingen en alLe bazen aan het onde4zoek

te laten d.eolnemen. De kommentaren versohaften de onderzoekers een

aantal klaohten on suggesties in positieve zin, d'le aanleiding
gav6n tot een onmid.d.ellijke aanpak van tekortkomlngen in tle orga-

nisatLe en d.e arbeid.somstandlghed-en in die afd.elingen, waal deze

klachten 6n su€gesties waren geuit, waard.oor in d.ie afil.elingen in
eerste instantie werd. tegemoetgekomen aan de verwaohtingen d.ie

bij velen onwillekeurig a1s gevolg van d.e enqu6te waren gewekt.

De uitkomsten van cle beid.e proefenqu6tes gaven aanleid.ing tot
een aantal voorlopige konklusles met betrekking tot d.e praktische

bruikbaarheid. van het enqu6teforryulier. Deze konklusies worden

ln d.e hierond.er gegeven samenvatting vermeld. Aasgezien de
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analyse van het antwoord-materiaal en d.e reed.s uit cLit beperkte
materiaal naar voren komend.e tend.ensen paral1e1 loopt met d.e ana-
lyse van het totale ijkingsmateriaal, moge hiervoor word.en ver-
wezen naar het clesbetreffend.e hoofdstuk.

Naar aanleid.ing van d.e tweed.e proefenqu6te zijn in d.e tekst
van het enqu6teformulier nog d.e volgend.e wijzigingen aangebrachts

Vraag ps Eier isrterand.erindrin het meervoud. gezet,

Vraag 2lt Aangezien praktisch iedereen grote weerstanden heeft
ue ze vraag met rrneentt te beantwoord.en, is de wraag to-
taal verand.erd. Zij luid.t thans;
rrMijn baas laat mij geregeld, weten hoe hij over mijn
werk d.enktrr.

Aangezien gewreesd vrerd. voor beinvloed.ing van de rrragen 2l en 20

ond.erling, zi jn d.e vragon 2l en 26 in d.e tekst omgewisseld.

Van het aldys getoetste en gewijzigde enqu6teformulier werden

25.OOO eksemplaren ged.rukt; d.e ad.ministratieve versie van het for-
mulier werd. ged-rukt in een oplaag van 1000 eksemplaren.
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Hoofd.stuk 3" SAIEI{VATTING VAN DP BEVINDINGPN 3IJ DE PR0EFENQffiT4P,:.

Uit het voorafgaand.e kan d.e gevolgtrekking worden gemaakt, d.at

het initiatief van d.e oorspronkeli-jke werkgroep tot het ontwikke-

1en van een snel en bruikbaar instrument voor het vinden van een

maatstaf van het moreel en d.e arbeidssatiefaktie, waarbij tevens

ind.ikaties vrorden verkregen Omtrent z"g. rrslechterr groepenr Pro-
blemen en spanningen, j-s beloond. met een onderzoek, waarj-n r'eed.s

bij d.e proefenqu$tes - binnen d.e gesteld.e pretenties en doelstel-
lingen - in ruime mate werd beantwoord. aan vele verwachtingen.

Ten aanzien van d.e praktische bruikbaarheid van het formulier
konden op grond. van de bevindingen bij de proefenqu6tes d.e volgen-

d.e konklusies worden getrokkens

1, De snelhei-d., waarmede een bedriif kan worden rrdoorgetichtrr is
opmerkelljk. Bij een goed.e organisatorische voorbereid.ing kun-

nen ongevoer lOO werknemers per dag aan d.e enqu$te deelnemen.

Per groep neemt de enquQte een half uur i. d.rle lorartier in be-

sIag,

2, Aan d.e introd.uktie en de organisatorische voorbereiding moet

veel aand.acht wold.en besteecl. Hierbij dienen de verwachtingen,

d.ie aLs gevolg van d.e enquQte kunncn worden gewekt, reeds ln
overeenstemrning te worden gebracht me t d-e plannen van d-e dlrek-
tie t"a.v. het onrlerzoek. Ook het punt van de anonymitlet van

d.e deelnemers en d.e vcrtrouv'relijkheid van d.e gegevens vereisen

uitvoerige toeli- chti-ng.

Met betrekking tot d.e organisatorische voorbereid'ing en d.e in-
trod-uktie werd in het v66ronderzoek ruime ervaring opged.aan,

zod.at d.e hiermee gemoeide tijd. in het ond.erzoek bij d.e volgen-

d.e bed.riiven tot een minimum beperkl zou v'rord'en'

3, Na het aanbrengen van d.e noodzakefijke wijzigingen !n d-e tekst

van het formulier, kan worden gezegd., d.at d.o meeste vragen

zonder meer duj.d.elijk zi jn. Blj een aantal ]rfagen moet nog
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rekening vrord-en gehoud.en met een beantwoord.ing, d.ie een bena-
d.ering inhoud.t van d.e strekking, d.ie d.e samenstellers in deze

vragen hebben ge1egd.. 3ij d.e rmagen t, lL en 2! werd. d.e wraag

als zod.anig vaak nog te moeilijk gevond.en.

Het antwoordmateriaal vertoond.e per waag per bed.rijf in grote
lijnen d.ezelfd.e tend.ensen, doch over het algemeen kond.en in d.e

ultkomsten genoeg verschillen word.en eangewezen, d.ie bij een

omvangrijker materiaal perspektieven openen voor vruchtbare
vergelijkingsmogelijkbed.en. Verheugend.'was, d"at d.e spreid.ing
van d.e uitkomsten binnen d.e bed.rijven, d.us t.B.vo d.e afd.elings-
uitkomsten ond.erling, zeer groot is, hetgeen het trekken van

globale konklusies uit het cijfermateriaal voor d.e interpreta-
tie zeer vergemakkelijkt.

Van d.e kolom rrgeen meningrr werd. bij sommige vragen opvallend.
frekwent gebruik gemaakt. Over het algemeen was d.e interpre-
tatie van d.e uitkomsten van d.eze kolom nog moei.lijk.

Een voorlopige analyse van het verkregen antwoordmateriaal in
d.e proefenqu6tes leverde een aantal belangwekkende verbanden en

gezichtspunten op. Tevens werd. gekonstateerd., d,at sommige pro-
blemen binnen bepaalde aftlelingen zi-c}r duid.elijk reflekteren in
groepen van vragen, die afgestemd. zijn op hetzelfde onderwerp,

hetgeen d.uid.t op een ond-erlinge samenhang tussen d.eze vragen.

31j een omvangrijker matoriaal zou kunnen word.en nagegaan, in
hoeveme d.eze verband.en en and.ere gesignaleerde tendensen zich
d.aar oveneens manifesteren.

De kommentaren aan d.e achterzijd.e van de antrrroord.blad.en bleken

in vele gevallen zeer waard-evr:l* rals bron van nadere ind.ika-

ti-es omtrent d.e aard van bepaalde problemen, zod-at zi j a1s

praktisch hulpmid.d.eL van betekenis zijn.

De techniek van interpretatie van d.e uitkomsten met het oog

op d.e rapportering zou nog nader moeten worden verfi-jnd.

5.

6.

'l .

B.
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Voorlopig zou gobruik kunnen word.en gemaakt van konbinaties
van vragen die naar hun strekking cp hetzolfde gezlchtspunt

betrekicing hobben. Rekening houd.encl met o.e ult d.e lntetrviews
gc;bleken spreid.ing in interpretaties bij sommige vragon zoud.en

d.e uitkomsten niot a1 te exact mo6jen worcLen opgevat, te meer,

d.aar waarschijnliik ook tussen een alntal vragen van'verschil-
lend-e kombinatics oen grote uate van samenhang aanvrezig is.
Niettemin lonramErn uit .le uitkomsten genoeg indikatles naar

voren, op grond. waarvan groepen en afd.elingen worden Sekozen,

waarmee verder p;ewer!.:t moest worden" Cok de soms zger uiteen-
lopende interpretaties door de inrn:.lLers van tl.o tekst bij enkele

vragen, vormden een roden te meer om deze uitkomstgh niet te
zien als een exacte benad.ering en vreergave van d.o bestaande ve:r-

houd.ingen, mear als een indkatiemogelijkheicl van een aantaL

s;rroptomen, d.ie om nacler ond.erzoek vxagon" Niettemin kon - met

inachtneming van d.eze beperkingen - worden gewezen op het feitt
d.at reed.s tijd"ens de tvreed.e proefenilu€te d.e cijferresultaten
uitgangspunt kond.en ziTn tot oen d.{rergaand. ond.erzoek en het
nemJn van maatregelen tcr oplossing van problemen.

9" Do reakties van d.e verschillencle niveauf s in d.e d.eelnemende

bed.rijvon kondon over het algemcen gunstig worden g'enocmd.- Het

percentage geweigerd.e of opzettclijk','raardcloos gemaakte formu-

lieren was van zoer geringe betekenis. De ultorlijke vorm, on

inhoud. van het forrnulier en d.e gang van zaken bij het onderzoek,

maakten bij d.e direkties mcestal oen uj.tstekend.e lndruk. De

houd.ing van de overige bed.rijfsgenoton was - ovor bet geheel

genomen - gunstig te noemen; overigens is deze houd.tng te zeer

er.fhankelijk van een aantal faktoren binnen cle bed.rijven om

hier reed.s tot een d.uid.elijke uitspraak te kunnen leiden.

Bij beschouwing van het voorafgaande moge worden gesteld., d.at

d.e ijkingsperiod.e yan het formulier nnet vertrouwen kon word.en

tegenoetgezien,
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III. DE IJKIIilGS.PERIODE.

Hoofd.stuk 1. DE DEELNAME AAN ffiT 0NIERZOEK.

Na afsluiting van d"e beid.e proefenquates werd- in januari 1955

een &anvang gemaakt met het eigenlijke ijkingsond'erzoek. Gezien de

verheugend.e belangstelling, waatmede van vele zijd.en word kennis

genomen van het bestaan van het enqu6teformulier en de doelstel-
lingen van het ond.erzoek, leefde d.e werkgroep in de veronderstel-

linge dat hot formulier via d.e vele kontakten van de werkgroep en

het Ned.erland.s Instituut voor ?raeventieve Geneeskunde, op korte

termi jn zi-jn weg zou vinden naar het bedrijfsleven. Men meende dan

ook te kunnen volstaan met een bescheid.en propagand-a ond'er bestaan-

d.e reLaties in d.e verwachting, d.at na verloop van korte tijd' d.e

ervqringen van d.e eerste bedrijven met het bekend.e sneeuwbal-

effekt in wi jd.e kril1 I bekend. zouden worden en zouden leiden tot
een groeiend.e d.eelname aan het onderzoek. Deze verwachting is
echter niet bewaarheid geword.en: in de period'e van januari tot en

met junl werd.en in totaal 9 bedriiven in het onderzoek betrokken,

waarond.er 5 kleine wasserijen, waar d.e enqu6te een ond.erd'eeI vorm-

d.e van een lJfasserij-projekt ond.er auspiciEn van de Contactgroep

Opvoering Prod.uctiviteit.
Voor deze geringe deeLname zijn verschillend-e oorzaken aan te

wijzen. fn de eerste p1a& ontbrak bij een aantal betlrijven cle

mogDlijkheid. tot d.eelname a}s gevolg van een achterstand" in d'e

prod.r:ktie en een overbelasting van d.e betlrifsloid-lng - vaak ook

van de personeelsafdeling -, waardoor men niot ln staat meende te

zijn aan de enquQte d.e nod.ige tijd en aand.acht te besteden. Een

aantal bed.rijven bevond zich mid.d.on in een period.e van uitbreicling

of reorganisatie. De gunstige konjunktuur, d'ie enorzijd.s d'e toch

al geringe kosten van d.e enquQte a]s eventueel bezwaar tegen het

onderzoek ophief, veroorzaakte aan de andere kant voor d'o meeste

bed.rijven een grote bedJ.ijfsd.rukte, moeiliikheden in d.e pereto-

neelsvoorziening, uitbreid.ingen en reorganisaties, die egn moment-
opname



-51-

van het moreel in rrerband, met d.e weinig stabiele omstand.ighed.en en

verhoud.j.:rgen naar hun mening weinig zinvol maakten. And.ere bedrij-
ven lraren bezig een tariefsysteem of een merit-rating in te voe-
ren of had.d.en d.at kort geled.en ged.aan. Het argument om niet aan d.e

enqu6te d.eer te nemen bestond dan uit d.e opmerklng, d.at het beter
wds hiermee te wachten tod.at d-e rust vras weergekeerd..

Er waren d.irekties, d.ie zich realiseerd.en, d.at men niet kan
volstaan met het boud.en van een enqu6te zond.er aIle konselnrenties
en d.e vootnaanste gesignaloerd.e problemen aan te d.urven. Eet is
op zichzelf een gunstig verschijnsel, clat men in vero bed.rijven
oog heeft voor het feit, d.at het houd.en van een enqu6te nibt kan
word.en g,ezien als een op zichzelf staand.e aktie, maar i-n vele ge-
vallen moet leld.en tot het nemen van een aantar stappen en maat-
regelen, waarbij inschakeling van experts vereist is. Men was

zich er vaak-va;n bewust, d.at een massale konfrontitie met en

beurrrs'bword-ing van d.e d.agelijkse werksituatie bij d.e werknemers op

aIle niveauts in het bed.rijf verwachti.ngen €n-plooe€rs€n. in het
leven zouden kunnen roepen, vraarvan d.e konselinrrenties moeilijk voox-
af waren te schatten. Deze d.irektles kond.en zioh d.an ook volkomen
verenigen met d.e voortraard.e, d.at d.e voorbereid.ing en uitvoering
van de enqu6te in het bed.rijf ged.urend.e het ijkingsstad.ir:m uit-
s.luitend. kon geschied.en ond.er leid-ing van een 1id. van d.e werkgroep.
Men zag d.an echter ves1a1 van het ond-erzoek af uit overwegingen,
d.le hierv6Sr reed.s zi jn vermeld..

Het aantal bed.rijven, d.at via d.e werkgroepled.en werd aangetrok-
ken, steld.e teleur. Overeengokomen was namelijk, d.at het Instituut
voorlopig geen grootscheepse campagne zou beginnen, d.och in af-
wachting van de resultaten van d.e aktiviteit van d.e workgroepled.en
zou volstaan met het bewerken van eigen relatios, aangezien werd.

gevreesd-, dat men and.ers op elkaars temein zotr opox€r€h. Door

d.eze min of nreer passieve rol van het lnstituut lairam derhalve het
aksont te liggen op d.e overige led.en van d.e vrerkgroep. Ook hier
echter waren het voor een groot d.eel konjunkturele oorzaken, d.ie

een be'rredigend.e inschakeling van sociaal-psychologen en organi.-
satied.eslornd.igen verhj-nd.erd.en. De meeste 1ed.en van d.e uitgebreid.e
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werkgroep waren niet in staat on d.e enqu6te in te passen in het
kad.er van hun normale werkzaamhed.en, voornarnelijk doord.at men

overvoerd. was met opdrachten, terwljl waarschijnlijk toch ook een

aantal led.en zich bewust was niet goheel voldoende inzicht en er-
varing te hebben op het gebied. van d.e aanpak van problemen in de

menselijke verhoudingen om d.eze via een enqu6te te wi1len aan-

sni jden.

Naar aanleid.ing van d.eze ontwikkeling werd. besloten over te
gaan tot een intensieve aklrurisitie-campagne, d.ie vanuit bet lnsti-
tuut zou word.en ge1eid.. Er werd een rrinformatie-setfr ontworpen,

bestaand.e uit een enqu6te-formulier, waarin zich bevond.s

a) een reklameblad. met een kernachtige samenvatting van d-e doel-

stelling en opzet van het ond.erzoek en de voordelen van d.e

enqu6te voor het bedrijf.i
b) een fold.er met nadere uitvoerige omschrljving van het

d.e gang van zaken bij d.e voorbereid.ing en uitvoering
waard.en voor d.eelnamei

c) een gestAncild blad. met uitvoeringsmogelijkhed.on en

d) een opgave van d.e leden van d.e werkgroep, belast met

bereid.ing en uitvoering van het ond.erzoek.

Aang,ezien was gebleken, d.at een aantal d.irekties bereid was

hun beclri jf open te stellen voor d.e enqu6te, uitsluitend. met het

doel een globaal overzicht te verkrijgen van d.e verhoud.ingen en

omstand.igheden in het bed.rijf z.onder verplicht te zijn iets te

d-oen aan d.e eventueel uit d.e uitkomsten naar volen komende pro-
blemen en d.aarvoor osn adviseur in te schakelen, werd besloten ook

i-n deze behoefte te voorzien en d.e mogeli.jkheid- te openen tot het

verrichten van een €p@! onderzoek. Hierbij zou de enqu6te word.en

gehoud.en d.oor een 1id. van de werkgroep in het gehele bedrijf, waar-

bij d.e uitkomsten zouden worden verstrekt in d.e vorm van gemid-d'eI-

de percentages voor het totaal van alle vrerknemers uit het bedrijf
zond.er verdere d.ifferentiatie naar afd.elingen en groepen. Eet is
duid.e11jk, d.at bij een d.ergelijk gJ.obaal ond.erzoek gezorgd- rnoest

word.en de verwachtingen van d.e d-eelnemers in overeenstemming te

brengen mot d.e beperkte d.oelste]lingcn van de d.irektie bij d-eze

enqu6te. Een ?-tal bed.rijven hebben hierna van d.eze mogelijkheid'

onderzoek,

en d.e voor-

d-e voor-
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gebruik gemaaktl w.o. enkele Srote bedrijven .

Naar evenred.ighoid. van de frei,nrentie van bed.rijven in alle be-

d.rijfsklassen uit de steekproef \,'rerd het enqu6teformulier met het

aklouisitiemateriaal verzonden naar de d.irekties van 1000 grote en

mid.d.elgrote bed.rijven, terwijl daarnaast enige honderden werden

verspreid ond.er werkgroepled.en en relaties. In een begeleid-end

schrijven van het hoofd. van de Afd.eling Geestelijke Gezond.heid- van

het Instltuut werd aangekond.igd., dat vanuit Leiden met een aantal

d.irektiee lglgfOnisch kontaki, zou worden opgenomen toneind.e na te

gaan in hoeverye d.e betrokken d.irekties belangstelling zouden

hebben voor het onderzoek en eventueel afspraken te kunnen maken

voor een informatief onderhoud.

In overleg met d.e werkgroep was aan Dr.D.Horringa, bcd.rijfs-

socioloog en organisatied.eskund.ige, en 1id. van de initi6le werk-

groep, vetzocht voor d.e tijd. van d.rie maand.en B d.agen per maand

ter beschikking te stellen voor het stimuleren van de deelnarne van

het bed.rijfsleven aen het onderzoek. De samenwerking tussen de

onderzoekers en Dr.Horringa voltrok z:-cln na het verspreiden van

d.e informatie-sets op do volgend'e wijzes

Met ongeveer ZJO bed.rijven werd 1 of meer keer telefonisch

kontakt opgenomen waarbij in aansluiting op het verzonden materiaal

nadere informatie werd Segeven en bij d.e d.irektie of personeel-

chof werd gepeild. of men in principe iets voor het onderzoek voeldo.

Voorts werd d.oor mid.d.el van publikaties, voorlichtingsbijeenkom-

sten met kontaktgroepen van werkgovers, personeelchefs s.d. en
:,

verd.ere aktivering van de werkgroepleclen, grotere bekeniLheid ge-
i

geven aan het ond.erzoek. Een lO-tal direkties enfof personeelchefs

werden persoonlijk bezocht, waarbij uitvoerig van ged.achten werd

gewisseld. ozer d.e wenselijkheid en konsekwenties van de enquate

voor het beirijf en de werknemers. ondanks al deze pogingen bleef

het aantal bed-rijven, d.at zich beschikbaar stelde, ve3 beneden de

oorspronkelljko verwachtingeni slechts 39 bed.riiven konden a1s ge-

volg van bovengenoemd.e campagne in het onderzoek word.en betrokkon.

Het is wellicht leerzaam achteraf eens na te gaan welke argu-

--meaten Yan-de zijd"e van direkties werden aangevoerd om niet aan
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het qnd.erzoek deel te nemen. Deze word.en hieronder samengevate

geen interesse (zond.er verd.ere opgaaf van redenen )

te d.ruk, geen ti jd.

enqu6te niet toepasbaar op het led.rijf
,,maak geen slapende hond.en wakkerll arrgst voor

kritiek op bazen en bed.rijfsleid.ing
dlrektie gelooft niet in enqu6tes

reorgani-satie, invoering werkklassif ikatie,
invoering tarieven
gevreesd.e moeil-ijkhed-en met linkse gsoeperingen

reed.s sociaal-psychologlsch onderzoek gehad. of
d.aaraan bezig
d.irektie meent voldoende op d.e hoogte te zijn

(tz
(zt
(t

(5")
(r")
(s
(r

x)
x)
x)

(:
(B

x)
x)

x)
x)

Ook d.o volgend.e argumenten wer'len een enkele maal gehoorda

voorlopig geen mogelijkheid om uit d.e enclu6te

blijkend.e problemen aan te pakken

moeilijkhed.en in d.e top

interne moeilljkheden
moeilijkheden bij het aantrekken van personeel

geen behoefte, iederoen is terreden
enqu6te bezwaarli jk vregens d.ecentralisatie
l1ever and"erre vorm van ond.erzoek

v-ragen, d.ie te veel d-einig zouden veroorzaken, schrap-

pen

te veel mutaties en docrstroming in het personeel'

Er was nog een groot aantal bed.ri jven, vraarin bovengenoemde

argumenten evenzeer oen ro1 speelden, doch geen aanleid'ing gaven

tot weigering van het onderzoek. In d.at geval steld-e men voor de

mogelijkheid. tot cleelname op een later tijd.stip te overwegen,

zodat, wanneer bij rleze bedrijven d.e omstand.ighed.en voor het on-

derzoek gunstiger zu]j-gn lvord-en, in de toekomst een grotere mate

van effekt|eve belangstelling zal kunnen word.en verwacht.
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I{et valt nict te ontkennen, dat het openstellen van een be-

d.rijf voor een ond.erzoek, tvaalry'.rn ds konsekvrentj-es nog nict ge-

heel zijn te overzJ-en, vraagt o. een zeer progressieve instelling
van de d.irektie 2 een instel-'1-ing bovendi.en, dle het experiment niet
scbur,rrt en het gezegd.ei "do kost gaat voor dc baat uitrrop het vlak
van de menselijke verhouclingen in d.ad.en d"urf,t om te zetten. Voor een

bod-rijfslcid-ing, d.ie gev,rend. is te donken in termen van: rrl'rat ziin
d-e kosten sn r-rat levert het voor het bed.rijf optt, ziTn rle moeili"k
te kr,'rantificeren sociaal-psychologische gezichtspunten van het

ondcrzoek vaak slechts ijle abstrakties, die nau"-'relijks of geen

ItAnklangtt vindcn, Het mceste sukses hadd.en clan ook d-i-e besprekingen,

riraarin vrerd aangehaakt op d-e be clri jf s-ckonomische motj.veringsaspek-

ten, d-ie aan het onderzcek zond.er tv,rijfel kunnen rrrord.en ontleend.
De mogelijkheid- om per afd-e1ing te In:nneh nagaan hoe men staat tegen-

over d.e d.irektc 1eid.ing, d-e organisatie en efficj-ency, de samenwer-

king, d.e arbeid-somstandigheden, ertzoe met de vervrachting door on-

d"crllngc vergelijking te komcn tot een ]okalisatie van d.e voornaam-

stc problcmen en een ondcrli-nge positiebelialing, bood. aantrekke-
lijke aanknopingspunten voor een nieur',e bcnadering van prod.uktie-

en rendemcntsproblemen. Ool< het feit, d.at men d-c beschikking kon

krijgcn over ccn globaal ovcrzj-cht van d.e omstanctighed"en en ver-
houdingen in hot bed-rijf a1s geheel, waarbij d-e positie van het
bed.rijf ten opzichte van oon algemene achtergronrl zou kunnen tvor-

d-en bepaald, lvas a1s trverkoop-argumentrr zeer bruikbaar. ZoaLs reeds

lverd- vermeld v'rarcn ar bedrijven, d-ie uitsluitend- om dcze reden aan

het onderzoek declnanlcn, uraarbij ook inschakeling van een werkgroep-

lid. voor de rapportage en follovr-up niet verpi-i.cht l-ras, zodat men

bet gcvor:l had- all, kanten uit te kunnen.

Deze samenvatting over d.e reakties van de benaderde bed-rijven

zou niet volled-ig zijn ind-ien niet tevens irerd vcrmeld om welke

red.enen d-t: d-irekties van d.e d.eelncmende bed.rijven ,i','e1 tot hct
onclilrzoek overgingen. Over het algemeen vras het motief , dat men

het govoel had-, d.a.t d-e enqu6tc een goed- mid-rlel lvas om cen inzicht
te verlcrijgen in d.e momcntele situatie in het bed.rijf met d.e

mogelijkheid om verschillendc problcmcn op te sporen en te
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behandelen. De mogelijkheid. om d.e uitkomsten van alle afd.elingen

ond.erling te kunnen vergelijken was hierbij d.oorslaggevend. Door

simpele berekeningen kon men de afd.elingen rangschikken naar groe-

peringen van vrqgen uit het formulier, d.ie op hetzelfd.e ond-ertrerp

betrekking hebben, waardoor men zich een globaal bee1d. kan vormen

van de voorhaamste problemen in het bed.rijf en de afd.elingen, waar-

in deze voorkomen" In@n aantal gevallen was d.e bed-rijfsleiding op

d.e hoogte van het bestaan van spanningen en problemen en was de

enqu$te een welkom mid.d.el om hierin klaarheid. te krijgen. Een

enkele maaf ook werd. van het onderzoek gebruik gemaakt om uj-t d-e

verkregen uitkomsten richtlijnen te kunnen ontlenen voor het toe-

komstig personeelsbeleid. Bed.enkelijk vras, d-at sommi-ge d.irekties

bij het eerste informatieve Sesprek bliik gaven van hun bed'oeling

d.e enqu6to te willen gebruiken om het beleid van afdelingchefs en

bazen aan een kritisch onderzoek te ondervrerpen. Het is duid-eIijk,

d.at in deze geval-len een ernstige bed.reiging voor d.eze groep zou

ontstaan, red.en waaroh vrerd. meti.egedeeld, d.at d.e rapportering van

d.e uitkomsten door d.e ond-erzoekers zod-ani-g zou kunnen geschieden,

ilat - ind.ien dit nood.zakeliik zou blijken - de betreffende bazen

en chefs niet te id.entificeren zouden ziin. Voor d-eze d'irekties

vras dit d.e direkte aanleiding om van het ond.erzoek af te z]-en,

aangezien men niet langer gemotiveerd. vlas. Andere d-irekties d-aar-

entegen had.d.en belangstelling cn vraard.ering voor het ond.erzoek als

zod.anig en wild.en d.aaraan hun bijdrage levelen. Uiteraard' was men

d,aarbij ook zeer nieuwsgierig naar d.e uitkomsten on wiId.e men

graag weten hoe men in het bed.rijf over a]1er1ei dingen d'acht'

Tenslotte is het enquGteforrnulier ook gebruikt in bed.rijven,

d-ie d.eel uitmaakten van een ond.erzoek in wasserij-bed.rijven en in

een ?-ta1 textielbedrijvene die in het sociologisch onderzoek in

de Twentse textiel--ind.ustrie warcn betrokken. Hier d'iend'e de en-

quato dus als aanvulling van het reeds op and.ere wiize verkregen

materiaal.
fn totaaL hebben 51 bed.riiven aan het onderzoek deefgenomen.
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E:ierond.er volg:t een opgave van het aantal bedliiven en deelnemg :

Aard. van d.e bed.rijven Aantal bed.rijven Aantal ge6nqu6-
teerden

Blektro-technisch
Metaal

Textie]
Konfektie
Chemi sch

Reiniging (wasseri jen)

Steen-en aard.ewerk

Papierverwerkend

Voed.ings-en genotmid.d.elen

Grafisch
Houtverwerkend.

4

6

11

6

4

5

2,
2

4

1

5

1?51

t4t5
3409

520

909

310

469

304

147 6

UT
240

5t 1o.975

Bij d.e analyse van de enqu6te-uitkomsten zal nader worden inge-
gaan op d.e samenstelling en ker:merken van het enqu6temateriaal

uit d.eze bed.rijven.
IIet voornemen om ook bed.rijven met minder d.an !0 werknemers in

grote getale in het on,lerzoek te betrekken, stuitte aanvankelijk af
op een aantal- praktische bezwaren. Bij d.e campagne om een groot
aantal d.irekties voor het onderzoek te winnen lag het aksent om

financi6le redenen in eerste instantie op d.e grote en mid.d.elgrote

bed.rijven, aangezi'er, zo spoed.ig mogetijk moest v'rord.en getracht
grote aantallen werknemers in het onderzoek te betrekken. Bij gro-

tere bed.rijven was het ook gemakkelijker de voorbereid.ing on uit-
voering van d.e enqu6te onder te brengen bi j Led.en van d.e werkgroep,

voor wie een eventuele toekomstige vaste relatie met een groter
bed.rijf veel aantrekkelijks bie<1t. Naarmate echter d-e ijkings-
period.e verstreek, werd het steed.s moeilijker om werkgroepleden

te vinden d-ie in staat waren de voorbereid.ing en uitvoering van

d.e enqu6te op zich te nemen. Het is d.uid"e1ijk, d.at met het onder-

zoek in bed.rijven met mind.er dan !0 werheemers om d.eze red'enen



, -58-

vooralsnog niet kon worden gestart. Besloten werd. voor deze groep

van bed.rijven een aparte aktie te ondernemon, waarbij de voorbe-
reid.ing en uitvoering yan d.e enqu6te geheel en aI door de bed.rij-
ven zelf zou moeten geschied.en, uiteraard. aan d.e hand- van nauwkeu-

rige instrukties vanuit het Instituut. Voor deze bed"rijven werd

d.us gebroken met het systeem van d.e enquOte onder toegicht van

een ond.erzoeker, hetgeen in verband. met de hiermee gemoei-d. zijnd.e

tijd. en kosten zonder meer nood.zakelijk was. De onontbeerlijke
toelichting over het hoe en waarom van d.e enqu6te en de aanwij-
zingen van het invullen werden in het enquGteformulier gelegd.t

terwijl het geheel ln een enveloppe aan de werknemsrs werd. uitge-
relkt met het verzoek het ingevuld.e formulier in een d-lchtgeplakte

elnveloppe 1n te leveren. Dit laatste met het oog op het wantrouwent

d.at ongetwijfeld. d.e betrouwbaarheid.svraarde van het antwoord-

materiaal nad.elig zou beinvloeden ind-ien men ook maar het vermoe-

d.en zou hebben, d-at wie dan ook in het bed.rijf inzage zou kunren

hebben in d.e ingevuld.e formulieren.
Van d.e 300 bed.rijven met mind.er d.an l0 werknemers, die in een

afzond.erlijke campagne werden benaderd., werd.en l0 bed.rijvea bereid.

gevonden :ran het onderzoek d.eel te 11ol[@1,1. Eiervan werden tot dus-

ver l!*ijg uit 5 verschillend.e bed.rijfsklassen ge6nqu6toerd. rg)nso,
met in totaal 434 werknemers. 

t'l""
--

Aldus bed.raagt het aantal bed.riiven, d.at aan het ond-erzoek

heeft d.eelgenomen in totaal 58, omvattend.e IL.409 Se6nqudteerd'e

werknerne rs.
AIIe omstand.igheden en fqktoren in aanmerking nemende, kan men

niet zond.er meer konklud.eren dat d.e belangstelling van het bed.rijfs-
leven voor het onderzoek teleurstellend. is geweest. Deze belang-

stelling was - en is nog - in ruime mate aanvrezig. Dat niettemin

het aantal in het ond.erzoek betrokken bed.rijven kleiner is, d'an

aanvankelijk op grond van d.e ondervonden belangstelling werd ver-

wacht, moet enerzijd.s worden toegeschreven aan konjunkturele om-

stand"igheden en and.erzijd.s aan d.e gezond.e nuchterheid-, IlIaarmee

men in het bed.ri-jfsleven eerst alfe konsekwenties overi,rreegt e1-

vorens aan iets nieuws te beginnen. Voor de iiking van het enqu6te.
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formulier is het verkregen antwoord.materiaal uit d-e bedrijven, die

hebben deelgenomen, ruimschoots vold.oend.o. Te betreuren valt

slechts, d.at ui-t het beschikbare materiaal niet voor alle bed'rijfs-

kl"assen een representatief beeld. kan word.en opgebouwd, doordat

d.e d.eelname van bed.rijven uit sommige bedrijfsklassen te gering

was.
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Hoofdstuk 2. ERVARINGEN BIJ HET GSBRUIK VAN HjrT ENQIIETEFORilII LIER

TIJDENS DE IJKINGSPERIOD]].

3ij d.e bespreking van d.e beide proefenqu6tes is reed.s meld.ing

gemaakt van d-c hierbij opgenane ervaringen. Dsze erva::ingen vorm-

d.en d.e grond.slag van een aantal aanbevelingen en richtlijnen, d.ie

ter vcrgomakkelijking en uniformering van het hierna volgend.e ond.er-

zoek aan aIle werkgroopleden ter hand werden g,:ste1d..

fn grote trekken is het ond.erzook hij genoemd.e bed.rijven over-
oenkomstig deze aanbevelingen afger,vj-kke1d.. tr'faar dat nood.zakelijk
was, ,,rerd. d.e proced.uro aangepast aan d.e speciaLe omstand.ighed.en

en verhoud.ingen, waarmee in sommige bed.rijven rekening moest wor-
d.en gehoud.en.

De gang van zaken bij d.e voorberoid.ing en uitvoering van het

ond.erzoek is bij d.e samonvatting van d.e ervaringen tijdons d.e

proefenquOtes reed.s uitvoerig besproken. Teneinde niet in herha-
ling te vprvallen zullen ovcr d.e ijkingsperiod.e aI1een die erva-
ringen word.en vermeld., waarbij belangrijke afvrijkingen of aan-

vullingen van de reed.s bekend.e kunnen word.en gekonstatecrd.

a. &-Erg@.
Het enqu6teformulier is o.a. gebruikt j.n zes bed.rijven, d.ie

d.eelnamen aan Gen ond.erzoek naar d.e oorzaken van het grote ver-
loop en d.e aversie tegen het vrerken in d.ergelijke bed.rijven.
De omstand.igheden en verhoud.ingen waren in sommige van d.eze

bed.rijven uitgesproken ongunstig. De beste oplossing sas dan ook

d.e a.s. d.eelnemers mond.eling op d.o hoogte te brengen ti jd-ons

d.e interviews, d.ie 1n het kad.er van d.1t ond.erzoek met de

meeste vrerknemers werd.en gehouden. De enqu6te verliep daarna

bevred.igend., al rvas hot nood.zakelijk in verband. met het lage

intellektuele niveau een groot aantal v-f,agen toe te lichten.
In 66n van dezo bed.rijven uit het onderzoek echter had d.e

d.lrokteur de werknemers zelf in een toespraak voorgelichtt
waarbij d.e neutraliteit van het ond.erzoek niet vold.oonde
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werd geaksentueerd.. Later bij d.e enqu6te bleken er vele weerstan-

d.en te bestaan. Er was een groep van 10 mannelijke werknemels,

d.ie weigerd.en hetformulier in te rnrllen. Men motlveerde deze hou-

d.ing d.oor te verklaren, d.at men de d.irektie niet meer gegevens in
hand.en wild.e spelen, nu 66n van hen om ongegronde redenen was ont-

slagen. ? and.ere werknemers uit hetzelfd.e bed.riif maakten het for-
mulier waard-eloos door het verkeerd in te vulIen. Hi-eruit valt d.e

Ies te trekken, d.at in een bed.rijf met ongqnstlige verhoudingen en

wantrouwen tegenover de d.irektie een dergelijk ond.erzoek grond'ig

moet word.en voorbereid. door onpartijd.ige ond.erzoekers, die niet
met d.e direktie word.en geid.entifi-ceerd..

Een d.ergelijke id.entifikatie van d.e ond.erzoekers was in een

and.er bed.rijf ook cl.uid.elijk te bespeuren in een bijeenkomst van d.e

kern, d.ie op verzoek van d.e d.lrektie l,nvam luisteren naar een uit-
eenzetting van d.e ond.erzoeker. Deze kreeg aanvankelijk heel wat

agreesios te verwerken, die in feite tegen d.e bed.rijfsleid.ing wa-

ren gerlcht. Eerst na uitvoerige informatie over de neutraliteit
van de ond.erzoekend.e instelling word. men wat mild.er gestemd-, d-och

men had sterk het gevoel, d.at hier d.e positi-e van d.e kern werd

ond.ergraven. Men was van mening, d.at wanneer er bepaald'e cLingen in
het bed.rijf moesten worden verbeterd, de kern het aangewezen

lichaan was om d.it blj d.e d.irektie naar voren te brengen. IIet

koste d.an ook enige moeite om begrip te wekken voor d.e omgekeerd.e

ged.achteng&nge riolr d"at d.e direktie slechts gebaat kon zijn met

een objektieve waarneming, waarbij d.e onddrzoekers zi.ch evenmin

of evenveel id.entificeert met d.e werknemers op lager niveau a1s

met d.e direktie en de belangen van het bed.ri-if als geheel voor

ogen houdt. Men kon zich er tenslotte ook mee verenigen, d'at d.eze

enqu6te wee1. een ander mid-d.el vrali om een ihzicht te krijgen in het

bed.rijf, waarbij het juist d.e bed.oeling was hierin ook d'e kern oen

ro1 to laten spelon, met name na d.e rapportering van de uitkornsten'

Het feit tenslotte, d.at ook d.e centrale leid.ing van de vakbonden

vo11ed.ig achter het onderzoek staat, was voldoend.e om de laatste

weerstanden weg te nemen en de nod.ige medewerking te verkrijgen'
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fn enkele bed.rijven kregen d.e ond.erzoekers lmij spoed.ig te
maken met bestaand.e kontroversen in d.e hogere bed.rijfsleid.ing.
In twee gevallen bettof d.it d.e verhoud.ing tfssen bed.rijfs]ei-
d.er en personeelchef . Merlaraard.ig was b.v., d.at d.e personeelchef
van een bed.rijf pas met het ond.erzoek te maken kreeg, nad.at

praktisdr aIle besprekingea en voorbereid.lngen aI had.den plaats-
gehad. in overleg met d.e bedrijfsleid.er. fn een and.er bed.rijf
was het juist d.e personeelchef, d.ie zijn positie via het ond.er-

zoek wild.e versterken en hierbij in konflikt kwam met d.e be-
drijfsleid.er, d.ie zich waarsohijnlijk oo deze reden van aI]ee-
1ei argr:menten bed.iend.e om zich van het onderzoek te d.istanciSren.
Eet spreekt nanzelf , d.at het in d.ergeU.jke ge.nallen loodzake-
lijk is beid.e partijen tot een beraed.igend,e mate van m€dewer-

klng te bewegen, waarbij nog kan word.en overwogen de terug-
rapportering van d.e uitkonsten uitsluitend. te spelen over de

d.irektle, ind.ien kan word.en verwaoht, d.at d.eze d.e tegenstellingen
kan overbruggen. Het behoeft geen betoog, d.at men zich in een

dergelijke situatie wel tweemaal noet bed.enken alvorens tot d.e

enqu6te over te gaan. De d.irektie d.ient er op attent te word.en

gemaakt, d.at ookbij d.e hogere ni.veauts processen op gang word.en

gebracht d.ie voor het bed.rijf en voor d.e mensen zetf belang-
rijke konsekvrrentles kunnen hebben. In enige bed.rijven was d.lt
na d.e eerste besprekingen reed.s aanleid.i-ng om voorlopi6 van

het ond.erzoek af te zien.
Tenslotte zij nog vermeld, d.at in 3 bedrijven d.e voorbereid.ing
zond.er inschakeling van een werkgroeplid. d.oor de personeelchef
zelf ter hand. werd. genomen, waartoe zij van d"e zijd.e van d.e

ond.erzoeker uitvoerige instrukties had.d.en ontr angen. De

enqu6te, d.ie hierna d.oor d.e betrokken medewerker werd. gehoud.en,

verliep in d.eze gevallen volkomen normaal en van weerstanden
a1s gevolg van een eventuele onjuj.ste voorbereid.ing was geen

sprake.
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De uitvoering.
Afgezien van d.e reeds genoemd.e groep van 10 werknemers d.ie en

bloc welgerd.e het formulier in te vul}en, geber:rd.e het heel

zeld.en, d-at er onoverkomelijke weerstanden waren tegen het in-
vulIen van d.e vragenlijst. Frelaiuenter was het voorkomen van on-

beantwoorde vragen. De meeste rrcstden gesignaleerd' bij d-e kon-

trole bij inlevering, d.och een aantal kon d.esond.anks niet wor-

d.en aohterhaald. Gemid.d"old. per \,:raag heeft ongeveer O.flo van

aIle d.eelnemers niet geantwoord., wat neerkomt op 11 )0 per

10.OOO. Opva11end. is, d.at d.e hoogste percentages rrgeen antrroordfr

voor komen bij d.ie vragen, waar ook het percentage ilgeen

meningtr groter is d.an l)fr,,
Dit bleek het geval te zijn bij d.e volgende vragene

4. Mijn baas kan goed. met zijn mensen opschieten.

9" Bij veranderin$en in mijn werk wordt me te weinig gezegd.,

waarom d-ie noilig zijn.
11. Er zou in dit bed.rijf beter en goed.koper gewerkt kunnen

worden.

17. Er zijn op mijn afd.eling veel onderlinge wrijvingen en

strubbelingen.
18. Mijn baas is een goed. vakman.

19, Thuis vinden ze, d.at ik goed werk heb.

20. Aan de manler van werken zov we1 wat kunnen worden ver-
beterd.

21. De machines en gereedschappen word.en hier goed. onderhouden.

23. In onze afd"eling krijgen vre nogal eens opd.rachten, d.ie niet
met elkaar kloppen.

28. Ik werk liever in d.it bed.rijf d.an in een and.e:r bed'rijf.
29, Beter en zuiniger werken in d.it bed.ri jf is in ons belang.

Bet betreft hier hoofd.zakelijk vragen, d.ie we] enig nad.enken

vereisen. De vraagstelling refereert d.an slechts ind.j-rekt aan

d.e eigen arbeid.sbeleving en clwingt een objektief oord.eel af over

vrij gekompliceerd.e lovesties. Waarschijnlijk is men d.an geneigd.

d-ergelijke rpagen voorlopig even over te slaan, wanneer het
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antwoord. niet onmid.d.ellijk gegeven kan worden, zodal de kans groot

is, tlat men er niet meer aan toe komt. Een grote mate van nauw-

lettendheid. bij d.e kontrole is dus gebod.en.

De omstand.ighed.en, waaronder d.e enqu6te werd gehoud.en, liepen
rrlj sterk uiteen. Door het ontbreken van een kantine was men soms

aangewezen op d.e d.agelijkse werkruimte, waar di}crijls wel moest

word.en geimproviseord, hetgeen echter, zolang storende invloed-en

(zoals lawaai) niet te sterk $Iaren, niet bezwaarlijk was. Een

enkele keer bleek achteraf, dat d.e werkruimte te prefereren was

geweest boven d.e kantine, waar men soms a1s haringen opeen zat.
Overlgens is een van d.e voordelen van een kantine boven d.e werk-

ruimte, dat het geheel ord.elijker en overzichtelijker is en een

betere nakontrole kan worden verricht. Merlovaardig is, dat men

bijna nooit precies kan voorspellen hoe men als groep za1 reageren

op d.e enqu6te-situatie. Hoewel dit gedeelteliik afhankelijk is van

d.e opstelling van tafeltjes en stoelen (ied.er apart aan 66n tafel-
tje is hierbij d.e beste oplossing), kan d.e mate van lnteraktie
zelfs bij groepen van gelijke omvang en geslacht aanzienlijk ver-
schj-Ilen. Een sterk staaltje werd. beleefd. in een gfote kantine,
waar achtereenvolgens verschlllende groepen van ongeveer gelijke
grootte aan d.e enqu$te d.eelnamen. De groepen, d-ie rust'ig waren

binnengekomen, werd.en tijd.ens d.e enqu6te .steeds rumoeriger d'oo::

ond.erling gepraat, terwijl enige groepen, d.ie met veel gepraat en

gelach' waren blnnengekomen, tijd.ens d.e mond.elinge toelichting en

het inrnrllen zo stil waren, d.at de onderzoekers tijd.ens het in-
vullen onwillekeurig op hun tenen tussen d.e tafeltJes ron,lliepen

en vxagen van de deelnemers slechts fluisterend. d.urfd.en te beant-

woord.en.

Qua grootte liepen d.e onclerzochte gsoepen sterk uiteen. Soewel

groepen van 40 e 50 d.eelneme1.s het meest voor }oramen, waren groo-

pen van 80 en moex geen ultzonderingen en was zelfs eon g1.oep van

120 personen d.oor 3 ond.erzoekers nog zeer recleliik hanteerbaar.
lflanneer men beschikt over een grote kantine is het aan te bevelen

d.e mondelinge toelicbting te houden voor een mikrof oon, opd-at men

er zeker van is, dat d-eze ind.erd.aad. door iedereen kan worden
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verstaan. In feite is d.e }imiet van het aantal deelnemers sleohts

gebonden aan de kapaciteit van de kantine en het aar''aL onder-

zoekers, d.at men bij de enquQte kan inschakelen. Wanneer men er

zekeT van is, d.at er voldoend.e mogeliikheid. is voor de vereiste

aand.acht, hulp en nakontrole, kan men het aantal d'eelnemers nog

aanzienlijk opvoeren. voor bedrijven, waar men d.e produktie irr

aIle afd.elingen zou moeten stopzetten wanneer 66n afd-eling stil

staat, is d-it de aangewezen wsg.

over het geheel genomen kunnen d.e reakties van d.e d.eelnemers

tegenover het ond.erzoek zeet gunstig worden genoemd' Hoewel

incid.enteel in sonrniSe bedrljven bepaalde weerstanden werden opge-

merkt, stond men er in het algemeen welwillend tegenover. Dit

moge blijken uit het hoge percentage werknemers, dat bij wraag 32

te kennen gaf, d.at men de vragenlijst een geed. midd.el vond om d'e

direktie te laten weten hoe men over het bed.rijf d-enkt. De uit-

komsten bi j d.eze \maag luid.ene B5/" pos3tJ:ef , l!, neutraal en 3/'

negatief. De neutrale mid.d.engroep treft men voornamelijk aan bij

d.e handwerkers. De hoofdwerkers en het leid.i.nggevende personeel

waren nog het meest negatief met respektieveliik 7 en .B/o 'tneenlt '
Ook uit observaties en gesprekken lnrram deze verhoud-ing tot uit-

ffrukking. De meeste werknemers stond.en hier positief tegenover

het ond.erzoek, terwijl een d.eel te kennen gaf, dat men zljn oor-

d.ee1 wild.e opschorten, totd.at zou blijken, of d-e enqu6te inderd'aad"

nuttige resultaten zou opleveren. lVeerstanden werden voorna&elijk

gesignaleerd bij d.iegenen, d.ie niet overtuigd. uraren van d.e geheim-

houd.ing of het ond.erzoek zage1 a1s een maatregel van de bed'rijfs-

leid.ing, vooral wanneer daarmee een slechte verstandhoudlng be-

stond.. Evenals dit bii een aantal d.irekties het geval was, moest

men ook op lager niveau rokening houd.en met een aantal werknomers

dle niet te overtuigen was van het nut van het inrmllen van een

rEagenlijst. Een gering aantal vuId.e d.an lukraak maalt wat in,

maar aangezien het d.an meestal systematische fouten betrof, waren

d.e betreffende formulieren onmid.dellijk te herketr:ien' Ook d'eze

gevallen zijn in d.e praktiik te verwaarlozen vanwege hun geringe

aantal. Eet merendeel van d.e werknemers, die aaJ,I d.e enquOte
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hebben d.eelgenomen, vatte d.e zaak serieus op en verleend.e alle
med.ewerking met belangstelllng en vaak ook met verwachtingen.
Dit moge ook b1i jken uit het feit, d.at d.e uitkomsten per afdeling
d.ilsrijls aanmerkelijke verschillen te zien gaven, welke volgens
het getulgenis van d.e d"irekties of personeelchefs volkomen repxe-
sentatlef waren voor d-e ald.aar heersend.e situatie en d.e protlemen

scherp afbakenden. Zond.er d.e volled.ige med.ewerking van d.e d.eel-
nemers zou d.it ond.enkbaar zijn, Voorwaard.e voor deze med.ewerking

was een vold-oend.e motivering, d.ie slechts kon word.en bereikt d.oor

een zorglru1d.lge introd.uktie-procedure.

c) De terugrapportering aan het bed.rijf.
De ultkomsten werd.en d.oor het Ned.erland.s Instituut voor Praeven-
tieve Geneeskund.e verstrekt in d.e vorm van uitkomstenstaten,
lraarop voor elke \raag d.e percentages rrjatt, rrgoen meningtr enrrneenrt
werd.en gegeven voor het bed.rijf aIs geheel en voor elke afd.eling
afzond.erlijk. Tevens werd.en d.e d.oor d.e werknemors geuite kommen-

taren op d.e aohterzijd.e van het antwoorcLblad. woord,elijk overge-
typt en per afd.eling teruggegeven. Deze gegevens werden verstrekt
aan het werkgroeplid., d.at belast was met d.e voorbereiding en uit-
vooring van d.e enqu€te en ook verder d.e verantwoord.elijkheid
d.roeg voor d.e wijze waarop het materiaal verd.er zou word.en gehan-

teerd., Toen eenmaal vold-oend-e bed.rijven aan het ond.erzoek had.d.en

d.eelgenomen om een red.elijke achtergrond te kunnen vormen, werd.en

de gemicl.d.eld.e totale uitkomsten van d-eze beo.rijven eveneens ver-
strekt ter vergelijking met het pas ond.erzoch1,e bed.rijf . Ter ver-
gemakkelijking van d.e interpretatie werd- - waar dit nodig was -
een opgave verstrekt van d.ie groepen van vragen, die op hetzelfd.e
ond.erwerp betrekking hebben en in ond.erlinge samenhang kunnen wor-
d.en bezien. Deze groepen van vragen bleken zeer bruikbaar als ver-
gelijkingskriterir:m, zowel bij konfrontatie van de gemid.d.e1d.e to-
tale uitkomsten van een ond.erzocht bed.rijf mgt een algemene verge-
lijkingsmaatstaf (ae totale gemidd.elden van aIle bed.rijven) als bij
vergelijking van d.e afd.elingsuitkomsten met het bedrijfsgemidd.elde.
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Bij berekeni.ng van de gemid.d.e1d.e percentageversohillen kunnerf d.eze 

'

in volgord.e word.en pezet, waardoor men kan nagaan in welke afd.e-

lingen men het gunstigst respektievelljk het ongunstigst staat

tegenover bepaalde punten. 0p d.eze wijze kunnen bestaand'e proble-

men per afdeling worden gelokaliseerd." Telt men per afdeling d'e

a}d.us gevonden rang:orden van a1le rmagenkombinaties bij elkaar oPr

d.an verkrijgt men voor iedere afd.ellng qen totaalcijfer, waaraan

weliswaar geen exacte betekenls mag worden toegekend, maar d'at aIs

eerste ind.ikator rwan goede en slechte afd.elingen zeer bruikbaar

is gebleken. Bij nad.ere beschouwing van d.e genidd.eld.e uitkomsten

d.er rpagen-kombinattes verkrijgt men een inzicht in iLe trsitieve

of negatieve faktoren, waaraan de bet:reffende afd'eIing zJ-Jn rela-

tieve positie te d.anken heeft.
Bij d.e interpretatie van d.e ald.us gevonden rangorden diend'en

zich een aantal probfemen aan d.ie aanleid.ing waxen bij het rappol-

teren van de uitkomsten met omzichtigheid. te werk te gaan. In d'e

eerste plaats verkeerde men in het onzekere omtrent d'e betekenis

d.ie aan de gevonden peroentageverschillen moest word.en toegekend'

vooral bij vragen, waarvan de kolom trgeen meningrr een relatief

hoog percentage vertoonde, was het moeilijk d.e percentageversohil-

len te berekenen en te interpretoxor. Eerst bij een omvangriiker

materiaal zou d.e relatieve positie ten opzichte van and'ere bedrii-

ven voor elke kombinatie van 1rfagen kunnen worden vastgesteld'

ook moest worden rekening gehouden net d.e onstand'igheid, d'at ile '

te verge]ijken afd.elingen kunnen verschillen zowel naar grootte

aIs naar samenstelling, terwijl d.it voor depne Irl.aag of groep van

1;.tagen waarschijnlijk and.ere konselniventies heeft d'an bij de andere'

verd.er moesten d.e gegeven antwoord.on in vele gevaLlen niet worden

gezien a1s objektleve konstateringen van feitelijke toestand'en en

verhoud.ingen, d.och veetreer a1s subjektieve uiti-ngen vanuit een

emotionelo instelling, d.ie d.oor tal fan faktoren word't bepaald' en

de beantwoording van d.e gesteld.e vragen in een bepaald'e richting

kan trekken. steed.s moost d.an ook worden gewaarschuwd tegen een

overijld trekken van konklusies, waarbij werd benad'rukt, d'at aan-

zienlijke percentageverschillen d.i.enen te worden beschouvrd a1s
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uitgangspunt voor nade ond.erzoek om na te gaan vrat de achter-
grond. hicrvan lcan zijn alvorens te besluiten tct het nemen van

ingrijpend.e maatrcgelen. Ged.urcnd.e hij ijkingsstad.ium vras het

- gezien d.e beper,kte omvang van hot materiaal - nog niet mogelijk
statistisch vcrant'woorde aanbeveli-ngen voor c1e interpretatio te
verstrekken, hocvu'eI hieraan zeker behoefte bestond. I,Yaar mogelijk
echter, zijn d.e beschlkbare gegevons verfijnd., zodat ih enkele
gevallen verschillcnde groepen uit het bed-rijf , zoals handwer-

kers en hoofd.werkers, kondon vrord.cn vergeleken mct analoga groe-
pen uit de reed.s ond.erzochte bedrijven. Voorzover d.c beschik-
bare gegevens d.it toelieten, v,'erclen ook d.e gi:mid.deld.e totalen van

bepaaald.e bed.rijfstakken - zoals bijvoorbeelcl cLe metaalind-ustrie
of d-e textielnijverheid. - vcrstrekt.

In d.e meeste gevallen werclen d.e a1cIus ber-rerkte resultaten be-
sproken met d.e d.irektie, vaak in het bijzijn van de personecl-
chef en/of hogere leiclinggevende funktionarlssen uit hct bod.rijf.
In d.ergelijkc besprekingen vroeg men aich af in hocverre d.e uit-
komsten van het bed.rijf a1s geheel bevred-igcnd- kond.en vrorden ge-
axht en vrrat de achtergroncl zou kunnen zijn van de voornaamste ne-
gatieve ircantwoord-ingen. Voorts moest r,rorilen vastgcsteld in welke

vorm bepaald-e uitkomstan zoud.en l'rord.en meclcged.eeld" aan d.e verschil-
Iende grocpen van r,verkncmcxs in iict bed-rijf, r'velke rol het uitvoerend.
werkgroeplid. zou vervullcn bij evcntucel verd.er ond-erzoek en d.e aan-
pak van problemen en spanni-ngen. l,ieermalen trok cle bed-rijfsleid.ing
eerst d,e nodige tijct uit om d-e uitkomsten nog eens rustig te
bestuderen en ond.erling te bespreken teneinde d-e nod.ige beslissingen
hierover later in overleg met d.e ond.erzoekcrs te nemen.

fn een l-ta1 bed.rijvcn, waarin d-e d-irekties hacld.en te kennen
gegeven alleen d.e globale bed,rijfsuitkomsten te r,iril-Ien ontvangon
zond.er verd.erc d-etaillering naar afd-eIingen, r,vcrilen d.e ond.orzoe-

kcrs niet ingeschakelcl blj d.e cvaluering van d.e uitkomsten en wer-
d-en overeenJ<.omstig d.c afspraak evcntuelo verd.ere stappen geheel aan

hun eigen inzicht en belcid- overgelaten. Aangczien bij een d.ergelijk
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globaal onderzoek geen van d.e werknemers geid.entificeerd. kon

word.en, hieId. d.it voor niemand. in het bed.rijf gevaren in en waren

a11een in grote lijnen konklusies en maatregelen mogelijk. IJIIeI

werd. steed.s vooraf gewaarschuwd. tegen oen te lichtvaard.ig trekken
van gevolgtrekkingen en gewezen op d.e beperkingen, die d.aarbij in
acht d.iend.en te word.en genomen. Daarnaast zijn er nog een 13-ta1
bed.rijven, waarin d.e enqu6te d.ee1 uitmaakte van een reeds be-

staand. onderzoek, \iraar de verd.ere gang van zaken na d.e ehqu6te

moest word-en ingepast ln het bestaand.e prografiuna"
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Hoofd.stuK 3. SALMNVATT]NG VAN }E ERVANINGEN IN EET IJKI}IGSSTA}TUM.

Met a1le led.en van d.e werkgroep, d.ie met ile enqu6te bebben ge-
werkt, is later kontakt opgcnomen mot het d.oel om tot een gomeen-

sohappelijke konklusie to komen ten aanzi.en van een aantal punten

met botrekking tot hun orvari-ngen bij het ond.erzoek. Eoewel een

d.eel van d.eze werkgroepled.en hot ond.orzoek nog niot had.clon be6in-
d.igd. on d.us niot op alle gesteld.e \rxagen antwoord. konden geven,

kvramen toch vold.oend.e gegevens binnen om op de meeste punten tot
een d.uid.elijk beeld te komen. De volgend.e konklusies komon hierbij
naaS voren3

1. Do introd.uctie.
De ervaringon met betrekking tot de gevoerde introd.uktie-proce-
d.uro zijn overwegend. gunstig. In enkele bed.rljven echter was de

voorberei-d-ing onvold.oend.e geweest en bestond. er bij bepaald.e

groepen wantrouwen en onzekerhoid. ovor d.e gehei-mhoud.ing. Ook is
een enkele maal gebleken, d.at het ond.erzoek bod.ri.jfsintern te
weinig gesteund. werd d.oor d.e bed.rijfsleid.ing.
De uitvoering van het onderzoek.
In praktisch a1le gevallen was de uitvooring van d.e engu6te naar
wens verlopen. Slocbts in 66n bed.rijf was men in somrnige groepen

niet ovdrtuigd. van het belang van hot onderzook. Een botere
voorboreiding ware hier zeker op zijn plaats geweest.

\
Eoud.ing t.o. het onderzoek.

Van d.o zijd.e van d.irekties en topfunktionarissen waren d.e reak-
ties tijd.ens d.e voorbereid.ing en uitvoering van de enqu6te wel-
wil1end en positief; in enkele gevallen nam men een neutralo en

afwachtend.e houd.ing aan, tcrwijl in 65n bed.rijf na d.e enqu6te

een d.irekteurs-wisseling plaats had., waarbij d'e opvolger niets
voeld-e voor het onderzoek en d.e uitkomsten liet voor wat zij
Tlaren.

Ook d.e bazen en chefs reageerden over:vrcgend. positief , hoewol bij
neutralen groter was en men zich in een

2.

3.

d.eze groep het aantal
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aantal govallen niet openlijk uitte, tijdens d.e voorlichtings-
biieenkomst waarschijnlljk d.oor d.e aanwezigheid van eon perso-
net;lchef of bed.rijfsleid.er, d.ie men niet voor 1OOf, vertrouwde.
Het is aan te bevelen in d.ergelijke gevallen de groep bazenf
chefs in kennis te stellen van het voorgenometl ond.erzoek, zond.er

d.at d.aarbij oen gewantrouwd.c hogero funktionaris aanweaig is,
zod.at men zich wrijcr d.urft to uiten. Het is zoor belangrijk d.e

reakties bij d.eze gtoep te peilen omd.at men zioh op d.it niveau
hot meest bed.reigd. kan voelen d.oor het ond.erzook, hetgeen in d.e

praktijk herhaald.elijk is gebleken.
fn d.e bijecnkomsten met kern of ond.ernemingsraad. moest men soms

aanvankclijk d.oor oen d.uidelijke uiteenzetting van de opzet en

d.e gang van zaken bij hot ond.erzoek d-oor een zekero reserve en

wantrouwen heenbrekon, alvorens men zich hiermee kon verenigen.
Yooral d.e d.oor alIorlei ervaringen in het verleden gegroeid.e

visie op d.e mentaliteit en het beleid- van d.e d.irektie, speeld.en

hierbij een grote ro1. vTerd. d.e d.irektie ongunstig geporci.pieerd.,
dan werd. vooral d.e lnirestie van d.e geheimhoud.ing zeer belangrijk
on moesten d.e garanties op d.it punt nad.rukkelijk worden vastge-
ste1d.. Een enkele keer zag d.e personeelsvertegenwoord.igi-ng geon

heil in het ond-erzoek voor het bed.rijf, maar besloot men voor
het algemeen belang toch d.e nod.ige med.eworking te verlenen. Ook

in bljeonkomsten met de kern/ond.ernemingsraad is gebleken, d.at

men zich vrijor uit, wannoer d.egene, d.ie d.e onderzoeker(s) heeft
voorgesteld., zich hierna terugtxekt.

Bij d.o d.eelncmers aan d.e enqu6te was d.e ovorgrote moerd.orhoid.

d.er reaktios posltief. tot neutraal. Wantrouvren }cvuam sl-echts nu

en d.an voor - voornamelijk bij oud.ere werknemers - en in be-
d.rijven, waar men weinig op had. mot d.e bed.rijfsleid.ing. Veela1

ook bleek uit d.e aard van d.c negatieve reakties, d.at men onvol-
doend.e op d.e hoogte was van d.e toezeggingen met betrekking tot
d.e geheimb.oud.ing of wel, d.at men sceptisch gestemd. was ten aan-
zien van hct nuttig effekt, d.at de enqu6te zou opleveren.
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4. De rnterpretatie van

Deze leverde gecn moeilijkhed.on op, zolang men hieraan Seen

oisen stold.e, d.ie d.e d.oelstellingen van de enquOte te boven

gingen. Voor een ond.erlinge vergelijking en xangschikking van

afd.elingen van gunstig tot ongunstig en een lokafisatie van de

voornaarnste probleomgebieden had mon voldoende bouvast aan de

vorm, waarin d.e uitkomsten worcLen verstrekt. Zotang het enqu6to-

formulier zich in het ijkings'stad.ir:m bevond. was het niet moge-

lijk tegemoet te komen aan d.e bohoefte van somrnige werkgroep-

1ed.en en d.irektios, om aan bepaalcLe gekonstatoerdo verschillen
een exac be waard.e toe te kennon aangezien d.ezo eerst - naar werd

gehoopt - blj een omvangrijker matsriaal zou kunnsn word.en vast-
goste1d.. Sinnen d.e gcsteld'e pretentios echter waren d'o uitkom-

sten zeor bruikbaar gebleken en leverde de interpretatie geen

moeilijkhoden op. Een viertal d.irekties stelden prijs op een

nad.ere splitsing van de uitkomsten naar kriteria a1s geslacht,

leefti jd, gehuwd/ongehuwd en aantal d.ienstjaren.

5.Rapportering.
A1s regel werden d.e gcinterpretoerdo uitkomsten in d.e vorm van

een @ ter konnis van d.e betrokken direktie
gebracht, Deze schrlftelijke rapportage werd meestal gevolgd.

d.oor een mond.elinge tgelichting bohalve in d.io bedrijven, d.ie

volgens afspraak aIleen d.e globale bod.rijfs-gcmid.d.eldon zouden

ontvangen. In de bed.rijven, die d.eol uitnaakten van het wasse-

rij-ond.erzoek, werden zowel de d.irekties aIs d.e chefs mond.eling

van de resultaton in konnis geste}d.. Een enkelo maal ook ge-

schied.de de rapportrago aan de personeelchof , ind.ien d.it van te

voron was ovoreengekomen. De indruk is, d.at d'e d.irekties de uit-
komsten in d.e meeste gevallen bespraken met 1ed'en van d.e hogere

bed.rijfsleiding tor afbakoning van he$ verd.ere boleid' na de

enquate. Afhankelijk van d.e gemaakte afspraken had.d.on d.orge-

lijke bosprekingon plaats in aanwezigheld. van d.e rapporteur.

Over het algemeen moet worden gekonstate,,rd. dat de terugrap-

portering is blijven steken in de hogere bedri.'ifsleidingo
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Slechts in enkele gevallen kan worden gesproken van een bewuste

en systematische terugrapportering aan de verschillend.e groepen

in het bed.rijf. Voor sover bekend., werd.en d.e uitkomsten in vier
bed.rijven besproken in het beilrijfsblad. of bekend gemaakt op

het aankoncligingsbord.; in twee bed.rijven v'rerden somrnige uitkom-

sten behand.eld. in d.e kern/ond.ernemingsraadl in vier bedrijven
werd.en bepaald.e uitkomsten besproken met bazcn of chefs, hetzij
a1s groep of individ.ueel, terwijl in 66n bed.rijf elke ctref of
baas over zljn eigen afd.eling een d.eelrepport kreeg, d.at d.o

ond.erzoeker met e1k van h<:n besprak.

Stqppen en maatregelen naar aanloiding van het onderzoek.

Van een 'l-tal bed.rl jven is bokend., d.at naar aanleid-i-ng van d.e

enqudte geen verdere stappen of maatregelen zijn Senomen, ten'
d.e1e omd.at mon wild.e volstaan mot son globaal inzicht in hot

bed.rijf en na d.e enqu$tc geen werkgroeplid. wl}de inschakelent

tend.ele ook, omdat men voor dcze krrrestie geen tijd kon of wilde

rr:lijmaken. Voorrover omtront d.e overige bod.rijvon reeds gegevens

konden word.en med.egedeeld. word. vastgesteld., d.at in verschillend.o

bed.rijven verbeteringen werden aangebracht in de werkomstand.ig-

hed.en, d.e technische outillage en de organisatie van d-e produk-

tie. In and.ere bed.rijven vrerd-en maatregelen genomen ter verbe-

tering van het horisontaal en vertikaal overleg on de voor-

lichting. Ook zijn gevallen bekend. van overplaatsingen en wijzi-
gingen in d.e leid.ing van afd.elingen, do instelling van trai-
ningsprogranimat s cn kursusson voor bazen/chefs, Sroepsbijeen-
komsten ter oplossing van bostaande kontroversen en de her-

zioning van onjuiste tarieven.
Praktischo bruikbaarheid.
Eenstemmig was men van oorCeel, d.at d"e enqu6te binnen de ge-

steld.e pretcnties aan ,1e verwachtingen had. vold,aan en i-n d.e

praktijk een bruikbaar mid.d.el was goweest. Mcn had. ook - op

66n uitzond.ering na - d.e indruk, d.at d.e d.irekties van de door

hen onderzochte bed.rijven tevreden waren met hot vorloop on d"e

resultaten van d.e onquCte , hoewelsommi.ge werkgroeplcd.en er hun

tel-eurstelling over uitspraken, d.at d.eze resultaten niet verder

7.
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waren uitgebuit, toen d.e tljd. er rijp voor was. Op grond. van de

opged.ane ervaringen was men algemeen bereid- na d-e ijking het

onqu6teformulier in d.e toekomst te gebruiken voor onderzoek in
bed.ri jven, waar d.it mogeli jk en wenselijk zou zi7n.
Het oord.eel van d.e d.lrekties van d.o ond.erzo-chte bed"rijvenl
3ij d.e d.irekties van a1le in het ond.erzoek betrokken bedrijven
is door mj.d.deI van een korte wragenlijst gopoild, hoe men achter-
af d.e in het eigen bedrijf gehouden enqu6te beoordeeld-e. Uit d.e

binnerngokomen antwoorden van de d.irckties, d.ie hot vragenlijstje
lnrnrld.en, valt allerwoge een vorheugend.e mate van waard-ering te

konstateren voor d.ezs metod.e van onderzoek, hetgeen eveneons tot
uitd.rukking }nrram bij mond.elinge kontakten d-ie ond.orzoekers on

Ied.en van d.e werkgroep mot eon aantal diroktios na het ond'er-

zoek hebben gehad..

Over het algemeen was men zeer tevred.en bver de procedr:te van

voorbereid.ing on uitvooring van d.o enqu6te in hot bedrijf i van

d6n bed.rijf echter was d.e d.irekties van mening, d-at d.e ind-eling

in groepen niot geheol d.oelmatig v\ras gelveest, waarbij bovend.ien

was gekonstatoerd., d.at d.e d.eelnemers tijd.ens het invullen veel

ond.erling kontakt had.d.en onderhoud.en.

Op d.e vlaag of men d.e uitkomsten van het bed.rijf representatief
achtte voor d.e feiteliike verhoud-i.::gen en omstand.ighed.en in het

bed.ri jf ten ti- jd.e van d.e cnquQte, werd door do overgrote meor-

d.d.rheid. bevestigend geantvroord.. In d6n bed.rijf , waar de opkomst

van d.e deelnemers te laag was geweest, luidde het antwoord ont-

kennend, terwijl men in twec bed.rijven van mening was, dat de

slechts een globale bcnarlering inhiolden en nader aanvullend

onderzoek noodzakelijk zou zijn voor het verkrijgen van een fijn
genuanceerd beeId..

Ovor het algemeen waren d.c bectrljfsuitkomsten gunstiger d'an d-e

eigen schatti.ngen van d.e d.irekti-os; sleohts in enkolc govallen

naren d.e uitkornsten ongunstiger. Men zou hieruit kunnen konklu-

d-oren, dat men in hot algemeen een iets ongunstigor voorstel-
ling heeft van d.o meningen in het bed.rijf d.an met d.e werkelijk-
heid- overoenkomt.
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Eoewel het voor d.e meoste d.irekties nog'niet mogeJ.ijk was om

d.uid.elijk aan te geven welko positiove konsekwentios het ond.or-
zoek voor bet bod.rijf had. opgeleverd.u had. men we1 het gevoel,
d.at d.e gebod.en mogelijkheid. om zi-ch !,e uiten een gunstige in-
v1oed. had. gehad. op d.e algemene stemming en d.e onqu6te zowel
voor d.e loid.ing als voor d.e d.eelnemers aanreiding was om zich
d.e verhoud.ingen in het bed.rijf te realiseren, waarbij mon op

langere termijn resultaten verwachtte vobr het personoelsbeleid.
en op d.ie punten, waaraan d.e leid.ing blijkens de uitkomsten
specialo aand.acht d.iend.e te bested"en. Allernrrege was men van
mening, d.at d.e cnquOtc een goed. mid.d.el_ was om met relatiof
weinig moelte en kosten een inzlcht te verkrijgen in de 1n hot
bed.rijf heersend.e meningen t.&.v. d.e omstand.ighed.en en verhou-
dingen en d.at het ond.erzoek binnon de gestelde pretenties aan d.e

verwachtingen had. beantwoord..
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fV. EEI A}ITWOORDMAIERIAAT

Eoofd.str:k 1.

Nad.at op 30 september 1955 het onderzoek was afgesloten werd een

aanvang gemaakt mot d.e voorbereid.ing van d.e mochanische verwerki.::g

van het totaLo a;rtvroordmateriaal. De uitkomsten van b-edrijven (mot

meer d.an !O werknemers) die het enqu8teformulior na deze sluitings-
d.atr.m hebben gobruikt, werden in verband. met de roeds in gang zijnde
mechanische bewerkingon niet in het totale materiaal opgenomenl aa,rr-

gozien d.an a1le bewerkingen opni.euw zouden moeten plaatshebben.

Trrel zljn d.o uitkomsten van d.oze bed.rijven opgeteld. bij de bestaand.o

achtergrond. van alle bedrijvon en d.ie por bed.rijfsklasse, ten ej-nd.e

een zo groot mogelijk vergelijkingsmateriaal ter beschikking te
kunnen stellen. Daarnaast is nog getracht oen aantal bed.rijven met

mj.nder d.an l0 werknemers in hot onderzoek te betrekken met het re-
sultaat, d.at ook uit d.eze kategorie van bed.rijven gogevens kond.en

worden verwerkt. Aangezien werd verondersteld., d.at d.e omstandlgheclen

en verhoud.ingen in bed.rijven van deze grootte and.ors konden zijn
dan die in grotere bed.rijven, zuIlen de uitkomston van d.oze bed.rij-
ven afzond.erlijk worden weergegevon.

In totaal is het enqu6teformulier volled.i-g Ingevuld d.oor 114O9

werknemers, afkomstig uit lB bed.rijven.
Hiortoo behoren 434 werknomers uit '/ bed.rijvon met minder d"an )0

worknomers, waaryan d.e uitkomsten afzond.erlijk zullen worden weorge-

gevon.

Van 10975 werknemers uit bedrijven mot meer d.an !0 werknemors

werden per vraag de stand.aard-percentages berekend.. Tevons werdon

uit d.it materiaal d,e uitkomsten per bed.rijfsklasse berekend.

AlIe overigo bewerkingen hebben betrekkj"ng op het materiaal, dat

bij de a.fsluiting van het ond.orzoek beschiJcbaar wase te wetens de

antwoorden van p88l werknomers uit 40 bed.rijven.

Alvorons over te gaan tot een besprekj.ng van d.e uj-tkomsten zaL

een vergelijkend. ovorzicht worden gegeven van do sarnenstelling va,n
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het verzarneld.e materiaal tr&.v. verschillend.e kenmerken. Bij d.e oor-
spronJcelijke sanrenstelli.:cg van d.e steekproef van bed.rijven uit d,e

industrie is er naar gestreefd. een verklei-nd. spi.egelbeeld. te verkri.j-
gen van d.e verhoud.ingen in d.e ind.ustrie. Hoewel om reeds vermeld.e rgde-
nen minder werknemers i-n het onderzoek kond.en word.en betrokken d.an oor-
sprorrkelijk was gepland., is niettemin het bedrijfsleven naar vorschLl-
lendo criteria op zeer bevred.lgend.e wijze in het onderzoek-materiaal
vertegenwoord.igd.. Dit moge in d.e oerste plaats worden toegolicbt aan
d.e hancl van ond.erstaande tabel, waarin aandacht wordt besteed. aan de

relatieve bezetting van de bed.rijfsklassen j.n d.e steekproef . Tor verr-
geri jking ziin tussen ( ) weerg"geven d.e verhoud.ingscijfers van d.e trrer*
soneelsbezeltir.ng per bod.rijfsklasse 1n de industrle, welke - ovenals
de verd.ere vergelijkingscijfers - zijn geput uit d.e Maand.statj.stiek van
d.e Nijverh.eid (Maart 1!!6, uitgave van het Contraal Buroau voor d.e sta-
tistiek), waarln d.e AJgomare Ind.ustriostatistiok over d.e toestand. eind.
Maart 1955 ls opgenomenr

Personeelsbezetting van d.e ondorzochte bedrijfsklassen

Sedrijfs-
klasssn

g
Aa^ntal werk-
nemers in
het ond.or-
zoekt

!,
Aa^ntal werk-
nemors in d.e

lndustriec

g

q"g,b

-g
Sezetting
der bed.rijfs-
kLassen in /"

Metaal
[extiel
Chemisch

Reinigjrg

'Aard.ewerke steen
Papier, karton
Vood.ings/genotm.

Grafisch
Eout

Kled.ing

3153

3409

909

3.l0

469

304

1476

171

241

520

293249

118456

5oo25

6oo7

3781 1

2497 4

109365

2o5o4

22627

45o15

1.08
2,88

1.82

5.16
1.24

1.22

1.34
0.83

1,O7

1.15

28,3 (+o)

31.0 ( 15.4)
8,2 (6.9)
2.8 (o.B)

43 (5,2)
z.B (3.4)

13.4 (15)

1.5 (z.B)
z.z (3.,1)

4,7 (G.g)

10972 728033 1.51 1oo.o (too1
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De in d.eze tabel weergegeven verhoud.lngen hebben betrekklng op

beilrijven mot meer d.an !0 werknemerg. De peroentages in kolom $ zijn
berekend. d.oor het aantal werknemers per beclrijfsklasse te delen

cl.oorhettotaa1vand'ewgrknemersuita}1e9@bedr1Jfsk1as.
Bent d.e niet ond.erzochte becl.rijfsklassen ziin bij d.eze vorgeliiking
uiteraard bulten bo schouv',-lng gelaten.

Uit d.eze tabel blijkt, Ml do verhoud.lngen in tLe industrie
t.&.v. d.o bezetting per bed.rijfsklasse over het aLgemeen zeer dui-
delijk in hot materiaal tot uiting kom€n. Men zou kunnen oBmerkont

dat d.e textielnijverheid. relatief to veel en d.e metaalnijverheid. te
welnig zijn vertegonwoordigd., d.och d.eze afwijkingen kriigen eerst
wezenlijke betekenis, ind.len het beantwoortl.ingspatroon van deze be-

d.rijfsklassen zeer grote verrchiLlen zou vertonen ten o@ohte van

d.e stand.aardpercontages van het gehele antwoord^materiaal, hetgeen

- zoals later zal blijken - niet het goval is.
In kolom c vlntlt men het percontage go6nqu6teerd.e werknemers Ber

bed.ri jfsklasse. Relattef het best vertegenwoord.lgc[ is hlerin d.e

bed.rijfsklasso reiniging met !.16y'0 van d.o ln d.eze becl.rijfsklasse
werkzame personen. Aangezien echter slecbts 310 werkaemers ziin
geiinqu6teerd. betekent clit percentage nog goon Sarantie voor een vol-
d.oend.e reprosontatieve waarde van de totale antwoord.-peroentages

van d.eze bed.rijfsklasso, aangozLen deze eeist bij een groter abeo-

Luut aantal werknemers binnon enge grenzon kan worden benaclerd.

Veel gunstiger staan d.eze kansen blj de tertielniiverheicl, d.ie met

2.88/" is vertegenwbord.igd. en hiorvoor bovendien qua absoluut aantal

rtrerknemers (3409) veol meer perspektieven bied.t. Gemid.d'eld. zijn de

ondorzochte betlri jf sklassen voor 1 .5y'o in d.o steekproef vertegen-

woord.igd.; vool d.e industrie als gohoel is d.it l.flo. Voor hot aan-

leggen van betrouwbaarheid.sgrenzen kan voor elke steekproef-omYang
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gebruik word.en gemaakt van d.e formulea

De govond.en uitkomstenpercentages + of - 2 maal d.e standaardfout
geven het gebied. aan, waarbinnen men voor 95dh zeker is, d.at d.ezo

uitkomsten representatief zijn voor d.e werkelijke waard.en in d.e ge-

hele populatie. Eet is d.uid.elijk, d.at de benad.eri-ng van d.ezo worke-

lijke waard.en betrouwbaarder is, naarmate d.e n (Uet aantal werk-

nemers in d.e steekproof) groter is en dus d.e standaardfout kleiner.
De betrouwbaarheid.sd.rempel voor d.e tctale uitkomsten van het gehele

engu6temateriaal (n = 10!'/2) bed.raagt bi.jna l/". Voor do bed.rijfs-
klasse reiniging bed.raagt d.eze - ind.ien deze bed.rijfsklasse als een

afzond.erlijke populatie wordt boschouvrd. - ruim 5.5/r; voor de be-

d.rijfsklasse textiel-: t.79lo. 0p d.eze wijze kunnen d.e betrouwbaar-

heid-sd.rempels voor aIle bed.rijfsklassen worden berekend.

Ook naar and.ere gezichtspunten sluiten de verhoud.ingen in bet

onderzoekmateriaal zeer goed aan bij die in het bed.rijfslevent
zoals moge blijken uit ond.erstaand.e verhou.d.ingsci jfers:

x)

Verhoud.ingon in het ond.erzoeks Verhoudi@i
r)

Hand-arbeid-ers 86 E" I lrleiau, s BL.1l"

Hoofd.workers 10 /,
-.t)

-t-9.t-)%
Leid-inEeevend. nersoneeL '. l, q" I OveriE porsone e1

1oo /, I to@"

Iman- vrou-l man- rrtou-
nen wen I nen wen

Hand.arbeid.ers 79ui,. 2V4 fi.4/, 15.5/,
tIlc.rofdwerkers+Ioi- l_ffi Ga.9/" 3t.V/, 17.61" zz.4l"

7a/" ,r"A a3dt' t7/"

x) Deze formule is al]een toepasbaar bij die uitkomsten waarbij d.e

antwoordpercentages in d.e kolom rrgoen meningrr relatlef klein
zijn toonv. d.e percentago in d-e beid.e overige kolommen. Men
blijft d.an met d.e betrouwbaarheid.sgrenzen nog aan d-o vellige
kani, *rnneose?oor het produkt p q. (de pe-cuttrges rriarr enrrneonrr)
d,e maximale rvaard.e )0 x l0 = 25OO aanneemt. In d.io gevallen
waarin d.e kolom ttgeen meningrr een zelfstandige betekenis
kei.j$t, is het beter de signifikantie van bepaald.e d/o verschil-
len te berekenen mot behulp van een chi-kvradraat over d.e aan-
ta11en werknemers d.ie resp. t'ia", ttgeen meningrr rrnoenrt hebben
geantwoord..

n (N-1
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Binnen d.e bed.riifsklassen is d.e verhoud.ing mannen/vrouwen aIs volgtr

Verhoud.i n in het ond.erzoeke

3ed.ri jf sklasso: mannen \rrouwen

d.eVo

Metaa]

Textiel
Chemisch

Reiniglng
Aard.ewerk, steen

iapier
Voed.ings-en genot-

micLd.elen

Grafisch
I{out

Kled.ing

go.5

75

B3

32

84

7t

46

7t
77

1.5

9.5
25

u
6B

15

29

54
29

23

98.5

mannen

91. 3

71.4
85.4

38.4
g2.2

80.5

78.1
85

94.5
22.5

\iTouwen

8.?
28.5

14.6

5l..6

7.8
19.4

2L,9

t4
5.5

77 .4

In grote lijnen komen d.e verhoud-ingen ln hot ond.erzochte mate-
riaal ovoreen mot d.ie in het bed.rijfsleven. Afwijkingen komen voor-
na,meIljk voor bij kategorieiln, d.ie naar verhoud.ing ln geringere
mate in het materiaal vertegenwoord.lgd. zijn. Wat betreft d.e verde-
ling naar geslacht bi-nnen d.e bed.rijfsklqssen vind.t men de grootste
overeenstenming bij metaal, toxtiel, chemisohe nijverhoid. en reini-
ging. Bij d.e overige beilrijfsklassen moet men min of moor rokening
houd.en met afwijkingen, a1 naar golang blj sornmige rrragen vrouwen

over het algemoon gunstigor scoren dan mannen - of omgekeerd.. Eet

is d.us in het algomeen nuttig bij vergolijkilng van verschillend.e
groopen van werknemors d.e samenstolling naar al1erIoi gezichts-
punton goed. ln het oog te houd.on

Voor oen ged.eeltelijke verklaring van d.e afwijkingen in d.e ver-
houd.lngen bij sommige bedrijfsklassen kan nog word.en opgemerkt,

d"at met namc d.e verhoud.ing mannen/rrouwen sterk afhankeLijk ts van

d.e geaard.heid. van d.e bedrijfsgroop binnen d.e bedrijfskLasse, Zo

zijn van cle bed.rijfsklasse kled.ing alle-n konfektio-bod.rijven en

naai-ateliers onderzocht, waari.n voornamelijk vrouwelijk personeeJ.

workzaam is. Vandaar d.e grote d.iskrepantie met d.e populatie mannen/

vrou$ren in d.e gehele bod.rijfsklasso.
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Voor wat botreft d.e Leoftijd.svord.cling is bij d.o loeftijd.sklas-
sons l! tfn 20, 2l tfn 49 en oud.or d.an !O jaar nagogaan of c,ok hior
eon redelijko mate van ovoreonstemming is to vind.on mst d.o popula-
tie uit d.c intlustrio. lliortoe ls gebruik gemaakt van d.e gogovens

uit d.o bed"rijfstolling 1950t waaruit d.e verhoud.ingscijfsrs voor
mannen on vxouwon ult beclrijvon met meer ilan l0 worknemors a1s

maatstaf zijn genomen:

Afgozien van minismo verschillen is d.e overeenstemming van d.e

leeftijd.sopbouw van hot ond.erzochte materiaal 1n vergelijking met

d.e industrie volled.'9, voor zover hot betreft d.e bovonvormelde

lceftijd.sklasson. De vcrschillen kunnen iets groter worden, wanneer

men de leeftijd.sklassen kleiner maakt en bijvoorbeeld. mot jaar-
klassen wil worken. Iit is nagsgaari voor een aantal jaarklassen,
waarbij gobruik v,rerd. gemaakt van d.o Statistiek van d.o L,onen (fgff)
van het Centraal Suroau voor de Statistiek. Gemid.d.o1d. word.on por
jaarklasse vorschillon aangetroffen van + l/o, waarbij nog rekcning
moct word.on gehouden mct h<it folt, d.at d.e geraad.plocgd.o statistiek
sleohts oen deel van do industrie bestrijkt.

Het was te verurachten, d.at d.e representativiteit van hot materi-
aal het slochtst zou zi-jn bij het criteri.un bed.rijfsg'rootte. Hot

zou namolijk zeor toovallig zi-3n, wanneer het botrokkelijk kleine
aantal- ondorzochte beclrijvon precies was verdeeld overeenkomstig

de groottoklassen in de i.nd.ustrie , aangezLen men op d.it pr.rnt niet
kieskeurig kon z:-jn, wanneer cle bed.rijven na veel moeite boreid.

l[annon Vrouwen

Bencd.en
2l jaar

2t tm 49
jaar

50
on

Jaar
uulor

Sonod.on
21 jaar

21 tn 49,

jaar
l0 jaar
on oudor

/" in ne+
onderzoek

/o in d"a

ind.ustrie

13. 7

13.1

68.9

59.7

u.4

18. 2

47 ,3

48.4

49.3

48.3

3.4

3,3
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konden worclen gevonden tot d.e,olnamo aaJt hot ondorzoek. Zo gazLan

is het vervvond,erlijk, d.at d.e overeenetemming bij t1e klasson: 10I -
200 en JOt tfm 1000 zo good. is en de vorsohillen bij de overigo

klasson nlot blezonder groot te noemon ziin, zoals moge blijkon uit
onderstaand staatje:

Verd.elingjraar g:ng!tb:!e van bed.rijven net meor dan l0 werknemels.

Aangczien bij latero analyse b1sok, d.at d.s bedrijfsgrootto

slechts matigo verschillen in de uitkomston veroorzaakte 1 ziin boven-

vermelde afwijkingon in d.o verhoud.lngen niet van grote betekenis'

Le ee-oer3fi?ohe T,:r*eline van de onderzochte bed.rijven is als

volgt:

Personeelsbezeting tn f, van het land.elijk totaal

Provincle: {o wetknemers ir
rot ondorzoek

/,
1e

werknemers in
ind.ustrio

Groningen

I'rio s1and.

Drento

0verijssel
Geld.er1and.

Utrecht
}troord.-Ho1land'

Zuid.-HolIand.

ZeeIand

Noord.-Brabant

limburg

2.6
0

0

18. ?

3.0

5.0
15.0
24.6

0.9
28.5

--1:1,
10o.0

3.2
2.1

1.?

10.0

10r 5

5.2
15. 8

20.3

1.2

t7.7

-1]:3
I00.0

,1-1oo 101-200 20r.-500 501-1000 ) looo

y'o worknemors
ln hot onder-
zoak
ofo worknomers
in d.o industrie

6

13

t5

15

35

1B

20

t5

24

39
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0ver d.e betekenis van d.o afwijkingen ln d.e geografische vord.e-
ling kan hler weinig konkrcets word.en med.eged.ee1d., aangezien het
aantal bod.rijvon te klein is om eventuele invloeden hiervan te
kunnen isoleren. De meeste bod.rl jven botrokken hun worknemors zowel
uit do stod.eri jke aIs uit d,e platteland.s-bevolking en voox zover
homogene groepen kond.en word.en samengesteld uit land.streken of
industridle centra, was het niot mogelijk d.o gevond.en verscbilren
zond.er meer hieraan toe te schrijven d.aar tevens rekening moest
word.en gohoud.en rnet oen groot aantal and.ere faktoren, samenhangend.

met d.e aard. en omstand.ighed.en van d.e betrtlkken bed.rijven. De afwij-
kingen in d.e geografischei vercleling zijn echter naar verhoud.ing zo
gering, d.at het niet aannomolijk is, d.at zij wan enig belang kr:nnen
word.en geacht r

Ko_nklusie.

wanneer men ln aarunerking neemt, d.at men bi j hot aantrekl<en van
bod.rijven voor het onclorzoek afhankelijk was van d.e bereid.heid. tot
d.eelname en dus maar moest worclen afgewacht in hoevorre tenslotte
d-o 8owenste representativiteit zou word.en gerealiseerd., d.an kan
d.esond.anks uit het voorgaand.e een verheugende overeenstemming wor-
d.en gekonklud.eerd. van d.e bij d.e genoomd.e critsria aangetroffen ver-
houd.ingen in bet materiaal ten aanzien van clie in het bed.rijfslevortr
Deze konklusie geldt in hst biezond.or voor het antwoordmateriaal
als geheel. zadta d.it word.t opgesplitst in kleinere groepen is
het gewenst rekening to houd.on met d.e invloed.en, d.le bepaald.e af-
wijkingen van d.e verhoudlnlen in d.e ind.ustrie d-oor versohillen in
beantwoord.ingspatroon kunnen uitoefenon. rn d.e meeste gevalren
zi-in d.eze invloed.en van. goringe betokonis, d.ooh in enkele gevalIen,
zoals bijvoorbeeld. in d.e bedrijfsklassc voed.ings-en genotmid.d.elon,,
waar d.e samenstelling naar sekse oen afwijking van meer aan 3V"
vertoont, kan men cleze invloed.en niet verwaarlozen. Ook wanneer
men hot enqu6teformulier i:r d.e toekomst gaat gebrulken voor ond.er-
zoekinbed.rijven,zalmenbijd.everge1ijkingmotd.estand'aard-
percentages er goed. aan d.o€rn cle hierv66r weorgogeven vorhoud.ingen
te raad.plegen. Het leeft bijvoorbeeld. v,reinig zin om d.e antwoord.en
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van een groep leidlnggovend. personeel te vergelijken met d.e stan-
d.aard.-porcentages van het totale matoriaal uit d"it ond.erzoek,

waarin clezo kategorie van werknomers sleohts voor 4/, is verteger-
woorcligd.. Tenoinde dergelijke vergelijkingen toch mogelijk te ma-

ken, is het antwoorfunateriaal vorder gediffarenti6erd. In d.e na-

volgend.e hoofd.stukken zullen d.e gedifferentiderd.e uitkomsten, die
i.n d.e bljlage wc.rrd.en verstrekt, nacler aan de orde komen.
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Hoofd'stuk 2. AN&rEE,YAN DE BELANGRTJKSTE urrKoMSTEN.

Eet grond-materiaal, d.at wi1 zegger[ d.e antwoorclen van alle d.eel-
nemers aan het ond.srzook, bied.t d.oor zijn omvang en gevarioerd.e
samcnstelling ta1 van mogelijkhed.en tot lnformatio. Het ligt oohter
voor de hand, dat uit cle vele mogolijkhcd.on oen keuze moost wor-
den gemaakt, waarblj d,o beworking van hot antwoordrnateriaal d.ionrle
tc word-en afgestemd. op d.e rloelstellingen van het ond.erzoek. And.ere
bowerkingen, hoe j-nterossant overigens, kenden niot binnen het
kad.or van d.it rapport word.on gegeven. rn d.o ceSste plaats za1 dan
nu aand.acht word.en besteed. aan d.e belangrijkste stand.aard.percen-
tagos. Deze word.en in cle bijlago woergogeven volgens ond.orstaand.o
ind.elinge
I. Stand'aard.percontages van de antwoorclen van aLle workncmers in

het onrlerzoek, tezamen nct d.ie uit bed.rijven, d.io na d.e af-
sluiting van het ond.crzook nog zijn ge6nqu6teerd..
0p d-ezelfd.e ui-tkomstenstaat zijn ile werknemers gesplitst naar
d.o bed.rijfsklassen, waarin zi jn werkzaam zijn.

rr. A11o overlge bewerkingen hebben botrekking op het materiaal,
d-at bij d.o afsluiting van het ond.erzoek boschikbaar was, to
wcten d.e antwoord.en van 9885 worknemers, uit 40 bed.rijvon. De

stanclaarclpercentagos uit d.it antwoordmateriaal wijkon naulre-
lijks af van. .lie ond.er r (omvattend.o 109?! werknemors). Dege

9885 werknemers zijn verd.er oncrerverd-eoId. naar d.e volgende ge-
zicht spunten:

A. Sekse:

mannen

\rIOUWen

B. Surger1ijke staat:
gehuwd.

ongehuwd.

c. Kateg'orieiin van worknemers (ond.erverd.oold. naar sekso)
handv,rerkers

hoofclvrcrkers (sdminlstratiof pcrsoneel e.d. )
leid.inggevendon (bazcn, chefs en hogore. funktionarisson)



-96-

IIf . Bod.rijfsgrootte: ( !0 vrerknemers

(fOO werknemers

\ IOO werknem,lrs/

Buiton rLe in cie bijlage gegeven uitkomsten is het antwoord.mate-
riaal van d.e kategorie handwerkers gesplltst naar leeftijd.sklassen.
zowel bij vrouwen als bij mannen is bij een aantal .rragen nagegaan
in hoevorre het verloop van d.e uitkomston over a1le jaarklassen be-
langrijke tend.onsen zoud.en vertonen.

Ook voor het aantal rlienstjaren - vordeelcl over enkele klasson -
is bij d.ezslfde gxoepen een dorgolijke analyse gemaakt.

voorts zijn voor het verkrijgen van een ind.ruk omtrcnt cle in-
vloed. van de beilriif sgrootte d.o uitkomsten van a1ls bed.rijven met
mi-nder d.an 100 werknomers vorgeleken met d.io met meer d.an 300
werknemers.

De in d-e bijlage Eogevon perccntages zijn zod.anig gogroepoerd.,
dat zij vertlkaal kunnen word.en vergeleken. op d.eze wijze kan men

de antwoord.en van d.e vorschillcnde groepen zowel ond.erling als mot
d-e algemone achter5;rond. vergorijken. voor het vergemakkelijken van
d.e vergelijkingen on de lntorpretatie zijn d.e rragen gegroepoord.
naar d-o gebied.en, waarop zij bij het opsterren van d.e vragenlijst
- med.e naar aanleid.ing van d-e interviews - zijn afgestemd.. sommige
aspekten, zoals bijvoorbeeld c1c angst voor vrerkeloosheid. (rrraag 14),
d.c houd-ing t.a'v. de opvoering van d.e procluktiviteit in hot bed.rijf
(vraag 2)) en d.c houd.ing tegenover d.e enquOte (vraag l2) werd.en
niet in d-e vragenkomblnaties optenomen, omd.at d.eze vragen d.aar

mocilijk waren in te passen. ook clc vragen 2! ("t,ti5n baas laat me

geregeld. weten hou hij ovcr mijn werk d.enktr') on 31 ("Ik hct ple-
zier in mijn werkr') vraren moeiri jk te plaatsen: d.o eerstgonoemd.e
lfegens d-e geringc samenhang net d.c overige bazonrmagen, terwljl
vxaag 3l - zoals later za1 blijken - met vcrschj_lrend.e aspekten
ecn grote mate van samenhang vertoont , zod,at opnaine van d.ezo rraag
in 66n kombinatic niet verantwoorcl l,:ek. Daarentegen werd_ yraag
30 (ttop onze afcteling is het rommilig*) zowel opgenornon in d.e troep
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v-ragen betreffencle d.e organisatie en efficiency binnen d.o afdeling
aLs ln d.c kombinatie bctreffencle enkel-c algcmeno arbeid.somstand.ig-
lir;,1en, claar d.eze vraag met d.eze beicle aspckten in verband. kon

worden gobracht.
Bij latcre analyse van het antwoorCmateriaal blcek de samenhang

van d.e Yragen binnen d.e alclus samengesteld.c komblnatios over het
al6emeen aanzienlj.jk grotcr tc zijn d.an d.ie tussen vragen van ygl-
schillencle- koinblnatios, zodat d.e keuze van c1e vragen achtoraf
juist blijkt te zijn geweost. )e volgond.e komblnatios van .trragon

zijn aldus vcor bewerki-ng gn rapportoring van d.e uitkomston samen-

6ostcld-c

A. het werk a1s zod.aniel

Vraag

3. i'[ijn werk maakt me gejaagd- en zenuwachtig.
5. Mijn werk is te vermoeiond..

10. Ik zou hier in het bod.rijf graag ander werk wiI1en hebben.

L5. fk vind. mijn werk to oentoni6.
22. . fk voel mc aan het einde van de werkd.ag meestal nog vo1-

d.oendc rrf it rr .

B. d.e direktc leid.ing
Vraag

4. l\iijn baas kan good. mct zijn mensen opschicten.
7. Mijn baas kontrolecrt ons te vee1.

18. Mijn baas is een gocd. vakrnan.

27. De baas hecft vold.oend"e tijd. voor ons"

C. waardering van d.i: oncierlinge vr:rhoud.in8en cn d.c eigon afdeling.
Vraag

B. Op onze afcteling kunnen wc goed arot elkaar opsohieten.

U. h zijn op mijn afd.eling veel onderllngc wrijvingen en

strubbelln6en.
24. Ik werk op een prettige afd.eling.
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D. organisatie en eff iciency binnen 4e_ a:q!j.e1ing.
Vraag

9. Bij veranderingen in mijn werk worclt me te weinig gezegd.

waarom d.ie nod.1g zijn,
l-2. rk rnoet 1n mijn werk vaak wachten zond.er d.at ik d.aar iets

aan kan d.oen.

20. Aan dc manier van werken op onze afd.eling zou we1 wat
kunnen worclen verbeterd..

21, bmachines en gerecd.schappen worclen hier goed. ond.erhoud.en.
23. Tn onze afd-e1ing krijgen we nogal eens opd.rachten, d.io

niet met elkaar kloppon.
30. Op onze afdeling is hot rommelig.

.t" de manier van werken in het bedriif als geheer. beloid en orga-
nlsatie.
Vraag

11. Er zou .in d.it becLrijf beter en goed,kopor gowexkt krrnnen
word.en.

15. Dit bed.rijf word.t goed. geleid..
25. Do samenwclrking tussen d.c afd.elingen kon beter zijn.

F. band. mct het bed.rijf .

Vraag

13. Dlt is een prettig bed.rijf om in te werken.
19. Thuis vinden zo, d.at ik goecl werk heb.
28. rk werk lievor irl d.it bsd.rijf d.an in een and.er bed.rijf.

G. enkelc algernene a,rbcid.somstand.igheclon.

Vraag

1" De ind.e1lng van d.e werk-en schafttijd.on is hier goed. ge-
regeld.

2, De plaats, waar ik sta/zi-t te werken, bevalt me wel.
30. 0p onze afdeling is het rommelig.
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H. loon en tarieven.
Vraag

tr

34.

rk vind-, dat ik rechtvaarclig betaald. word.t in vergelijking
met d.c and.eren op mijn afd.eling.
De tarieven word.en in C.it bed.rijf op oen rcchtvaard.ige
manier vastgesteld..

35. Bij hoge verd.ienstcn wordt het tarief gesned.en (verlaagd).

Hoewel d.e verschillende op hetzelfde onclerwerp betrekking hebben-
d.e wragen niet zonilor meer gelijlnrraard.ig mogen word.en genoemd., ver-
krijgt men met de bovengeschetste indeling toch een zeer bruikbare
metod.er d.ie hot mogelijk maakt de uitkomsten to differentidren in
d.e verschillend.e gebiocren en globaar aan te geven op welke punton
oen bopaald.e groep welrknomers in gunstige of ongunstige zj:n af-
wijkt van een vergelijkingsmaatstaf .

Deze metod.e is tot d.usvor zeer bruikbaar geblekon voor een g1o-
bale vergelijking van d.s uitkomsten van een bod.rijf met do stan-
d-aard.peroentagos van het totale materiaar. zoals roed.s eorder is
opgemerkt, is het bij cen d.ergelijke vergelijking nood.zakelijk
rekening te houd.en met d.e geaardheid. van het bed.rijf en d.e samon-
stclling van d.e te vergelijken groepenc Het is om d.eze redon, clat
hot materiaal in d.e bijlagen ged.ifferentiijerd. is naar d.e gezichts-
punten, d.ie verwerkbaar riuaren tot homogene groepen. Iit heef t in
d-e eersts plaats hot voord.eel, d.at men nu ook oen maatstaf heeft
voor aller]-e! afzond.erlijko groeperingcn, waard-oor bijvoorbeeld.
kan word.en nagogaan in hoeverre alle rrouwelijke handwerkers in een

bcd.rijf afwi jken van d.e d.csbctreffend.c stand.aard.percentages. Men

kan hierbij natur:rlijk nog verd.er gaan en hst materiaal zover ver-
fijnen, d.at stand.aard.percentages word.en vastgesteld- voor olke be-

9rriifsklasse rnet cen onderverd.eling naar d.e kategorie6n werknemors,
geslacht en loeftijclsjaarklassen. Aangezicn hj-ervoor in d.o prak-
tijk tot dusver slechts incid.entoel belangstelling was, zullen d.er-
gelijke zeer ver gaand.e splitsingen hier achterwoge worclen gelatcn,
zcsdat in d.e bijlagen alleen d.e belangrijkste stand.aard.percentages
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zijn opgenomen. Een tr'reede voord.eel van d.e d.ifferentiatie in d.e

stand.aard.percentages is, dat wanncer,de samenstelling van het ant-
vroord.materiaal van een bed.rljf naarleen bepaald. kenmerk sterk
afv,rijkt van die in het ijkingsmaterlaal, d.e invloed van d,eze af-
vrijlcing in grote lijnen kan vrord.en uastgesteld., zod,al hiermed.e reke-
ning kan v,rord.en gehoud.en bij het evalueren van d.e uitkomsten.
alvorens over te gaan tot het besprgken van d.e belangrijkste uit-
komsten uit d.e bijlage, zal eerst moId.ing worden gemaakt gan een

eenvoud-1ge metod.e, d.ie kan vrord.en g$bruikt voor het verkrijgen
van een eerste positiebepaling. De proced_ure hiervoor is a1s volgts
Sinnen elice groep van '\nragen, d,ic ndar hun strekking op hetzei,fde
obd.erv..erp betrekking hebben v,rord.en ger afdeling d.e gunstige percen-
tages opgeteld.. 3ij d.e vragen, d.ie hetrekking hebben op bet werk

Tekst van d"e vraag Gwtstie y'"

t 3

6

10

16

22

Mijn work maakt me gejaagd.'en
zenuvrachtig

Mijn vrerk is te vermoeiend

lk zou hier in het bed.rijf graag
and.er vrork v,rillen hebben

Mijn v'rerk is te eentonig
Ik voel me aan het elnde van d-e werk-
d.ag meestal ngg voldoende trfitrr

neens 83

neens ?B

neenc ?'l

neens 73

Ja" 58

$otaa1 373

De totalo score van d.e vragen over het vrerk a1s zod.anig
bed.re"sgt in d.it voorteeld. lll. voor het bepalen v&n d.e relatieve
positic van deze afd.oling bij cle beantvroord.S-ng van d.eze vragen ten
opzichte van tret beantvroord.ingspatroon bij a1le ond.erzochte afd.e-
lingen in het ond.erzoek (zlg) kan men nu nagaan hosveel /o van a],te
ond.erzochte afd.elingen lager en hoeveel- /" hoger heeft gescoord.

d.an 373. Dit getal kan men opzoeken in het bijgevoogd.e profiel-
brad. en we1 ond.er I (net werk als zod.anig), vraarin d.e kumulatieve
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frekvrcnties van de scorcs zijn .lveergegeven. rn d.e randkolommen
staan d-c bi jbehorend.e pcrcentagcs, zod.at men bi j elke scoro
kan nagaan hocvccl /, van d,c afd.elingcn in hct ond.erzoek d.aarmee
komcspond.ecrt. De in het voorbeeld. gegeven score korrespcni.eert
met + 6u/,. lat rril clus zeggan, d.at d.e afd.eling uit hot voo?-
beeId. gunstiger heeft gescoord. dan 65, van d.e tot d.usver ond.er_
zochte afd-elingcn cn ongunstiger dan 4v/". De getallen in d.e

proficlbladen zijn afgelcid van d,e som-frekrvcntie-polygonen,
d-ie voor a1le vragenkornbinati-es afzond.erlijk zijn samengesteld.
rn d-eze polygoncn is rTcergogeven voor erlce score hoeveel /" van
de afd-elingen in het ljki-ngsmateriaal gunstiger respektievelijk
ongunstigcr ]igt. Hiervoor zijn a1s grond.slag genomen arlo af-
delingen uit het ond-erzoeke t.w. 279 afdelingen mct hand.werkers en

, zodat voor beid.e kate-
goriedn van ';rerkncmcrs ccn profielblad- kon r,vorclen samengesterd,
Het proflclblad kan mcn naar eigen inzicht verclelen in sektoren,
Ira.rrbinnen men globaal kan aannemcn, d.at d.e ond.crzoohte groop
gunstig, midd.olmatig of ongr.rnstig geklasseerd. is. De benaming
rrprofielrtis te vgrlclar€n uit het verschi-jnseI, d.at bij d.e ver-
bind-ing van cle aangestreepte ui-tkomstcnscores over d.e vragen-
kombinaties een g,obrokc:n lijn ontstaat, een profier, dat karak-
terlstiek i-s voor het beantr,,'oord,ingspatroon van d.c ond.erzochte
grriep.

l,{et d.czc profielbla.clen bcschikt men thans over cen uniform
en gcmakkclijk hanteerbaar mid.d.c1, r.Iaarmeile men een positie-
beparing van d.c oncrcrsochte grocp vemioht ten opzichte van d.e

algcmene normen cn t'"gelijkertijd. onrlorlinge vergelijkingen
met and-ere grocpcn kan uitvoeren. l.[et ddn oogopsrag kan daar-
bij v"orden gcsi8naloerd v,rerke groep opvallencLc u-itkomsten ver-
toont en in 'i.relke vragcnkombinaties d.1t hct geval is, zolang
men niet j-n d-e fout vcrvalt d.c profielen a1s tijd.kurves te beschou-
v,ren, beschikt men met d.eze profielen over ecn uitstekend. visueel
hu1pmid.d.e1, dat vooral voor rapporteringsd.oelei_nd.en nuttig 1s ars
grafische samcnvatting van a1le uitkomsten. r.fanneer men h.et ak-
scnt wi1 leggen op clc positiebepaling en vergelijking bij d.e

afzonderlijke vragenkombineties, kan men d.e verbj-nd-ingslijnen
tussen d-e aangestreepte scores voorlopig cventueol geheel weg-
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weglaten, zod,at mon d.e uitkomsten per gerichtspunt met staaf-
diagrammon kan wcer6cven cn vergclijkcn.

Nad"at op d.e hier gcschetste wj jzo eenmaal ecn globale positie-
bcpaling is vcrkregen is hot d.ikwijls aan te bevelen een verd.ere
analyse te vomlchten bij d.io puntene die d.oor ecn oxtrcmo beant-
woording d.e aand,acht hebben getrokkcn. Door inspektio van do afzon-
clorlijke vragcn van een vragenkombinatio kan men vaak nad.ere ind.l-
katics vi.nd.en omtrent d.e bclangrijkste komponent binnen d.eze kombi-
natie. A1s vergclijkingsmaatstaf neemt men hicrvoor d.e stanclaard.-
perccntages van ecn naar samensterling gelijlaraard.ige groep uit het
ljkingsmateriaaL. Ii/annoer d.e uitkomstenpercentages in d.e kolom
Itgecn meni.ngrr relatief krein zijn en wcinig verschillen van d.ie bij
d-e stand-aard.perccntages, ls hot mogelijk d.e percentageverschillen bij
d'e overige ko]ommen te berekencn en aan d.e hancl van d.e met behulp
van d-e stand.aardafvirijking berekcnd.c toevalsmaTge na te gaan of d.eze

pcrcentageverschi-11en signifikant ztJn" Yflanneor d.e percentages in d.e

kolom "geen meningrt relaticf belangrijker word.en, is hct beter oon
chi-kwad.raat uit te rekcncn, in welke berekening d.o ilgeen moningil-
antwoord.en ook kunnen word.en opgenomcn. tr{ot d.cze toetson kan dus
worden nagegaan of vcrschillen met een vorgelijkingsmaatstaf a1 d.an

nict signifikant zijn. i;angezien d.e mate, wharin d.ezo verschillen
signif,ikant zijn moeilijk exact vergelijkbaar is, hoeft hct weinig
zin fijncre bewerkingen toe te passen, d.aar het antwoord.matoriaal
zich hiorvoor niet 1ccht. trTcl staan binnen ecn bed.rijf talrijke
vergclijkingsmogclijkhe,ion opcn" l.[et behulp van rangr:rd-c-komelaties
kan men bijvoorbeeld. nagaan of de vcrschillen tusscn eon aantal af-
delingon signifikani zj-jn" Daarnaast kunncn d.e uitkomsten op a11or-
1ei manieren vrrord.en gesplitst cn afz6nd.erlijk bewt>rkt. Dergelijke
ad.d-itionele bcwerkingen en bcrekeningen zijn op eenvouri.ige wijze uit-
voerbaar en kunnen bij d.e intorpretatic van d-c uitkomsten tot verd.erc
steun zijn.
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+-rrn bijgaand.e profielbladen zl;jn a1s voorbeeld. d.e positieve ant-
woord.en gegeven van twee versohirlend.e bedrijven. 0p hot profiel-
bLad. voor hand.werksrs vind.t men d.e gemidd.eld.e totale uitkomsten
van oen mid.d.elgroot metaalbed-rijf en d.e uitkomsten van twee afd.e-
lingen uit hetzelfd.e bed.rijf. Het klimaat en d.e omstand.ighed.en

bij d.e hand.werkors in d.it bedrijf waren uitgesproken.ongunstigl
hetgeen o.a. ook tot uiting kvram in d.e zeer negatieve toon van de

geschreven kommentaren. Deze uitkomsten kond.en in hoofd.zaak word.en
herleid. tot d.rie urgente problemene rr1. een nijpend. ruimteprobleem,
een onbevred.igend. beloni4gsstersel en een bed.enkelijk laag niveau
van d.e fabrieksbazen. De uitkomsten van d.e hoofd.werkers in d.it
bed.rijf v'/alen d.aarentogen zeer bevred.lgend., hoewel ook bij d.eze

groep d.e rechtvaard.igheid. van d.e betaling in twijfel werd. getrok-
keno voor d.e bedrijfsleid.lng betekend.en d.eze uitkomsten een on-
prettige verrassj.ng. ze vormd.en echter tevens d.e aanleld.ing om d.e

oplossing van d.e voornaamste probleroen met kracht ter hand. te nqnlr.
Het voorbeeld. op het profierblad voor hoofd.werkers toont aan,

d'at ook tussen afd.elingen met alleen hoofdwerkers binnen hetzelfd.e
bedrijf duid.eli jke verschillen kunnen bestaan. Ook bij d.it bedrijf
v,rerd. d.e ind.ikatieve vraard.e van d.e profiel-uitkomsten bij nad.er on-
derzoek d.oor d.e feiten bevestigd..

voor het analyseren van d.e uitkomsten in d.e profielbladen is
het aan te bevelon in d.e eerste plaats aand.acht te bested.on aan
d.e rolatieve positie van het bedrljf a1s geheel . Deze komt tot
uitd.rrlkking in d.e toto&l-score (d.e gesommeerd.e gunstige percenta-
ges van het bed.rljfsgemidd.eld.e bij de vragen 1 t/m 3t). vervol-
gens kunnen - eveneens voor het totaal van a1le werknemers in het
bed-ri-jf - d.e scores van d.e afzond.erlijke vragenkombinaties L r/n
E word.en 1ngevu1d.. uit d.o afwljkingen binnen d.it profiel kan men

reed-s in vele govallen indlkaties afleid.en omtrent d.e punten, die
het totare beeld. in gunstige of mind.er gunstige zin beinvloed.en.
Grote ,,uitschieters* naar rinks (ae lagere percentierwaarden) tun-
nen daarbij d.ikv'rijLs word.en opgevat a1s problemen, d.ie voor het
gehole bedrijf geIden. Het spreekt vanzelf , dat d.ergelijke on-
gunstige afvrijkingen d.es te alarmerend-er word.en, naarmate d.e to-
taal-score van hst bed.rijf in lagere percentiel-regionen is ge-
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klasseerd, hoewel het natuurlijk ook bij een gunstiger plaatsing
aan te bevel-en is d.e betekeni-s van een grote afv'rijklng te ond.er-
zoeken.

Daarna kan d.ezeLfd.e ,;uerlovijze v,iord.en gevolgd. voor d.e uitkomsten
van d.e verschiLLend.e afd.elingen, d.ie eerst ten aanzien van d.e to-
taal-score en later eveneens ten aanzien van d.e af zond.erl,i-jke vra-
genkombinaties kunnen vrord.en vergeleken, zov,rel- ond-erling al s met

het bed.rijf a1s geheel . Deze afd-elingsprofielen vertoond.en in d.e

praktijk d.lkv'rij1s afrvijkingen, d.ie tot d.usver zeeT \r(aard.evol ble-
ken te zijn aIs eerste ind.ikatie omtrent d.e voornaamste punten,
d.ie d.e aand.acht verd.iend.en" Daarbi j v'rerd. vastgesteld., d-at het raad.-
zaam vras d.e interpretatie van de profieluitkomsten a.h.vrn te ond.er-
steunen met behuLp van d.e kommentaren uit het enqu6te-materiaal
en aanvull-end.e gegevens uit het bed.rijf. Dc vraag d.oet zich name-

1ljk voor op welke punten en bij weLke afr,rijiingen op het profiel-
blad. het sein op onveilig komt te staan en het gewenst j.s aan be-
paald.e gezichtspunten nad.ere aandacht te gaan bested.en. Men d.ient
hierbij te bed.enken, d.at op het profierbrad. zijn weergegeven d.e

posities van d.e ond.erzochte groepen ten opzichte van a}le'reed.s
ond.erzochte groepen. De waard.ering van d.eze posities blijft een

kwestie van beoord.eling van d.e ond.erzoekers en bed.rijfsleiding
ter plaatse, d.aar d.c achtergrond. van een bepaald.e score niet kan
vrord.en losgemaakt van d.e situatie ter plaatse en d.e bi-jzonclero
struktuur en ind-ivid.ualiteit van het bed.rijf " De reratieve posi-
tics en afwijkingen op het profielblad. kunnen alleen in kombinatie
met nad.ere gegevens hi-eromtrent zinvol vrord.en geinterpretoerd.,
vraarbij uiteraard. ook d.e opvattingon, idealen en verlvachtlngen
van d.e ond"erzoekers en bed.rijfsleid.i'ng gewicht in de schaal leggen.
Het is nuttlg gebleken bij d.eze interpretatie ook d.e oorspronke-
1i jke antwoord.-pcrcentages te raad.plegen, omd.at het rreL voor komt,
dat binnen een bepaald.e vragenkornbinatie 66n of meer yragen ex-
treem gunstig of ongunstj-g zi-jn beantwoord, waard.oor bepaald.e pun-
ten schcrper word.en belicht. Het verifieren aan d.e hand. van d.e

antwoord.percentages is ook nuttig, omd.at men d.aar<loor deze uitkom-
sten op zichzelf beschouwt, los van d.e vergelijking met and_ere
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ehr zod-at men zich d.e betekenis van bepaalde uitkornsten van-
cen and.erc gczlchtshoek kan realiseren. Tensrotte d.ient men
te bed'enken, d.at ook d.e grootte van een groep van belang kan

n bij d.e interpretatie van afd.el_lngsuitkomsten. Hoewel_ hierover
ig konkreets kan vrord-en med.egedeerd is het aannemerijk, d.at
redle betekenis van een negatieve beantwoord"ing van bv. 10 f"
een groep van 10 man and.ers zal zijn d.an in e en groep van

n

zt
we

d.e

vo

)u
ur* 

"a-urum i-s bevrust afgczien van het aangeven van z6nes
et profielblad., waarbi,nnen bepaald.e scores of afwijkingen a1s
tig of ongunstig word.en gekvralifi-ceerd.. Dit zou namelijk een

ring vereisen van alre reed.s ond.erzochte bed.rijven en afd.e-
lingen aan d.e hand. van d.e ald.aar aangetroffen omstand.ighed.en on
v*:rhoud'ingen in konnoktie mot d.o d.aarrned.e korrespond.erend.e uitkom-
sten. Ze1fs, ind.ien men ovel een zo omvangrijke kasuistiek zou
kunnen bcschikkcn, zou het bereiken van eenstommig oord.eol t.a.vo
het kriterium gunstig of ongunstig en d.e grensgebied.en ertussen
op grote moeilijkhed.en stuiten" Bovend.ien is het nog niet aantoon-
baar, dat een bepaald. uitkomsten-patroon steed.s nood.zakelijkerwijze
gebond.en is aan d.ezelfd.e situatie binnen eIk bed-ri jf , v,raar een
analoog uitkomsten-patroon word-t aangetroffen" ook bij het bere-
kenen van statistische signifikanties vca bcpaald.e afwijkingen
blijft vooralsnog d.e vraag open, in hoeverre men bij d.ezelfd.e sig*
nifikanties ook analoge verschill-on in de feiteli-jke werkelijkheid.
zal aantreffen. Het is d.aarom nict verantwoord. d.ergelijke voor a1-
1e groepen en situaties geld.end.e kriteria a priori vast te ste1len.
rn cle praktijk geven d.e posities en afwijkingen op het profielblad.
vtrld.oend-e aanwijzingen, d.ie in kombinatie met d.e oorspronkolijke
percentages, d-e kommontaren en d.e beschikbaro aanvullond.e gegevens
ter plaatse tot een schorpe cliagnose kunnen rei_d.en. Door het ont-
breken van zgn. ,,kritiekertz6ncs op het profielblad. word.t men aoh.w.
ged.wongen zich goed. rekenschap te geven van d.e betekeala van de
uithoneten en d-eze te toetsen ean and.ere gegevens, waard.oor al te
lichtvaard.ige d.iagnoses word_en voorkomen.
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a) De uitkomsten van d.e bed.rijfsklassen.
De groepen van werknemcrs, waarln hct an'twoordmateriaal naar ver-
schillend.c critoria is gcd.iffcrentiUerd., bied.cn een groot aantal
vergelijkingsmogelijkhed.en. Gezien d-e cloelstelling van het ond.er-
zoek zuj-lcn cen aantal voorboeld-en van bewcrking word.on gekozen,
d.ie binnen d.it kad.er illustratiof kunnen zj.Tn met hot oog op het
tockomstig gcbruik van het enquOteformuli-cr. De ervaringen bij
hct bewerken en analyseren van hct antwoordmateriaal leiri.d,en a1

spor:d.ig tot d.e govoLgtrekking, d.at d.e meeste konklusies een g1o-
baal karakter zoudcn moetcn d-ragen ars gevolt van d-e beperkingen,
d'ie werd.en ond.ervond.en wanncer hct materiaal aan fijnere statis-
tische analyses wcrd. onclcrworpcn. De verlej-ding was groot om

blj cen d.crmate omvangrijk on gcd.ifferenticcrd materiaal d.e pre-
tenties van hct enqu6teformuller to overschrijd-en en fijnere nuan-
ces statistisch te toctscn, uit d.c zeer vole bewerkin8on en ana-
lyses is ecir.ter rveL d.uidelijk gev,rord-en, d.at het cnquOteformulier
a1s scherpc ind-ikator uitstek.:nd. vold.oet r, z&a men het cchter wi}
gebruiken als oen exaet meetinstrumcnt voor hct vcrgelijkbaar ma-
ken en d-efiniiircn van kleine afwijkingen, doen zich mctodi-sche en

statistischc mociLijkhcd.en voor. Jifgezien van d.e op zijn minst
twijfelachtlgc waard.e van fijnere statistischo berekeningen bij
tegevens, d.i,: naar hun aard. d.aarvoor niot geschikt zijn, moet

rekcning word.en gehouclon mot cen bred.c interprotatiemarge bij
die vragen, waar de koLomrrgecn meningrrcen belangrijk d.eel van
d.e antwoord.en tot ztch trekt, Daar d.cze antwoord-cn d.ikwijls nlct
als rrnoutraalil kunnen word.en boschouv,rd. leveren d.eze voor exactere
statistische bewerkingen groto moeili jkhcd-en op, zodai rien d.an

bij het gevcn van konklusles nogal eens .in het vage moet brijven.
Bij d.o hicrna volgcnd.c; bcsprcking van rle uitkomsten van d.e enqu$to
zullen d.ezo kwesties nog nadcr aan d.e ord"e komen.

rn d.e eerste plaats zal nu aand"acht word-en besteed. aan d.e uit-
komstcn van 11 groopcn van bcd.rijvcn, die in d.e bijlage ond_er r
a1s bed-rijfsklassen zijn vroergegeven. Deze zj-jn vraag voor \rraag
vergelcken met een vastc maatstaf r n.f . d.e stand.aard.-percentages
van alle werknemers in het ond.erzoek, waarbij d.e gcvond.en
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vorschillen bij de "jarr cn rtneenrt-perccntages per vraag bij olkaar
'r'rcrd-en opgeteld. on d.oor tvrec gcd.oe1d., Aangezien hot hicr ging om

het samenstellen van ecn rangord,e-tabe1 werd niet gestrecfd. naar oen

grote mate van exacthcid. cn kon d-e kolom ergocn meningrr word.en vcr-
vraarloosd.. Gcgroep<.:ord. per rragenkombinatie werd.cn bij d.o 'rragen be-
trcffcnd.e d.o organisatic on officiency binncn c1c afd.cling (l) ae

volgond.e perccntagovcrschillen gevond-ent

D. tscoord.eling van d.e or&rn:LEatie on effj.cicncy binnen d.c afdeling.
rlemid.d.eld.e percentagcvorschillen rnet d,e /o van 10,975 werknemers.

(+ = bed.r.klassc gunstiger)

Hot was biczonder vcrleidelijk om aan de l:.anc1 van d.eze gegovens

er>n soort indox op to steIIen van cLkc bed.rijfsklasse d-oor d.e

pcrcentagcverschillen van de 5 vragen in d.cze nzagenkombinatic op

Bedri jfsklasse

9
ve rand.t-*
ningcn

l2
vrachtcn

Iaag
lzo
I rnani.:r
I van wc::-
I ac,

2l
ond.er-
houd. mr
chines

23
opd-rach
tcn
jui st

30
af d.. rorn-
mclig

[,[ctaa1

il1ektr:o-Tech-
nisch
fextiel
Ohemischc nij-
uerheid.

Reiniging
Stac,nf aard,e-
iverk

Papicr-kar-
tonnage

tlocd.ing/genot-
niddeLe n

3rafischc nij-
rerheid.
.-iout

Kled.ing (ton-
0ektie )

-1

+6
-1-{€

+2
-2

-2

2

0

+l
+3i

+5*

-1

+ l:;

-5

-3

+J

-t5

+6

-1
0

+l

-3
_1)

+ tl;
-1+Jt

rl-+2

-1

- 
:a.

+l

r'l

-2

-..:+trE

o1

+2+

_,1a

+tl.
+7

-t,\

+f

+B

+1Ofr

+,

+19

nf.

+)=z

- tl=p'

_n
+>a

+1

_r'

+3

+2

+2
a1-

_4+li

-3

_,
+2'L

-1
-6*

-13*

-8

+5

+9*

-9

+5
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te tclIon en d.aarvan het 6;emid.d.e1d.e te berekenen. Door vergelijking
van d.ezc gemid.d.eld.en zov het dan mogelijk zijn d.c verschillon in
ond.erlinge posities met ccn enkel getal schcrp aan tc geven. Boven-

d.icn zou men d.itzelfclc kunnen d.oen bij d.e gemiddelden van d.e index-
totalon van aIle rrragcnkomblnatics , zod.at mcn tenslotte d.e uit-
komstcn van alle vragen per bed.rijfsklasse in 66n onkel cijfer zou

kunnon uitd.rukken en d.aarmee elke groep a1s hot ware typeron. 0m

verschillend.c red.cncn vras d.it niot aan te bevelen. iifgezien van d.e

vraag of het juist j-s te vcrond.erstcll-en, dat a1le vragon in een

kombinatie gelijkvraard.ig zijn, is het bcslist onjuist om een gc-
mid.d.e1d.c te berckcnen j-n kombinaties, waarin + en - elementen voor-
komen. Ilen and.ere kornplikatics is nog, d.at men niet .wect of hct
steed.s d.ezelfd.c werknemers zi jn, d.ir. vcrantwoord.eli jk zijn voor een

gunstig of ongunstig percentagevcrschil, ook al zou d.it verschil
bij elkc vraag even groot zijn. llen bclangrijk argument tegen d.ezc

werkv'tijzc is ook, d.at d.e uitkomsten van d.e vcrschitlcnd.e bed.rijfs-
klassen zijn vergeloken mct hct totaal van allc werknemers, waarvan

d.eze bed.rijfsklasson zcl-f - en dan nog in verschill.end-e mate - d.ee1

uitmaken. Dit maakt br:vengenocmd.c pcrcentagcverschillen nog moei-
lijk.,r tc interpri:tercn" Vooral bij ecn grote bed.ri jf sklassc als
b.v. textiel, clio bijna voor l/3 in het matsrj-aaI vertegcnwoord.igd.

is, gaat d.it grotc moeilijkhcden oplevcren.
Dit voorbeeld. is d.aarom van belang, omd.at dezelfde beperkJ-ngen

kunnen geld.t:n wanneer men binncn ocn bcd.rijf d.e afd.eLingsuitkomston
gaat vergelijken met d.e gemld.d.o1d.c uitkomston van alle werknomers

van d.it bod.rijf. Ock hisr moct ccn onafhankelijko vergelijkings-
maatstaf word.en aangehoud-en, aan€,\rzien mcn andcrs een vcrtekening
krijgt, die aanleiding kan geven tot onjuiste konklusies.

Vcor oen globale ond.erJ-inge vcrgelijking van deze bed.rijfsklassen
kunncn nu echter bij clkc yreag d.c bed-rijfsklasson in volgorde
vrord.cn geplaatst, 'waarbij het rangord.ecijfcr kenmorkend. is voor hun

ond.erlinge posities. 0p d.czc wijze ontstaat cen rangurd.etabol,
v'raarbij d.e lagere cijfers wijzcn op cen gunstiger beantwoord.ing d.an

d.e hogere eijfers.
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D. Seoordoling van do organisatie en efficiency binnen de afdeling.
Rangord.etabel.

Door d.eze werkwijze zijn d.e hiervoor genoemcle bezwaren ond.er-

vangen, omd.at in d.e rangord-etabcl alleen tot uitd.rukking komt het
aspekt rrgunstigcr of ongunstiger d.antr, zond.er dat d.e grootte van

d.e ond.erlinge afstand.en in het ged.ing word-en gebracht. Hot is nu

ook mogelijk om eon antwoord. te geven op d.e vraag hoe de rangorde
van d.e versohillcnd.e bed.rijfsklasscn is ten aanzien van d.e vragen-
kombinatie als gehoel. Men vcrkrijet d.it door d.e gevond.en rangord.e-
cijfors van d.e botrokkcn bcdrijfskLassen voor d.e gehcle vragen-
kombinatie te sommeron, waarna uit d.e gevond.en totalen opnlcuw een

rangorde kan word.en bepaald.. De ald.us gevonden rangord-e is des te

Bed.ri jf s-
rlasse:

9
vorand.o
ringen

v
12

wach-
ten

raag
20

manier
van wer-
ken

2l
ond.er-
houd- ma
chi"nes

23
opd.rach
ten
juist

30
afd..
romme-
1ig

totaal Globa
1e
rang-
orde

Metaal

i!lektro-
techniscb
fextlel
Chemisch

Reiniging
Steen/aar-
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betrouwbaarder, naamate voor elke bed.rijfsklasse de overeenstem-

ming tussen d.e rangordeoljfers groter is. Door micldeI van een rangE

ord.ekorrelatte-berekening kan d.it voor d"e gohele tabel worden vast-
gesteld,. In het ond"erhavigo geval zijn cle verschillen tussen tle to-
talen zeor slgnifikant (d.e kans, d.at deze verschillen op toeval
berusten, is kleiner dan OrOOl).

Men kan op grond van & ald.us gevond.en rangord.e konklud.eren, d.at

d.e ge6nqu6teerd.e werknemers uit d.e konfektie-inclustrie het gunstigst
hebben geoord.eeld. over d.e organisatie on officienoy van de manier

van werken binnen d.e afd.eling. Daarna volgen d.e bed.riJfskLassen:

vge-d,illts-en eepotlnlddPlen en de ohenische niiverheid', etc., rjr&&l-

na tenslotte d.e bed.rijfsklasse steen/aard.ework bot ongunstiget ge-

klassificeeril blijkt te zljn.
Br zijn in dezeLfde percentagetabel voorbeeld.en te 'rind.en,

waarbij aIle rmagen in d.o kombinatte signifikante vsrsohiLlen laten
zlen, zod.at in d.ergelljke gevallon konklusies kr.mnen word.en getrok-

ken voor de vragenkombinatio als geheel, zoals bltikt blj verge-

f.ijklng van d.e uitkomsten van d.e bed.rijfsklasse kledine (tconfettie)

met d.io van de melaalin*ustrie, wa,ar tle uitkomsten blj alLe 5

\Eagen door d.e konfektlewerknemers signifikant gunstiger beantwoord.

zijn. Op dezelfd,e wijze kan worden aangetoond., d.at tle textiel-
werltpemers bij d.eze kombinatie signifikant ongunstiger geantwoo:ed.

hebben dan d.ie van d.e vo,edings-en genotmid.delenind.ustrie. Aldus

kan men aan d.e hand. van chi-knrad.raat-berekeningen komen tot kon-

klusies voor alle groepen, d.io men mst elkaar wiI vergelijken.
Eet aantal vergeliJkingsmo6eJ.tjkhed.en 1s te groot voor een afzon-

d.er1ljke bespreki.ng voor olke rmagenkombinatie. Daatrom zal hior
word.en volstaan met eon overzioht van de rangorden van d.e elf
bed.rijfskLassen bij o1k der rragenkomblnatiesl
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Klassifikatie van de bedrijfsklassen per vragenkombinatie.

De hier lreergegeven rangord.en ztjn verkregen door samenvatting van

d.e gevond.en rangord.en blj d.e vragen binnen elke vragenkombinatie. Men

heeft hlermed.e een algemene ind.ruk van d"e w:-52e, waarop d.e verschil-
Iend.e bed.rijfsklassen bij e1k van d.e vragenkombinaties onderling ge-
klasseerd. zijn, De beste ind.ruk maken d.e konfektie-bed.rijve4, d.e

chemische nijverlieid. en d.e elektro-technische bed.rijven. Daartegen-
over staan d.e bed.rijfsklassen: steen-en aar4ewer,k, meta?_l en papier-
kartonnage, d.ie rel-atlef het slechts geklasseerd. zi.jn. l\{et d.eze

x) lij d.e met een x) aangeduid.e v-ragenkombinaties zijn d.e verschil-
len tussen d.e uitkomsten van de bed.rijfsklassen blljkens d.e be-
rekend.e rangord.ekorreLatles signifikant (met een toevalskans( o.or).
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konstatering moge hier word.en volstaan, omd.at het bij d.eze be-
d.rijfsklassen, d.1e naar samenstelling en aantallen werknemers

heterogeen ztjn, moeilijk is d.e ond.erlinge afstanden op a1le pun -
ten nauwkeurig aan te geven. Daarom zal nu aand.acht word.en ge-

schonken aan d.e uitkomsten van grocpen, die naar bepaald.e krite-
rj.a meer homogeen van samenstelling zi7n,

De uitkgmsten van hand.vrerkers. hoofdwerkers en 1eid.j-nggevenden.

Teneinde een ind.ruk te geven van d.e wi jze, waanop de ze groepen

van werknemers in d-e beantwoord.ing van d.e enquOtevragen van eI-
kaar verschillen, zi-jn d.e stand.aardpercentages van d"eze groepen

ond.erling vergeleken. In d.eze vergelijki-ng v,rerd.en -evenals bij d.e

uitkomsten van d-e bed.rijfsklassen - de uitkomsten in d.e kolom
trgeen meni-ngrr voorlopig buiten beschouwing geIatd,n, zod.at d.e hier-
na volgend.e konkLusj-es over het algemeen zi.jn geformuloerd. in
globale termen a1s ?rgunstigerrr en I'ongunsti-gerrr dan het vergelij-
kingsobjekt. De uitkomsten van d.eze kategoriedn ztjn te vind.en

in d.e bijlage (rrC).

De d.uidolljkste verschlllen in beantwoord.ing van d.e gesteld.e

vragen zijn te vinden bij vergelijking van handwerkers met hoofd.-

werkers en hand.werkers met leid.inggevend.en. Zowel voor mannen a1s

voor vroulrren kan hier word.en gekonstateerd, dat d.e hoofdwerkers
en d.e leid.inggevend.en d.e vragen over het algemecn in zunstiger
zin hebben beantwoord. d.an de handwerkers.

Handwerkers t. o.v. hoofdwerkers.
De mannen.

Bij beschouwing van d.e uitkomsten. van d.e mannelijke handwerkers
blijkt d.at d.e beantwoord.ing bij d-e meeste vragenkombinaties op-

valLend. ongunstiger is d"an d.le bij d.e manneliike hoofdwerkers.
Het duid.elijkst korn d.it tot uitin6 bij de vragen, d.ie verband.

houd.en met het werk als zod.anig,

de beoord.eling van *e eisen a{d.eling en d.e ond.er-

linge verhoud.ingen en

cle band. met het bed.rijf .
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Ter illustra-bie zijn in onderstaande tabel cle gemid.d.eld.e percentage-
verschillen tussen beid.e kategorio6n werlc:emors opgenoxcent

Verschillen in uitkomsten tussen handwerkers en hoofdwerkers
( - = handwerkers ongllnstiger d.an hoofd.vrerkers )

Mannen

A. [ot vqerk aIs zodanig Vraag;3l6l10lteizz

-16t l-t>* I -5t I aab I -rr
C. Beoord.eling eigen afd..

en ondorI. verhgud.ingen

F" Ba.4d met het bcdrijf

Ook d.o vragen, d.ie vcrband houden met d.o d.irokte Ioiding, zijn
d,oor c1e hand.werkers ongunstigor ingevuld., hoowel d.e d.irokte lelding
blijkens d.e uitkomsten van d.c vragen 2J en 2'l meer aand.acht besteedt
aan zijn ond.ergeschiicten bij handv;erlcers dan bij hoofd.workers. Iots
gunstiger evenvrel is d.e beoord.eling van d.e handwerkcrs over d.e rocht-
vaard-ighejd van d.e betaLing (vraag 5).

Dc organjsatie en efficiengy binnen d.c afdeling ondervind.t bi.j
aIle vragon meer kritiek bij d.e hand.lverkers dan blj d.e hoofdwerkers.
Merkvuaari.ig is, dat d-c hand-wcrkers mind.er kritiek hebben op d.e manj.er
van werken ln het bed.rijf en d.e samonwerklng tussen d.e afd.eling,en
(zier vraag 11 en 26).

De vrouwen,

In grote
werkers met

opgemerkt:

trekk-en lqrnnen bij vergelijking van d_e vrouweli.ike ha.nct-

d.e vrouwelijke hoofd.werkers analoge tend.ensen word.en

-11 | -6*
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Vrouwel i jko handwerkers s

zunstiger
beoord.ellng recht-
vaard.igheid. van de
betaling

ongr,rnstiEer

-

werk a1s zod.anig

d.irekte leiding
eigen afd.eling en

ond.erlinge verhou-

d.ingen

organisatie en effi-
ciency binnen d.e af-
d.eling
band. met het bed.rl jf

Het puntc oordeel over de leid.ing en d.e organisatie en effloiency
in het bed.rijf ls hier moeilijk vergelijkbaar als gevolg van het

voorkomen van hoge percentages trgeen meningrt, d.1e in d.it geval d'e

betekenis hebben van geen oordeel. Hetzelfd.e ge1d.t voor de vergelij-
king van d.e tarlefvfagen, d.|e zowel voor mannelijke a1s voor vrouw€-

f.ijke hoofd:werkers zolden van toepasslng waren.

Met ultzond.ering rran vraag 30 (Op onze afdeling is het routme}ig)

vertoonde d.e beantwoord.ing inzake d.e algemene arbeid.somstand'igheden

(vraag 1 en 2) tij de mannelljke en vrouwelijke werknemers sleohts

onbetekenend.e versohillen.

Itlannen/vrouwen.

Binnen d.e kateogiz,e6n hand.werkers en hoofdwerkers vertonen de

uitkomsten van de Bry!!.ip en vrouweliike werknemers in vele ge-

vallen afwijkingen, dio vermeldenswaard zijn, waarbij kan worden op-

gemerkt I d.at de vr6uwen veelal positievsr waxen in hun antwoord.en

dan d,e osrro@D. Doord.at echter de antwoord.en binnen sommige \,:ragen-

kombinaties afwj-sseIend, gunstiger en ongunstiger Iuid.den, d.an d'ie

van de mannen, moet in d.eze gevallen bij d.e interpretatie - hoe

globaal ook - voorzichtigheid. worden betracht e er Is het beter tLe

afwijkingen per rrr,aag te bekijken. Hierond.er volgen de konkLusies
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handwerkerssv0cr d.e kategorie

oord.eel mannens

lcannen t.o.v. rrrouwen

-

EunstiEer

-

ond.erllnge
verhoudingon

onsunstiser#

organisatie en ef-
ficiency binnen d.e
aftl.eling
organlsatie en ef-
ficiency en leid.lng
in het bed.rijf
band. met het be-
d.ri jf
enkele algemene
arbeid.somstanttlg-
hed.en

rechtvaard.igheld.
betallng

I seliik
d,e d.irekte
leld ing

De uitkomsten betreffend.e het werF als zod.anlg zijn moeilijk in
66n algemene konklusie onder te brengen. De mannen ziJn beter opge-
rlrassen tegen d.e belasting van het werk, maar aan d.e and.ere kant zijn
er meer mannen d.ie hun werk te eentonig vlnd.en en graag ander werk
willen hebben. Merkwaard.ig is, dat er meer vrouwen zijn, die beweren,

d.at cle tarieven bij hogere verd.lensten word.en gesneden, hoewel de

v:rouwen een gunstiger oord.eel hebben over de rechtvaard.igheid. vEnL

lonen en tarieven d.an d.e mannen.

3ij d-e hoofclwerkgrq zijn cle verschi].len tussen mannen en vrouwen

besllst kleiner en in een aantal gevallen niet signifikant. Elerbij
moet ook nog in aanmerking word.en genomen, d.at het gaat om kleinere
aantallen werknemers dan bij d.e handwerkersl waard.oor de gevonden

verschillen van minder betekenis zijn. Het aantal vragen echter,
waarbij het percent,age rr6een meningtt bij d.e vrouwelijke hoofdwerkers
d.at van d.e mannen overtreft , is aanzienlijk groter d.an blj d.e band.-

lverkers. Het opvallend.e is nu, d.at cleze peroentageverschillen voor-
a1 voorkomen bij d.i.e rrcagen, die minrler vanuit tle d.irekte beleving
krinnen word.en beantwoord., maar om een objektief oordeel vragen en

d.aarom een afwegen van verschillende kanten van de v-raag vereisen.
De rrtaag cl"oet zich dan voor, waarom d.eze percentageversohil3-en bij



_113-

rrgeen meningtr (tussen mannen en vrouwen) tii hoofdwerkers groter is

d.an bij handwerkers. De meest aanvaardbare verklaring ist d'at tle

vrouwelijke hoofdwerkers een aantal punten moeiliiker lcLrnnen beoor-

d.eIen omd.at d.eze grotend.eels buiten bun geziohtskring vallen en zich

d.aarom nlet lichtvaardig positief of negatief uitspreken blj \Eagent

d.ie een objektieve overyreging vereisen. Aangezien d'eze relatief
hoge peroentages rrgeen meningrr vooral voorkomen bij d.e vragenkombi-

naties, d.ie verband houd.en met d.e manier van werken in de afd'e}ing

en ln het bed.rijf, is het niet gemakkelijk toten duid.eliike inter-
ptetatie te komen. Voor zover konklusies mogelijk zijn, worden d'eze

hierond.er verme1d..

Hoof clwerkers

marualen t. o.v. Yrouwen.

oordeel ma:tnen; g'unstiger onmrnsti8er + celi.ik
-4

enkele algemene ar- werk -als zod'a-
beitumsta.id,igheden *:"lti:judens

eiSen afd.eling
en onderlinge
verhoud'1ngen

band. met het
bedrijf
reohtvaard'l9:-
heid. betaling

De verschilfen in uitkomsten bij het werk als zod.anig zijn bij d'e

vlouvren een wei-nig gUnstiger dan bij d'e o&1111€IIo Aangezien deze ver-

schil]en niet signifikant zijn en daarentegen d'e mannen het work

mind.er eentonig vinden (vraag 15) kunnen d.e uitkomsten van d'eze

vtagenkombinatie a1s geheel a1s ongeveer gelijlarraard'ig worclen be-

schouwal. De rpagen over d.e d.irekte leid'ing'worden nu eens gr'rnstiger,

dan weer ongunstiger beantwoord, zod.at het hier niet mogelijk is een

ond.eelbaar oordeel te ve}len. Hetzelfd.e ge1d.t voor de organisatie en

effioiency- binnen tle afd.ellng, waarbi j bovendien d.e hoge percentage-

verschillen in de kolom rrgeen meningrr d-e interpretatie niet vereen-

voudigt. Dit doet zich ook voor bij het oordeel over het beleid en

d.e oreanlsatie en efficiency in Fot bedri.if met d.it verschil echtort
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d.at hter d.e vrouwen mind.er kritisk hebben dan d.e rnarrn€rlo De uit-
komsten van de tariefvragen zijn d.oor d.e hoge percentages rrgeen

meningtf evenmin vergelijkbaar; d'eze zt1n verklaarbaar uit het $e-
ringe aantal hoof dwerkers, d.ie in hun werk tlirekt to maken hebben

met tarieven.
De ind.ruk is, d.at d.e vrouwelijke hoofd.arbeid.ers over het geheel

genomen slechts weinig gunstiger antwoorden dan de mannelijke, zod.at

praktisch geen rekening behooft te worden gehoud.en met verschillen
in samenstelling naar sekse bi-j d.e kategorie hoofd'werkers.

Bandwerkers t. o.v. leidingFevendsn.

De mannen.

Bij vergelijking van d.e uitkomsten van d.e manneliike handwerkers

met mannelijke l.eidinggevend.?n komen d.e volgend.e globalo konklusies

naar voxen3

Oord.eel manne]iike handwerkers

ongunstiger
het werk a1s zod.anig

d.irekte leid.ing
eigen afdeling en on-
d.erlinge verhoudingen

organisatie en efficien-
cy binnen d.e afd.eling
organisatie en efficien-
cy in het bed'rijf
band met het bed.rijf
enkole algemene arbeid.s-
omstand.ighed.en

Bvenals d.it bij d.e hoofclwerkers het geval is, zijn d.e uitkomston

van de leid.inggevenden op praktisch aIle punten gunstiger d.an d'i6

van do handwerkers. 'Jilol moet hier het voorbehoud. worden gemaakt,

d.at het aantal leid.inggevenden betrekkeli jk klein is r zod'at d'e ge-

vond.en verschillon van minder betekenis zijn d.an d.ie in d.e verge-

f.ijking handwerkers/horfdwerkers. Duid.eliik is te zien, dat de 1ei-
d.lnggevend.en bij d.e meeste vragen een meer uitgesproken mening heb-

ben dan de handr,verkers. De vraag oYer d.e rechtvaard-igheid van do
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betaling is het enige puntr waar men kennelijk meer in twijfel ver-
keert en in mind.er gunstige zi.n reageert dan d.e hand.werkers. Ook is
men duid.elijker in cle uitspraak, dat er in het bed.rijf beter en

goedkoper kan word.en gewerkt, een konstatering, d.ie zeker bij 1ei-
d.inggevend.en niet a1s ongunstig mag word.en geinterpreteerd. Kritiek'
op d.eze punten is bij d.eze groep een gezond. verschijnsel en getuigt
in d.e meeste gevallen ni-et van een rancuneuse instelling.

De tEouwen.

Gezj-en het geringe aantal rrrouwellike leid.inggevend.en heeft het
weinig zin om d.e uitkomsten van deze groep op aIle punten te verge-
lijken met and.ere groepen. Volstaan moge word.en met d.e algemene

ind.ruk, dat d"e onderzochte groep vrouwelijke leid.inggevend.en d.e

meeste vxagen in gunstiger zin hebben beantwoord. dan de v:ouvrelijke
hand.werkers, mind.er gunstig dan d.e wrouwelijke hoofdwerkers en

eveneens mi-nder gunstig d.an d.e mannelijke leid.inggevenden.

Hoofdwerkers t. o.v. leid.inggevend.en.

De manneliike hoofd.workers zijn over het geheel genomen in hun

beantwoord.ing niet sterk afwijkend. van d.e manneliike leidinegevendep.
Met di.t voorbehoud. moge het hj-er voigend.e overzicht word.en be-
schouwd..

Oord.eel mA4nglijke hoofdwerkersl

e3siiggr.
organisatie en ef-
ficiency binnen d-e

af d.eling

onzunstiger
d.e d.irekte leid.ing
beleid. en organisa-
tio on officiency
in het bed.ri jf

I seliik
eigen afd.eling en
ond.erlinge verhou-
d.ingen

bancL met het bed.rijf

omstand.ighetlen

De niet genoemd.e vragenkombinaties zijn wegens tegenstrijd.ige
beantwoord.ingen niet voor een algemene konklusie vatbaar. Ook bin-
nen de kolomrrgeen meingrr zijn weinig verschillen waar te nemen;
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met uitzond.eriag van d.e \,?agens 5 t 19 t 21 dn 28 hebben d.e manne-

lijke hoofdwerkers en leid.inggevend.en overal een meer uitgesproken
mening d.an d.e mannelijke handwerkers. Ook d.e tariefrmagen vormen

hier een ultzond.ering, hetgeen te verklaren ls uit het felt, d.at

d.eze wragen voornamelijk voor de hand.werkers van toepassing zijn.

De overiEe \iragen.

De uitkonsten van d.e vragen, d.ie om reed.s vermelde redenen niet
in een rragenkombinatie zijn opgenomen, zu11en nu afzond.erlijk
worden besproken:

Vraag 14s rrlk ben we1 eens bang, d.at lk zond.er werk zal komenrt.

Over het algemeen kan worden gekonstateerd., d.at de angst voor
werkeloosheid. geen ro1 van betekenis speelt, wat - gezien d.e gun-

stige konjunktuur - ook niet te verwonderen is. Relatief het sterkst
vind.t rnen d.eze angst nog bij d.e mannelijke handwerkers (tV" ,iat)
en ond.er d.e vrouwelijko handwerkers (7f, uiuu)l het minst ond.er bet
mannelijk leldinggevend personeel (37a "j*").

Ylea8_22,, rrMijn baas laat me ge:regeld weten hoe hij over mijn werk

d.enkt[.

Deze rmaag werd. met een opvallend. percentage rrneenrt beantwoord.

$l/t"). Dit hoeft evenwel niet te betekenen, d.at dit zond.et meer

w:ijst op een mlnd.er goed.e verstand.houd.ing met d.e baas. Evenals d.it
het geval is bij yxaag 2?.. (rtMijn baas heeft vold.oentle tljcl voor
onstt) kan een hoog percentage ilpe€hrrook aanduid.en, d.at d.e baas door

vele besognes weinig aand.acht aan zijn ond.ergeschikten kan bested.en.

Men kan d.e uitkomsten van d.eze vraag d.us :.n tret algemeen alleen
interpreteren wanneer men op d.e hoogte is van d.e omstandighedel
waarin d-e ond.erzochte groep werkt. 0p te merken valt rog, d.at \rtou-
welijke werknemers deze rrlaag ongunstiger beantwoorden d.an d.e mannql

De ongunstigste uitkomsten z:-jn te vind.en bij d.e vrouweLijke hoofd.-

werkers (5flo "neenrr), de gunstigste bij d.e mannelijke leid.iagge-
vend.en (4}dy' rtneen,) .
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Yraag 29e|tBeter en zuiniger werken ln dit bed.rijf is in ons belangrr.

0ver het algemeen is d.eze rmaag vrij positief beantwoord. Onge-

veer een lsrart van alle werknemere echter vr:ld.e rrgeen meningrr in
(d.e vrouwen zelfs Y/"). Dit is begrijpelijk, omd.at deze lnrrestie voor

velen boven het beoord.ellngsvermogen ligt. Dit word.t echter aanmer-

kelijk beter bij d.e mannelijke hoofdwerkers en vooral bij de mann€-

lijke leidinggevend.en, terwijl ook de beantwoording positiever
word.t. De vrouwelijke werknomers scoren vooral bij d.e kategorie
handwerkers bed-uid.end. ongunstiger d.an d.e mannen.

Vraag 314 rrlk heb plezier in mljn werkrr.

3ij ileze belangrijke vraag geven d.e uitkomsten van

1end.e kategorieijn werknemers interessante verschillen
d.e versohil-
te zj-enz

handwerkers

neen

hoofdwerkers

Ieid.inggevenden

92 5l neen

Slijkens d.ege uitkomsten hobben werknemers ln lgiSiggevgg1}g
posities het meeste plezier in het werk. Daarop volgen d.e hoofd.-

werkers en tenslotte d.e handwerkers. Het verschil tussen handwerkers
a

en hoofdwerkers is ruim signifi-kant (X' = 92.52), Hotzelfd.e geId.t

voor het versohil tussen band-werkers en leldinggevenden. I{et ver-
schil 1n do uitkomsten tussen hoofdwerkers en leid.inggevenden is
niet signifikant (X2 = 3.44).

Het percentage vrouwelijke werknemers met plezier in het werk is
groter d.an d.at bij d.e mannelijke werknemers. Dit is praktisoh ge-

heel toe te sohrijven aan het verschil tussen mannenlijke en vrou-
welijke handwerkerst

Ja

Ja

74 10 t6

BB B
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handwerkers (mannen)

73

handwerkers (vrouwen)

Ja

Ja neen

Hoewe1 d.eze percentageverschillen van mind.er betekenis zijn dan

d.o vorige, zi..jn d.eze statistisch nog signifikant (X' = 15.4) en

zi.jn d"eze verschillen aLs tend.ens nog we1 interessant. De uit-
komsten van d.e mannelijke en vrouwelijke hoofdwerkers zijn nage-

noeg id.entiek. De verschillen tussen mannelijke en .trrolrwelijke

leid.inggevenden zijn iets groter, maar d.oor bet geringe aantal
vrouwelijke leid.inggevend.en (3f ) tan d.aaraan geen betekenis wor-
den gehecht.

c) De spreiding van d.e uitkomsten naar leeftijdsopbouw.
Voor een aantal belangrijke rragen is nagegaan in hoeverre de

beantwoord.ing bij verschillend.e leeftijd.en van betekenis kan

word.en geaoht bij d.e interpretatie van bed.rijfs-of afd.elingsuit-
komsten. Daartoe zijn d.e uitkomsten van d.e mannelijke en yr?uye-
1i jke hand.werkers verd.er ond.erverd.eeld. in leefti jd.s- jaarklassen.

Het voordeel van d.eze fijnere onderverd.eling is, d.at voor elke

vraag een grafiek kan word.en gemaakt, waarin bepaalde tend.ensen

in d.e uitkomsten gemakkelljk kunnen word.en opgemerkt.

Alvo:sens hier nad.er op in to gaan aal oerst een overzicht word.en

gogeven van de wijzo, waarop d.e vorschillend.e leeftijdsklassen
bij d.e mannelijke en vrouwelijke handwerkers in het materiaal
zi jn vertegenwoordigd..

8 x
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Leefti id-sverd.elins mannoli,ike en vrouvreli.ike handwerkers.

2,g/b

5.5/h

5.8,,,,

9.a1"

9.3/o

LO.4l"

L3.6d/o

v.2r,

l/i.41"

t3.B/;

o,V"
o.ld/o

2.3/,

2,7/"

3,7 ft

5r l,

5.4/,

7 "B/"I

5050

Mannen Vrouwen

Het spreekt vanzelf, d.at men bij d.e interpretatie van de uit-
komsten uit een bedrijf of een afd.eling, waarin de leeftijdsopbouw

in grote trekken overeenkor.-t, met d.c bovenstaand.e (d.ie volkomen re-
presentatief is voor het bedrijfsleven) geen rekening behoeftte

houd.en met aan loeftijd. inhaerente invlocden. A11een in d.e zeldzame

geval}en, d.at d.e leoftijd.en van een onderzochte Sroep zich koncen-

treren binnen enge Llenzen, ine,eft het een enkele keer zin om d.e uit-
komsten van deze groep met d.c invloed van d-e leeftijd. te komigeren.

3ij d.e meeste oncierzochte vragen zijn geen groto verschillon waar-

neembaar, hoewel soms duidelijke tondensen kunnen worden vastgestold.

Tor illustratie zullen nu van enige wragenkombinaties d.e gunstige

antwoorden van d.e belangrijksto '\,:raEen word.en woerEsgeven voor zo-

ver de uitkomsten qua loeftijdsverd-e1ing interessant zijn. Teneinde

d.e per jaarklasse optred.end.e fluktuaties uit te schakelen, is over

d.oze jaarklassen het voortschrijdende gemid.d.e1d.e berekend.r $Iaar-

door verschillen en tendensen gemakkelijker herkenbaat z|in. Dezo

gomid.d.eld.en zijn alleen berekend over d.e 8Unstl8e antwoorden.

6t tn 5J

J5 tn 50

5t tn 55

45 tm 50

4t tn 45

35 tm 40

31 tm 35

25 tm 30

2l tn ?5

14 tn 20
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Aangezien het verloop van d.e uitkomsten bij d.e 'rragen over de

van het werk zeer interessant is, zal hieraan nu uitvoerig qan-

d.acht word.en besteed..

Monnen Vrouwen

35 40 2s 30 35 L0 65 50 55 joor65 joor

24

6(

60

17

71

45 50

25 17

68 70

1t, 15 20

77 77 72

20

9ojo 9

9oncen82

20 25

68 67

Vrooq6.,,Mr1n werk r:.; te verrnoerend."

20 202t, 19 18 I621
73 ?3 69 79 67 85 94 69

o/ollQen o/o flBBIl

100

95

90

85

80

75

70

65

15 2A 25

--!. 
leef tijd

30 35 4A

rn- mnnnen

45 50 55
r --VfOUWen

60

95

90

85

80 t\.li
- **-
I-t

asi
I

,-t
It

\ I
, t'

J
I
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Het verloop van d.e voortschrijd.end.e gemid.d.eld.en over d.e jaarklas-
se bij mannen toont aan, d.at het aantal- mannen, d.at het werk niet te
vermoeiend vindt, tot het {Be jaar geleid.elijk afneemt. Vervolgens

treed.t tot het 5Be jaar een kleine verbetering inrwaarna opnieuw een

d.aling optreed.t.
Bij d.e.vrouwen tekent zioh een and.er beantwoord.ingspatroon af ,n.1.

een verbetering na omstreeks het lOe jaar, d.ie zich vooral manifes-
teert in d.e jaren 49 tot !0, waar d.e vrouwen aanmerkelj.jk gunstiger
antwoord.en d.an de mannen op d.eze leeftjjd.. Na het 50e jaar treedt een

scherpe tLali-ng in. Gezien echter d.e geringe aantallen rrouwen, waar-

om het hier in feite gaat, moet men zeer voorzichtig zijn met kon-

klusies. Zelfs het spektaculaire verschil tussen d.e leeftijd.sklassen
le +/^ {O en !6 +/n !O leverd.e bij toepassing van d.e Xz-toets een vrij

o
slechte signifikantie op (X'=? ,94) t waarvan nog een groot d.eeI voor
rekening Isram van de verschillende in d.e kolom rrgeen meningrt.

Verschillen tussen mannen en rrrouwen komen b{j d.eze vraag tot uit-
d.rukking in d.e leeftijdsklassen van 1{. tot 30 jaar, waar de vrouwen

o
signifikant (X'=30.43) ongunstiger hebben geantwoord. dan d.e mannen.

Na het 30e jaar evenwel komen d,e vrouwelijke gemidd.eld.en te liggen
boven d.e mannel{jke, hoewel over het algemeen weinig signifikant.

Vroog10.,,lk zou hier in het bedrilf groog onder werk witlen
o/o O€9t)

100

1s 20 25*.D Leef tild
30 35 60

- 
mnnnen

45 50 55
r. - - VfOUWgn

hebben." 
i

o/o neeh
00

s5

90

85

80

75

7A

65

60

60 65
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3ij vraag 10: rrlk zou hier in het bedrijf gra,ag and.er werk wilIen
bebbenrr is met het klimmen d.er jaren een d.uid.elijke stjjging waar te
nemen bij het $ mannen, d.at geen prijs stelt op verand.ering van werk"

Ook blj d.e vrouwelijke handwerkers is d.eze tend.enz goed. zichtbaar,hoe-
we1 d.eze op sommige momenten word.t ond.erbrokoh. Do [nesnrr-antnnroord.en

bij d.eze vraag liggen bij d.e v:rouwen op aIle leeftijd.en hoger d.an bJj d.e

mannen.

Vroog 16:,, Mijn werk is te eentonig. "
o/o DeeI) o/ooe€o

100 100

95

g0

85

I

80

75

70

65'

60i

15 20 25

-+ 
Leef tijd

3530

- 
m0nnen

45 50 55

- - - VfOUWen

Ook bij vraag 15: rrlk vind. mlin werk te eento,nigtt kan men bovenge

noemd.e tend.ensen teruryind.en. Er is bij mannen en vxou$Ien eoaduld.e-
lijke verbetering zichtbaar naarmate d.e leeftijd vord.ert, B{j elke leef-
tijd. scoren de rrrouwen gunstiger percentages d.an d.e mannen. Een ver
schil met nraag 10 is, d.at er na het 38e jaar een dalend. verloop in-
treed.t - hoewel in zeer geringe mate. Vermeld.enflraard is nog d.at het
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verloop van d.e ku,rve voor d.e mannen nagenoeg id.entiek is met die
van d.e kurve van het plezi-er in het werk en we1 tot en rnet het 35e

jaar. Ook bij de rmouwen is een grote overeenkomst aanwiisbaarrwaar-

bij d.e trend. weliswaar minder nauwkeurig word.t gevo1gd., maar aan de

andere kant tot op 53 jaar zichtbaar bIljft. lhlssen beid.e v:ragen

(eentonigheicL en plezier in het werk) werd een grote mate va"n sa-

menhang gevond.en 1x2= 255 lrJ een steekproef van 1000 werknemers)en

d.eze samenhang is d.es te opvaIIender, nu d.eze ook nog in d.e leef-
tjjd.sjaarklassen zo d.uld.eljjk ziohtbaar blilft.

Vroog4:,,Mijn boos kon goed met zijn mensen oPschieten
o/o jo o/ojo

100

s5

90

85

80

75

70

65

15 2A 25

---+ 
Leef tijd

y'o neen

Leeftifd. t/m: 20

35' 40

morlnen

45 s0 s5

-- - VfOUWgft

30

-

5550453525 jaat

t

mannen B

vrUuven 17

15

12

17

8

16

5

15

3

11

4

B

3

7

o

B
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Van d.e vragenkombinatie over d.e d.irekte leid.ine is a1s centrale
vraag gekozen vraag {e irMiin baas kan goed met ziin mensen opschie-

tentr. lltie zien hier bij d.e mannen een dalend.e tend.ens tot },et 25e

jaar, Tot het 4Oe jaar bliift men staan op ongeveer 65 g 70{rc rrj6rr,

waarna d.e beantwoord.lng gunstigor word.t. Bij d.e vqouwen is een d.ui-

iieLijke stijging waat te nemen na het 20e jaar, die d.oor een inzin-
king in cle leeftijdsklassenl 30 ff n 38 wordt ond.erbroken, Afgezien

van de jaarklaseen tot ongeveer 23 jaar hebben de rrouwen deze

vraag over het geheel genomen in gunstiget zl-n beantwoord.

Vraag Jr itnAjn,baas kontroleert ons te veell levert behoud.ens ge-

ringe jaarfluktuaties voor de mannen geen tend.ensen opl bjj d.e

vrourJven is het verloop grilliger, doch ook hier kan niet word.en ge-

sproken van vermeld.enswaard.lge tendenS€fi.

De waard.erins van cle baas aIq vakman (vraag fB ) trijrt bii d.6 ma,n-

nen na enige fluktuaties tot bat 22e jaar nagenoeg op hetzeLfde nl-
veau (+ 5J/r)+ot aa^n de leeftljd. van 38 iaar. Vanaf ditUut stijgt d,e

waardering, d.ie geruime t{jd. (tot net 54e iaar) op gemid.d.eld,65fi e*
hand.haafd. bIjft. Vervolgens treedt tot het 5Oe jaar een ongunstige

tend.ens op Q}%-SZ{.), waarna weer een scherpe stiiging plaatsvind.t.

De ku:rre van de vrouwen vertoont tot het 27e iaar ongeveer het-
zelfd.e beel-d. a1s bij d.e mannen. Daarna echter stijgt d.e waardering

net 20 e 25% om na het 31e jaar tot het 35e jaar te d.alen tot het

niveau van Q2/,. Vanaf d.eze leeftljtl larnnen d.oor het grillige verJ.oop

en de grote fluktuaties slechts tend.ensen per jaarklasse worcLen ver-
meld, wat bij d.eze kleine aantallen werkncimers weinig zinvol is.

Van vraag 27trtn&jn baaq heeft vold.oend.e tiid. voo.r onsrtvalt
slechts te vermeld.en, d.at de beantwoording bjj d.e mannen vrij geljik-

matig verloopt op het niveau van 1 57fi ia om na inet 44e jaar tot
het 55e jaar net gemid.d.eld. tlz/" te stijgen. Bii d.e lrtourren treed.t

d.eze stijging eerder oPr n.1. vanaf het 35e jaar en bed.raagt hier
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ongeveer 35f.. N, een korte inzinking (47e-5za jaar) is het verloop
van d.e trend. verd.er gelj-jk aan d.ie van d.e mamxen.

lroog I ...Op ooz€ of deturg kunnen we goed met etkoor op$chieten."
o/o Jo o/ojo

oc

9C

85

80

?5

10

65

15 20 25

-r.i 
teef tiid

30 35 55 60 65

Er m0nnen -r.r vrouwen

Vraag Bl "0p onze -af*eIing kunnen wU. goe{ ryet elrkaar opschietent'
word.t bij de mannelijke werknemers gekenmerkt d oor een geleid.elijk d.a-

l-end. verloop na d.e jongere leeftijd.sklassen. De verschillen tussen de

uitkomsten in de perioder t8 tfn 22 en l7 t/n {0 bedraag:b voor de

gunstige beantwoord.lng 10fi on is statistisch gezien signifikant (X2=

25,2). Na het 39e jaar stijgt de trend. weer en komt op het 4?e jaar
op zijn niveau tenrg om d.aarop verd.er konstant te bliiven. 3{f d.e

rmounen is een opgaand.e $n te ontd.ekken na het 33e jaar. V66r d.eze

50/.540
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d.e ond.erlinge

ongunstiger
verhoud.ingen, vooral

d.an d.e mannen.

in d.e po-

9o fies0
50

1.5

40

35

30

60

Vroog 20.,,Aon de monier von werken op onze ofdeting

zou wel wot kunnen uorden verbeterd."o/o Il€€O

25

20

15

15 20 25 30
>l,eef tijd

35 60 50 55

,D m0nnen - r r VfOUWgn

Van d.e vragen over de organisatie en efficienoy is d.e keuze ge-

vallen op vraag 20 (rtAan d.e manier van werken op onze atdeling zotl

we] wat kunnen word.en verbeterd.tr), d.i-e blijkens latere bewerkingen

de meeste samenhang vertoont met d.e versohillend.e aspekten van d.it

gezichtspunt. Zowel bJj d.e mannen als bij d.e vrouwen neemt d.e kritiek
op d.e manier van werken aanvankelijk d.uid.efijk toe. Op het 28e jaar

slaat d.it omg bij d.e mannen wordt d.e kritiek heel geleid.elilk minder,

bij d.e vrouwen is het stiigend verloop van d.e trend. d.uld"elijker, maar

mind.er regelmatig.

45 65
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Vroog 28:..1k werk liever in dit bedrijf don in een onder bedrijf."
9o jo olo)a

5

t,

50

80

75

70

65

60

55

50

45

15 20 25
-------.> teeftijd

35

E m0nnen -r- VfOUWen

De !and. met het bed.riif (zie vraag 282 "Ik *erk.Ii"t"r in
d.rijf d.an in een and.er bed.rijftt) word.t blj d.e mannen gunstiger, naar-

mate de leeftijd. vordert. Bij d.e vroulf)n is het verloop zeer merkwaar-

d.igl in verschillend.e perioden is met een zekere regelmaat een d.ul-

d.elijke toe- en afname te zien van het aantal vxouwen, d.at d.e voor-
keur geeft aan het eigen bed.rijf. De vroulrlen vertonen hier wel een ge-

heel and.er beeld dan d.e mannen, zoals trouwens ook bij sommige ande-

re vxa,gen reed.s is gebleken.

554030 45 50 60 65"



-]28-

Vroog 5:,.1k vind dot ik rechtvoordig betos[d word

o/o jo in verge[ijking met de onderen op mijn ofdeling- "

5045 55 60

o/ojo

85

80

75

70

65

60

5

50

6515 20 25
------+ l.eef tijd

35 /.0

me;-rnen

30

-
--r VfOUWen

Van d.e rf,agenr d.ie betrekklng hebben op het gord.eel over lonen

en tarieven wordt hier alleen de leeftijd.sspreid.ing weexgegeven van

vraag ! (r'Ik vind.. d.at ik rechtvaaJdig betaald word.t in vergeliiking
met d.e and.e,ren op mijn afd.elingtt), aangezien d.e vraag d.oor aIle werk-

nemexs is beantwoord. in tegenstelling tot d.e tariefvragen, d.le niet
in aIle onderzochte bed.rdjven van toepassing warenrBij d.e mannen word.t

het oordeel over d.e rechtvaard.igheid. van d.e betaling tot op 2l-jari-
ge leeftijd ongunstigerl d.aarna blijft d.e beantwoording ongeveex op

het percentage van J) triatr en 33/o "neentr gehandhaafd.. BJj d.e vrouwen

houd.t de ongunstlge d.aling aan tot het 3Be 3&o.x. Do scherpe stijglnge

d.ie hj.erop vo1gt, is voor een deel te d.anken aan d.e vermindering van

d.e kolom geen mening, waarvan d.e antwoorden praktisch geheel aan de
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Itjarr-kolom ten goede zijn gekomen. De

lom rrneentt ) is na het 44e iaar echter

aIs in d.e periode v66r tret 3Be jaar.

Vroog3l:,.1k heb pl.ezier in mijn werk."

ongunstige beantwoord.ing (to-
zeker niet mind.er belarg:rljk

o/o jo9o jo
100 100

g5

90

85

80

75

70

65

ls 20 25
------> teeftijd

30 35 40 45 50 55

- 
m0nnen --r VfOUWen

60

Afzond.erlijke aand.acht verdient het verloop van het Plez.ier in
het werk bij de verschillende leeftijden (vraag 31). Na het 21e jaar

neemt het aahtal mannen, dat plezier in het werk heeft, ge!'eide1ijk

toe en bereikt mid.d.en !O het maxirm:m, d.at voor de rmaag aIs geheel

verder gehand.haafd blUft. Het verschil tussen jeugd'igen (t4 tf n ZO

jaar) en de mannen tussen !o en J6 Taat is d.uidelifk signiflkant
a(x'= 23.89 ) .

Bij d.e vrouwen is d.e stiigend.e tendens tot het 30e iaar meer spek-

taculair d.an bij d.e mannen, maar statistisch gezien is d'e betekenis

van d.e verschillen tussen d.e leeftijd.sgroepen L4 tf n 20 ( jeugd,igen)i
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en 25 tfn 30 of 31 t/m 35 niet groot (x2=8.5L en 6.24), hetgoen

zLjn oorzaak vlnd.t ln hot sterk afnonond aantal \rouwen in d.e leof-
tijdsklassen na hot 24o jaar.

Na oen lnzinking tot hot 3Be jaar necmt het percentage rrrouwen

mot plezler 1n hot werk opnieuw toe, boroikt het maximum omtrooks

d.e jaron 40-50, waarna tenslotto tot het JJa iaar een geringe da-

ling optroodt. De grootste verschillen met d.o uitkomsten van ilo

mannen zijn aan te wijzen in d.e jaren 40 tot l0 en omstreeks het

30e jaarl waarbij nog valt op te msrkon, &t hot aantal rrouvren met

pl-ezier in het werk op d.e jeud.iget6 groepon na relatief stoed.s

grotor is dan het aantal mannen met plezier in het werk.

De grootste overeenstemning met het verloop van d.e Imrven van

het plezior in het werk is te vind.en bij d.e vragen, cl.ie verbancl hou-

den met bepaald.e aspekten van het werk, r.1. TIR&&g 1O (gra?e antler

werk) en vraag 15 (we.rk te eentonig). Ook bij andere vragen is over-

eensteenj.ng to konstateren, hoewel in mind.ere matol II.1. bij vraag

28 (werk lieIer ln d.it bod.rijf dan in een and.er bedriif). Zeet

groot ook is d.e overeenkomst net het verloop van de trentL bij d.e

vragen 13 en 24 (prettlg bedriif en @). Deze vragen

echter zijn waarschijnlljk evenals het plezier in het werk te sterk

afhankelijk van d.e lnvloeclen 'yan versohillend,e faktorenr dan clat

zij a}s .oen zelfstand.lge lnvloed. zinvol met het plezier in hot

werk in verband. te brengen zijn.
Nagogaan is.nog bij welke vragen bepaald.e kaiaktoristieke tend'en-

sen identiek zijn mot d.ie van vraag 31 (plezier in hot werk). Aan-

gez;en hier blj de mannen een sterke opvraartse tend.ens to zien is in
d.e period.e tot }a1et 26e jaar, is onderzooht bij welko rrtagen €v€r-

eens een gunstige tend.onE te zien is. Dit bliikt het goval te ziin
bi j d.e vragsn 10 (graag aaoer werk) I L6 (werk te eentonig), .Eaag

'/ (bgas kontroleert te veql) in ger:.nge mate en vraag 28 (werk

liever 1n dit,bed.riif d.an ln een and.gr bed.rijf). gij d.e overigo

vragen ls dezo tendens niet aanwijsbaar of tegengesteld.

3ij de yroulvelijke werknemers is er een sterke stljging te z1en

tot en met het ZQe jaar, Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij
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d.e vragen 10 en 15 (graag and.er werk en eqntonigheid. van het werk),
{ (omgang van d.e baas met zi jn mensen) , ! (rechtvaard.igheid. van d.e

betaline) en in geringe mate ook \Baag'/ (baas kontroleert te veel).
De overlge vfagen ged.ragen zlch ongunstig (rmaag Sr Br ZOr 24 en
2g).

De hierv6dr gegeven graflekon over d.e ultkomsten van d.e ver-
schillende leeftljdsklassen zijn bcd.oeId. om een ind.ruk te geven \ran
d.e tend.ensen, d.le hierbij bij een aantar \Eagen zichtbaar word.en.
Over het algemeen moest hierbij wordon volstaan rnet eon globale be-
schrijving van d.e por \raag gesignaleerd.e verschillen en tendensen.
Het merend.eel van d.e ond.erzochte vragen vertoont een eigen karak-
teristiek en het is d.an ook weinig zinvol om over te gaan tot
interpretatj-e van bepaald.e in het oog lopend.e verschijnselen wanneor
d.eze zich alleen blj een enkele rraag voord.oen. Eet zou eon afzon-
d.erllik ond.erzoek onder werknerners van verschillond.e leeftijd.en
vergen on d.e oorzaak te vind.en van d.e vermelde gunstlge of ongun-
stige tend.ensen in d.e beantwoord.ing. Hier moge word.en volstaan met
d'e konstatering, d.at het alleen bij een zeer eenzijdige loeftijds-
opbouw gewenst 1s, dat men bij bepaald.e vragen eon overeenkomstige
leeftljd.sgroep uit het ijkingsmateriaar a1s vergelijkingsmaatstaf
aanhoud-t.

trTel moge hier nog d.e aand,acht gevestigd. word.en op d.o vragen 10
(graag and.or werk) en 16 (y""r. tu """t""+), waarvan d.e verd.eling
ovor d'e loeftijd.on en d.e richting van d.e voortschrijd.end.e gemid.d.el-
d.en grote overeonkomst vertonen met d.ie van vraag 31 (plezisr in
het werk). Aangezien d.eze grote samenhang 

'ook tot uid.rukking komt
bij komelatie van deze vragen ond.erring, lijkt het erop d.at het
werk a1s zod.anig eon van d.e belangrijkste invloed.en is op d.e mate
van plezier in het werk. Bij beschouwing van het verloop van d.e uit-
komsten ovor d.e leeftijd.en bij d.eze wragen is duidelijk waarneembaarz
d.at zowel bij mannen als bij d.e vrouwen d.e beleving van het d.agelijks
urerk 1n d.eze aspekten het minst berrred.igend. is op jeugd.ige leef-
tijd. Naarmate men ouder word.t treed.t een d.uldelijke verbetering
in, waartoe buiten d.e hior vermeld.e rrragen waarschijnlijk ook and.e-
re faktoren hun bijd.rage leveren. Later zal word.en getracht d.e
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samenhang van d.e verschillend.e faktoren met plezier in het werk

nauwkeurigor af to baker.en; hiortoe ie d.e gevond.en oveleen-
stemming bij de leeftijd.sverd.eling vooralsnog ontoereikerrd,

d) De bureerlijk? staat.
3ij d.e verCeling van de uitkomsten over d.e verschillend.e leef-
tijden ls tevens een ond.erzoek ingesteld. naar d.e oorzaak van d.e

soms grote verschillen bij d.e uitkomsten van gehuwden en onge-

huwd.en, zowel bij mannen a1s bij vrouwen. Als gevolg van de

koncentratie van gehuwden en ongehuwd.en in verschillende levens-
period.en kon wrij spoed.ig word.en vastgesteld., d.at d.e verschillen
tussen gehuwd.en en ongehuwd.en volledig moeten vrord.en toegeschre-
ven aan d.e invloed. van d.e leeftijd.. Verschillen van enige beteke-
nis tussen d.e uitkomsten van gehuwde mannen of vrouwen van ge-

lijke Jeeftljd- werd.en slechts zeer zeTd.en aangetroffen, zodat

aan d.it gezichtspunt dan ook verd.er geen aand.acht behoefd.e te
word.en bostoed..

e) Aanla1 d.ienstjaren.-
Tenei-nd.e na te gaan of ook het aantal jaren, d.at men in een be-
d.rljf werkzaarn is, van invloed. is op d.e beantwoord.ing van d.e \xp&-

Benr is voor d.e handwerkers een ond.erverd-eIing gemaakt in d.e

volgond.e klassen:

Mannen Vrouwen
aantal d.ienst-
jaren

aantal lverk-
nemers

aantal d.ienst-
jaren

aantal werk-
nemers

t/n 7 jaar
2 en 3 jaar
4 t/n ) jaar

meer d-an ) Taar

l43B

1023

2422

1883

tfn \ jaar
2 en 3 jaar

4 tfn ) jaar

meerd.an ) jaar

639

442

497

84

Hoewe1 he"" niet
een zelfstand.ige

geheel juist
invloed- toe

is om aan

te kennen

het
(a"

aantal d.ienstjaren
leeftijd. spreekt hier
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ook een woord.je mee) za1 hier ter illustratie van d.e verschlllen
in beantwoord.ing een aantal voorbeeld.en word.en gegoven. Allereerst
dan d.e vlagen betreffend.e het werk als zodanigs

Vraag l: rrMijn werk maakt me gejaagd. on zenuwachtigrt.

Manrlen Vrouwen
ja g.m. neen Ja g.m" neen

t/m L jaar
2 en 3 jaar

4 t/n ) jaat
meer d.an ) laar

L7

20

24

2B

8

B

9

10

75

72

57

52

22

26

30

26

6

B

7

7

l1
55

52

57

Vraag 5e ItMi jn werk is te vermoeiend.rr.

niannen Vrouwen
ja g.m. noen Ja g.m. neen

+,/n I jaar
2 en I jaar

4 r/n ) jaar
meer dan 9 jaal

t4
t4
2t
2t

9

10

9

10

77

75

?0

69

t5
2L

t9
2t

5

5

8

t2

80

74

73

57

Bij d.eze vragen i.s waar te nomen, dat d.e beantwoord.ing ongunsti-
ger wordt naarmate het aantal d.ienstjaren toeneemt. De vrouwen

reageren bij d.eze vxagen enlgszins anders d.an d.e ln&nfi€rro Ook bii
d.e l"eeftijd.en was dit bij \raag 5 (vormoeidheid) ttuid.elijk te zien.

lien tegenovergestelde tend.ens doet zich voor bij d,e rmagen 10

en 16. Ilior treed.t een verbetering op naarmate men langer ln
d.ienst is. Dit ir in overeenstemming met de stijgend.e trend.s d.ie

ook bij d.e loeftijd.sverd.eling bij d.eze vragen optraden.
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Vraag 10r rrlk zou hier in het bedrijf graag and.er werk wlllen
hebbenil.

l,[annen Vrouwen
Ja g. III. neen Ja $. II1. noen

t/n I jaar
2 en 3 jaar

4 rfn ) jaar
meer dan I jaar

2B

25

2t
t4

9

9

B

9

63

66

7t
77

1B

1B

10

6

4

5

1

11

78

77

B6

B3

Vraag 16e tflk vind. mijn vrerk to eontonigtr.

Mannon Vrouwen
Ja $.ID. noel Ja $. IIl. neen

rfn I jaar
2 en J jaar
4 t/n ) jaar
meer dan ) jaat

25

26

23

t5

9

7
n
I

9

55

67

?0

75

t9
24

22

13

7

tr

3

5

74

72

75

8?

Vraag 31s rrfk heb plozier in mijn workrrgeeft mlnder belangrijke
versohillen te zien, Het verloop van d.e beantwoording

ls bij d.o mannen ongcveer gelijk aLs bij wraag 15.

Mannen Vrouwen
Ja $oItr. neen Ja g. m. neen

t/a t jaar
2 en I jaar
q t/n ) jaar
moer d.an ) Taar

74

69

72

77

10

72

t2
10

t6
tg
t6
13

79

7'
8p

BO

B

9

7

B

13

t6
13,
t2

Mot d.eze voorbeeld.en is dus aangetoond., d.at het aantal jaren,
clat men in een bed.rijf vrerkzaam is, zi-jn neerslag heeft op d.e vrttrzo

van beantwoord.ing. In vele govallen za1 d.lt moeten word.en toege-' schroven
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aan d.e verand.eri-ngen in omstand-igheden en verhoud.ingen, d.ie zich
met het toenemen van het aantal d.ienstjaren voltrekken en de mate,
waari.n hierbij d.e aanpassing van d.e werknemer aan do invloeden van

zljn d.agelijks work heeft plaatsgehad.. Dat ook het oord.eel over
prrnten, d.ie waarschijnlijk verd.er van de d"irekte beleving van het
d.agelijks werk liggen, verand.ering ond.ergaat, moge blljken uit de

volgende voorbeeld.en I

Vraag lJs rfDit bed.rijf word.t goed. geleid.rr.

Mannen Vrouwen
Ja $. m. neen Ja 8. m. neen

tfn L jaar
2 en I jaar
4 t/n ) jaar
rneer d.an ) jaar

55

57

5t
5B

24

2B

30

2'

10

t5
t9
t7

72

5B

65

58

20

23

20

29

B

9

t5
13

Tot en met negen d.lenstjaren neemt d.e kritiek op d.e wijze, waar-
op het bed.rijf word.t geIeid., toe. Daarna word.t het oord.eel iets
mild.er. Een nog d.u5,d.e1ijker tend.ens is te vinden bij d.e vraag, d.ie

vdrband houd.t met d.e instelling tegenover d.e prod.uktivlteit in het
bed.ri jf c

l{raag 2)z ilBeter.en zuini-ger werken in d.it bed.rijf is in ons belangrt

Mannen Vrouliuon
J@ $oIIlo neen Ja g.I1l. neen

tfn I jaar
2 en 3 jaar

4 r/n ) jaar
meer d.an ! jaar

65

68

71

78

27

25

2t
t7

a

7

B

5

5o

47

55

50

35

33

32

29

15

20

13

11
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De lnstel1i.ng ten opzichte van prodrrktlviteitsuerhogiag in het
bed.rijf word.t d.uid.erijk positievex naarmate men 1an6er in dienst
is, terwijl ook liet perc€iltage trgeen meningtt-seggers sterk af-
neemt. 31j d.e '{rrouwen zij,,- d,eze tend.onsen mi"nd.er sterk. Blijkens
het hogere peroentage rrgeen meningrf , lraarlan d.e afnanre ook ge-
3ingor is e is het voor d.eze groep moeili jker om over deze limes-
tie een oord.eel te geven.

De omnang van d.e versohillen en tend.enties zijn, zoals uit d.e ge-
geven voorbeeld.en brljktr bij een aantal rmagen van d.ien aard.,
d.at in d.e toekomst een verd.er ond.erzoek in d.ese richtlng arles-
zins gewettigd. lijkt. Evenzeor geId.t d.it voor de tend.ensen, die
bij een verdere ond.erverd.eling naar.leeftijd.en te voorschijn
lflvaoen. vooral bij d.e vrouvren was hior een aantal grote ver-
schillen statlstlsclte"terrifikant, maar weI be1&.ngrijk a1s ge-
geven, omd.at het gebrek aan signifikantie te wtjten was aa.n het
relatief kleine aantal werknemers in bepaald.e jaarklassen. Ind.ierr
d.ezelfd.e verhoud.ingen in d.e uitkomsten zoud.en word.en aangetrof-
fen bij een groter aantar werknemers, d.an zotd.en d.e in d.Lt ond.er-
zoek gevonden tend.ensen een grotere gekligheid. krijgen. rn dit
verband. zou het d.e moeite waard. zijn d.e invloed van het aanta:.
d-ien$aren op d.e uitkomsten te isolexen van die van de leeftijd..
3en poging d.aartoe kan eerst word.en ond.ernomen bij een omvan€r

ri jker materiaal, d.at - naar gehoopt word.t - in d.e toekomst be-
schikbaar za\ komen.

De bed.ri.if seroott a.

3ij d.e ind.eIlng van d.e bed.rijven j.n verschillend.e grootte-klaqsen
b1eek, d.at binnen sormige klassen bopaald.e bed.rijfsklassen oneven-
rod.ig stdrk zijn vertegenwoord.igd.. Door d.eze storend.e invloeden
krnnen d.e vsrschillen in d.e uitkomsten niot vorledig aan d.e be-
d-rijfsgrootte word.en toegeschreven. Het meest gesohikt wa,ren nog

d-e bsd.rijven met mind.er dan loo worknemers, d.ie zljn vergereken
met de, uitkomsten van bed.rijven met meer d.an ]po werknemers.-
Hoewel d.e peroentageversobilren over het algemeen niet groot
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ziJn, is wer d.uid.eIljk aantoonbaar, d.at d.e wdrknemers in d.e klei-
nere bed.rijven over het algemeen gunstiger hebben geantwoord.. Het
rneest opvallend. zijn d.e uitkomstenverschillen bij het oord.eel over
d.e rqchtvaard.igheid. v?n betaling en tarieven, d.e manj,er, van werken
in het bedriif en d.e waard.ering van d.e oigen afderlng en de ond.er-
linse verhoud.ingen.

Ook bij b.:sohouwing van d"e uitkomsten van d.o d.rio onclorscheld.en
grootte-klassen is op te merkon, dat d.e werknomers uit d.e kleinste
bed.rijven het gunstigst hobben geantwoord en d.at d"e beantwoord.ing
relatief raind.er gunstig word.t naarmate d.e bod.rijven groter worden.
Aan6ozien echter geon echerp vorgelijkbare groepen van homogene

samenstelling kond.en vrord.en gobrulkt, moet d.e waard.e van d.o hier
goslgnareord.e tend,ensen vooralsnog niet to hoog worden aangesragen.
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Hoofd.stuk 3. DE PBAKTISCi{E S,RUIIGAARHEID VAN DE ENQIIETEIIRAGEN.

Tijd.ens d.e proefperiod.e werd reed.s d.oor middel van een groot

aantal interviews gepeilcL of d.e tekst van d.e vragon voor ied.ereen

d.uid.elijk was en welke associaties deze te voorschijn riepen. Naar

aanleid.ing van d.eze interviews werd d.e tekst v&n eon aantal vragen

gewijzigd. en opnieuw getoetst. Gedurend.e tLe ijkingsperiode werd zo-

veel mogeLijk geregistreerd. bij welko rrragen hot meest frelorent om

opheldering werd. gevraagd. 3ij vereweg de meeste uragen gebei'rrde

tlit sporad.isch. 3ij enkele vragen was echter van tijd. tot tijd. toe-
lichting nood.zakolijk, waarbij werd gekonstateerd., dat men na de ver-
strekte opheld.ering veelal rrgeen meningrr invuld.e, omdat mon te wci-
nig inzicht had. om over het gevraagde een oordeel to kunnen g@YBh.

De uitkomsten in d.e kolom rrgoen meningtr geven derhalve eon direkte
aanvrijzing omtrent d.e moeilijkheid. van de inhoud. van de rrlagen. Do

volgend.e \,:rag€n waren blijkens d.e frekwenties van de gevraagd'e toe-
lichting on de hoge peroentages trgeen moningrr mocilijker te beant-

woord.ene

25

47

24

27

25

2t

26

29

24

3B

39

Vraage

9. Bij veranderingen in mijn werk wordt me te
weinig gezegd. waarom d.ie nod.ig zL7n.

LI. Er zou in d.it bed.rijf beter en goedkoper
gewerkt kunnen word.en.

L5. Dit bed.rijf word.t goed. goleid..

-18" Mijn baas j-s een good v&krn€,n.

20. Aan d.e manier van werken op onze afd.eling
zou weI 'wat kunnen word.en verbeterd..

23" In onze afd.eling krijgen we nogal cens op-
draohten, d.ie niet met olkaar kloppen.

26. Do samenwerking tussen d.e afd.elingon kon
beter zLjn"

28. Ik werk liover in dit bed.riif dan in oen an-
der bod.rijf.

29. Betar on zuiniger werkon in d.it bedrijf is
in ons belang.

34. De tarioven word.on in dit bed.rijf op eon
rechtvaard.ige manior vastgesteld.

35. 3ij hogc vordiensten wordt hot tarief gosno-
don (verlaagd.).



139-

Bij d'c overige vragen werd.en bij het invulLen en het interprete-
ren van d.e antwoord.en geen noemenswaard.ige moeilijkhed.en ond.ervond.en.

3ij d.e wagen 9, 11, 20 en 23 werd. het meest om opheld.ering ge-
vraagd.. Eet vras d.an d.uid.eIijk, dat men met d.eze \rxagen niet goed.

raad. wist en het gevraagd.e niet bewust wist in te passen in d,e bele-
ving van d.e eigen situatie. ook, wanneer d.o bed.oeling van d.e rmaag

werd. uiteengozet of - zoals bij d.e overige hier genoomd.e vragen -
ook zond.er uitleg vreL d.uid.elijk was, nam men d.an zijn toevLuoht tot
d.e kolom rrgeen meningrr.

De voornaamste red.enen voor het gebruik van d.eze kolom ziTnz

geen oord.eel

geen begrip
7OO/o triurr of rrneenrr niet mogelijk
vraag niet van toepassing

Hoewel d.eze kolom voor d.e interpretatie en een fijnere statls-
tisohe bewerking van d.e uitkomsten een struikelblok betekent, is d.ezo

om bovengenoemcle red.enen als rrnood.uitgangrt onontbeerlijk. Ook psy-
chologi.sch gezien is het nood.zakolijk een uitweg te cre6ren in die
gevallen, waarin d.e 'leolnemers aan d.o enqu6te geen kans zien om hun

oord.eel zond.er figewetensbezwarenrr in een zwart-wit-schema te vmingen,
waarop in d.e mond.erlinge toelichtingsteed.s uitdrr:kkelljk werd aan-
ged.rongen. In d.ergolijke govallen kan men d.e antwoorden in deze

kolom eigenlijk niet meer als neutraal beschouwen, wat in feite ook

het geval is bij d.e vragen, d.ie zo duidelijk zijn, d.at men in het
algemeen in staat mag word.en geacht i:en oordeel te hebben. Bij d.eze

rrragon kan oen opvalledd. hoog percen'bage rrgeen meningrt in eon lichte
graad. a1s ongunstig word.en geintorpretoerd.

Voor hct praktisch gebrulk van hot enqu6teformulier behoeft tLe

moeilijke interpreteerbaarheid. van d.eze kolom goon rol van betekenis
te spelen, zolang men d.e uitkomsten gebruikt binnen d.e d.oeIstel-
lingen van d.e enquGte. Men vorkrijgt d.an reod.s genoeg aanwijzingen
uit d.e percentages van d.e rrjarr- enrlneont'-kolommen, waaxmed.e op d.o

aangegeven wijze bevredigend.e resultaton word.en verkregen. Ttrat d.e

interpretatLe van dl.o hierv66r genoemd.e vragen echter gecompliceerder



-140-

maaktr is de omstand.igheld., d.at een aantal van d.eze rmagen betrek-
king heeft op d.e organisatie en efficiency en d.e manior van werken
in het algemeen. Het is moeilljk om uit d.e bij d.eze vragen gegeven

antwoord.en op te maken of d.eze vanuit een emotionele of een zakelijk
objektieve instell-ing word.c.rn gegeven, Een negatief antvtroord. kan hier
d.e beitekenis hobben van een sLecht moreeL naar evenzeer van een op-
bouwend.e kritische beoord.eling. Voor het juist lnterpreteren van deze

uitkomsten d.ient men d-erhalve ter plaatse goed. geinformeerd te zijn,

Ie ond.erLinge samenhanE tussen d.e vrasen.

Teneind.e d.e berekeni.ng van d.e samenhang tussen de vragen te ver-
gemakkelijken vrerd. uit het totale antwoord.materiaal een steekproef
$enomen van 100,0 welknemers. Deze steekproef werd. op zeor nauwkeuri-
ge $rijze verriclrt, zod.at een volled.ige mate van representativiteit
kon word.en bereikt. De berekening werd uitgevoerd. d.oor toepassing
van d.e chi-iaruadraat metod.e. Vooraf moest d.aarbij een keuze word.en

gemaakt tussen verschillend.e mogelijkhed.en. De eenvoud.igste werk-
wijze komt neer op d.e berekening van chi-lcwad.raten (X2) over d.e

rria[-en flnoen,-antvloord.en van d.e \rragen met verwaarlozing van d.e ko-
lomrrgeen meingrr. Men heeft d.an slechts te maken met een eenvoud.ige
vierveld.en-verd.o1ing, waarbij d.e berekening van chi-Iovad.raten weinig
tijd.rovend. is, met het voord.eel van een gemakkeli.jker interpreteer-
baarheid. van do gevond.en X2-vraard.en. Desond.anks is d.e keuze gevallen
op een berekeningswiJza met inbegrip van d.e korom frgeen meningrr.
Hierbij was d.e overweging, d.at het statlstisch gezien nj.et verant-
woord. zou zijn d.errgeen meningrr-zeggers te elimineren, d.aar het beeltl
van d.e samenhang d-aard.oor een vertokening zou ond,ergaan, d.ie -
gezien d.e bij sommige vragen zelfstand.ige, alhoewel vaak naar inhoud.
heterogene betekenis van d.eze kolom - moeilijk kontroleerbaar zou
ziin. Een nad-ellge konsokwentie van d.e berekgnlng met inbegrip van
d.eze kolom was echter, d.at d.e rolatieve bijd.rage van d.eze kolorn aan

D
d.o x'-uitkomsten niet ovoraL even groot is, zod.at ond.erlinge verge-
lijking van d.eze uitkomsten moeilijker werd. en alLeen bij tamerijk
grote verschil-Ien konklusies verantwoord. kond.en zijn. Daar tegenover
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stond evenwel hot voord.eel, dat alle berekeningen betrekking kond.en

hobben op d.e antwoorden van 10OO werknemers, waard.oor de X2-uit-
komsten (ond.er het zodven gemaakte voorbehoud.) ond.erling globaal
konden word.en vergeleken zond.er d.at het nod.ig was d.eze eerst tot
T - waard.en te horleid-en.

Na berekening van een groot aantal chi-lirrirad.raten kon worclen go-
konstateerd., d.at vemeweg d.e meeste uitkomsten signlfikant zijn,
d.,i{.2. dat bij konfrontatie van d.e uitkomsten van twee vragen het
aantal werknemers, dat bij oIk van de r^rogelijkhed.en rrjari, rtgeen

meningrr en rrneenrt bij beid.e vragen in d.ezolfde richtlng antwoord,
groter is d.an d.e toevalsverwachting (P(OrO1). De betekenis van doze

samenhang is echter niet zonder meer af te leid.en uit d.e gevonden
)

X--waard.en, omd.at dezo nog geen aand.uid.ing behoeven te zi jn van ecn

oorzakelijk vcrband.. In d.e toekomst zal over d.e betekenis van d.e ge-
vond.en samenhangen door verd.ere analytische bewerkingen well{oht
meor word.en med.eged.ee1d., Voorlopig moge word.en volstaan met vermel-
d.ing van d.e meest opvallende samenhangon.

Bij alle rmagenkombinaties is nagegaan in hoeveme de vragen
binnen d.ezolfd"e kombinatie ond.erling samenhangen. Tor illustratie

2
van d.e hogo X'-uitkomsten, d.ie bij d.eze bsrekening werden govonden,

zuI1en d.eze van enige vragenkombinaties hlerond.er word.en lreexgogeven.

A, Het l',ek a1s zod.anig.

De samenhang tussen d.e vragen uit d.eze kombinatie is blijkens de

uitkomsten zeex duld.olijk; praktisch alle X2-er, leveren biezond.er
grote signifikanties op. Vooral de samenhang tussen cl.e rmagen 3 en

Vraag: 3 6 10 t6 22

3

6

10

t5
22

477.t4

72.05
151. 31

230. g3

477 .14

103.30

229 .7 3

294.58

72,06
103.30

250. Bo

38.05

151. 31

229.73

250.80

82.15

230..93

294.58

38.05
82.15



B. De d.irekte leid.ing"

De gevond.en samenhangen zijn bi j tleze kombinatio mind.er d.uidelijk
d.an bij d.e vorige kombliratie. ri/aarschijnlijkis dit hot gevorg van
d.e meer heterogene samenstolling van d.e vragen binnen d.ezo kombina-
t ie.

C. Seoord.eling eigen afd.cling
en ond.erlinse verhoud.insen.

F. Band. met het bed.rijf.
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5 (vrerk maakt gejaagd en zenuwachtig en

opva1lend., hoewel ook zeer voor d.e hand.

/raag B t7 24

B

t7
24

ral. rg
2t8.44

1BB.1g

l-49.9 4

2t8,44
149.94

werk is te vermoeiend.) is
11ggend..

Vraag 13 t9 28

13

tg
?B

182. 84

206.42

182. 84

201.13

206.42

201.13 .

Tot zover d.eze voorbeeld.en. Ook bij d.e overige vragenkombinaties
vind.t men d.ergelijke hoge rz-uitkomsten. Alleen bij d.e vragenkombi-
natie betreffend.e enkelo algemene arbeid.somstand.ighed.en werd. weinig
samenhang aangetroffen.

Bij het berekenen van een groot aantal X2-en van vragen uit ve.g.

schiLlend.e iragenkombinaties waren d.e ultkomsten meestal eveneens

signifikant, maar over het algemeen in mind.ere mate d.an bi j vragen
uit dezelfd.e kornbinatie. Het is d-erhalve aanneroelijk d.at praktisch aJJe

Vraags 4 7 1B 25 27

+

7

1B

25

27

72.86
292.75

44,L7

L24.7t

72.88

31.90
23. BB

7 O.t5

292,75

31. 90

53.93

9t.58

44,t7
23. BB

53. 93

85. 15

124,7t

70.15

91. 58

85,15
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vragen tezamen via 66n of meer trgeneral factorsrr een struktuur van

sarnenhangen vormen, vraarbinnen de gekozen vragerlcombinaties belang-
rijke ilclustersrr zijn, d.ie oon redelljke mate van onafhankelijkheid.
ten opzichte van elkaar vertonen. Zij zi.jn d.aarom bruikbaar voor een

nad.ere afbakening van d.e verschillend.e aspekton van het ilmoreelrt

mits men d.aarbij goed voor ogen houd.t, d.at d.eze aspekten elkaar
ond.erllng in zekere mate wed.erkerig kunnen beinvloeden.

Zeer interessant zijn d.e X2-uitkomsten, dle gevond.en zljn bij d.e

kcrrelatie van het plezler in hot werk (,maag 31) raet a1le overige
enqu6tevfagen. In d.e eerste plaats zal aandacht word.en bestoed. aan

d.e vragen, waarbij d.e samenhang met plezier in het werk het meest

d.uidelijk tot uiting kwam:

Vraage

13.

24.

t6,
5.

10.

t9.
2,

z.t.

x2,
304,29

26i.85
255.85

185.43

t63.4'
u3.53

t59.35

135.50

111.35

LO4,52

Dit is een prettig bed.rijf om in te worken.

Ik werk op een prettige afd.eling.
Mijn werk is te eentonig.
Mijn werk is te vermoeiend.

Ik zou hier in het bed.rijf graag and.er v'rerk
vrillen hebben

Thuis vind.en ze, d,at ik goed. werk heb.

De pJ.aats, waar Ik staf zit te werken, bevalt
me wel.
Ik voel me aan het eind.e van d.e werkd.ag meest-
aI nog vold.oend.e rrfitil.

3. Mijn werk maakt me gejaagd. en zenuv/achtig.

28. Ik werk liever in tlit bed.rijf d.an in een an-
der bed.rijf.

De grootste samenhang is d.us te vinden bij de T,Tagen 13 en 24.

Deze rmagen vertonen ook ond.erling een grote mate van samenhang

(X2=374.47), zodat men mag konkluderen, d.at het plezier in het werk

sterk eekoppeld is aan d.e afd.eling en het bed.rijf, waarin men werk-

zaam is. De vragen 13, 2{ en 31 zijn d.erhalve te beschouwen als d.e

belangrijkste lnd.ikatoren van het moreel. In sen voorlopige analyse
bleek echter, d.at d.eze d.rie vragen niet met d.ezelfd.e gezichtspunten
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hun sterkste sa,rnenhang vertoond.en. Bij vraag 13 (prettig bed.rijf )
is dit d.e tand. met het bed.rijf, bij vraag 24 (prettige afd.eling) de

qnd.erlinge verhoud.ingen en d.aarna het werk als qod-anig en bij uraag
31 (plezier in het werk) in d.e eerste plaats het werk a1s zod.anig

en vervolgens de band. met het bed.rljf. Met name d.e rrragen B en r?
(ond.erlinge verhoud.ingen) houd.en met d.e waarderi-ng van d.e afd.eling
duidelijker verbana (X2 respektievelijks2lS.. 44 en L4g.94) d.an met
d.e waard.ering voor het bod.rl jt (X2 respektievelijk; 97.O5 en 121.??).
De vragen 19 en 28 (band. met het bed.rijf ) d.aarentegen zijn nauwer
goassocieerd met het bed.rilf (vraag 13) (X2 

"""p"ktievelijks 182.14
en 205. 42) d.an met d.e afd.eling (vtaae 24) (X2 ,"rpektievetijk:
50,24 en 10p.!5). De vragen 11, 24 en 31 zijn d.us te beschouwen
als centrale vragen, d.ie elk voor zich met verscbillend.e lntensiteit
een samenhang vertonen met d.ezelfd.e belangrijke vragenkombinaties.

zeer cl.uitlelijk zijn d.e verband.en tussen plezier in het werk en

d.e vragen betreffend.e het werk a1s zod.anig. Het meest op tle voor-
grond tred.end.e aspekt hierbij is cle oentonigheld. vgn bet werk
(vraag 15). De grote mate van samenhang met d.eze vragen houd.t een

bevestiging in van de ind.ruk, d.le reeds werd verkregen op grond. van
d.e lnterviewresultaten bij b.et verifitiren van de tekstformulering.
Dat het werk als zod.anig ook een groto ror speelt bij d.e waardering
van d.e afdeling en het bed.rijf moge blijken uit ond.erstaande x2-
uitkomsten van d.e d.esbetreffend.e vragen.

Vraags 13
(prettig. be-

dri jf )

24
(prettige
afd.eling)

31
plezier in
het werk

6 (werk te ver-
moeiend.)

I0 (graag and.er
werk)

15 (werk te een-
tonig)

]-06.65

80. 82

97.35

110. 01

t45.75

107.35

185. 43

t53.45

25r.85
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Ook d.e vragen, d.ie een ind.ikatie zijn van het oordeel thpis (vraag

19) en d.e !and. met het bed.riif (vraag 28) vertonen een groto mato

van samsnhang met het plezier in het v,rerk. Gezien echter d.e struk-
tuur van samenhang d.ie d.eze aspekten met and.ere vragen vertononrlls
het aannomelijk, d.at d.e gevond.en samenhang van d.e rvorkvragen met het
plezier in het work belangrijker is en dat d.e samenhang van het oor-
d.eel thuis en d.e band met het bed,rijf met plezier in het werk een

meer afgeleid.e betekenis heeft.
Belangrljk ook - hoevrel in mindere mate - korreleren de vragent

d.io verband. houd.en met d.e direkte *"rko*guvingt

De samenhang van de ond.erlinge verhoud.ingen met plezier in het
werk is eveneens evid.entt

De samenhang met d.e wragen over de direkte leiding bleek weL

signifikant te ztjn, maar in voel geringere mate dan op grond. van

vroegere onderzoekingen rverd. verwacht:

Vraage

4.

7.
18.

25.

27"

Mijn
i\{i jn
Mi jn
Mi jn
v'rerk

Mi jn

baas kan goed. met zijn mensen opschieton.
baas kontroleert ons te vee1.

baas is een goed vakrnen.

baas laat me goregeld weten hoe hij over mijn
denkt.
baas heeft voldoend.e tijd. voor ons.

x) Behalve bij vraag 4 komt nog een groot aandeel van deze
draton voor rekening van d.e overeenstemming in d.e kolom
meningrt, rvat d.e f eiteli jke samenhang van d.e bazenvragen
zier ln het werk nog d.ubieuzer rnaakt"

chi-kvra-
ilgeen
met p1e-

Vraage

2.

30"

De
me

0p

plaats, $/aar ik sta/
wel.
onze afd.eling is hot

zit te vrerken,

rommelig.

bevalt

*2A3

l-59.35

87. 30

Vraaga

8. 0p onze afd.ellng kunnen we goed. met elkaar op-
schieten.

L7. isr zi jn op mijn afd.eling veel onderlinge urri j-
vingen en strubbelingen.

X-:

G.ot
45.44x)

41.31x)

45. g1*)

4g. OBx)
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De f,2-uitkomsten van plezler in het werk met d.e overi$e .trragen

zijn als volgtt

28,54

18,25

25.78

3.7 3

35,92

18. 95

77 "55

56.53

50.20

34.26

u.65

34.24

40,99

10.04

De vragen, d.ie verband. houden met d.e algemene leiding'en de or-
ganisatie en efficiency, vertonen nog een reilelijk signifikante
samenhang net pleaier in het werk. Alleen vraag 11 (teter en goed-

koper werken in het bed.rijf) vormt hior een uitzond.ering (X'=3.?3).

0p het gezichtspr:nta plezler in het werk is hier uitvoeriger in-
gegaan omd.at a1s hypotese werd aangenomen, d.at het hier gaat om een

algemene resultante van a}lerlei faktoren, d.ie als een centrale

ind.ikator van het rnoreel kan worden gehanteerd. IIet is eohter niet
onmogelijk d.at, hoewel de resultaten van d.eze eerste analyse

_2JtrVraaga

1. De ind.eling van d.e werk-en schafttijd.en is hier
goed. geregeld..

5, Ik vind., d.at ik rechtvaardig betaald word in ver-
golijking met d.e anderen op mijn afdeling.

9. 3ij verand.eringen in mijn werk word.t me te weinig
gezegd. waarom d.ie nod.ig zL7n,

11. 5r zou in dit bed.rijf beter en goedkoper gewerkt
kunnen word.en.

12. Ik moet in mijn werk vaak wachten zonder dat ik
daar iets aan kan cloen.

i-4. Ik ben wel eens bang, d.at ik zond.er werk za\ kornen.

15. Dit bed.ri jf word.t goed geleid.
20. Aan d.e manier van werken op onze afd.eLing zou we1

wat kunnen worden verbeterd.
2t. De machines en gereod.schappen worden hior goed.

onderhouden.

23. In onze afd.eling krijgen we nogal eens opclraohten
d-ie niet met elkaar kloppen.

26. De samenwerking tussen d.e afd.elingen kon beter ziin.
29. Beter on goodkoper werken in d.itbdriif ls in ons

belang.

34. De tarieven.worden in dit betlri jf op oen reobt-
vaard.ige manier vastgesteld.

35. Bij hoge verd.iensten wordt het tarief gesneden.
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ind.erd.aad. in d.eze richting wijzen, men bij het invullen van vraag

31 a1s gevolg van de tekstformulering in d.e eerste plaats heeft ge-
d.acht aan het werk als zod.ani.g. Het is d-aarom misschien niet geheel

toevallig, dat in alle vragen met d.e hoogste korrelaties rnet p1e-

zier j-n het werk het woord ilwerkrr voorkomt" Hct is derhalve veiliger
voor het rrrnoreeltr de vraag over het plezier in het werk te bezj-en in
kombinatie met d.e vragen 24 (prettige afdeling) en 13 (prettig be-
d.rijf ), aangezien de belangrijkste aspekten van het rnoreel ind.er-
daad- in d"eze vtagen samenvfoeien.

De extra \rxagen en aanyullend.e kommentaren.

De meeste bed.rijven hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid.
tot het stellen van extra vra6en" Deze werd.en meestal in overleg met

d.e onderzoeker d.oor d.e d.irektie opgesteld.. De speciale vragen hiel-
d.en verband. met een groot aantal punten, d.ie niet of slechts ten-
d.ele werd.en ged.ekt d.oor d.e standaard-lzagen , ten aanzicn waarvan

men het oordeel van d.e werknemers wi-ldo peilen. In d.eze vragen werd

o.rrlr een oord.eel gevraagd. over d"e volgende puntena

selektie en introd-uktie van nieuwe werknemers

voorlj.chting over het werk en het bed.rijf
kommunikatie en overleg, promotieregeling
merit-rating, beloning id.ee6n, overplaatsing
voorkeur voor vaste band. of p1oeg, bevoor-
d.eling van 'hopaald.o groepen, rivaliteit tussen groepen

behand"eling van klachten, terrred.enheid. over sociale afd.
peiling behoefte aan soci-aal werk(st)er
veiligheid., hygiilne en sanitaire inrichtingen
aversj-e tegen het werk als zod.anig, tegen het bed.rijf
ploegenarbeid., nachtwerk, zond.agsarbeid.

technische loiesties, kvralitei.t van het prod.ukt

kantine, rad.io, ontspanning, personeelsvereniging
naam van het bed.rijf , overplaatsing van het bed.rljf.
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Vaak werd.en d.ergelijke vragen gesteld. omd.at men vooral wild'e

pellen hoe d.e werknemers zouden reageren op plannen en maatregelen,

d.ie d.oor d.e bed.rijfsleid.ing reed.s waren voorbereid. lTanneer de reak-

ties grrnstig waren, vornnden d.e uitkomsten een welkom mid.d.el om d.e

beoogd.e stappen bij d.e werla:emers te introduceren.
Ook de door de werknemers geuite kgrmentaren aan d.e achterzijde

van het antwoord.blad. aksentueerden in vele gevallen d.uid.elijk d.e

kwesties, d.ie de invullers het meest bezig hield.en. nankzij d.e vele

aanwijzingen, d.ie op deze wijze beschikbaar ],nvamen word het uit het

antwoord.materiaal reed.s verkregen beeld. vollod.iger en konden a11er-

lei maatregelen zonder verder voorafgaand. ond.erzoek r,vorden voorbe-

reid.. De opmerkingen en aanvullingen omvatten a}le mogelijke Sege-

vens omtrent d.e verhoudingen en omstand.ighed.en, r,vaarin men werkt

tot zelfs d.e meest persoonlijke onthullingen toe. Men krijgt d-e

ind.ruk, d.at d.e werknemers van deze gelegenheid. zond.er terughoud'end.-

heid. gebruik gemaakt hebben. Hoewel d.e kritische toon overheerst,

kan men niet zeggen, dat d.e toon van d.e kommentaren overregend.

negatief is. Meestal vrord.t gowezen op bepaald.e tekortkomingen, waar-

bij men soms waard.evolle suggesties geeft omtrent d.e wijze, waarop

verbeteringen kunnen word.en aangebracht. Daarnaast word.en toelioh-
tingen gegeven ter motivering van d.e gegeven antu'oorden' Naast

klachten treft men ook uitingen van waard.ering aan. A1 met al be-

schouwen d.e werknemers de enqu6te als een open brief aan de d.irektie
en maakt men van d.e gebod.en gelegenheid. gebruik om allerlei wensen,

klachten, grieven en suggesties naar voren te brengen. Een aantal
opmerkingen 'vyaren geschikt om op korte termijn kloine verbeteringen

in te voeren, zodat men in eerste instantie al iets van de gewekte

veryachtingen kon honoreren. And.ere lovesties kond.en daarna op langere

termijn worden behancLeld., waarbij d.e onderzoeker de samengevatte

kommentaren eveneens naast d.e uitkomsten als aanknopingspunt kon

hanteren.
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3ij hct overzien van d.e resul-taten van het ond.erzoek kan
lvord.en vastgesteld., d.at d.e opzct tot het crodrgn van een snel
en bruikbaar instrument van sociaal-psychologisch ond.orzoek
binnen d-e aangegeven doerstellingen vorledig geslaagd. mag he-
ten. De vele hoopgevend.e ervaringen, d.ie te d.ien aanzien reed.s
in d-e proefperiod.e werd.en opged.aan, manifesteerd.en zioh ook
ged-urend.e het ijkingsstad.ium van het enqu6te-formulier. rn d.e

voorafgaand.e hoofd.stukken is uitvoerig ingegaan op d.e erva-
ringen en mogelijkhed.en van d.e enqudte. Hierbij werd. het ak-
sent gelegd op d.e praktische aspekten d.aarvan teneind.e aan
belanghebbend.en een zo vol1ed.ig mogelijke informatie te ver-
schaffen. Daarnaast zijn in d.it rapport d.e belangrijkste en-
qu6te-uitkomsten opgenomen. Bij d.e bespreking van d.eze uitkom-
sten werd.en bewust d.e meest essentiele gezichtspunten behan-
d-eld.. Een verd.ere ond.erverd.eling van d.e uitkomsten en and.ere
statistlsche beworklngen - hoe belangwokkend. overigens -
moesten om praktische red.enen onbesproken blijven. Deze ge-
gevons on de uitkomsten van toekomstige analyses kunnen aL
naar behoofte beschikbaar word.en geste1d..

De ervaringen in d.it ond.erzoek geven aanleiding tot de
volgend.e slotkonklusie s:

1. Ie enquOte is eon uitstekend. mid.d.er gebleken voor het
peilen van het algemene ,klimaatrr in een organisatie.
De ged.ifferrantieerd.e stand.aard.uitkomston bied.en ruime
mogelijkhed.en voor een vrij scherpe positiobepaling
en ond.srlinge vergelijking van d.e ond.erzochte groq>en,
waarbij rrslechterr groepen of afd.elingen kunnen word.en
ge1oka1lseerd.. Daarbij word.en tevens d.uid.elijke aan-
wljzigingen verkregen omtrent d.e aard. van problemen en
spanningen in d.e menselijke verhoud-ingen en organisatie.



2,

-150-

Dank zij d.e vele ervaringen, opged.aan bij d.e introd.uk-
tie en organisatorischc voorbereid.ing van de enquOte,

kon ook ten aanzten van d.e hierbij te volgen proced.ure

eon grote mate van stand.aardisatie en efficiency wor-
den bereikt. Bi j ad.e}<r'rate toepassing van d.e aanbevo-

len proced.ure vergt d.e enqu6te opmerkelijk weinig tijd
en kosten

De tckst van d.e enqu6te-v-ragen kan na d.e a.angebrachte

wi-jzigingen d.uidelijk word.en gcacht. Bij een beperkt
aantal vragen moet echter rekening lvord-en gehoud.en met

hot onvermogen van betrekkr'r1ijk grote groepen van werk-
nemers om over het gevraagd.e een oordeel te geven, waar-

fl.oor bij d.eze wragen blijkens d.e uitkomsten ongeveer

een kwart van d.e d.eel-nemers aan een zinvolle vergelij-
king word.t onttrokken"
De strekking van d.e meeste vragen werd. over het alge-
meen op d.o juiste wijze opgevat, blj sommige yragen

moet een bred.ere interpretatie-marge word.en aangehoud.en.

Voor een globale interpretatie van d.e uitkomsten is
het gebruik van vragenkombinaties aanbevolen. Gezien d.e

d.oelstellingen van d.eze enquGte kan de tekst en inhoud.

van d-e vragenlijst bevredigend. word.en geacht en bestaat
er geen aanleid.ing tot het aanbrengen van verd.ere wijzi-
gingen.

De verkregen uitkomsten vormen een betrouwbare en repre-
sentatieve achtergrond.. Naast d.e verheugend.e overeenstem-

ming van cle vorhoud.ingen in d.e steekproef met d.ie in het
bed.rijfsleven kwamen ook uit het antwoordmateriaal zelf
d.uid.elijke aanwijzingen naar voren. Reed.s nad.at enkele
dulzend.en werknemers waxen ge6nqu6teerd. Iaramen in d.e stan-
d.aard.-percentages van het totale enqu6te-materiaal prak-
tisch geen veranderingen meer voor, zodat d.e ijking van de

3.

4,
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vragen bij d.it aantal eigenlijk al was voltooid..
De gevoeligheid. van he t instrument word.t o.a. bevrezen d.oor

d.e vaak zeer grote lnd.ikatieve verschillen, d.ie d.e uitkom-
sten van de afd.elingen binnen een bed.rijf te zien geven.
Door het beschikbaar komen van een omvangri.jker antwoord-
materi-aal- was het mogelijk ook voor d.e naar verschillend.e
kriteria ond.erverdeeld.e groepen van vrerknemers stand.aard.-
uitkomsten te verschaffen, zod.at naast oen algemene posi-
tie-bepaling m:t behulp van d.e profielblad.en verd.ere kon-
frontatie met meer homogene groepen mogolijk is.
Met nad.ruk is herhaald.elijk gewezen op d.e metod.ische en

statistische beperkingen, die zich kunnen voord.oen, wanneet
het enquOte-formulier word.t gebruikt voor het registreren
en meten van fijnore nuanceri_ngen. Hoewel te d.ien aanzien
incidenteel frappante resultaten werd.en bereikt moet niet-
temin vrorden aanbevolen de enquote te gebruiken binnen d.e

aangegeven d.oe1 stellingen.

Met vold.oenlng kan word.en gekonstateerd, d.at alom ip ge-
bLeken, dat bij d.e werknemers een grote behoefte en bereid.-
heid. bestaat aan een enqu6te med-e te werken en de gestolde
vragen scrieus te beantwoord.en. Hiermee is de zo graag ge-
hanteerd.e stel1ing, al-s zou d.e Ned.erlandse werknemer in
tegenstelling tot zijn Amerikaanse kollega moeilijk toegan-
kelijk zijn voor d.eze metod.e van ond.erzoek, ln zi-jn alge-
moenheid. onhoud.baar gebleken, l/llanneer men overtuigd is van
een vcrtrouwelijke behand.eling van d.e gegevens, verreent
men gaarne zijn med-ewerking, ook wanneer geen onmiddellij-
ke resultaten 1n het uitzicht word.en geste1d.. steeds werd.

d.aarbij d.oor d.e ond.erzoekers op arle niveaux het vorlangen
beluisterd. in kennis te word.en gestold van d.e uitkomsten
en d.e verd-ere plannen. Aangezien een enqu6te niet mag wor-
den gezien als een priv6-aangelegonheid. van d.e hogere be-
d.rijfsleid.ing moet met klem word.en aanbevolen op zijn minst
i;en globalc torugrapportering te verrichten, waarin alle
vrerknemers v'rord.en bdtrokken',1
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rn het licht van d.e bevind.ingen in d.it ond.erzoek moge wortj.en

gesteId., d.at d.eze ond.erzoekmetod.e zijn bestaansrecht in d.o prak-
tljk op overtuigend.e wijze heeft bewezen. Duizend.en Ned.erland.se
werknemers hebben van de gelegenheid. gebruik gemaakt zj-c]n uit te
spreken over hun situatle in het d.agelijks werk en hct ziet er -
gezi.en d.e vele toezeggingen van bed-rijven - naar uit, dat nog ve-
le d.uizend.on hun voorbeeld zu1len volgen. Zij nemen aan d.e enquBte
d.oeI in het vertrouwen hiermede een bijd.rage te leveron tot het
beroiken van een betere organisatie en werkgemeenschap. Dit legt
aan bed.rijfsleld.ing en ond.erzoekers beid.e d.e vorantwoordelijkheid.
op het ontwikkeld.e lnstrument op d.o juiste wijze aan te wend.en.

rn d.it vorband. moge worden opgemerkt, d.at d.e mogeli jkhed.en van d.e

enqu6te alleen d.an ten volle kunnen word.en gerealiseord., ind.ien
d.it nidd'el word.t gehanteord. d.oor een ad.viseur, d-ie een vetantwoord.e
aanpak van d.oze matelie beheorst. 0p d.eze wijze za]- d.o enquOte een

belangrijke stimulans kunnen zijn tot een meer participerend.e in-
stelling bij alle bed.rijfsgenoten tn het streven naar verbetering
van d.e tekortkomlngen in de organisatie en menselijke verhoud.ingen.

3tt /z-t_te5T /#t /].3q,r
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In het enclu6te-formulier is een willekeurig voorbeeld. bij-
gevoeg<i van een inlegblad rnet extra vragen, d.ie in een van

d.e onderzochte bed-rijven op verzoek v:.n d.e bed.rijfsleid.j-ng
en d.e kern r,verd.en gesteId..

Igs lrs!!r!s-]!ssEe-9g-eel1cllel-ye l5!gssrs-l!- gs lulesgs,

Met uitzond.ering van d.e uitkomsten van d.e bed.rijfsklassen (I)
hebben a1le hierna volgend.e uitkomsten betrekking op het ant-
woordmateriaal, clat bi j d.e af sluiting van het ond.erzoek op

lO september 1!!5 voor statistische bewerking beschikbaar was,

t"vr. d.e antwoord.en van 9885 werknemers" In sommige gevallen
echter is het totaal aantal v,rerknemers in enkele tabellen
niet gelijk aan 9885 en we1 om d-e volgend.e red.enene

__AIl--s lloor een aantal werknemers werd. verzuj_md opgave te ver-
strekken van het geslacht, waartoe zij behoren.

RII-s Gegevens omtrent d.e burgerlijke staat werd.en eerst na

het 3e bed.rijf gevraagd.

IICa Zie IrA.

fn een aantal tabe1len, d.iagrammen

zi jn d-e d.aarb.U'betrekking hebbend.e

weergegeven, d-aar d.eze gemakkelijk
te vind.en.

en grafieken in het rapport
aantall-en v'rerknemers niei
in d.e bijlagen zijn terug

voor het berekcnen van d.e statistische signifikantie van een

aantal verschill-en en korrelaties ,werd- gebruik gemaakt van d.e

chi-kwad.raat toets (X2). De rvaard.e ,r"r, X2 bed.raagt bij een

betrouwbaarheid.sd.remper van or01 en twee vri jheid.sgrad.en: 9r21.
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1.

'1. De indeling van de werk- en schafttilden is hier goed geregeld

2. De plaats, waar ik sta/zit te werken, bevalt me wel

3. Miln werk maakt me gejaagd en zenuwachtig

4. Mijn baas kan goed met zijn mensen opschieten

5. lk vind, dat ik rechtvaardig betaald word in vergelilking met de anderen op mijn afdeling.

6. Mijn werk is te vermoeiend

7 . Vijn baas controleert ons te veel

8. Op onze a{deling kunnen we goed met elkaar opschieten

9. Bij veranderingen in mijn werk wordt me te weinig gezegd waarom die nodig zijn

1 0. lk zou hier in het bedrijf graag ander werk willen hebben

1 1 . Er zou in dit bedrilf beter en goedkoper gewerkt kunnen worden

12. lk moet in mijn werk vaak wachten zonder dat ik daar iets aan kan doen

13. Dit is een prettig bedrijf om in te werken

1 4. lk ben wel eens bang, dat ik zonder werk zal komen

15. Dii bedrij{ wordt goed geleid

16. lk vind mijn werk td eentonig



2.

Erzijn op mijn afdeling veel onderlinge wrijvingen enstrubbelingen.

Miln baas is een goed vakman

Thuis vinden ze dat ik goed werk heb

Aan de
worden

manier van werken op onze afdeling zou wel wat kunnen
verbeterd

De machines en gereedschappen worden hiergoed onderhouden.

lk voel

,fit'
me aan het einde van de werkdag meestal nog voldoende

ln onze a{deling krijgen we nogal eens opdrachten, die niet met
elkaar kloppen

lk werk op een prettige a{deling

Miln baas laat me geregeld weten hoe hij over mijn werk denkt.

De samenwerking tussen de a{delingen kon beter zijn

De baas heeft voldoende tijd voor ons

lk werk liever in dit bedrijf dan in een ander bedrij{

Beier en zuiniger werken in dit bedrij{ is in ons belang

Op onze aldeling is het rommelig

I

I

[1. lk heb plezier in mijn werk

12. lk vind deze vragenlilst een goed
weten hoe de werknemers over het

middel om de directie te laten
bedrij{ denken



3.

lk heb vertrouwen
beoordeeld word.

in de manier, waarop ik

Op onze afdeling werkt men veel langs el-
kaar heen.

ons bedrijf kun je iets bereiken wanneer
er de capaciteiten voor hebt.

Men maakt hier onderscheid tussen de be-
ha ndeli ng va n,, hoofd "- en,, hand"-arbeiders.

Om mijn werk goed te doen zou ik beter
over alles in het bedrij{ moeten worden
voorgelicht.

. Er is in dit bedrijf grote rivaliteit tussen

verschillende afdelingen

ln

je

Men krijgt in dit bedrijf op een
vraag zelden een direct antwoord

directe

3.

)a
Geen

mening Neentrtrtr
)a G. m. Neenrxn
)a G. m. Neentrnn
)a C. m. Neentrnn
)a C. m. NeenTTt]
)a G. m. Neentrrn
)a C. m. NeenTTN
)a C.m. Neentrtrtr
Ja G. m. Neentrntr
)a G. m. Neentrtrtr
)a G.m. Neentrntr
)a G. m. Neentrtrtr
Ja G. m, Neentrtrtr


