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VERANT!{OORDING

In mei L972 rapporteerde de projektgroep APO (Algemeen Periodiek Onder-

zoek) aan de Conrnissie Wetenschappelijk Ond.erzoek (CfíO) van de Neder-

Iandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) over nieuwe

wegen die ten aanzien van periodiek onderzoek ingeslagen zouden moeten

worden. In de nota van deze projektgroep wordÈ gepleit voor een periodiek

onderzoek naar het funktioneren (POF) van de werknemer. (ZLe Kuipers &

Tordoir,1972.)
De leden van de projektgroep waren de bedrijfsartsen J. BuIt,
Ví.J.M. Carpay, H. Hoolboom, A.Ví. Roelofs, A.G.M. Staatsen en W. de Víijn

namens de CWo en drs H. Kuipers (psycholooq), F. van Laar (arts) en

dr tí.F. Tordoir (arts) namens het NIPG/TNO.

Deze vorm van onderzoek, zo konkludeerde de projektgroep, past in het

sociaal-geneeskundig denken waarbij op systematische wijze en groeps-

gericht signalen $rorden verzameld over de wijze waarop de werker de

arbeidssituatie ervaarÈ. In het najaar var. t972 trok de projektgroep

de konklusie dat de ontwikkeling van een instrument dat gegevens over

het funktioneren moet leveren niet op haar weg lag. op verzoek van de

projektgroep heeft het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezond-

heidszorg/mlO ae ontwikkeling van dit onderzoek op 1 januari t974 li'et

hand genomen.

Na een oriëntatie in de beschikbare literatuur werd in 1975 begonnen

met een aantal proefnemingen in verschillende bedrijven. In veertien
bedrijven zijn werknemers geÍnterviewd om de methode v€Ln onderzoek te

ontwikkelen. In 1977 was de methode voldoende uitgekristalliseerd om

op standaardwijze toegepast te worden. van t977 Lox L979 zLin in vier
organisaties alle, ongeveer 2.40O werknemersr op dezelfde wijze aan het

onderzoek onderworpen. Dat deze werknemers belangeloos hebben meegedaan

aan de onderzoeksaktiviteiten kan niet genoeg gtewaardeerd worden. Zonder

die medewerking is de ontwikkeling van methoden van onderzoek betreffen-
de bedrijfsgezondheidszorg en sociaal beleid niet uitvoerbaar.

Dit verslag berust dus op de gegevens welke zí1n verzameld in verschei-

dene deelonderzoekingen die steeds oP een bedrijf betrekking hadden.

Per bedrijf mondde elk deelonderzoek uit in een afgerond onderzoeks-

projekt, waarover werd gerapporteerd aan alle betrokkenen. In totaal

zijn er 20 van deze publikaties verschenen (zie overzicht van de ver-

schenen bedrijfsverslagen) .
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Wlj waarderen de belangstellJ-ng dÍe steeds veux de zijde van de Neder-

landse Vereniging van ArbeÍds- en Bedrljfsgeneeskunde, en wel in het

bijzonder die van haar Cornmissie Wetenschappelijk onderzoek (cwo), is
betoond voor dit onderzoeksprojekt. Met verschillende bedrijfsartsen,
bedrij fsleidingen, ondernemingsraden, personeelsafdelingen, enzovoorts ,

zijn in de afgelopen jaren goede samenwerkingsrelaties opgebouwd met be-

trekking tot dit POF-onderzoek.

Voor methodologische en statistische adviezen is graag gebruik gemaakt

van de inbreng van P. van Leeuwen en drs lí.N. van Nooten (statistici)

en J. Gerkema (progranmeur), van de afdeling Statistiek van het NIPG/TNO.

Mevrouw W. Knipscheer wist de adminlstratieve organisatie rondom het

onderzoek, d.ie regelmatig onder hoge prodr:ktiestress stond, in goede

banen te leiden. Dat de rapporten er altijd goed uitzagen is te danken

aan de nedewerking v€ur typekamerr tekenkamer en offsetdrukkerij. Hoewel

vaak onder tijdsdruk sloten onze ponstlpistes de werkzaamheden altijd
binnen de geplande tijd af.
Kollega's uit het werkveld Mens en Arbeid zijn wij erkentelijk voor

hun konmentaar op een eerdere versie van dit verslag.

dr A. DlJkstra (socioloog en projektleider)
ir M.P. van der Grinten (werktuigkundige/ergonoom)

rnrr M.iI.Th. Schlatman (naatschappelijk werker)

drs C.R. de !{inter (sociaal-psycholoog)
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INLE I DING

Deze publikatie gaat erover hoe mensen hun funktioneren in de arbeids-
situatie ervaren. Hierbij is aan de orde of de arbeid, en datgene wat

de arbeid met zictr meebrengt, voldoet aan hun persoonliJke unatstaven.

Wij spreken dan ook van persoonlijk furiktioneren, dit in tegenstelling
tot heÈ zaketijk funktioneren waarbij het gaat om de maatstaven die de

werkgever aanlegt.

Onderzoek naar het persoonlijk funktioneren van werknemers gaat uit van

ieders individuele opvattingen over zijn of haar eigen werk en arbeids-
omstandigheden zonder te generaliseren naar begrippen als bijvoorbeeld
arbeidssatisfaktie en arbeidsmotivatie. In onderzoek naar persoonlijk
furktioneren staat centraal hoe men het eigen werk en de omstandlgheden

waaronder dat moet worden uitgevoerd, beoordeelt. Dit onderzoek, waar-

mee aangrijpingspunten worden gezocht ter verbetering van de arbeids-
situatie, sluit aan bij een streven dat men tegenwoordig 'humanisering
van de arbeidr noemt. Deze ontwikkeling is nationaal van belang, omdat

hr:manisering van de arbeid fungeert als een grondbeginsel in het ont-
rderp \rcor de Arbeidsomstandigheden betreffende veÍligheid, gezondheid

en welzijn. Deze rrret rrcet de Veiligheidswet van 1934 vervangen. fn in-
ternationaal verband wordt ook steeds meer aandacht geschonken aan de

kwaliteit van het arbeidsleven. Enige tijd geled.en werden de volgende

aanbevelingen gedaan door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO,

1975) z

"- ÍÍork should respect the workerrs life and health; ttris is
the problem of safety and healthiness of the workplace

it should leave him free time for
tJ:e question of hours of work and
improved pattern for live outside

rest and leisure; this is
their adaption to an
work

, - it should enable him Èo serve society and achieve seLf-
fuLfilment by developing his lnrsonal capacities; this is
the problem of the content and the organization of work".

Dat algemene aarÈevelingen als deze zonder meer onvoldoende zijn om tot
werkelijke verbeteringen van de arbeidssituatie te komen is duidelijk.
Het is noodzakelijk dat in elke arbeidsorganisatie afzonderlijk wordt

vastgesteld waar en in welk opzicht verbeteringen noeten worden aange-

bracht op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn
van de mensen die er werken. Voor dit doel is iribreng nodig van veIen,
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zowel van externe deskundigen als van de direkt betrokkenen, die op de

hoogte zijn van'de plaatselijke omstandigheden. Humanisering van de ar-
beid zonder raadpleging van degenen die het direkt aangaat heeft geen

zin. De werknemers moeten zelf een inbreng kunnen leveren in de menings-

en besluitvorming over veiligheid, gtezondheid en weJ-zijn.

Een van de middelen daartoe is het doen van onderzoek naar het persoon-

Iijk funktioneren. Toepassing van de ontwikkelde onderzoeksmethode biedt
de mogelijkheid dat met een zekere periodiciteit een beeld wordt ge-

schetst van de goede en minder goede kanten van het funktioneren zoals

de werknemers dat ervaren. De methode van onderzoek heet POF, dat wil
zeggen: Periodiek Onderzoek Funktioneren.

In het laatste deel van deze publikatie wordt beschreven hoe de methode

van onderzoek kan worden toegepast. Voor elke fase van het onderzoek

staat aangegeven welke aktiviteiten moeten plaatsvinden en met welke

problemen men rekening moet houden bij de opzet, de uitvoering van

het onderzoek en de rapportage van de resultaten. Na een advies voor

het gebruik wordt uitvoerig ingegaan op de acht onderzoeksfasen, te
weten:

1. de ori-ënterende fase

2. de voorbereidingsfase

3. de fase van introdulctie van het onderzoek

4. de veldwerkfase

5. de fase van de individuele kontakten met werknemers

6. de fase waarin de onderzoeksgegevens worden verwerkt

7. de rapportagefase en tenslotte
8. het vervolg op de rapportage.

Voorafgaand aan deze handleiding wordÈ in deel I ingegaan op de uit-
gangspunten van de POF-methode. Na een korte beschrijving van de plaats

van heÈ periodiek ond.erzoek in de bedrijfgezondheidszorg wordt het

begrip persoonlijk funktioneren omschreven en afgebakend van andere

begrippen. Het complexe begrip persoonlijk funktioneren wordt besdtre-

ven in relatie met begrippen als stress, belasting en belastbaarheid,

motivatie en satisfaktie, prestatie en beloning, stijl van Ieidin§rgeven'

centraliteit van de arbeid en de wisselwerking tussen het privéIeven en

de werksituatie.
Na uitwerking van heÈ begrip persoonlijk funktioneren voor wat betreft
gezondheid, werk en nerkomstandlgheden, worclt deel I besloten met een
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overzicht van enkele methodologische problemen. In het bijzonder wordt

hier ingegaan op de vraag naar de normen die worden gehanteerd bij het
beoordelen van wat goed funktioneren is.

In deel II wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen ter ontwikke-

Iing van de methode van ond.erzoek. Centraal in dit deel staat de onÈ-

wikkeling van de vragenlijst voor onderzoek naar persoonlijk funktio-

neren in de arbeidssituatie (VPFA). Tevens wordt ingegaan op de proce-

dure van onderzoek, waarbij onder meer aandacht wordt geschonken aan de

ethische aspekten.

Deel IïI biedt. een overzicht van enkele algemene resultaten welke zijn

verkregen bij toepassing van het onderzoek in vier verschillende orga-

nisaties met in totaal ongeveer 2.4OO deelnemers. In het hoofdstuk over

kennerken en eigenschappen van de methode wordt ingegaan op stabiliteit,

betrouwbaarheid en interne konsistentie. Vervolgens l^Torden algemene sa-

menhangen gepresenteerd over de relatie tussen gezondheid, werk en werk-

omstandigheden. De gevonden samenhangen zijn ondergebracht in een hypo-

thetisch model van variabelen, dat in elk der organisaties bleek te
passen. Er is ook een verkorte versie van de methode van onderzoek ont-
wikkeld. Aan de validiteit en de betrouwbaarheid van deze VPFA-kort is
een apart hoofdstuk gewijd. In het laatste hoofdstuk van deel III staan

enkele ge§revens over de kontakten met individuele werknemers die over

een klacht of probleem in hun werk kontakt wilden hebben met de ond,er-

zoeksinstantie, in dit geval het NIPG/TI{O.

Deel IV betreft de praktijk van het onderzoek: de handleiding. Ingegaan

wordt op de reeds vermelde acht fasen van onderzoek. Daaraan voorafgaand

wordt aandacht gevraagd voor de beÈekenis en de konsekwenties van het

onderzoek, de kosten die het met zich meebrengt en de belangen van de

betrokkenen die in het geding zí)n. Ook komt de vraag aan de orde welke

instantie in aanmerking komt voor het doen van onderzoek naar het per-

soonlijk funktioneren van mensen in hun arbeidssituatie. Ingegaan wordt

op de kondities víaaraErn moet worden voldaan voor heÈ doen van dit type

onderzoek. In het bijzonder wordt ingegaan op de rol die de bedrijfs-
gezondheidszorg in dit opzicht kan spelen. De reden hiervoor is dat van-

uit de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

destijds het verzoek is gericht aan het NIPG/TNO een methode van onder-

zoek te ontwerpen waarmee de bedrijfsarts inzicht kan krijgen in het

funktioneren van werknemers.
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Deze ptrblLkatle 1s besteud voor ledereen dle op enLEerlel wlJze betrok-
ken Ís btJ vraagstukken betreffende arbeid, §ezondheld en sociaal beleLd

in de onderneming. AfhankeltJk van de l=r"oohtljke lnteresse èn profes-
sionele gerLchthel-d kan men in dit, verslag kbnnis nemen van de theore-

tische, nettrodglogJ.sche en praktJ.sche aspekten van de POF-nethode.

Degenen, die zich slechts in algemene zin wilIen oriënÈeren ten aanzien

van deze mettrode yan onderzoekr kunnen beghhen rnet de hoofdstr:kken 1,

2, 7 en 13. In deze hoofdstukken staat wat het PoF-onderzoek inhoudt en

Íraartxte men zoal rekenLng rcet houden bU toBpasslng ervan.
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PERIODIEK ONDERZOEK IN DE BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

Hoewel het idee van periodiek onderzoek al veel langer in de bedrijfs-
geneeskundige wereld leeft, is de opvatting dat dit onderzoek gericht

zou moeten zijn op het funktioneren van werknemers van vrij recente

datum. @r een en ander in de tijd te kunnen plaatsen is een korte blik
in de geschiedenis nodig.

Omstreeks 1947 werd door de Werkconrnissie van de Sectie voor Arbeids-

en Bedrijfsgeneeskunde van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor

Sociale Geneeskunde het "Rapport betreffende de Bedrijfsgeneeskunde in
Nederland" uitgebracht (ÍÍerkcommissie, z.i.). Daarin wordt een bladzijde
gewijd aan periodiek onderzoek, niet gedefinieerd, maar min of meer om-

schreven als serie-onderzoek bij giezonde mensen. Voor zover dit betrek-

king heeft op gehele bedrijfsbevolkingen worden vier soorten onderschei-

den, te weten: algemeen geneeskr:ndig onderzoek, onderzoek op tuberculose,

op lues en ander onderzoek. Ondanks de vaagheid van de laatste kategorie

suggereert de reeks dat het onderzoek de lichamelijke gezondheid en li-
chamelijke ziekten betreft. Een zekere bevestiging hiervan is het feit
dat de geestelijke gezondheidszorg elders in het rapport behandeld wordt

in het kader van het bedrijfsgeneeskundig spreekuur. Konklusie: periodiek

onderzoek is in 1947 nog het opsporen van als zodanig herkenbare ziekten

in bedrijfspopulaties.
Tien jaar later r^rerd een slmrposium gehouden over periodieke keuringen

binnen de inmiddels zelfstandig geworden Nederlandse Vereniging voor

Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Het verslag hierover van de

hand van Beyerinck (1957) Iaat zien dat er bedenkingen tegen het perio-

diek onderzoek aan te voeren zLjn. Jongh (Beyerinck, P.555-6) wijst op

het probleem dat de 'keurlingr niet om het onderzoek vraagt en dat tege-

tijk de werkgever het gewettigd verlangen heef,t zoveel mogetijk van de

werknemers te weten. Jongh stelt ook dat de betekenis van het periodiek
qeneeskundig onderzoek "ver uitgaat boven het onderzoek als zodanig".

De Langen (Beyerinck, p.556-8), die alleen nut zag in gericht periodiek

onderzoek, uitte zorgen over het opsparen van klachten tot aan het onder-

zoek en over het handhaven van het medisch beroepsgeheim, omdat er bij
periodiek onderzoek met veel hulppersoneel wordt gewerkt.

Querido (Beyerinck, p.558-62) waarschuwde tegen een vals gevoel van

veiligheid dat door het periodiek onderzoek kan ontstaan bij de deel-

nemers aan het onderzoek.
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tsurger (Beyerinck, p. 562-6) achtte de basis van het periodiek genees-

kundig onderzoek, namelijk de veronderstelling van de rrroege therapie,

onbewezen. Burger ging niet zover alle vormen van periodiek onderzoek af

te wijzen, maar hij wees wel op de noodzaak de doelstelling van het on-

derzoek duidelijk vast te stellen en de vereiste follow-up zeker te stel-
Ien. SamenvaÈtend: was men Ln t947 nog enthousÍasÈ en misschien naief, in
de tien jaren daarop is de geestdrift sterk bekoeld. Er zíjn aanwijzingen

dat in die tussentijd de opvatting over de aard van het periodiek ge-

neeskundig onderzoek aan het veranderen is, want we lezen bij Burger

(Beyerinck, p. 563): "...... dat bij de beoordeling van de uitkomst van

het onderzoek verband gelegd zal moeten worden tussen de werksituatie,
de arbeidsbelasting en de arbeidsgeschiktheid. Het gaat er niet alleen

ou zieken te behandelen of te doen behandelen, maar veeleer verdient

het aandacht de werksituatie zonodig ter verbetering van de gezondheids-

kansen te veranderen. Het gaat dus om het vraagstuk der adaptie van de

werker in het bedrijf".
VÍeer later, in L968, vond het slmposium "Bedrijfsgeneeskunde van de toe-
komst" plaats. Daarbij werd door de studiegroep rresearch' aandacht be-

steed aan het Algemeen Periodiek Onderzoek (APO). Zie hiervoor: Neder-

Iandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (1968, p. 54).

Ten aanzien van het APo werd gesteld dat het een bedrijf,sgeneeskundig

doel zou moeten dienen, dat er nog onderzoek nodig was om het APO opera-

tioneel te maken en dat dit slechts zou slagen als er meer specifieke

screeningsmethoden ter beschikking zouden komen. Uit dit laatste is op

te maken dat weer de doelstetling beperkt was tot opsporen van nieuwe

ziektegevallen. De ruimere opvatting van Burger (zie eerder) was nog

niet verder uitgewerkt.
Het jaar 1971 bracht het rapport "Toekomst der bedrijfsgeneeskunde in
Nederland" (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde,

t97l), waarin het algemeen periodiek onderzoek tot de randaktiviteiten
gerekend werd (p. 930). De bij dit rapport gevoegde stellineJen geven

aanwijzingen wat dan wèI belangrijk gevonden wordt. I^Ie halen het volgende

uit de stellingen.
1. Het behoort toÈ de taak van de bedrijfgeneeskunde vorm

de arbeid, daarbij aansluitend op ontwikkelingen in het

troon en in de geneeskunde (stelling 3b, c).
2. samengewerkt dient te worden met vertegenwoordigers van

te geven aan

arbeidspa-

andere

disciplines (stelling 5) .

3. Het niveau van de bedrijfsgreneeskunde dient hoog te zL)ni daarvoor
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is onder meer nodig systematische rangschikking en beheer van gege-

vens over personen en werkomstandigheden, het opsporen van ongun-

stige arbeidssituaties vindt plaats met behulp van periodiek bedrijfs-
onderzoek, ergonomische taakanalyse, bedrijfsinspectie en alle andere

geschikte middelen (zie stelling 16 en de toell.chting daarop).

Gelijktijdig bezon men zich binnen de IWAB op de mogelijkheden en wense-

lijkheden tot het verrichten van algemeen periodiek onderzoek. Uit de

Commissie lrletenschappelijk onderzoek van de NVAB werd de projektgroep

APO (Algemeen Periodiek onderzoek) gevorrd, en dit leidde tot het stand-

punt van de NVAB dat het periodiek onderzoek ook het funktioneren van de

werker zou moeten beÈreffen. In 1973 richtte de NVAB een verzoek tot het

NIPG/TNO om een procedure te ontwikkelen voor periodiek onderzoek naar

het funktioneren. Behalve de aandacht voor het algemeen periodiek onder-

zoek en het onderzoek naar funktioneren houdt de NVÀB zich ook bezig met

het zogenaamde gericht periodiek onderzoek.

In 1979 verscheen een nota van het bestuur van de Nederlandse Vereniging

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde onder de titel "Periodiek Genees-

knndig Onderzoek in de Bedrijfsgtezondheidszorg". (NvAB-informatie; offi-
cieel orgacrn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs-
geneeskunde, 10 (t979) 11-18). rn deze nota onderscheidt men verschil-
Iende vormen van periodiek geneeskundig onderzoek (PGo). Zie pagina 11:

Gericht op blootstellingen in arbeidssituaties (o.a. chemisch,
fysisch);

II Gericht op funktie (o.a. kraanmachinisten, treinmachinisten,
buschauffeurs) ;

Gericht op leeftijd (oudere werknemers, jeugdige werknemers);

Gericht op volksziekten (o.a. tuberculose, hart- en vaatziek-
ten) ;

Gericht op de algemene gezondheidstoestand (bevolkingsonder-
zoek in arbeidspopulaties) . "

ïn de nota lezen we (pagina 16) dat de groepen I, II en ïïI van het PGO

typisch zijn voor de bedrijfsgezondheidszorg, met een gemeenschappelijke

hoge prioriteit.

In de bedrijfsgezondheidszorg, zo kan de konklusie zijn, onderscheidt men

dus verschillende vormen van periodiek onderzoek. ïíelke vorm of vormen

van periodiek onderzoek men.moet Èoepassen is ter beoordeling aan degenen

en de instanties die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke bedrijfs-
gezondheidszorg ten behoeve van de werkende mens.

ttr

V

ITT

IV
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ONDERZOEK NAAR FUNKTIONEREN

2.L DoeIsteIIing

Voor we ons bezighouden met de mogelijke inhoud van heÈ begrrip funkÈio-

neren is het nodÍg te bepalen rdaartoe het periodiek onderzoek naar het

funktioneren (POF) moet dienen. Ttree stukken staan ter beschikking die

hierover een ind.ruk geven: de 'Beleidsnota van het bestuur van de Neder-

landse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunder (Nfias, L974) en

het'Rapport van de Studiegroep regionalisatie bedrijfsgezondheidszorgr

(Studiegroep enz., L975). De Beleidsnota verlangt onder meer dat de be-

drijfsgezondheidszorg "in staat gesteld wordt aktief deel te nemen aan

alle processen die gerieht zijn op een zo menselijk mogelijk funktioneren

van de onderneming". Iets verderop in de nota stelt men zich voor dit te

verwerkelijken door een bijdrage van de bedrijfsgezondheidszorg aan het

sociaal beleid van de onderneming. Onder dit beleid wordt dan verstaan:

"dat wezenlijke onderdeel van het totale beleid van de onderneming, dat

is gericht op het totstandbrengen van een arbeidsgemeenschap die tot de

voor haar vereiste verrichtingen kan en wil komen door voor het individu

en. voor groepen de omstandigheden Èe scheppen om als mens optimaal te

funktioneren".
De in de beleidsnota behandelde kwestie of de beilrijfsgezondheidszorg een

plaats dient te hebben in de bedrijfshiërarchie komt later in deze pu-

blikatie aan de orde, wEulneer wordt ingegaan op het gebruik van de onder-

zoeksmethode POF.

Het,Rapport van de Studíegroep regionalisatj-e bedrijfsgezcndheidszorg'

(Studiegroep enz., 1975) geeft ook aanwijzingen in welke kontekst POF

geplaatst zou kunnen worden. Bladzijde 5 ervan stelt: "AIle werkzaam-

heden van de bedrijfsarts en zijn medewerkers zijn gericht op het wel-

zijn van de bedrijfsbevolking. De aktiviteiten die de aktuele arbeids-

situatie van individ.uen en van groepen werknemers kunnen beinvloeden,

zijn obligate kerntaken van de gezondheidszorg in bedrijven; zij behel-

zen preventieve gezondheidszorg op microniveau". Dit wordt (p. 12-i3)

uiÈgewerkt tot het fKerntakenpakket BGZI t omvattend de aanstellingskeu-

ringen, algemeen en gericht periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek met

beÈrekking tot de belastbaarheid, begeleiding van zieken en minder va-

liden, ziekteverzuimbegeleiding, arbeidshygiënisch en ergonomisch onder-

zoek van de arbeidssituatie, adviseren ter verbetering van arbeidstaak

en -omstandigrheden en individuele hulpverlening. Denkt men meer in het
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bijzonder aan het nut van de bedrijfsgeneeskundige zoÍg voot het afzon-
derlijke bedrijf, dan is de opvatting hierover (stelling 4, 2.4, p. 23),
dat het beste "rendementt' verkregen wordt door " . het verkrijgen
en handhaven vërn arbeid.somstandigheden en arbeidstaken waarin de enke-

Iing en de groepen werknemers gezond kunnen funktioneren, d.i. door or€la-

nisatiegerichte taken de gewenste herstruktureringen j-n een bedrijf be-
vorderentt. t

Het belang van het onderzoek ligÈ op twee terreinen, zoals Van der
Bruggen stelt: individuele begeleiding van de werknemers en signalering
die het bedrijf ontvangt "...... met betrekking tot de onderzochte groep

als geheel. Daarmee wordt het bedrijf in staat gesteld tot zowel het
nemen van maatregelen als afstemmen vëu:t het beleid" (Van der Bruggen,

t973). Proberen hre een en and.er te interpreteren, dan is van een POF,

dat zelf geen kerntaak van de bedrijfsgezondheidsdienst is, te verlangen

dat het een hulpmiddel is voor een BGD ter ondersteuning van haar in-
breng in het sociaal beleid in de ond.ernerning. Daarbij dient het aksent

te liggen op de onderlinge a;rnpassing van het werk, de werker en de ar-
beidssituatie. Dit moet leiden tot hetzij individuele hulpverlening
hetzij maatregelen die ingrljpen in de taak of de'werksituatie. Dit
alles moet ingebouwd kunnen'worden in het bèdrijfsbeleid. POF dient dus

te worden opgevat a1s een ongerichÈe werkwijze, omdat niet bij voorbaat

wordt uitgegaan van bepaalde gevaren, onslemakken of ongunstige omstan-

digheden, die aIIe Èe verwachten werkaspekÈen de revue laat passeren.

Daarbij is het doel niet om te voorspellen, maar om zonder voorkennis

de betrokkenen zich te laten uitspreken over hun funktioneren.
Gegeven deze globale eisen zullen in het onderstaande vragen beantwoord

worden als: wat is funktioneren, hoe stelt men vast of iemand beter of
slechter funktioneert en wie ste1L dat vast?

2.2 Onderzoek naar funktioneren en prestatiebeoordeling

Vooïopgesteld zij dat het funktioneren beÈrokken wordt op werknemers die
in een min of meer duurzaam verband met hun werkgever, bepaalde soorten
arbeid leveren tegen betaling. Immers, de betekenis van het begrip funk-
tie is: "een geheel van bijeenhorende taken in het kader van de arbeids-
verdeling binnen een orga.nisatie, die deel uitmaakt van de ekonomische

arbeidsgemeenschap, waarbij d.e aard van de gebundelde taken voornamelijk
wordt bepaald door de opvattingen die in deze organisatie heersen"
(Wiegersma, 1961). Het gaat dus niet over vrijwilligerswerk, bezigheden
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uit liefhebberij of arbeid van zelfstandigen. Een opvatting van het

begrip funktj-oneren, alleen gebaseerd op de aangehaalde definitie, komt

dan neer op "Hoe goed verricht iemand de taken die de organisatie hem

toebedacht heeft?"

Een gebruikelijke opvatting van het funktioneren is het leveren van een

arbeidsprestatie zoals die gemeten wordt met systemen van prestatie- of
persoonsbeoordeling.

Bij één van die beoordelingssystemen (Ministerie van Binnenlandse Zaken,

z.).) wordt allereerst de vraag: "Gegeven de funktie, hoe doet iemand

het?" vertaald in de vraag: "Gegeven de funktie of taken, welke eisen

moeten er acu.r de funktionaris gesteld worden?". Vervolgens wordt de

kwestie: "Gegeven de eisen en de ervaringen van de chef, \^Iat is diens

schatting van de relevante eigenschappen van de beoordeelde?". Als schat-

ting van het funktioneren is deze methode indirekt, alles wordt herleid
tot het aI dan niet voldoen van persoonlijke eigenschappen aan eisen.

Verder kan de beoordeling ook opgevaÈ worden als een vorn van zelfkritiek
door de beoordelende chef, want pas. als hij in normale doen niet in
staat is om toe te zien op de juiste uitvoering van de opdrachten die

hij geeft, kan er achteraf een verklaring worden gevonden in de eigen-

schappen van de ondergeschikte.

Bittner (1967) onderscheidt drie mogelijkheden van beoordelen, namelijk:
door superieuren, door gelijken en door ondergeschikten. Bittner acht

de beide laatste manieren beter dan de gebruikelijke beoordeling door

de chef. Daarvoor voert hij drie argmmenten aan:

kollega's onderling hebben meer dagelijkse kontakten dan werknemers

meÈ hun chef;

iedereen zal proberen zijn beste kanten te tonen aan de chef, maar

de kollega's zien iemand zoals hij zich gewoonlijk presenteerti

bij beoordeling door gelijken of door ondergeschikten komen er meer

beoordelingen per persoon beschikbaar, zodat het resultaat betrouw-

baarder zal zijn dan één enkele beoordeling.

!{allace (1971) onderscheidt beoordelingen naar het doel waarvoor ze ver-
richt worden, namelijk: het doel kan zijn de persoonlijke ontplooiÍng
van de personeelsleden, een billijke verdeling van de beloning, het aan-

leggen van een persoonsdossier of het stimuleren van de werknemers die
onder de maat blijven. Een beoordelingssysteem voor het ene doel kan

echter niet gebruikt worden voor het andere. Vergelijkbare standpunten

1)

2)

3)
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zijn te vinden bij Sokolik (1970), Huse (t967 ) en Randell (1973). Randell
onderscheidt naast de presÈatiebeoord,eling, de salarisbeoordeling en po-

tentieetbeoord.eling nog d,e organisatiebeoordeling. Hierbij is het doel
te bepalen hoe goed aan werknemers leiding gegeven wordt en in hoeverre
ze de vereiste ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van hun taken.

Ondanks de kennelijke voordelen zijn andere dan de gebruikelijke wijzen
van beoordelen niet in zwang gekomen, getuige een publikatie van de

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales (Stichting WOV, z.j.) .

Daarin wordt verbazing uitgesproken dat de hogergeplaatste niet door

zijn ondergeschikten beoordeeld wordt. Uit. een artikel van Pym (1973)

kan men afleiden wat hiervoor de redenen zL)nz de beoordelende chef be-
oordeelt slechts, omdat hij daartoe gedwongen wordt, hij doet dat tegen

zíjn zLn, cmdat het beoord.elen zijn relaties met zijn ondergeschikten

bedreigt. Hij wordt door het hogere manaelement ertoe ged,wongen om de

schijn van objektieve beheersing van d.e organisatie hoog te houden,

aldus Pym ( L973) .

Vergelijkbare kritiek is te vinden bij McGregor (1962). Beoordelen zou

een situatie van ongelijkheid scheppen en wantrouwen veroorzaken. I"len

kan zich afvragen waarom men in vakbewegingskringen de wens kan koeste-
ren om de chef ook door zijn ondergeschikten te laten beoordelen. Naast

het wantrouwen zijn er ardere problemen mee verweven. Ten eerste is de

perceptie vëu1 personen onderhevig aan allerlei vervormingen. Een opsom-

ming daarvan is bijvoorbeeld te vinden bij Zalkind & Costello (7979) z

stereotypie, halo-effekt en projektie. Daarnaast wordt iemands persoon-

lijke prestatie meebepaald d,oor de beperkingen in de werkmgeving
(Herman, L973). Niemand kan bijvoorbeeld rneer verwerken dan de hoeveel-

heid werk die aan hem doorgegeven is. Daarbij komt, zoals Klimoski &

London (t974) aantoonden, dat elk type beoordeling, door de werknemer

die zichzelf beoordeelt, door d.e chef of door de kolleqars, zijn eigen
systematische fouten heeft, en dat bij elk van die drie verschillend.e
dimensies worden gebruikt. Dus afhankelijk van de ei,gen positie kijkt
men verschillend naar anderen. De Wolff (1970) ontdekte nog een ander

effekt, namelijk daÈ beoordelingsuitslagen voor een groter deel afhanqen

van het jaar waarin de beoordelingen gemaakt worden dan van de eigen-
schappen van de beoordeelden. De Wolff komt d,an, voor situaties waar

hoe dan ook beoordeeld moet worden, uiteindelijk met de oplossing van de

"behaviorally anchored rating scales" (zie ook: Smith & KendaII, 1963i

Campbell e.a., L973i en Schwab, Heneman & Decotiis, L9751. Hierbij worden
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voor elke afzonderlijke funktie prestatie-schalen samengesteld, oPge-

bouvrd uit konkrete gedragsvoorbeelden die van goed naar slecht zijn ge-

rangschikt.

Vatten we nu het een en ander s€unen, dan blijken beoordelingen vaak

niet goed te werken, ze roepen wanÈrou!'ren op en de enige soort beoorde-

ling die een belofÈe van validiteit inhoudt, moet telkens opnieuw ont-
wikkeld worden voor een nieuwe funktie-

2.3 Zakelijk funktioneren en persoonlijk funktioneren

Ïíellicht is bij het begrip funktioneren een onderscheid naar een zakelijk
gezichtspunt en een meer persoonlijk gezichtspunt verhelderend. Bij het

eerste grezichtspunt, dat in het vervolg met 'zakelijk funktionerenr wordt

aangeduid, gaat het erom of de werknemer doet wat van hen,/haar verlangd

wordt. Bij het 'persoonlijk funktioneren', het aldus kort omschreven

tweede gezichtspunt, is aan de orde of de arbeid en alles wat die arbeid

met zich meebrengt, voldoet aandebijzondere maatstaven die de werknemer

voor zijn eigen funktioneren aanlegt. Invoering van dit laatste begrip,

of beter gezegd het peilen naar de opvattingen van de individuele werk-

neirer is noodzakelijk, omdat anders het funktioneren volledig afhanke-

Iijk gesteld wordt van de doeleinden v.rn de organisatie (Cherns, t973).

Van integratie van beide gezi.ehtspunten in een koncept mag weinig worden

verwacht. Afgezien van de te verwachten problemen in meÈÏrodologisch en

in theoretisch opzicht, vergelijk de diskussie in paragraaf 3.4 van het

presÈatie-tevredenheid koncept (Schab & Cunni-ngs, 1970), kan er ook een

rolkonflikt optreden indien de methode wordt gebruikt in het kader van

de bedrijfsgezondtreidszorg. Indien rnen in de bedrijfsgezondheidszorg,

waar het gezondheidsbelang van de individuele werknemer wordt gediend,

niet voldoende het zakelijk en het persoonlijk funktioneren onderscheidt

zal men vaak ongewi'Id in een konfliktueuze situatie terecht komen. In

de politieke diskussie over het ontwerp voor de Arbeidsomstandighedenwet

pleiten sormigen zetrfs voor een regionale gezondheidszorg waarbinnen

de bedrijfsarts funktioneert, ontkoppeld van de onderneming (De Volkskrant,

13 april t97B).

Onduidelijkheid over posities kan leiden tot verlies aan geloofwaardig-

heid a1s instelling die voor de gezondheidsbelangen van de werknemer wil

opkomen. Overigens geldt dit rolkonflikt en deze geloofwaardigheidskwes-

tie niet alleen voor een BGD, maar evenzeer voor elke andere instantie

die onderzoek naar het persoonlijk funktioneren zou willen instellen.
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De Boer beklemtoont dat de bedrijfsarts "zich nimmer voor het karretje
van een ander laat spannen, maar blijft wat hij is: een onafhankelijk
adviseur die uiteraard wel erop toeziet dat zijn adviezen niet in de

wind worden geslagen door de beleidsinstanties of door de werknemers"

(NRc/Handelsblad van 7 januari 1978).

De konklusie is dat vanuit een bedrijfsgezondheidskundig standpunt

onderzoek naar funktioneren niet anders kan zijn dan onderzoek naar per-

soonli jk funktioneren.

2.4 Schatten van persoonlijk funktioneren

Pym & AuId (1965) hebben pogingen ondernomen om beoordeling door anderen

te vervangen door zelfbeoordeling. De sterke en zwakke kanten hiervan

zijn volgens Pym & Auld:

zelfbeoordelingen zijn gemakkelijk aan te passen aan het doel van

het onderzoek, objektieve maten kunnen dat doorgaans niet;
de informatie uit zelfbeoordeling is snel en gemakkelijk verkregen;

zelfbeoordeling is echter gemakkelijk te verdenken van verdraaiÍng

of vervalsing en het is het produkt van vele gevoelens die men niet
kan beheersen.

Of dit laatste altijd het geval moet zijn, werd door Plzm & Auld (op.cit.)

onderzocht, en zij kwamen tot de slotsom dat onder de geschikte omstan-

digheden het eigen oordeel sterk samenhangt met andere criteria en dat

het eigen oordeel niet verdachÈ is, Iouter omdat het subjektief is (zíe

ook Crandall, L976). E/m & AuId (op.cit.) maken aan het eind van hun

artikel duidelijk welke de belangrijkste voorwaarde is voor het totstand-
komen van een goede zelfbeoordeling. Deze voorwaarde is, dat de eigen

toekomst niet van het uitgesproken oordeel afhangt. Mensen zijn dus

blijkbaar redelijk in staat om hun eigen qedragingen of prestaties te
beoordelen. Voor POF houdt dit in dat mensen in staat geacht mogen wor-

den om ook hun persoonlijk funktioneren te schatten, mits er geen direk-
te en individuele sankties aan verbonden worden.

2.5 Funktioneren, gezondheid en ziekteverzuim

Aspekten van de gezondheid hebben tegelijk twee verschillende beteke-

nissen: voorwaarde voor het verrichten van arbeid en gevolg van het ver-
richten van arbeid. Het is echter weinig zinvol bij voorbaat een keuze

te doen tussen die twee mogelijke betekenissen. Een keuze is niet te

2)

3)
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funderen, ook omdat in de bedrijfsgeneeskunde geen aanvaarde theorie is
over de relatl-e tussen funktioneren en gezondheid. In eerste aanleg

vatten we de gezondheid op al-s één van de vele aspekten van het funktio-
neren. Hiervoor is steun te vinden bij Kuiper (1972) volgens wie ook

het ond.erscheid tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid weinig

opheldert. Verder kan getwijfeld worden aan de zinvolheid van het onder-

scheid tussen gezondheid en klacht als het gaat om het funktioneren van

personen of groepen (tvink & Zielhuis, t975). Witsenburg (t977) konklu-

deerde dat " . gezondheid niet te definiëren is in objektieve crite-
ria, maar veeleer een persoonlijke ervaring is". Deze opvatting is in

harmonie met de ontwikkelde opvattingen over het persoonlijk funktioneren.

In POF wordt de werknemers ook gevraagd uitspraken te doen over het per-

soonlijk funktioneren alsmede over de eigen gezondheid. Hoe verhoudt zich

nu dit gezondheidskundÍg gezichtspunt tot de meer somatisch gerichte

tlpen van medisch onderzoek die zijn onderscheiden door Sackett & Holland

(1975), te weten:

screening: een onderzoekende instantie neemt het initiatief om

in een populatie een ziekte op te sPoren in een vïoeg stadium;

case finding: het opsporen van een bepaalde afwijking bij per-

sonen die voor een ander doel naar de arts toekwamen;

diagmostiek, en

epidemiologisch onderzoek, d.w.z. dataverz^meling in een steek-

proef ten einde nieuwe kennis te ontwikkelen, niet primair ter
bevordering van de gezondheid van de personen in de steekproef.

Gaan we de rij af dan blijkt POF niet te slaan op screening, dat wiI zeg-

gen het opsporen van welomschreven ziekten. Eet gaat bij POF evenmin om

case finding: de rÍÍerknemers komen niet voor de behandeling van een klacht

of kwaal. Diagmostiek komst dan ook helemaal niet ter sprake. Is het dan

een vorm van epidemiologie? Meestal wordt epideniologisch onderzoek niet

zo strikt opgevat als hierboven is omschreven. Bij Sackett & Holland

(1975) bijvoorbeeld wordt a€rn personen bij wie verdachte gegevens aan

het licht kwa.nen, aangeraden naar hun huisarts te gaan. Misschien dat

het begrip gezondheid zo op aanvaardbare manier in POF te plaatsen is.

Het gaat bij POF bij het verzarnelen van gezondheidsgegevens immers niet

in de eerste plaats om het vinden van ziekten of zieken. Centraal staat

het winnen van kennis die onder andere de bedrijfsarts ondersteunt in

zijn taak. AIs daarbij aanleiding gevonden wordt om een deelnemende werk-

nemer nader te onderzoeken, dan zal de bedrijfsarts naar eigen inzicht
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handelen. !Íellicht kunnen we zo in stappen komen tot de afgrenzing van

risikogroepen l^Iaarop wel een screening kan worden verricht, namelijk
door:

1) na te gaan in hoeverre de in het POF-onderzoek geuite klachten be-

trekking hebben op ook feitelijk aanwezige aandoeningen of afwij-
kingen;

vervolgens vast te stellen of er aandoeningen bij zijn die in vol-
doende frekwentie voorkomen om een gericht onderzoek in te stellen,
en

3) als ook dat het geval is, te proberen de groeperingen af te grenzen

waarbinnen een geqJeven afwijking duidetijk vaker voorkomt dan in
andere groepen.

Het moet echter duidelijk zijn dat deze werkwijze in strikte zin buiten

het domein vEIn POF ligt; POF kan er wel aanleiding Èoe zijn.

Iiíat betreft de relatie van funktioneren met ziekteverzuim kan de opvat-

ting van De Groot (t971) worden oversJenomen, dat de bestrijding van het

ziekteverzuim een instelling van de bedrijfsarts vereist die hij niet
mag hebben, omdat dit de vertrouwensrelatie met de werknemers kan onder-

mijnen. Hierbij sluit de mening van Jongh (t971) aan, dat de bemoei-

enis met het ziekteverzuim gericht moet zijn op de oorzaken ervan d.oor

het wegnemen van schadelijke invloeden in de werksituatie en het bevor-

deren van de gezondheid. Men hoeft er niet van uit te gaan dat de arbeid

of de situatie ideaal of onaantastbaar is. Het is de opgave van de be-

drijfsarts konstruktieve kritiek te leveren op de arbeidssituatie. Hier-
mee is tevens de plaats van een POF-onderzoek in relatie tot het ziekte-
verzuim gemarkeerd. Binnen een POF-onderzoek kan het ziekteverzuim een

indikatie van onwelbevinden en van persoonlijk disfunktioneren zL)n,

doch het is zeker niet een doel van onderzoek.

PoF isr vrèèr het om de gezondheid van werknemers gaat, een onderzoek

om aanwijzingen voor eventuele samenhangen tussen de arbeid en de ge-

zondheid te kunnen opsporen. Dat het daarbij om variaties in de gezond-

heid gaat, die overslegend buiten het gebied van de pathologie liggen,
ligt voor de hand.

2-6 Voorwaarden voor het onderzoek

Met het onderzoek

zochten gebaat te
naar funktioneren onder werknemers

zijn. De onderzoeksgegevens zullen
dienen de onder-

derhalve infor-
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matiever moeten zijn dan de gebruikelijke barometers voor het personeels-

beleid, zoals de omvang van het personeelsverloop, het ziekteverzuim, de

produktiviteit, het aantal klachten en het aantal konflikten (Nabbe,

1974). De onderzoeksgegevens moeten ook aanwijzingen geven voor de kwa-

Iiteit van het beleid en suggesÈies aanreiken voor te nemen maatregelen

ter verbetering van de arbeidssituatie. Orn deze voorwaarden zo goed mo-

gelijk te vervullen is een procedure nodig met betrekking tot de uitvoe-
ring van het onderzoek. De stappen vau.t de procedure kunnen in hoofdlij-
nen aansluiten op de voorwaarden die onder andere door Mastenbroek (t974)

worden gesteld aan onderzoek. Aangepast aan die positie van POF zijn
dit de volgende:

aan iedereen moet duidelijk zijn welk doel het onderzoek heeft;
de onderwerpen die bestreken worden door het onderzoek moeten

de betrokken partijen direkt raken;

werknemers en bedrijf rneten erop kunnen vertrouwen dat degene

die het onderzoek verricht dat doet in het belang van alle be-

trokkenen;

er moeten mogelijkheden zijn dat konklusies en aanbevelingen

uit het bedrijfsverslag leiden tot verbeÈeringen in de werk-

situatie.

Dit is samen te vatten in één zin: alle betrokkenen moeten belang heb-

ben bij het onderzoek wil het van de grond komen (Taylor, t977). ,Iongh

(1965) belicht dit vanuit een andere kant met betrekking tot een be-

drijfsgezondheidsdienst: een goede introduktie van dergelijk onderzoek

is noodzakelijk, evenals een gevestigde vertrouwenspositie van de BGD.

Bij wantrouwen van werknemerszijde ten opzichte van wat er met de gege-

vens gedaan wordt is de kans groot dat de onderzoeksgegevens waardeloos

zL1n. Een voorwaarde is eveneens dat er met de onderzoeksuitkomsten iets

ten goede wordt gedaan in de arbeidssituatie. Dit brengt mee dat ieder-

een kennis moet kunnen nemen van deze uitkomsten, zodaÈ ieder kan vast-

stellen wat de relatie is tussen de uitkomsten en de latere gebeurtenis-

sen, tussen de konklusies uit het onderzoek en het later geformuleerde

beleid. Op een of andere wijze zal het onderzoeksverslag toegankelijk

moeten zijn voor allen in het bedrijf. Daarmee krijgt POF het karakter

van een "survey-feedback", dat wil zeggen terugkoppeling naar de betrok-

ken deelnemers van onderzoeksgegevens. Zie hierover ook Alderfer (1977)

en van Kesteren 0978).
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Konsekwenties van onderzoek

Het bedrijf dat een onderzoek naar het funktl-oneren begint, moet willen

instaan voor de gevolgen erv;rn en de kosten aanvaarden. De betrokkenen

moeten echter oogr hebben voor de beperkingen van de nogelijkheden waar-

binnen een bedrijf opereert. Breuer (1970) stelt: "Zelfs het meest on-

schuldige onderzoek - en de meeste organísatie-onderzoeken zijn hele-

maal niet zo onschuldig - roept een aantal reakties en vragen op bij

de mensen die rechtstreeks bij het onderzoek hlorden betrokken, maar ook

bij de andere mensen uit de organisatie, die bijvoorbeeld over het on-

derzoek horen spreken, die de onderzoeker door de organisatie zien gaart

en dergelijke. Vooral bij massale enquétes moeten bijvoorbeeld de ver-

wachtinqen niet worden onderschat, die men wekt als men de gelegenheid

geeft zijn grieven eens te uiten. AIs er dan op korte ternijn niets

aan de oplossingen vÍordt gedaan, is een belangrijk effect van het onder-

zoek dat vage gevoelens van onbehagen in frustraties l.Torden omgezet".

Het is dus zaak het POF van tevoren, bij iedereen te introduseren en in

een realistisch perspektief te laten zien. Wil men verbeteringen, dan is

onderzoek aeugewezen, maar onderzoek op zich maakt niet de vervulling

van elke wens mogelijk. Er is nog een ander voorbehoud. Hierboven werd

uitgegaan vErn een direkte relatie aanbeveling-wijziging in werksituatie.
pOF is een methode víaarin vele werkaspekten de revue passeren. Hierin

is een uiterste precisie onmogelijk. Het is daarom in te denken dat POF

voor bepaalde ondernÍerpen of problemen fungeert a1s een vooronderzoek,

een aktiviteit die richting geeft aan nader onderzoek. Dit nader onder-

zoek kan dienen als middel tot specifikatie van het met POF gevondene,

maar ook ter kontrole: is wat gevonden werd juist of is het op korrekte

wijze geinterpreteerd? Zo beschouwd kan POF ondersteunend zijn en rich-

ting geven aan veranderingen in de arbeidssituatie.
Nog een onderscheid dat getroffen kan worden bij onderzoek is de inwin-

ning en vervrerkingf van informatie enerzijds en het begeleiden van

een veranderingsproces anderzijds (Schotten e.a., t975'). Evenmin als

bij de individuele bemiddeling of hulpverlening is ook op bedrijfs-

niveau niet bij voorbaat aan te geven waaruit een eventuele begeleiden-

de rol voor POF zou moeten bestaan. Het is op voorhand niet aan te geven

welke veranderingen na een ronde onderzoek doorgevoerd worden in een

bepaald bedrijf. De rol voor POF ís primair d.ie van het siqnaleren en

suggereren van maatregelen, niet die van het doorvoeïen of helpen door-
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voèren van maatregelen. In te denken Le dat een onderzoekslnstantl,e zlch

samen met het bedrljf Ln een vroeg stadLru op de hoogte stelt van de mo-

geliJkheden van profesalonele begeletdtng van de follow-up en tevens met

het bedrLJf werkt aan het scheppen van de ,rdorwaaraen yÍaaronder een doel-
gerichte oplossJ.ng van knelpunten en verbeterlng vaÍr eventuele problemen

ín de arbeldssituatie nogeltJk worden.
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IIET BEGRIP FUNKTIONEREN EN ZIJN RAAKVLAKKEN

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele begrippen besproken die raakvlakken te

zien geven met het begrip funktioneren. Aangegeven wordt in welke op-

zichten er verschillen zijn en in hoeverre bepaalde elementen vanuit de

theorieën, die bij de betreffende begrippen horen, bruikbaar zijn voor

onderzoek naar funktioneren. Eerder is aI gesteld dat POF beoogt recht

te doen aan zoveel mogelijk aspekten v.u.t de arbeid en de arbeidssitua-

tie voor zover ze bijdragen aan het inzicht in het persoonlijk funktio-
neren. De onderwerpen die niet aan de orde zullen worden gesteld zijn

onder meer die welke niet direkt van invloed kunnen zijn op de konkrete

werksLtuatie. Voor zovet onderwerpen wel opgenomen worden zaL er troulÍíens

een kompromis moeten víorden bereikt tussen de breedte van te bestrijken
onderwerpen ("bandbreedterr) en de uitdieping Per onderwerp. Schouten

(1974) bijvoorbeeld, deed een studie naar zelfstandigheid en inspraak,

waarbij alleen al 87 vragen nodig hraren om één onderwerp te vullen. Van

uitdieping per onderwerp op deze schaal kan bij een "breedbandige'r me-

thode als POE geen sprake zijn. Men moet de methode ook kunnen toepassen

binnen een redelijk tijdsbestek.

3.2 Belasting en belastbaarheid

Kuipers, Tordoir e.a., (L972) vatten een diskussie samen die bedoeld

was als eerste uitwerking van een POF-koncept'. Daarin wordt het rsoma-

tisch funktioneren' opgevat als d,e verhouding trrssen belasting en be-

Iastbaarheid. In aI zijn eenvoud heeft deze opvatting het voordeel dat

hierin impliciet rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van schade

aan het individu. Het model van belasting en belastbaarheid vooronder-

stelt dat uitwendig een aantal belastingen is te onderscheiden en te
meten, en inwendig een aantal korresponderende belastJraarheden. Goed

funktioneren komt dan neer op afwezigheid vau-t wanverhoudingen tussen

elk van de specifieke belastingen en belastbaarheden. Meer in detail
kan men het belastingrmodel uiteengezet vinden door Ettema (1973), in
het kader van een algemene diskussie over dit model. Deze diskussie

leidde niet tot een gemeenschappelijk standpunt. Zo wilde Zielhuis
(1973) het begrip belasting en belastbaarheid toegepast zien in de hele

sociale geneeskunde, terwijl,Jongh (1973) zich aanmerkelijk gJereserveer-

der opstelde. Jongh's argnrmenten zijn dat alle systemen tegelijk worden
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belast, doordat ze in hun funkties onderling afhankelijk zí)n, zodat

er eigenlijk naar één, niet meetbare, totale belasting bestaat.'Verder

voert hij aan dat het model in wezen van toepassing is voor Iichamelijk
zware arbeid en dat dit soort vÍerk steeds minder voorkomt. Proberen we

een konklusie te trekken, dan kan, gezíen in het licht van het model van

belasting en belastbaarheid, iemands funktioneren door de beugel indien

er geen aanwijzingen zijn dat hij nadeel of schade zal ondervinden door-

dat de arbeid zijn vermogens te boven zal gaan. Het belastingmodel

stelt dus een heel elementaire eis: geen schade door het werk. Men gaat

echter te ver door "geen schade" gelijk te stellen aErn "goed funktio-

neren". Het is een voorwaarde voor goed funktioneren en daarom niet di-
rekt van toepassing voor POF.

3.3 Stress en roltheorie

In de hierboven bedoelde serie artikelen over het belastingrmodel brengt

!{ink (1973) ook het stress-begrip naar voren in beide gebruikelijke va-

riëÈeiten, narnelijk het fysiologische en het psychologische begrip

stress. Beide hebben gemeen dat het een reaktie betreft op een feite-

lijke of een verwachte schadelijke inwerking op het organisme. Hier kan

hetzelfde t)rpe bez$raar tegen worden ingebracht a1s tegen het belasting-

model: stelt men de afwezigheid van dreiging (de afwezigheid van stress)

gelijk met goed funktioneren, dan stelt men een veel te lichte eis, want

i.ndien stress aanwezig is, dan funktioneert de persoon zeker niet goed

en bij afwezigheid daarvan weten we het eenvoudig niet. Daarnaast komt

een bezwaar van logische aard: stress is, hoe overigens ook gedefini-

eerd, een a-specifieke reaktie op een groot aantal mogelijke invloeden.

Gesteld dat het aI mogelijk is om van een persoon vast te stellen of

hij onderhevig is aan stress of niet, dan valt bij een positieve uit-

slag principieel geen konklusies te trekken over de aard van de oor-

zaken. Stress is ondanks de populariteit van het begrip geen praktisch

bruikbaar koncept. Een instrument ats de VOEG (Vragenlijst voor Onder-

zoek van de Ervaren Gezondheidstoestand) van Dirken (1969) zal dan ook

niet kunnen worden toegepast als een schattingrsmethode van het funktio-

neren.

Men kan het verschijnsel arbeid in organisaties ook beschouwen met be-

hulp van de roltheorie in samenhang met stress. Kahn e.a., (1964) stel-

len als doel van deze benadering: het ontwikkelen v€rn een organisatie-

theorie of tenminste van een koncept ter beschrijving en analyse r,àn
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organisaties. Het rolbegrip is daarbij een middel om gegevens op ver-

schillende niveaus (individu, kleine groep en organisaÈie) tegelijk te

behandelen. POF is geen organisatieonderzoek of organisatietheorie, het

voor\^rerp van onderzoek is de individuele werknemer en niet de afdeling

of de organisatie. Dit sluit niet uit dat gegevens varn personen worden

geaggregeerd met betrekking toÈ een afdeling, bedrijf of een ërndere in-

deling van werknemers. Bedoeld is aI]een, dat de primaiïe gegevens be-

trekking hebben op het individu. Voor zover de roltheorie nu betrekking

heeft op de werknemer kqnt hij alleen neer op een specifikatie van mo-

gelijke problemen. Het meest algemene begrip is de rolstress, die onder-

verdeeld kan worden in rolonduidelijkheid en rolkonflikt. Ook kan ver-

fijnder onderscheid worden gemaakt, bijvoorbeeld naar konflikten tussen

de "zenders" van de rollen, tussen de onderscheiden eisen van één enkele

rolzender, tussen verschillende rollen Van één persoon en tussen de

persoon en zijn rol. Het voor POF relevante deel van de roltheorie is

een eenvoudige klassifikatie van een bepaald soort moeilijkheden in het

werk. Daarbij komt dat algemene maten voor rolkonflikt en rolonduide-

lijkheid, zoals die van Rízzo e.a., (1970) of d.e door Van Dijkhuizen a

Reiche (1976) bewerkte vragenlijst van Kahn e.a., (1964), waarschijn-

Iijk meer verhullen dan verduidelijken. ZLe Miles & Perreault (1976) en

Miles (1977). De konklusie hieruit voor POF is dat konflikten en ondui-

delijkheden in het werk aspekten zijn welke in het onderzoek moeten wor-

den betrokken.

3.4 Motivatie, satisfaktie, prestatie en beloning

In het arbeidsproces vindt een ruil plaats van arbeid tegen een beloning.

Hierbij is het eenzijdig om alleen te denken in termen van beloning in

ruime zin, zoals in wezen gedaan wordt door behoefte-theoretici als

Maslow (1954), Huizinga (t974) en Tosi a Lindamood (1975)*, of alleen in

* Men poneert a1s hoogste niveau de behoefte aan zelfverwerkelijking. Kunnen we echter verwachten dat de

arbeid voor wiè dan ook een nogelijkheid tot zelfverwerkelijklng moet zijn? IndÍen het standPunt zou
zijn dat dlt niet hoeft, dan kan de vraag gesteld worden of men in PoF zelfvetrerkelijking Cus niet
belangrijk vindt. MeÈ ja of nee is hierop niet te antwoorden, want wat voor een bepaalale trErsoon be-
tangrijk Is, kan hij het best zelf uitmakèn. Dat betrefÈ ook de vraag of hi-j belang hecht aan zelf-
vetrerkelijklng in de arbeidssituatie. Voor zover hij dat aloet is er overigens geen lDethode aan te
geven waarlangs alat doel bèreikt zou kunnen worden, 1os van wat de persoon ervaart als korikrete te-
kortkomingen of frustraties ln zijn werk. Het streven naar de nogetijkheid tot zelfontplooiÍng j-n de
arbeid verdient alLe syrpathie, het gaat echter te vèr te denken alat het daarom ook aIs afzonderlijk
objekt van onderzoek opgevoeril met \íorden in het PoF-progra:Ima.
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termen van d,e gebruikelijke personeelsbeoordeling. Men dient, ervan uit
te gaan dat de werkgever en individuele víerknemer rechten en plichten
hebben. Beiden hebben baat bij de verbintenis, maar beiden moeten daar-

voor een offer brengen. Nieuws zal dit niet zijn, het moet alleen niet
uit het oog verloren worden. Voorbeelden van hiermee verenigbare opvat-

ting zijn te vinden bij DaniëIs (1958), die geschiktheid voor en plezier
in de funktie onderscheidde. Super (1963) sprak vaÍl tevreden en sukses-

volle werkers en Lofquist & Dawis (1969) theoretiseerden in termen van

wederzijds voldoen aan elkaars eisen door werkgever en werknemer. Uit
deze voorbeelden blijkt aI dat aan de arbeidende persoon uiteenlopende

ervaringen of toestanden worden toegeschreven als plezier, tevredenheid en

voldaanheid. Schwab & Curnmings (1970) §Íeven een overzicht van de stand

van zaken met betrekking tot theorie en onderzoek van de relatie tussen

arbeidsprestatie en arbeidstevredenheid. Wie dacht dat de zaken eenvou-

dig zouden liggen (bijvoorbeeld: "een tevreden werknemer levert goede

prestaties") komt bedrogen uit. Het is niet duidelijk wat precies de

invloed is van tevredenheid op de arbeidsprestatie. Het is zelfs niet
uitgesloten dat een zekere ontevredentreid nodig is om tot een goede pres-

tatie te komen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de causale relatie an-

dersom ligt. In dat geval bepaalt de arbeidsprestatie de arbeidstevre-
denheid. Bovendien is het nog aannemelijk dat de relatie tussen tevre-
denheid en prestatie een indirekte is, waarbij vele andere gegevens de

relatie rneebepalen. Eén van de aanbevelingÍen van Schwab & Cr:rmings

( 1970) om de zaken helder te houden is studies van tevredentreid en ar-
beidsprestaties gescheiden te houden.

ïn onderzoek naar persoonlijk funktioneren gaat het er niet om de satis-
faktie van de werker te meten. POF wil niet komen tot een schatting van

een veronderstelde gemoedstoestand van de persoon en IrEt name niet tot
een schatting van een emotionele zoals bij tevredenheidsonderzoek gebrui-

kelijk is. Een van de definities van arbeidstevredenheid luidt: "Job

satisfactions are feelinqs or affective responses to facets of the

situation" (Smith e.a., 1969). Bij het onderzoek naar het funkÈioneren

echter zijn de emoties van sekundair belang. Net zo min als bij de chef

gevraagd wordt naar zijn ontroeringen bÍj de beoordeling van zijn mede-

werkers, is het nodig of zelfs maar gerÍÍenst om bij het persoonlijk funk-

tioneren in te gaan op de emoÈies vëur de werknemers. Dit houdt niet in

dat de emotionele kant van het fr:nktioneren ont*end wordt. Anders echter

dan bij tevredenheidsonderzoek en de daaraan ten grondslag liggende the-
orieën vormen niet emoties maar cognitieve fr:nkties hier de bouwstenen.
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pOF is te beschouvren als een systematische methode van registratie van

de evaluatieresultaten van de werknemers die hun eigen arbeid en arbeids-

siÈuatie met hun persoonlijke maatstaven waarderen. Trouwens bij dit

tlpe onderzoek is te verwachten dat grotere aantallen werknemers tegelijk

zulLen wo:sden benaderd. Het is dan waarschijnlijk uitgesloten om verant-

woord om te gaan met de emoties van alle betrokkenen, als d.eze doelbewust

zouden worden aangleroerd. Een andere overweging is dat emoties momentaan

van karakter zijn, dus logischerwijs niet representatief zL)n voor de

situatie over langere tijd (Hermans & Tak van de Ven, 1973).

Nu de vraag naar de relatie tussen POF en arbeidstevredenheid aan de

orde is geweest moet ook in het kort op het begrip arbeidsmotivatie wor-

den ingegaan. Motivatietheorieën verklaren waarom mensen onder meer wil-

len arbeiden en geven aan langs welke rrregen men hen tot gewenste presta-

ties kan brengen. Zij liggen daarmee dus buiten het terrein dat door POF

bestreken wordt. Toch is de beloning, ook aI menen Miner & Dachler (1973)

dat er een verschuiving is van het uitgangspunt in de behoeften van men-

sen naar de eisen van de taak en werkomgeving als motivatoren, een aspekt

van de motivering dat wellicht voor POF aandacht verdient. Over beloning

is veel geschreven (Thierry, 1969i Lawler, L971). Varianten van zulke

theorieën worden behandeld door Pritchard (1969). Voor POF bruikbare

elementen zijn vragen over de biltijkheid van de beloning ten opzichte

van de arbeidsprestatie. Men bedenke hierbij dat

- veel lonen vastliggen in een CÀo;

- de kans bestaat dat men door te vragen suggesties wekt die niet
verlderkelijkt kunnen wordenr €r1

- volgens Johnston (1975) aangenomen kan vrorden dat, wanneer het

werk oninteressant en onbevredigend wordt, de werknemers gepre-

okkupeerd raken met de salariëring; vaak is de beloning de eni-
ge kompensatie die overblijft, als werk en werkomstandigheden

als onveranderlijk worden beschouwd.

3.5 organisatieklimaat

Sommigen onderscheiden naast tevrederiheid ook nog organisatieklimaat,

dat volgens Schneider (t975) neerkomt op een globale beschrijving van

de externe situatie. Fetter & Bethe (1958) spreken van "het moreel in

het bedrijf". Het organisatieklimaat zou op te vatten zijn als een ab-

straktie of labeling van een specifieke verzameling praktijken en pro-

cedures in een organisatíe. Zo wordt het er niet begrijpelijker op,
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want men zou denken dat het klimaat pas interessant wordÈ zodra er een

waarderinS bij gegeven wordt door de beÈrokken werknemers: is het kli-
maat al dan niet behaaglijk. Het begrip organisatieklimaat van Schneider

lijkt d.us evenmin als de begrippen motivatie en satisfaktie geschikt om

als uitgangspunt voor POF te fungeren. Dat de begrippen arbeidstevreden-
heid en organisatieklimaat niet op zLch,zeLf staan blijkt uit een studie
van O'Reilly & Roberts (t975). De arbeidstevredenheid bleek meer kenmer-

kend te zijn voor de organisatie dan voor de individuen binnen die orga-
nisatie.
Het is zaak, zo zorr de konklusie kunnen zijn, de goede kanten van deze

begrippen te kornlcineren en te gebruiken. Het gaat hierbij om waarderingen

van externe toestanden, die door individuen gegeven worden en waarbij
gemeenschappelijke waarderingen vEul bepaalde aspekÈen empirisch moeten

blijken.

3.6 Stijl van leidingqeven

Bij POF. dient een keuze te worden gemaakt uit verschillende tlpen gege-

vens. Voor die keuze zijn twee richtlijnen aan te geven. Eerder werd

gesteld, dat POF als taak heeft een schatting te geven van het funktio-
neren; het gaat niet om een toetsing of om een verklaring van het ge-

vondene. Verder dient het onderwerp beperkt te blijven tot die facetten
van het ïderk waarvan aannemelijk j-s dat de werknemer ze herkent en dat
hij er een waardering over kan uitspreken. Nemen we als voorbeeld,;de

leiderschapsstijl, die van invloed kan zijn op iemands funktioneren.
Zouden we hier enigszins dieper op in willen gaan, dan zoud.en we gebruik

kunnen maken van een vragenlijst van Mulder e.a. (L977), maar die ormrat

alleen al een 100 vragen. Bovendien is de vraaq niet welke stijl een

bepaalde leider heeft, heÈ gaat erom of een werknemer in zijn funktio-
neren gesteund, althans niet gehinderd wordt door zijn chef. Daar komt

bij dat het gedrag van een leider afhangt van diens persoonlijkheid, van

zijn situatie binnen de organisatie en van invloeden uit de omgeving van

de organisatie (Pfeffer, L973; Barrow, t976i De Sitter , L97O). Aan de

persoonlijkheid is weinig te doen, evenmin aan de invloeden van buiten-
af. Een mogelijkheid is wel, de situatie van een leider binnen de orga-
nisatie te wijzigen. Deze opvatting is ook bij Fiedler (t967 ) te vinden.

Ook kan worden gedacht aan het geven van meer inzicht aan leidinggeven-
den in hun eigen funktioneren en dat van anderen met wie ze samenwerken.

McCall (t976) wees onder meer op de neiging om bij leiderschapsstudies
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voortijdig te hlpothetiseren en met oplossingen te komen vóór het pro-

bleem geidentificeerd is. lrlat POE. betreft, brengt het voorgaande mee,

dat geen bestaande theorie over leiderschap verwerkt wordt. WeI dienen

kwesÈies van leiderschap aan de orde te komen, maar het aksent hoeft

er niet op Èe liggen. Zo kunnen uitvoerenden hun chef waarderen, de chef

zijn superieuren en bij elk hiërarchisch niveau, behalve het laagste,

kunnen de eigen uitspraken van een leidinggevende geÍnterpreÈeerd worden

in het licht van de uitspraken v;u.1 zijn ondergeschikten over hem.

3.7 De organisatie als geheel

Ligt het loon en zijn vaststelling voor een deel in de kollektieve

sfeer (zie paragraaf 3.4), ook andere onderwerpen zijn minder geschikt

voor het ondenrragen van individuetre werknemers. Het Instituut voor

Toegepaste Sociologie (ITS, L973) verrichtte een studie over de onder-

nemingsraad en hanteerde daarbij een indeling naar onderwerpen, víaaraan

direkt te zien is welke onderwerpen meer in de gemeenschappelijke over-

Iegsfeer en welke meer in de sfeer van het individuele funktioneren

liggen.
De fiíanciëIe, kommerciëIe en juridische aspekten van de onderneming,

de meeste technisch-organisatorische onderwerpen, het grootste deel

van het personeelsbeleid, van de arbeidsvoorvÍaalrden en de overlegstruk-

turen zijn als onderwerp niet aan iedereen te vragen in een interview-

of enquète-situatie.
De bedoeting van POF is niet de ondernemingsraad te dupliceren. Kollek-

tieve problernen moeten kollektief worden behandeld, daar víaar ze tltuis

horen. Onderwerp van POF zijn wel de werkaspel',ten die aanwijsbaar zijn

in de konkrete werksituatie en die de lÍÍerknemer direkt raken in zijn

funktioneren. Toegepast op de klassifikatie van het ITS (1973) betekent

dit dat van het technisch-organisatorisch aspekt bijvoorbeeld die aspek-

ten vervallen, die niet direkt met iemands dagelijkse werk te maken heb-

ben. Hoe een bedrijf inEedeeld is in afdelingen is, zo gezíen, meestal

niet direkt van belang voor iemands persoonlijk fu:tk-tioneren..!Íè1 van

belang is daarentegen of de voortgang van het eigen vrerk beter of slech-

ter zou lopen bij een wijziging van een deel van de organisatie. Even-

eens lijkt belangrijk te zijn hoe de taakverdeling qeregeld is en of de

juiste middelen voor de taakuitvoering ter beschikking staan. De doel-

stellingen van het personeelsbeleid staan ook betrekkelijk ver af van

het dagel-ijk funktioneren van de r^rerknemer. Het heeft wel zin vragen te
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ontwerpen die betrekking hebben op uÍtvLoeisels van het
waarvan aannenelijk is dat ze een willekeurlg werknemer

waarbiJ die werknemer een zLnnig oordeel kan uJ.tspreken.

3.8 CentralLteLt van arbeid

personeelsbeleid,

iets zeggen en

Gegeven een ultgangspunt waarin men nlets van een persoon weet, is de

\zraags hoe goed funktioneert hiJ of zij? BiJ deze onderzoeksvraae1 zou

naar het relatief belang van de arbeid 1n de persoonlijke existentie
kunnen worden gevraagd; het is echter de vraag of dit de moeÍte zou

lonen. Williams e.a. (1975) mal<en aannemelljk dat tussen een aantal le-
vensgebieden, te weten: beroep, gezin, rell-gie, vrije tijd, politiek en

![onen, het beroep en het gezin steeds de eerste en tweede plaats de1en.

De arbeid neemt dus altiJd een centraLe plaats in.

Een begrip dat verwant is aan de centraliteit van de arbeid is vervreem-

ding. De definlties van dÍt begrrip ziJn echter vaag, men kan er alle
kanten mee op (zie Kohn, 1.976) en verder vond Payne (1974) daÈ vervreem-

dingsscores niet sanenhangen met het tlpe werk of met het bedrJ-jf waar

men werkt. De konkLusie is, dat vervreemding voor praktische doeleinden

een moeilijk brutkbaar begrip ls. Er zijn dus redenen om niet met varia-
belen te víerken als centralit-eit van de arbeid in het bestaan en ver-
vreeding.

3.9 Werk en privéleven

Irapoport & Rapoport (1965) ontwLkkelden een schema om de invloeden van

het werk op het privéleven en dÍe van het privéIeven op het werk te be-

studeren. POF betreft prtmalr de arbeldssituatle en nÍet het onderzoek

van de privé-omstandt$eden. Daarom zal wel worden J.ngegaan op de rela-
tLe tussen het werk en het prLvéIeven, maar sledtÈs sumler en niet neer

dan noodzakeltjk.

3.10 Konklusies

lpen aanzien van de betekenis van de begrrippen die in dit hoofdstuk zijn
behandeld voor de methode van onderzoek naar het persoonliJk funktione-

ren luidt de konkLusle dat geen van deze voldoet aIs enig theoretisctt

uLtgangspunt. PersoonliJk funktÍoneren Ls op te vatten als een muLti-

dimensioneel begrip, dat is op te bouwen uit gezichtspunten en onder-

\^rer?en, welke \roor een deel aansluitsn op de behandelde begrippen en
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theorieën. fn het volgende hoofdstr:k staat meer over de operationalise-

ring van het begrip persoonlijk funktioneren.
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UITWERKING VAN DE GEZÍ"CHTSPUNTEN GEZONDHEID, VíERK EN

WERKOMSTAND I GHEDEN

4.t Inleiding

De ontwikkeling van psychologische schalen begint vaak net het verzame-

len van een "itempool" (De Groot, t961; Wilde, l97Oi Dirken, 1969) . De

testontwikkelaar zeL zíc}r aan het lezen en verz€rmelt een groot aantal
vragen, die het gebied dat bestreken moet word.en zo goed mogelijk dek-

ken. Vervolgens legt hij de vragen voor aan sÈeekproeven van personen

en aan de hand van de statistische samenhangen tussen de antwoorden en

van de antwoorden met andere geElevens maakt hij een selektie uit de oor-
spronkelijke verzameling vragen, dat is dan de test of de schaal. Als
iemand met de hier aangeduide methóde van empirisch wieden uiteindelijk
met een lijst met bijvoorbeeld 100 vragen wil uitkomen, kan hij met

bijvoorbeeld 500 vragen beginnen. Daar zitten ltraarschijnlijk wel 100

goede bij. De afname van de aanvankelijke itempool duurt aanmerkelijk
Ianger dan de afname van de uiteindelijke schaal. Als $re aan werknemers

alle relevante aspekten van hun werk willen Iaten waarderen, dan is
daarvoor veel tijd nodig. Aan werknemer en bedrijf kan echter in de prak-
tijk niet veel meer worden gevraagd dan ongeveer één uur. Het is dus

uitgesloten om een uitgebreide j-tempool uit te testen, het moet in één

uur kunnen. Essentieel is dan op zo verantwoord mogelijke manier clusters
veu,r vragen samen te stellen door proberenderwijs vragen toe te voegen

of weg te laten. Zie Matteson (1978). Een ongestruktureerde werkwijze

om iedereen in eigen woorden zich te laten uitspreken over zijn werk is
niet gewenst. Het gaat om vergelijkbaarheid: er is standaardisatie no-

dig, eenvormigheid in vragen, in kompositÍe en in scoring.
Vóór de instrumentontwikkeling is een aantal methoden van ond.erzoek be-

studeerd waarvan werd vermoed dat ze bruikbare elementen voor POF zouden

bevatten. Er is gezocht naar vragenlijsten over de gezondheid van werk-

nemers, hun werk en hun arbeidsomstandigheden.

4.2 De vragen over de gezondheid

De qezondheid kan met vier methoden benaderd worden:

1) door middel van lichamelijk onderzoek

2) door beoordeling van gedrag

3) door het verrichten vErn biometrische bepalingen en

4) door middel van een vragenlijst die een schatÈl-ng van de subjektieve
gezonCheidstoestand nogelijk rncet maken.
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Gezien het uitgangspunt van POF (zie hoof<lstuk 2 en in het bijzonder
paragraaf 2.5), waarin het persoonlijk funktioneren centraal staat,
spreekt het vanzelf dat in elk geval de methode wordt gebruikt waarmee

een subjektieve schatting van de gezondheidstoestand wordt verkregren.

Hiervoor is het stellen van vragen de aangewezen \^Ieg.

Wat het stellen van vragen over de gezondheid betreft, was het advies

van een kontaktgroep van bedrijfsarts"r,l) U"r" in te richten per diagno-

sekategorie of -systeem. Dit brengt mee dat er een scherp onderscheid

wordt aangebracht tussen L"_9_ite_ en hinder door het werk enerzijds en

aspekten van de qezondheid anderzijds. oe funktionele klachten, optre-
dend bij of door werkhoudingen, -bewegingen of -omstandigheden, krijgen
zodoende geen plaats bij de gezondheidsvragen, maar bij de betreffende
vragen over werk en werkomstandigheden. Verder zouden de vragen betrek-

kingr moeten hebben op de gezondheidstoestand omstreeks het tijdstip
van onderzoek en niet op een verder verleden.

Nu zijn er uiteenlopende vragenlijsten met betrekking tot de gezondheid

in omloop, sommige gericht op bijzondere aspekten van de gezondheid,

zoals het instnment van Timmers (1969) voor het opsporen van cardio-

respiratoire aandoeningen of de lijst van COPIH (197t) met betrekkingt

tot voornametijk ischaemische hartaandoeningen. Dergelijke specialis-

tische vragenlijsten zijn niet te gebruiken voor het gestelde doel van POF.

Uit hoofde van kostenbeperking is te verwachten dat de onderzochte per-

soon zelf zijn vragenlijst zal invullen. Daarmee zijn vragenlijsten als

die van Van den DooI (1960), die ingevuld moeten worden door de arts,
niet zonder meer bruikbaar. Hetzelfde geldt voor de lijsten Beek (1966)

die deels door de arts moeten worden inqevuld. Van den Dool & Spoelstra
(1972) lieten de invullingwelvolledig over aan de respondenten, maar

van hun 31 vragen betreffen slechts 13 de aktuele klachten. Een klini-
sche vragenlijst van Pais (t971) is zo uitgebreid, dat voor andere on-

derwerpen zoals het werk geen tijd overblijft. Een vragenlijst van

CARÀ (197t) is evenmin over te nemen, omdat deze is ingericht op onder-

vraging door een enquèteur. Een vragenlijst van De Ruigh (1973) was

weliswaar bedoeld voor invulling door de patiënten zeLf, maar de in-
houd richt zích op "chronische, niet op organische stoornissen berus-

tende klachten". Andere vragenlijsten zijn die van Àppels (1975) en

van van lrlely (1972). Het instrument van Appels, dat zou rxceten passen

1) De heren,J. BuIt, H. Hoo1boom, A.V. Roelofs, A.G.M. Staatsen en
W. de !Íijn
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binnen de preventieve geestelijke gezondheidszorg, is qua onderwerp

niet geschikt; dat van Van WeIy is bedoeld voor een andere doelgroep

(sollicitanten), hraarbij het aksent meer ligt op het verleden en op

algemene konditie dan op klachten per systeem. Burger & Víildervanck

(1974) komen in twee opzichten aan de eisen tegemoet met hun "Vragen-

lijst Arbeidssituatie"; deze lijst wordt door de betrokkenen ingevuld.

en is, waar het gaat om'rlichamelijke faktoren in de hrerktaakr', gleba-

seerd op een indeling naar rrorgianen". Naast algemene klachten zi jn er

vrasJen met betrekking tot de ademtraling, de circulatie, het bewegings-

apparaat, de huid en de overige tichamelijke klachten (op.cit. p.511).

Een bezwaar echter is dat het alleen gaat over klachten die optreden

tijdens of kort na heL werk of waarvan de oorzaak door de persoon zelf

in het werk wordt gezocht. Het gaat daarbij meer om fr:nktionele hinder

dan om aanwijzingen betreffende de gezondheid zelf. Dat past niet bij

het doel van POF om het werk en de daardoor eventueel veroorzaakte on-

gemakken gescheiden te behandelen van de gezondheid-

Ervan uítgaande dat de hier vermelde vragenlijsten bij benadering !{eer-

geven r^rat er op dit gebied beschikbaar is, is de slotsom dat zij niet
aan de doelstelling van POF voldoen. Geen van de aangetroffen vragen-

tijsten kan zonder meer r^rorden toegepast, het is blijkbaar zaak om een

voor POF geschikte vragenlijst voor gezondheidsklachten op te stellen.

Uitgangspunt ïías de hiervoor reeds genoernde indeling in diagrnosekate-

gorieën.

Na overleg met de bedrijfsartsen is verder de konklusie getrokken dat

het medisch onderzoek (biometrie en algemeen lichamelijk onderzoek)

van werknerers alleen dan zal plaatsvinden, indien de betrokkenen dat

gewenst achten.

In het medisch onderzoek onderscheidt men doorgaans het lichametijk

onderzoek en de biometrie. De uitvoering van het lichamelijk onderzoek

door de bedrijfsarts laat zich nauwelijks voórschrijven. IÍet enige wat

in dit opzicht zou kunnen worden gestruktureerd is dat de arts het Ii-

chamelijk onderzoek verricht aan de hand van een checklist met onder-

$rerpen ten aanzien r,{aarv€rn onderzoek gewenst is. AIs regel zal de arts

hierin echter zijn eigen werkwijze volgen.

Het biometrisch deel, het andere aspekt van het medisch onderzoek, laat

zich beter op gestandaardiseerde wijze uiÈvoeren, hoewel ook hiermee

nog sJenoeg problemen zí)n, bijvoorbeeld het probleem van systematische
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verschillen tussen laboratoria ten aanzien van de meetresultaten.

In bijlage I staat in het kort beschreven hoe in de loop van het onder-

zoek o.a. de gezondheidsvragen zijn opgrebouwd tot een deel van de vra-
genlijst naar funktioneren in de arbeidssituatie. Zíe voor de reest re-
cente vragenlijst bijlage II.

4.3 Vragen over werk en werkomstandigheden

§3r 3E!9rr s-grrsg 
-Y33 -g : -! 33E

Prien & Ronan (197L) wijzen erop d.at veel onderzoek in verband met de

arbeid gedaan wordt zonder dat rekening gehouden word.t met de aard van

de taak. Het belang van de nogelijkheid om samenhangen tussen beschrij-
vende funktiekenmerken en waarderingen van het funktioneren te kunnen

vaststellen is evident. Zonder dat is het alleen mogelijk om Èe schat-

ten hoe goed iemand er net zijn werk aan toe is. Met een koppeling van

beschrijvende en waarderende gegevens over de funktie is het bovendien

mogelijk om na te gaan wat de betekenis is van een bepaalde score voor

een bepaald tlpe fr:nkties. De beschrijvende gegievens stellen ons in
staat groepen fr.tnkties semen te stellen. Het is van belang de indivi-
duele gegevens in een breder Iicht te kuru:en plaatsen en daarmee meer

recht te doen aan de aard van die gegevens ten aanzien van bepaalde

specifieke kategorieën van funkties.
Hoe kan men te werk gaan? Het eenvoudigst zou zijn een alfabetische
IijsÈ aan te leggen van funktiebenamingen, en bij elke nieuwe werknemer

na te gaan of zijn funktie al in de lijst voorkomt. Volgens Guillon
(1977) kunnen twee funkties met gelijke benaming echter verschillen van

inhoud, zodat van d.eze benadering niets mag worden verwacht (en dan

zien we nog af van d.e mogelijkheid dat gelijke funkties in verschillen-
de bedrijven verschillende nermen hebben).

Een taxonomie is een nutÈige klassifikatie van verschijnselen (Leplat a

Pailhous, L971; Frederiksen, 1972), die verder arbitrair is. !{aar het

bij POF om gaat is niet een klassifikatie van individuen te maken, Inaar

één van de funkties in bepaalde bedrijfssituaties onafhankelijk van de

personen. Er zíjn taxonomieën voorhanden die onafhankelijk van de per-

soon zijn en die zich richten op fundamentele vermogens (bijvoorbeeld

reaktietijden, oog-hand koördinatie), maar dÍe geen betrekking hebben

op funkties zoals men die in de praktijk ziet (Fleishman, t967) en die
daarom niet bruikbaar zí1n. Hackman (1969) onderscheidt verschillende
wijzen van beschrijven van taken, namelijk in termen van de verstrekte
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opdracht, aan de hand van de vereiste gedragingen, van de waarneernbare

gedragingen en aan de hand van de vereiste vermogens. Een dergelijk
onderscheid fijkt duidelijker dan het is, want verstrekte opdracht en

en vereiste gedragingen kunnen verschillen, maar dat hoeft niet het
geval te zijn; de waarneembare gedragingen zijn een funktie van de ver-
eiste handelingen en de vermogens van de persoon. Bennett (1971) geeft
een klassifikatie die meer is gericht op de gedragingen van de werkne-

mer dëuf op de taak. De resulterende kaÈegorieën (zoa1s beslissen, pïà-
ten, procedures volgen) zijn weer zo abstrakt, dat een funktie er niet
goed mee in beeld kan worden gebracht. Klassifikaties in termen van

taakeisen en vaardigheden van d.e hrerknemer zijn die van het Rijksarbeids-
bureau (t952) en de Genormaliseerde Methode voor beschrijving en grade-

ring van werkzaamheden (DeskundigencommÍssie, 1959) . Dergelijke klas-
sifikaties zeggen aI helemaal niets over r^rat er in de funktie gebeurt

en zijn daarmee onbruikbaar voor het doel van POF. Dat geldt ook voor

andere methoden die als doel hebben het graderen van funkties voor het
vaststellen van de beloning of voor het rangordenen van het sociaal-

aanzien erv;rn. Zie voor een overzicht van gehanteerde methoden De Jong

& caillard (t971). Een werkwijze in dezelfde geest is het "professio-
gram" van de beroepen in het bouwbedrijf (BG Bouw, lg74), waarin de te
stellen keuringseisen worden vastgelegd; het gaat echter niet om een

keuring bij POF, zodaE ook het professiogram niet aan de verlangens

tegemoet komt.

De Position Analysis Questionnaire (PAQ) van McCormick, Jeanneret &

Mecham (1972) Iijkt. op verschillende punten aan de eisen te voldoen.

Hij streeft naar "terugTvertaalbaarheid" van de gegevens dj-e eruit voorÈ-

komen naar de oorspronkelijke taken (die te zamen de funktie vorrpn) en

hij is als vragenlijst af te nemen. Bij nadere lezing echter blijkt de

PAQ niet, zoals de naam sugigereert, af te gaan op de positie van de

werknemer in de organisatie. In feite is het een lijst, waarbij het
aksent ligt op de werknemer en diens losse gedragingen en niet op de

funktie. Dit vras ook aI het geval bij een eerdere methode van taak-
analyse van Mccormick, Cunningham & Gordon (1967); het I^Ias een keuze

van hen met als motief dat in het andere geval (dus het aksent op de

funktie) de analyse meer het taakontr^rerp of de werkorganisatie zou weer-

geven dan de tot stimuli en response te herleiden gedragingen. Het zal
zaak zLjr: te proberen een eigen klassifikatie te ontwerpen. Daarbij is
op dezelfde wijze a1s Hövels & Nas (L976) te werk gegaan: bepaal eerst
in welke sekÈor van een organisatie de vrerknemer geplaatst is en vervol-
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gens welke taken hij verricht. Voor de uitwerking van de klassifikatie
van taken in de vragenlijst, bijlage II.

Ee rL -elserLep:!3!9r ghe9el

Verschillende aspekten zijn aan het werk te onderscheiden. Smith e.a.
(1969) en Cross (1973) bijvoorbeeld onderscheÍdden in het werk de vol-
gende onderwerpen: het werk zeLf, de beroning, de bevorderingsmogerijk-
heden, de reiding en de kollegars. Vroom (Lg64; zonderde ook nog de

diensttijden of werktijden af als onderwerp. Anderen hebben ongeveër
dezerfde opvatting, bijvoorbeetd van der Berg e.a. (1970) , zi]. het dat
deze nog meer toevoegt. dan Vroom, namelijk tevredenheid met het bedrijf,
de interne opleidingen, de berangenbehartiging, voorts stress ars apart
onderwerp, naast algremene informatie en hoeveerheid werk. Hofstede
(L973) ging nog meer in detair, met- 22 werkaspekten van ,'verdiensten-

nogerijkheden" tot en met "nieuwe dingen reren", die echter tot hoog-
stens zeven faktoren herreid konden worden: namelijk het werk zelf, de

eigen ontwikkering, de anbitie, het werkkri.maat, gezin en komfort, ze-
kerheid en de onderneming !{aErr men werkt.
!Íat betreft de bruikbaarheid van dergelijk materiaal geldt dat d,e vra-
gen in de geest van smiÈh e.a. (1969) direkt rerevant zijn voor poF,

zij het dat het onderwerp prmotiemogelijkheden wat ver vëul de dage-
lijkse gebeurtenissen in het werk afstaat. Vroomrs toevoegingen staan
daar juisÈ dichtbij. van den Berg e.a. (1970) betrekken er ook ond,er-
r^rerpen als bedrijfsopreidingen en belangenbehartigÍng bij, die voor
POF te ver voeren. Wel bruikbaar lijken onderwerpen als hoeveelheid
werk en geinformeerdheid. waar van den Berg e.a. het bedrijf en stress
als onder*rerPen opvoeren, zullen we hen niet volgen. Het streven is naar
konkrete, aanwijsbare zaken. Wat dit aangaat kornen de faktoren van de
Attitude Schaal voor rndustriëIe Àrbeid (ASIA) van WiIIems & Wegman

(1969) beter aan de eisen tegemoet net n:brieken a1s teclrnisch-organisa-
torische werkomstandigheden, geestelijke en licharrelijke inspanning en
kommunikatie leiding-werknemers. De A.SIA zelf bestaat echter uit slechts
58 uitspraken (+ 32 reserve), die bedoeld en ontwikkeld zijn voor werk-
nemers in de onderste hiërarchische laag in de industrie. Dit is een te
smalle basis om als uitgangspunt te nettpn voor de poF-methode.

Een andere opvatting van het werk is die van Turner & Lahrrence (1965).
Deze auteurs gaan meer in op de eigenschappen van de taak. ze onder-
scheiden afwisseling, zelfstandigheid, vereiste en mogrel.ijke omgang met
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anderen, duur en noodzakelijke, leerLijd, verant foordellJkheid, taal<-

identiteit, cyclusduur en werkomstarrdigheden

4.4 Konklusie

Voor eLk van de onderwerpen die meer of ninder in aanmerklng komen voor

uitrrerking in een vragenlijst voor onderzoek naar PersoonlíJk funktio-

neren, ziJn vragen gefomuleerd. Ïn de eupirische,ontwikkelingsfase, zíe

verderop in dit verslag, is de uiteindelijke vragenlijst ontstaan, inge-

deeld yolgens de gezichtspunten gezondheidr werk en werkomstandigheden.

Vóórdat hierop wordt ingegaan, dlenen nog ertkele methodologische vraag-

stukken behandeld te worden, welke van belang zijn voor het ontwerp vàn

de onderzoeksrethode.
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METHODOLOGISCHE OVERWEGTNGEN

5.1 Inleiding

rn het voorafgaande is ar hier en daar aan de orde gesteld, dat er over
het werk gevraagd zal word.en aan de werknemers zelf. Hier is het onder-
werp hoe dat dient te gebeuren, aI komt ook het "waaromtt, het t'waarom

zo" en het "waarom niet anders" aan bod.

De kern van de zaak is hier: welke weg moet er bewandetd worden om met

betrekking tot minstens één werknemer te komen tot een konklusie over
zijn funktioneren, als zoiets aI mogelijk is.

5.2 Waardeoordelen over kwaliteit van de arbeÍd

Hoe goed funktioneert iemand? WaÈ is aanvaardbaar? Het hele onderzoek

naar het funktioneren draait om zurke waardeoorderen. De vraag is al-
leen wie die oordelen zal moeten uitspreken, dus wie de normen zal
hanteren.

Klein (L976) en Shimmin (t975) noemen een aantal criteria, die in een

socio-technisch experiment door deskundigen aëm arbeidsplaatsen r^rerden

aangelegd:

het werk moet redelijke eisen stellen aan d.e arbeider, anders

dan aan zijn absolute uithoudingsvermogeni

het werk moet tegelijk een minimum aan afwisseling bieden;
men moet in het werk kunnen leren en blijven lereni
de werknemer moet een zeker eigen domein van beslissingen
hebben;

er moet een minimr:m aan sociale ondersteuning en erkenning
zllni
wat het individu doet en maakt, moet in verband gebracht kun-
nen worden met zijn eigen bestaan;
men moet kunnen ervaren dat het werk leidt tot een r^renselijke

toekomst.

Deze criteria zouden kunnen worden uitgewerkt tot eisen die aan indivi-
duele of groepstaken worden gesterd. rn te denken is dat.dergerijke
eisen goede vuistregels zijn bij het ontwerpen van nieuwe arbeidsplaat-
sen in een op te zetten organisatie. De situatie in het argremeen is
echter dat een bestaande situatie geëvalueerd wordt en dat, afhanke-
rijk van die waardering, bijsturingen worden aangebracht. Kuin (L976)
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meent dat hierin meer op samenlevingsniveau gerichte ideologische ele-

menten kunnen zitten: ".. . . . I,len gaat niet eerst na: waar lijden de men-

sen nu echt onder, vrat zijn nu nog de tekortkom"ingen van onze samenle-

ving? Nee, die ziet men al vanuit zijn ideologische visie". Vanuit een

dergelijke opvatting werkend, kan men toÈ de fout vervall-en rverbeterin-

gen' in het werk aan te brengen, die helemaal niet gewenst zijn, zoals

bijvoorbeeld het inbor.rnren'van meer zelfstandigheid tenr"ijl daaraan geen

behoefte is bij de werknemers (Srivastrra & Salipante, 1976).

Er zíj1, onderzoekers die rlan mening zLln dat het de voorkeur verdient

werk en werkomstandigheden door een deskundige te Iaten beoordelen, dus

d,oor zo weinig mogelijk gebruik te maken van het oordeel van de betrok-

ken werkneners (Guélaud e.a., t975i Roustang, 1977) - Het is echter de

vraasJ of het verstandig is om niet ook aan de betrokkenen te vragen

hoe zij tegenover hun werk staan, want wat zijn verbeteringen of rede-

Iijke eisen, wat is een minimum aan afwisseling? lrlil iemand wel blij-

ven leren? AIs de buitenstaander of de leidinggevende meent dat hij

zelf de antwoorden kan leveren zonder de direkt betrokkenen te raad-

plegen, dan maakt hij een goede kans om een onjuist oordeel uit te

spreken. Bovendien zal hij zijn positie er niet beter op maken met een

dergelijke paternalistische wijze van optreden. Wil men werkelijk de

kwaliteit van het arbeidsbestaan verbeteren, dart moeten de werknemers

zelf betrokken worden in een procedure die tot de verbeteringen moet

Ieiden (Taylor, tg77). Men moet niet uitgaan van een voorstelling dat

de arbeid overwegend eentonig lopende-bandwerk is, waarin verbetering

moet worden gebracht. In rt Veld (r.1.) schat dat hoogstens 28 van de

Nederlandse beroepsbevolking aan zulke produkÈielijnen werkt. Zelfs

voor zover er sprake is van werk aan de lopende band kan geen enkele

buitenstaander oP voorhand aangeven of dit aI dan niet aanvaardbaar is

en evenmin wat er precies te verbeteren zou zijn.

Hoewel er ook internationaal steeds meer roep is om humanisering van

de arbeid zijn er geen algemeen aanvaalde maatstaven voor, zoals

Engelen-Kefer (1976) signaleert.
Er is nog een reden om degenen te wantrouïIen die universele maatstaven

willen hanteren om uit te maken hoe werk dient te zijn - Zij gaan er

blijkbaar van uitdat, a1s de arbeÍd eenmaal in de aanbevolen richting

is veranderd, alles verder vanzelf zaL ga361. Er zijn verschillende

redenen om hieraan te twijfelen. Als een wij zLgLng van werk of werkplek

niet is ingebed in een breder geheel - Carpentier (1975) spreekt zelfs

van een "industriële ecologie" - dan zou het sukses van die wijziging
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maar van korte duur zijn. verd,er verand.ert volgens de ,'conÈingency-

theoretici" de omgeving van de organisatie. [íiI deze blijven bestaan
dan zar hij mee moeten veranderen. zie bijvoorbeerd Langdare (L976).

De funkties die de werknemers vervulten in de organisatie verand,eren

mee. Het is daarom zaak de vinger aan de pors te houden om in staat
te zijn die veranderingen in gewenste banen te leiden. De ons inziens
belangrrijkste reden'is tenslotte dat. voor verschillende personen ver-
schillende kanten van het werk belansrijk zi)n, ,zoars bijvoorbeerd
Boisvert (L976) liet zien.
Als we het over POF hebben dan is de konklusie dat het onderzoek be-
trekking moet hebben op de werksituatie en wel zo, da:u primair de maat-
staven van de betrokken werknemers erin tot hun recht komen. Dit laat-
ste vereist dat in het onderzoek iedereen, ongeacht zijn fr:nktie, op

dezelfde wijze wordt betrandeld en dat aan iedereen dezelfde vragen wor-
den voorgelegd. Zou dat niet het geval zíjn, dan zouden daardoor alleen
aI maatstaven in de onderzoeksprocedure worden aangebracht, die niet
van de werknemers zelf afkomstig zijn. ^A1le betrokkenen, veul het laag-
ste niveau tot en met de direktie van een bedri)f, zíjn werkers en

worden daarom op dezelfde standaardwijze behandeld. Orer de keuze van

de onderwerpen vÍaarover de oordelen worden gevraagd gaat hoofdstuk 7

in het volgende deel.

5.3 Objektiviteit

Van Strien (1975) signaleerde dat de opvatting van wetenschap als een

stersel van uitspraken langzamerhand praats maakt voor een opvatting
van wetenschap als een verzameling konseptuele en methodische gereed-
schappen om de werkerijkheid mee te benaderen. Er zijn hier waarden

en waardeoordelen in het spel.
PoF is evenmin waardenvrij, omdat het gaat om verbetering van de kwa-

Iiteit van de arbeid. Binnen de afwikkeling van het onderzoek echter
is het aan de werknemers om hun eigen criteria aan te legqen en daarop
mag de onderzoeker geen invloed. hebben. Er moet dus een procedure ko-
men die zo ver is gestandaardiseerd, dat het voor de resultaten geen

verschil maakt wie het uitvoert. voor zover dit het gevar is, is het
onderzoek objektief (De Groot, L96t) . Zo bezien is het niet verwonder-
liik dat bij onderzoek van sociale indikatoren ('quarity of working
life' en 'quality of life' studies) sr-rbjektieve indikatoren de objektie-
ve verdringen, omdat de betekenÍs van de objektieve niet steeds goed
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vaststelbaar is (Scheer, lg75). Ook andere argrumenten zijn hiervoor

aan te voeren. coburn (1975) kon aantonen dat de ervaren verschillen

tussen de eisen van het werk en de kwalifikaties van de werknemer

sterker met de gezondheid samenhangen dan de objektieve niveauverschil-

Ien. Campbell (1976) stett zelfs dat de kwaliteit van heÈ bestaan ligt

in de ervaring van het bestaan, en dat daarom de objektieve indikatoren,

zoals het inkomen, surrogaaÈindikatoren van de kwaliteit van het leven

zí]n. ook Andrews & withey (1976) stellen dat de subjektieve indikato-

ren direkte en ware metingen zijn van datgene wat gemeten moet worden'

Daarbij relativeren zí) het onderscheid dat gemaakt wordt tussen sub-

jektief en objektLef. ZL1 achten het nuttiger om na te gaan

1) in hoeverre er overeensternming bestaat over hoe een gegeven ver-

schijnsel gekarakteriseerdmoet worden, bijvoorbeeld: wat is "Ieiding

gleven", Iirat Ís t'goed leiding gevenrr;

2) in hoeverre eenzelfde zintuigprikkel voor meerdere waarnemers ter

beschikking staat, bijvoorbeeld: mijn kiespijn voor mijzelf en

voor mijn tandarts verschillen, hij kan niet uitnaken hoeveel pijn

het doet, een ander kan niet voor u uitmaken hoe interessant het

vlerk voor u is;
3) in hoeverre verschillende mensen eenzelfde aktie zullen ondernemen

op grond van een verschijnsel, bijvoorbeeld: in geval van warmte

zal vrijwel iedereen de venÍarming temperen, of' als dat niet kan'

een raErm of deur oPen zettenr enz.

Waardeoordelen van de werknemer over die werkaspekten, waarvan we niet

hreten of kr:nnen meebeleven hoe hij ze karakteriseert of hoe hij ze er-

vaart en waarbij we evennin kunnen aErngeven of wij hetzelfde zouden

doen (aIIe drie de genoerrle punten tegelijk, een veÏmoedelijk zeldzame

gebeurtenis) kunnen aangetoond worden door middel van herhaalde onder-

vraging.
Cpnningham (1973) stelt net als De Groot (1961) met betrekking tot de

objektiviteit van de empirische procedure de eis, dat de kwaliteiten

van en de relaties binnen het onderwerp vastgesteld l^Iorden, onaftranke-

Iijk van de wensen of gedachten van de onderzoeker. Hieraan kan PoF

voldoen, doordat ook al op andere gronden (zie hoofdstuk 2) een stan-

d.aardprocedure vereist is, die zonder a6u:Izien des persoons en zonder

beinvloeding door de onderzoeker wordt afgewerkt, zodat zeker vertrou-

hren gesteld zal kunnen r{orden in de waarde van individuele gegevens'

orndat te ven^Tachten is dat individuele gegevens ook tot groepsgegevens
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zullen ïrorden geaggregeerd, is het de vïaag welke invloed dit zal hebben

op de validiteit van zulke groepsgegevens.

Volgens Gurin, Veroff a Field (1960) wordt het probleem van de eerlijk-
heid van in individuele antwoorden, dus van de validiteit van de gege-

vens, grotendeels opgelost door vergelijkende gegevens te presenteren
(vergelijkingen tussen groepen). Het probreem van de vertekende ant-

woord.en is daardoor geworden tot een p:robleem van systematische t'biast'

van antwoorden in groepen. rs dat het geval, dan kan men het ook opvat-
ten ars een serieus gegeven dat kenmerkend is voor een bepaalde groep.

5.4 Sociale indikatoren

De laatste jaren is een stijl van onderzoek ontwikkeld die beleidsma-
kers moet ondersteunen om hun beslissingen in de meest humane richting
te sturen: de rquality of life' en tquality of working life' studies.
Een ander trefwoord is 'social indicators', een begrip dat oorspronke-
lijk is gebruikt in onderzoek betreffende de maatschappij ars geheel.
Vermoedelijk is de behoefte aan POF bij bedrijfsgeneekundigen en ande-

ren, werkzaam op het gebied van het sociaaL beleid in de onderneriling,

terug te voeren op dezelfde rrctieven. Een vertegenwoordiger van deze

stroming is Drewnowski (1974). zLjn boek behandelt de meting en de

pranning van de kwariteit van het bestaan. Hier beperken we ons tot
het onderwerp meting, orrylat POF geen planningsproced.ure is.
Drewnowski onderscheidt een welvaartsstroom en een welvaartstoestand
korresponderend met de vragen "kreeg de bevolking in een bepaald tijds-
interval voldoende van wat zij nodig had?" en "in welke toestand is de

bevorking op een gegeven tijdstip?". rn ekonomische termen is dit on-
derscheid te maken en in theorie kunnen er ook voor poF-doeleinden

overeenkomstige onderzoeksontïrerpen gemaakt worden. GeÍnterpreteerd in
de werksituatie echter is het !stroomr-konsept onpraktisch: het is on-
nogelijk om gedurende een zekere tijd te meten wat het werk een persoon

oplevert. We kunnen wel via een bepaling van de toestand een schaÈting
of benadering maken v6ln de veronderstelde rstroom'. We kunnen bijvoor-
beeld niet nagaan of aIle opdrachten in iemands werk in een bepaalde
tijd feitelijk juist zíjn. WeI is na te gaan of ze plegen te kloppen.
Impliciet in een onderzoek naar het fr:nktioneren is blijkbaar de onder-
stelling dat het werkproces een zo sta-biel of stationair proces is,
dat een momentopname vërn de toestand van het proces een bevredigend
beeld geeft van datzelfde proces in de tijd voor (en hopelijk na) de
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meting. We volgen Drewnowski verder. De toestand - bij POF het funktio-

neren - is een ingewikkeld verschijnsel, dat alleen te benaderen is door

het in komponenten uiteen te leggen, maar die komponenten zíjn zeLf

ook weer samengestetde delen. Om hanteerbare komponenten te realiseren

moet een verstandige keuze \i{orden gedaan uit een groot aantal beschik-

bare of mogelijke gegevens. De zelf niet meetbare komponent is vervarngen

door een bundel meetbare indikatoren, waarbij aangenomen hlordt dat de

nuiaerieke waarde van elke komponent een funkÈie is van de nunerieke

waarden van zijn indikatoren.
per indikator wordt, nog steeds volgens Drewnowski, een drietal kritie-

ke punten aÉulgegeven bij wL)ze van 'ankers':

1) het laagst rnogelijke niveau of rnulpuntr (bijvoorbeeld de minimale

kalorische voedselopname om in leven te blijven);
2) het minimale niveau vEIn welzijn (de 'armoe-lijn');
3) het 'welvaartspr:nt' waarbij de betreffende behoefte volledig be-

vredigd is.

Hier kunnen POF en de benadering van Drewnowski niet verder parallel

lopen, want het gaat bij het funktioneren niet alleen om de bevrediging

van behoeften. Bij het begrip persoonlijk funktioneren is te verwachten

dat er veel met een harmoniebegrip gehrerkt moet worden (stemmen de ver-

mogens overeen met d.e eisen?) en met optima in plaats van minima of

maxima (niet te veel en niet te weinig lichamelijke inspanning), zodat

de schaal met drie ankerpr:nten per indikator niet algemeen toegrePast

zal kunnen worden.

5.5 Welke normen worden gehanteerd?

De globale werkwijze van POF is, dat de werknemer zijn persoonlijke

maatstaven aanlegt aan zijn werksituatie als geheel en de aspekten er-

van. Dit brengt mee dat per indikator twee gebieden worden onderschei-

den: een aspekt voldoet we1 of niet aan de maatstaf van de werknemer.

Zou gewerkt worden met een kontinue schaal of één met een groter aantal

punten, dan zou bij de interpretatie van een glegeven (het antwoord

van één werknemer hoe hij staat tegenover één aspekt van zijn werk) a1s-

nog door de onderzoeker moeten worden beslist of een bepaald antwoord

nu staat voor een aanvaard.baar werkaspekt of niet. Een dergelijke be-

slissing door een buitenstaander is strijdig met het uitgangspunt van

POF.
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Het uitgangspunt van poF is, dat de werknemer zijn eigen opvattingen
moet laten spreken. In de aanvankelijke versies van de vragentijst werd
met meer antwoordkategorieën gewerkt, ordat het voor respondenten soms

moeilijk is om tussen de twee kategorieën rja' of 'nee, te kiezen. zi)
menen dat zo geen recht gedaan wordt aan de genu.unceerdheid van hun op-
vattingen. Het tegtenargument is echter dat de weging en kombinatie van
de antwoorden op schalen met meer dan twee antwoord.en onnodige en wille-
keurige ingrepen meebrengt in het proces van dataverwerking. Ars de
respondent niet zelf aangeeft of een werkaspekt aanvaardbaar is, dan
kan de onderzoekende instantie het niet achteraf uitmaken. Met pOF is
men normatief bezigr ëï worden maatstaven aangelegd en waard.en gehanteerd
en dat dienen de maatstaven van de onderzochte werknemers te zijn. Dit
tegtenargument is als belangrijker opgevat dan het argument van de nuan-
cering in de antwoordkategorieën per vraag. Nuancerins bij dichotome
antwoordkategorieën moet dan tot zijn recht komen door het verder uit-
spritsen van de vragen per onderwerp c.q. werkaspekt. Dat ligt trouwens
toch voor de hand. !{iI men Íets in detail rdeten, dan zal men in detail
moeten vragen. overigens zíjn er aanwijzingen, dat het wegen van ant-
woorden in de praktijk vaak een onnod.ige komplikatie is. Ewen (t967)
die een arbeidstevredenheidsschaar toepaste, vroeg zijn respondenten
per vraag ook aan te geven hoe belangrijk zij die vraag vonden. Men

kon dit aangeven door een gewicht van 1 . g toe te kennen aan het
antwoord dat gekozen r^ras. De antwoord.kode werd door Ewen vervolgens
vermenigvurdigd met die berangrijkheidsscore ars wegingsfaktor. uit-
eindelijk bleek de ongewogen totaalscore een korrelatie te vertonen
van r = .99 met de gewogen score. praktisch kwamen beide vrijwer op
hetzelfde neer. Andere auteurs die wijzen op de wenselijkheid om niet
te wegen zijn cascio e.a. (1978), McLaughlin a Butler (L974), Dorans &

Drasgow (L978) !íilks (1938) en Leung (1978). Behalve het vraagstuk van
de weging van antwoorden is er dat van de aggregatie van indices.

5.6 Samenstelling van de indikatoren

Als er eennaal indices beschikbaar zL)n, zo vraagt Drewnowski (op.cit.)
zLch af, moeten die dan samengesterd (geaggregeerd) worden tot grotere
globalere gehelen? Hij voert argrumenten aan waarom dit niet ged.aan zou
hoeven of kunnen worden:

- het zou niet nodig zíjnz men laat eenvoudig elke indikator
staan voor wat hij is en werkt met een profier van indikatoreni
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- het zou niet mogelijk zí)nz voor het vaststellen van een samen-

gestelde maat moet men $regJen. Er is sleen overeensternrning over

de aan de verschitlende indikatoren toe te kennen gewichten,

dus aggregatie zou uitgesloten zLlr:-

Toch wil Drewnowski samengestelde grootheden ontwikkelen. In de eerste

plaats om de sociale aggregaten tegenover de gebruikelijke ekonomische

te kunnen stellen (bijvoorbeeld het bestaansniveau tegenover het natio-

naal prodr:kt) en ten tweede acht hij het niet onoverkomelijk om gewich-

ten toe te kennen omdat dat bij beleid en planning toch aI gebeurt. Het

uitgangspunt was echter dat een op zichzelf niet direkt meetbaar bestaans-

niveau uiteengelegd wordt in wrèI neetbare onderdelen. Het meten van de

samenstellende delen heeft slechts zin voor zover het best,aansniveau

elÍEe geschat kan worden. Die schatting, dus het aggregeren, is bij voor-

baat noodzaketijk. De vraag is alleen hoe.

Drewnowski's idee is uit te gaan van een schaal van waarden, daaruit

een standaard af te Ieiden en de welvaart dan te meten aan de hand van

die standaard (vergelijkbaar in de verte met de "behaviorally anchored

rating scales" van paragtaaf 2.2). Nu is een deel van het probleem van

de weging opgelost door de werknemer zijn maatstaven aan te laten leg-

gen. onderscheiden we bij PoF drie niveaus van aggregatie, te weten:

afzonderlijke gegetrTens, komponenten of onderwerpen en funktioneren - het

begrip waar het om draait - dan is er per afzonderlijk gegeven geen

enkel probleem. Per onderwerp is verder aalnemelijk dat de aspekten

waaruit het is opgebouwd, zo Ltt te delen zijn dat deze voor alle prak-

tische doeleinden als even belangrijk kunnen worden beschouwd' De waar-

dering van een individu voor een onderwerp kan dan worden opgebouwd uit

zijn aantal ktachÈen bij dat onderwerp. of deze laatste onderstelling

van additiviteit en lineariteit wel zo goed opgaat, kan empirisch wor-

den nagegaan. Een probleem dat overblijft is de agqregatie van de waar-

deringen over onderwerpen per persoon tot een schatting van zijn niveau

van funktioneren.
Het eenvoudigst is alle klachten op te te|Ien. Te verh'achten is echter

dat sommige onderwerpen verder zijn uit te splitsendan andere en daard'oor

meer vrallen - dus mogelijk meer klachten - tellen dan andere, terwijl

dat aantal vragen niet. bij voorbaat te maken heeft met het belang van

het onder\4rerp. Daardoor zou een orÈedoetde h'eging kunnen binnensluipen

waar men rekening mee moet houden. Er moet ook rekening mee gehouden
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h,orden dat de onderwerpen statistisch niet onafhankelijk blijken te
zijn in een gegeven organisatie. Er zíjn technieken (Rao, 1952i Van de

Geer, L97L) om uit gegevens die onderlinge korrelaties vertonen kunst-
matige onderling volkomen onafhankelijke variahelen te maken. Wat zulke
kunstmatig samengestelde scores voorstellen is niet goed te bepalen.
Onze voorkeur gaat daarom uit naar eenvoudige ongewogen sommeringen van

klachten en problemen vanwege betere interpreteerbaarheid van de uit-
komsten.

5.7 onderzoek naar Persoonlijk Funktioneren: de aannamen

Bij een onderzoek naar het persoonlijk funktioneren van werknemers

vragen Íre naar een oordeel over het eigen werk en de omstand.igheden

waaronder men het werk moet uitvoeren. Hierbij nemen we dan aan dat
werkaspekten aan de orde kunnen worden gesteld die voor de werknemer

de belangrijkste kenmerken van zijn werk redelijk dekken. Het is dus

nodig dat de gezichtpunten gezondheid, werk en werkomstandigheden wor-
den uitgewerkt in onderiwerpen die in voldoende mate recht doen aan de

werkelijkheid van alledag. POF is hierdoor een 'breedbandige' methode,

dit in tegenstelling tot een onderwerpspecifieke of .unidimensionele

benadering zoals bijvoorbeeld een satisfaktieonderzoek is.

Voorts wordt aangenomen dat d.e werknemer zijn persoonlijke maatstaven

heeft en gebruikt a1s hij de aspekten van zijn werksituatie beoordeelt.
Hierbij wordt er impliciet van uitgegaan dat de maatstaven kunnen ver-
schirren van persoon tot persoon. De maatstaven als zodanig zijn niet
onderwerp van onderzoek.

De derd.e aanname is dat de werkaspekten d.ie aan de orde worden gesteld
vordoende uitgewerkt en duiderijk zijn, zodat d,e werknemer in staat is
om zijn waarderingen op alle aspekten ook tot uiting te brengen.

Ten vierde wordt aëulgenomen dat de werknemer in staat is zijn persoon-

lijke maatstaven aan te J-eggen. Een onderzoek naar de bekwaa:ntreid be-
hoort niet tot de onderzoeksprocedure.

Tenslotte nemen we aEu,t dat de werknemer ook daadwerkelijk bereid is mee

te werken aan het onderzoek en dus ook zijn mening wil verstrekken aan

de onderzoeksinstantie. Dat. hier het vertrouwen in de onderzoeksinstan-
tie een hoofdrol speelt zal geen nadere toelichÈing behoeven.

In het onderzoek naar het persoonlijk funktioneren nenen de gegevens
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overi de gèzordheid een bÍJzondere plaats inJ gezien hr.rn betekenLs die

van tweeërlei aard is. De gègèvens over de $ezondheid worde:r opgevat

als voorwaarde en gevolg tegeliJk van het frtrnktioneren in de arbeids-

situatie. Zie ook paragraaf 2.5.

Ëí
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ONTWIKKELING VAN DE METHODE

Be trouwb aarhe idsei sen

Andrews & Crandall (t976) kwanren in een studie over het welzijn tot de

schatting dat van een tlpisch interview- of vragenlijstgegeven de vali-
diteitskoëfficiënt .70 tot .80 is, dat daarmee een schaar met vijf
items een indikator oplevert ret 808 valide variantie. ZLj kwarren tot
hun resultaten met, toepassing van een rnethode van Heise & Bohrnstedt
(7970), die minstens drie verschillende metingen van de relevante va-
riaberen eist, een rrethode dus die voor poF niet toepasbaar is. omdat

het onderweïp van And,rews & Crandall (1976) aan pOF verwant is, rnag ver-
wacht worden dat de met FOF te verzamelen gegevens vergelijklcare eigen-
schappen zuIlen hebben, dit onder de aanname dat er althans een extern
criterium is te verkrijgren.
Het zou dus ideaal zijn te beschiJ<ken over één helder en goed rneetbaar

criterium, waaraan de methode zou kunnen worden geijkt.. Het is echter
duiderijk dat er, voor zover er al externe maatstaven te verkrijgen
zLjn, die geen van alle hèt uiteindelijke criterir:m zijn. Beoordelingen
door een chef, prodr:ktiecijfers of ziekteverzuimgegevens zijn afzonder-
lijk noch gekombineerd de unieke of ware criteria. De val-iditeit kan
hier niet worden uitgedrukt in een korretatiekoéfficiënt.
Messick (1975) onderscheidt naast criterir:mgebonden- en inhoudsvalidi-
teit de konstruktvaliditeit van instrunenten. Die laatste is niet ge-
baseerd op een bepaalde techniek, maar is eerder het aanvoeren van

alle bewijsmateriaal dat men vinden kan en dat gebruikt word.t om de

waarde v;ul een theoretische opvatting (een konstrukt) mee te bewijzen.
Zo wordt ook hier te werk, gegaan, de vragen zijn onder meer:

zijn de uitkomsten van POF te rijmen met de uitslagen van an-
dere verwante methoden?

stemt de beantwoording overeen met wat redelijkerwijs verwacht
mag worden?

hangen onderdelen van de vragenlijst op logische wijze sameni

zL)n ze aan de andere kant onafhankelijk waar dat zo hoort te
zi)n?
voor zover er externe maatstaven te vinden zíjn, vertonen deze

samenhangen met POF-gegevens die in de juiste richting wijzen
en voldoende sterk zíjn?
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Het gaat hierbij niet om de vatiditeit van de vragenlijst in enge zin,

maar om die van de hele procedure. De víaarde van de vragenlijst wordt

niet alleen bepaald door de fo:mele, rethodologische eigenschappen er-

van, maar ook door het gebruik dat gemaakt wordt van de onderzoeksresul-

taten. In vervolgonderzoek kan worden vastgesteld of het onderzoek ook

werkelijk heeft geleid tot de veranderingen of verbeteringen in de werk-

sj-tuatie die nodig werden geacht.

6.2 Doelstelling en keuze van de deelnemers

Het belangrijkste doel van de fase waarin de ontwikkeling van de POF-

mettrode plaats vond, was gericht op het formuleren van duidelijke vra-
gen betreffende de onderwerpen waarover we informatie wilden verzame-

len. Dit betreft dus inhoudsvaliditeit, waarbij aan de orde is of 9e-

vraagd wordt wat we witlen weten en of de vragen eerlijk worden be-

antwoord.

Gestreefd is naar een zo heterogeen mogelijke samenstelling van de on-

derzoekspopulatie, zodat uiÈ aIIe afdelingen, hiërarchÍsche niveaus,

inkomensklassen en niveaus vërn opleiding werknemers in het onderzoek

zijn betrokken. Zie tabel 1.

Tabel 1. Orerzicht vtrn org€utisaties vÍaar proefonderzoekingen (fase I,
1975-1977) onder werknemers plaaÈsvonden naar È1pe organisa-
tie, aard onderzoek, populatie en aantal deelnemers

volg' tvDe organlsatienr- a"rd1) popr1"t1.2) o"rra"r3)

I garagebedrtjf

2 retaalwarenfabriek
3 konatruktlewerkplaats
4 machlnefabriek

5 garagebedrijf

5 garagebedriJf

7 fabriek bouiruaterialen

I soclaLe welkplaats
9 chenisch bedriJf

10 warenhuls

1 1 bakkerij
12 veevoederfabrlek

13 Geeeente RelnlgLng

14 veevoederfabriek

I

1

I
1

I
I
1

1

I
1

1

7,2,4

| ,2,4
2,3

2

2

I
I
2

2

1

1

1

1

2

2

2

I
I
I

I
1

I
1

1

1

I

1

3

2

2

1)

2)

aard: 1 = gestÍuktureerd interview; 2 =postenqu€te; 3= intervl,ew;
4 = ueclisch onderzoek (licharelÍJk onderzoek en bioretrle)

populatte; I = willekeurlge hetErogene selektie werkneroers; 2 = aIIe
werkneners van betref fende (deel) organisatie

aantal deelnenÉrs Per bedrijf: 1 = 1-50; 2 = 50-100; 3 = 100-500)t
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Bij de eerste zeven bedrijven !Íërren de belangrijkste kwesties hoe het
gehele onderzoek overkwam bij werknemers, of alle vragen begrepen wer-
den en of er geen wezenlijke onderwerpen verwaarloosd werden. Dit. leidde
tot enige wijzigingen. Vervolgens werd gestreefd naar steekproeven per

afdeling, waarbij de belangrijkste vraag was of het mogelijk zou zijn
om problemen die kenmerkend zijn voor afdelingen en problemen tussen
afdelingen te beschrijven. Dit bleek het geval.

Onderzoek in een bedrijfssituatie is aan praktische beperkingen gebon-

den. Ingewikkelde onderzoeksdesigrns zijn niet rnogelijk. Binnen de opge-

legde beperkingen is het volgende g:edaan om stabiliteit en geldigheid
van de uitkomsten te bepalen. Behalve afname van de ASIA (Willems a Víeg-

man, 1969) en de VOEG (Dirken, t969) werd een deel van de vragen twee-

maal aan de respondenten voorgelegd en weI door middel van een posten-

quëte en een klassikale enquèteprocedure.

In dit hoofdstr-rk wordt verder aIIeen ingegaan op twee belangrijke wij-
zigingen in de netJ:ode. Deze betreffen de aard van de vragen en de aard

van de gegevens.

6.3 Voorkomen en hinder van werkaspekten

Voor POF is wezenlijk, dat gevraagd wordt naar de aanvaardbaarheid van

bepaalde werkaspekten. Uit preventief oogpunt leek het, aanvankelijk

evenzeer wenselijk te beschikken over sigmalen die informaÈie geven

over de aanwezigheid van potentieel schadelijke invloeden, nosJ voor

er hinder vërn ervaren wordt en zeker voor er negatieve gevolgen optre-
den. Hiervan uitgaande werd in de vroegere versies van de vragenlijst
bij de ond.erwerpen die zich hiertoe lenen (met name de onderwerpen

houdingen en bewegingen en fysieke werkomstandigheden) zowel gevraagd

naar het vóórkomen als naar de eventuele hinder van invloeden in werk

of werkomgeving. Dit gebeurde in de eerste 14 bedrijven. Het j-dee is,
de respondenten naar werkplek te verzamelen en hun beschrijvende uit-
spraken over het vóórkomen van verschijnselen in hun gemeenschappelijke

werkruimte samen te nemen en te middelen. (Een soortgelijke redenering

gaat op voor werknemers die dezelfde taken verrichten, zeket dus bij
ploegenarbeid.) De gegevens betreffende vóórkomen en hinder spelen dus

verschillende rollen: het eerste kan worden gebruikt voor een schatting
van het feitelijk vóórkomen van een verschijnsel in een gemeenschappe-

lijke ruimte of taak, het tweede dient primair voor het vaststellen
van de individuele hinder.
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Een voorbeeld van vóórkomen en hinder is ontleend aan gegevens v€rn

bedrijf L2, het- gaat over het lopen (tairel 2).

Tabel 2. vóórkomen en hinder van lopen, bedrijf 121) 2) 3)

lopen niet van
toepassing

geen
hinder

enige
hinder . Y":r totaalnl-noer

zelden of nooit2)
komt soms voor

komt veel voor

1

64

75

90

23 23

76

100

totaal 23 l6s 199

1)

2)
Zie tabel 1.

ontbrekende antwoorden worden gerekend a1s 'zelden of nooit' of a1s
'geen hindert, dit geldt ook voor alle verdere qegevens

De vragen en de antwoordkategorieën luiden: a) Moet u voor utr werk
lopen: zelden of nooit, soms, veel; b) Heeft u in uw werk hinder van
Iopen: geen, enige hinder, veel hinder

De korrlcinatie 'zelden of nooitr en 'nj-et van toepassingr Iijkt op tkomt

soms voort en tgeen hindert: in beide gevallen is er geen aanleiding
tot verontrusting. Kijkt men naar de hinder-kategorieën 'niet van toe-
passing' en 'geen hinder', dan blijken hier 188 van de 199 uitspraken

voor te konen, 94152 van deze werknemers heeft helemaal geen moeite met

het lopen, zod.at een eventuele differentiatie naar graad van hinder nog

maar betekenis kan hebben voor de resterende 5158. Nu zijn de gegevens

hierboven maar van toepassing op één werkaspekt, namelijk het lopen.

we geven daarom ook de gegevens over aIIe 19 houdin§Jen en bewegingen,

zoals deze in bedrijf 12 gevraagd werden (tabel 3). Van de vragen die

hiervoor in aanmerking komen worden de antwoordkodes per persoon opgeteld.

3)

Tabel 3. Vóórkomenrqn hinder van 19 houdingen en bewegingen, in be-
arijf t2 "; n = 2OO afgezien van ontbrekende gegevens

niet van €Jeen
toepassing hinder

enige veel
hinder hinder

. kans optotaal geen hinder

komt niet voor

komt soms voor

komt veel voor

2439 2439

5s8

734

1 .00

.89

.79

2L

65

38

92

499

577

totaal
kans op veel
vóórkomen

2439

.00

LO16

.54

130

.72

86

.76

373t

.20

.94

L) ri" taber 1.
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Tabel 3 leert ons nu dat het gegeven aI dan niet voorkomen van hinder
onvoldoende voorspelt over de mate van hinder. Het is beter alleen te
vragen naar het gegeven dat men moet weten, namelijk een bepaald niveau
van hinder, en het vragen naar de mate waarin het werkaspekt voorkomt

te laten schieten.
Als het voldoende is alleen naar de hinder van werkaspekten te vragen,
is de yolgende kwestie op welke manier dat het best gebeuren kan. A1 in
paragraaf 5.5 werd aangestipt dat het voor de hand ligt om met de meest

eenvoudige wijze van beantwoording te werken: d.e werknemer moet zelf,
gegeven zijn waarneming van de situatie en zijn maatstaven, uitmaken

of een kant van zijn werksituatie die aan de orde gesteld wordt voor
hem een bepaald niveau van hinder oplevert of niet. fn aIIe and.ere ge-

vallen voert men onnodige komplikaties in (Ibopman & Werkman, 1973).

6.4 Zakelijk en persoonlijk funktioneren

Hoewel het bij POF gaat om het persoonlijk funktioneren (zie paragraaf
2.3), zijn in enkele bedrijven ook gegevens over het zakelijk funktio-
neren opgenomen ter vergelijking.
In bedrijf 13 konden oordelen over één werknemer van verschillende chefs
gevraagd worden, doordat daar zowel een afdelingschef als lagere lei-
dinggevenden aanwezig waren. zowel aan de werknemer ars aan deze rei-
dinggevenden werden twee vragen voorgelegd., één over het zakelijk funk-
tioneren en één over het persoonlÍjk funktioneren. Samenhangen tussen
enkele van deze gegevens worden lveergegeven in tabel 4.

Tabel 4. Enkele samenhangen tussen oordelen over zakelijk funktioneren
en persoonlijk funktioneren volgens 5 leidinggevenden, uitge-
drukt in korrelatiekoëfficiënten; bedrijf 13 1)

zakelijk funktloneren
volgens leldÍnggevende :

PQRST

persoonli jk funktioneren
volgèns leidinggevende :

PQRST

zakeltjk funktioneren
volgens leldlnggevende :

.62

.57

.62

zakelijk fuktioneren
volgens respondent zelf :

pers@nli jk funktioneren
volgens respondent zelf 3

1) ,i" a"o", 1.

.06 .09 -t4 .00

.39 .37 .35 .36 .21
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De diagonaal rechtsboven in de tabel geeft l^Iaarden van .04 tot .70. Er

zijn blijkbaar chefs die vinden dat het zakelijk en persoonlijk funktio-
neren van hun medewerkers goed samenga€rn, ter:wij1 er ook ctrefs zijn die
dat niet vinden van dezelfde medewerkers. De vijf getallen linksonder
geven de samenhangen tussen de zelfbeoordeling van de ondergeschikten

en de zakelijke beoordeling van e1k van de leidinggevenden. Deze korre-
laties zL;,n zó laag, dat elke samenhang aftvezig is. De oorzaak hiervan

is, dat er geen differentiatie in de zelfbeoordeling is: iedereen meent

dat hij zijn werk goed doet. Uit de korrelaties rechtsonder blijkt dat
de leidinggevenden wel enige kijk hebben op het persoonlijk funktione-
ren van hun ondergeschikten, maar de korrelaties zijn laag.

Toch kan men bij POF maar beter geen oordelen over werknemers aan lei-
dinggevenden vragen, zoals reeds in hoofdstuk 2 is beweerd. Het argu-

ment was, dat het uiterst rj.skant is om gegevens, die gevraagd worden

voor het vaststellen van loonopslag of bevordering, ook te gebruiken in
een onderzoek als POF.

6.5 Konklusies

Tijdens de ontwikkelingsfase van de methode van onderzoek zijn verschil-
tende versies van de vragenlijst beproefd onder uiteenlopende bedrijfs-
omstandigheden en met betrekking tot mensen die werkzaam zijn in ver-
schillende funkties. fn deze fase van ontwikkeling zijn de algemene ge-

zichtspunten gezondheid, werk en werkomstandlgheden verder uitgewerkt

in onderwerpen. De vragen per onde:rrerp zijn met grote zorgrvuldigheid

geformuleerd en van proefonderzoek naar proefonderzoek verbeterd ten

einde de inhoudsvaliditeit van de methode te maximaliseren. Voor een

beknopte beschrijving van de verschillende versies van de vragenlijst
en van andere gebruikte mettroden, raadplege men bijlage I. (Deverschil-

lende vragenlijsten, versie I tot X, zijn op verzoek in te zien.)

De verkregen vragenlijst, waarover meer in het volgende hoofdstuk, leent

zich voor gebruik voor de meeste fr:nkties. VÍaar nodig kunnen taak- of
funktiespecifieke aanvullingen worden toegevoegd.

Op andere aspekten van validiteit en betrouwbaarheid, die in de eerste

paragraaf van dit hoofdstuk (6.1) zijn genoemd, wordt later dieper in-
gegaan.
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DE VRAGENLÏJST VOOR ONDERZOEK NAAR PERSOONLI.]K FUNKT]O-

NEREN IN DE ARBEIDSSITUATIE (VPFA)

7.t Ontwerp van de vragenlijst

Door de veelheid van onderwerpen is POF een 'breedbandiger methode. In
de onderzoekingen, verricht in verschillende bedrijfsorganisaties en bij
werknemers met uiteenlopende funkties, is getracht een reeks vraslen op

te bouwen met een relatief algemene gebruikswaarde voor de werkende be-
roepsbevolking in loondienst.
Voor de vragenlijst naar funktioneren in de arbeidssituatie (VPFA) (zi-.e

bijlage II), die gaat over het persoonlijk funktioneren van werknemers

in hun arbeidssituatie, zijn de volgende onderwerpen gekozen:

funktie
i-nspanning

fysieke werkomstandigheden

grezond,heid

leiding en kollegars
organisatie van het werk, samenr^rerking en overleg
voorzieninqen

werk - privé
werkkring

Het onderwerp 'funktie' omvat een inventariserende beschrijving van de

aard van het werk dat men doet en de taken waaruit de funktie is opge-
bouwd. Vervolgens worden vragen gesteld over het onderrrijsnLveau en het
soort dienst. Daarna wordt ingegaan op de waardering van de taak.

Na het onderurerp rfunktier, met in het begin over\i/egend beschriJvende
vragen en later vrijwer arleen nog waarderende vragen, komt de ,inspan-

ning' zoals men die ervaart aan de orde. Eerst wordt naar het niveau
van inspanning gevraagd, vervorgens naar effekten van de inspanning in
d.e zin van vermoeidheid en problemen met het werktempo, \^raarna respek-
tievelijk lichamerijke en perceptief-mentale (geesterijke) inspannings-
aspekten volgen.

Bij de rfysieke werkomstandigheden' wordt begonnen met vast te stellen
of de respondent overrnregend. binnen of in de buitenlucht werkzaam is,
I^Iaarna meer sPecifiek over kenmerken van de werkplek en werkruimte wordt
gevraagd. specifieke onderwerpen zijn bijvoorbeerd het, krimaat, rawaai,
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trillingen en verontreiniding. Veiligheidsaspekten worden onder het on-

derwerp voorzieningen behandeld.

De vragen over de 'gezondheid' betreffen gezondheidsklachten of-wel erva-

ren gezondheid en ziektegedrag. De ervaren gezondheid omvat over*legend

klachten waarvan rnag worden verondersteld dat ze van betekenis zijn voor

het funktioneren in de werksituatie. Als voorbeelden zijn te noemen:

ademhalingsmoeilijkheden, motorisctre klachten en problemen van zintuig-
lijke aard. Ook wordt ingegaan op meer vage klachten over de gezondheid.

Tenslotte wordt geinformeerd naar het ziektegedrag, waarbij ingegaan

wordt op medische konsumptie, doktersbezoek en werkonderbreking wegens

ziekte of ongeval.

Vervolgens komen vragen over 'Ieiding en kollega's'. Er is doelbewust

afgezien van vragen over eigenschappen van kollegars en leiding, maar

wel is gestreefd naar het verkrijgen van gegevens over het leidingge-
ven en de omgang met kollega's in samenhang met het werk dat gedaan rrcet

worden. 'Ilperende vragen zijn bijvoorbeeld of men, indien nodig, een be-

roep kan doen op één of meer kollega's, en of men in het werk voldoende

ondersteund wordt door de dagelijkse leiding.

Het onderwer? 'organisatie van het werk' gaat evenals 'leiding en kolle-
ga's' overwegend over de dagelijkse gang van zaken. Aan de orde komen

overleg en samenwerking, onverwachte situaties en de kwaliteit en kwan-

titeit van de middelen die nodig zijn om het werk te doen.

Het onderwerp 'voorzieningren' gaat over voeding, kleding en sanitair,
veili gheid, bedri j fsgezondheids zorg, personeelszaken en maatschappeli jk

werk.

Over het 'werk en privéIeven' worden slechts enkele vragen gesteld, aan-

gezien het gaat over funktioneren in de werksituatie. Aandacht aan de

privé-omstandigheden komt derhalve alleen aan de orde indien deze in on-

gunstige zin op de werksituatie van invloed worden geacht door de werk-

nemer. Ook wordt gevraagd of de werksituatie een ongunstige invloed uit-
oefent op het privéIeven.

Het onderwerp 'werkkring' betreft de waardering zoals de werknemer die

in zijn werk ervaart en zijn perspektieven bij de werkgever.

Tenslotte wordt om een oordeel over de meest gn:nstige en ongunstige kanten
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van het !{erk gevraagd alsmede een eindoordeel over het, eigen funktioneren.

Daarna kan iedereen aangeven of men in verband met klachten of problemen

kontakt wil hebben met iemand van het bedrijf of van de onderzoeksinstantie.

7.2 Beschrijving van de taak

Ter klassifikatie van taken, onafhankelijk van de betreffende indivi-
duen, is een lijst met werkzaarnheden ontworpen. Deze Iijst is in e1f

nrbrieken opgedeeld naar type werk:

werken aan produkten

onderhoud, reparatie, schoonmaken

transporteren, reizen
veiligheid, ord.e bewaren

informatieverwerking met computer of mechanische rekenapparatuur

bureauwerk, adn:inisÈratie

meten, ontwerpen

pr:bliciteit, kommercie

dienstverlening aan anderen

leidinggeven, organiseren, beheren

overige

ïn elke nrbriek is een aantal werkzaamheden ondergebracht, waarbij aan

de respondent wordt gevraagd die werkzaamheden aan te kruisen die het

meest kenmerkend zijn voor zijn funktie. Deze lijst maakt deel uit van

de vragenlijst (bijlage II). Aan de hand van deze gegevens kunnen de

funkties worden getlpeerd en geklassificeerd.
Zo zíjn bijvoorbeeld aIIe individuen Èe selekterenr die journalistiek

werk doen, dagelijks leiding geven, reparatiewerk doen, typen enzovoort,

terwijl ook alle mogelijke komlcinaties van werkzaamheden samen te stel-
len zijn. Belangrijk is dat op deze manier gegevens over de taak van

mensen werkzaam in uiteenlopende bedrijven met elkaar in verband zijn
te brengen, hetgeen perspektieven biedt voor taakspecifieke onderzoeken.

over deze klassifikatie van taken wordt apart gerapporteerd.

1.3 Gebruik van de vragenlijst

§r- e=- =-rE e 19 -glg 
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De vragenlijst naar persoonlijk funktioneren in de arbeidssituatie (VPPA)

wordt door de respondent ingevuld tijdens een klassikale enquëtering Ín
het bedrijf. op deze wijze kunnen de gegevens vrij snel worden verza-

meld zonder dat er sprake is van de onpersoonlijkheid die kenmerkend is
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voor een enquéte per post. Tijdens de klassikale enquétering kan de

aanwezige onderzoeker vragen beantwoorden, die bij een respondent op-

komen bij het invullen van de vragenlijst. Verder bestaat er tijdens

of na de enquète voor de respondent gelegenheid om in te gaan op bij-

zonderheden die zich moeilijk op schrift laten verwoorden. Na de slot-

vraag in de vragenlijst over het eigen funktioneren wordt gevraagd of

d.e respondent in verband met een vraag of probleem kontakt wil hebben

met iemand van personeelszaken, een bedijfsarts, bedrijfsmaatschappe-

Iijk werker, iemand van de leiding, een vertegeil^Ioordiger van de onder-

zoeksinstantie', enz. Uiteraard staat het altijd een ieder vrij kon-

takt op te nemen met wie dan ook in het bedrijf. Toch is gebleken dat

op deze wijze voor sommige werknemers de drempet verlaagd wordt om kon-

takt op te nemen. De onderzoeker kijkt altijd in aanwezigheid van de

respondent na of de vraag over nader kontakt met iernand van het bedrijf

of de onderzoeksinstantie is ingernrld. Een voordeel hiervan is dat de-

gene die nader kontakt met iemand wit hebben en met wie de onderzoeker

eventueel een afspraak maakt niet aI te zeer opvalt.

Tijdens de nagesprekken met één van de onderzoekers kan uitvoeriger op

problemen in verband. met het werk worden ingegaan. Afhankelijk van de

aard en de ernst van deze problemen kan worden gezocht naar de beste

oplossing of aanzet daartoe. Voor verdere stappen wordÈ zoveel mogelijk

het initiatief bij de respondenl zel-f gelaten, zo nodig vindt bemidde-

ling plaats (zie ook hoofdstt:k 18) .

Indien een medisch onderzoek aan de procedure wordt verbonden kan men

de richtlijnen gebruiken die in bijlage I staan.
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De meeste vragen zijn in principe waarderend; het gaat inmers over het

funktioneren zoals de werknemer het ervaart. Toch zijn er enige be-

schrijvende vragen nodig ter verkrijging van achtergrondgegevens over

de persoon en de fr:nktie, of ter introduktie van waarderende vragen.

In de waarderende vragen wordt als regel met een hoge drempel gewerkt,

door termen als meestal, vaak of geregeld te gebruiken, omdat de in-

teresse vooral uitgaat naar relatief belangrijke problemen in het funk-

tioneren. Toevallige uitzonderingssituaties zijn voor dit onderzoek

minder van belang dan meer duurzëune verschijnselen. Er worden voorna-

melijk dichotome antwoorden gebruikt. Het is de werknemer die zelf rnoet

bepalen of een aspekt van het funktioneren voor hem of haar wel of niet
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acceptabel is (zie ook paragraaf 5.5). Genuanceerdtreid wordt verkregen

door steeds per onderwerp verschillende doch onderling vernrante vragen

te gebruiken. Het kiezen tussen de antwoorden wordt vergemakkell-jkt door

de eerder genoemde drempel in de vragen. Verder kan de respondent per

onderwerp en eventueel per vraag schriftelijk toelichting geven of idee-
en vermelden voor verbetering van bepaalde situaties.

y35re!re:-u-s9!r91E
Er zijn verschillende variaties in het gebruik van de POF-methode moge-

lijk. De vragenlijst kan worden aangevuld roet een medisch onderzoek

voor elke werknemer of een gesprek. Men kan ook werken met een verkorte
versie van de vragenlijst (zie hoofdstuk 11). Verder kunnen per onder-

werp bedrijfsspecifieke en taakspecifieke vragen worden toegevoegd. In
verband met de onderlinge vergelijking van gegevens uit verschillende
onderzoekingen verdient het de voorkeur het basisbestand aan onderruer-

pen en vragen niet te veranderen. Dit betreft zowel het aantal vragen

als de formulering ervan. Uiteraard dient een uitzondering gemaakt te
worden voor die gevallen waarin een sr:mqniere bijstelling noodzakelijk

is.

7.4 Konklusies

De vragenlijst. voor onderzoek na€rr persoonlijk funktioneren in de ar-
beidssituatie is opgebouwd vanuit de gezichtspunten gezondheid, werk en

werkomstandigheden. Deze drie gezichtspunten zijn verder uitgewerkt in
onderwerpen en deelonderrÍíerpen. Per onderwerp en deelonderwerp zijn de

vragen qeordend. Hieronder volgt een schematisch overzicht van de onder-

r^rerpen en hun eventuele deelonden{erpen:
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Opbouw van de Vragenlijst voor onderzoek naar Persoonlijk FrxrktÍoneren
in de Arbeidssituatie (\IPFA) naar ond,eLwerpen en deelonderwerpen

Ondenruerpen VPFA Deelonder:urerpen

- funktie . ervaring
. soort dienst
. taakinhoud

- arbeidsinspanning . inspanningsniveau

. inspannS.ngsgevolgen

. lichamelijke inspanningsaspekten

. geesteliJke inspanningsaspekten

- fysieke werkomstandigheden . luchtklimaat
. verontreinigingen
. overige omstandigheden

- ervaren gezondheid . inwendige organen

. bewegingsapparaaL

. zintuigen

. vage gezondtreidsklachten

. (nacht) rust

. ziekteged.rag

- sociale en organisatorische . leiding
asPekten . korregars

. samerrlrerking en overleg

. organisatie van het werk

- werk - privé

- werkkring . waardering huidige werkkring

. toekomstver:r,lachtingen

- voorzieningen . sociale en medische diensten
. veiligheid
. voeding en sanitair

- slot

In bijlage If staan de vragen per onderwerp en deelonde:rnrerp ve:rneld in
de vragenlijst naar Persoonlijk Funktioneren in de Arbeidssituatie.
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ONTWERP VAN DE PROCEDURE VAN ONDERZOEK

8.1 Validiteit van de meetprocedure

Nu de inhoud is geschetst, zou het aantrekkelijk zijn over te gaan op

de onderwerpen validiteit en betrouwbaarheid. Zover is het echter nog

niet. Een vraag heeft op zichzelf geen validiteit, een serie vragen in
één instrument evenmin. Validiteit kan slecht§ worden toegekend aan een

meetprocedure waarvan, zoals bij POE., een serie vragen deel kan uitma-
ken. In het geval van enquëtes of interviews wordt wel gesproken van

'inhoudsvaliditeitr, dat is dan de mate waarin de vragen te zamen het
bedoelde onderwerp dekken (De croot,, 1961) . Bij fysische metingen kan

het objekt niets vervalsen en het vertrouwen in de procedure is afhan-

kefijk van degenen d.ie de metingen uitvoeren en de meetuitslag gebrui-
ken. In geval van enquëtes komt daar nog bij het vertrouvren dat de on-

dervraagden in de procedure ste1len. Om die reden bestaan er geen vali-
de vragenlijsten, los van de manier waarop ze gehanteerd worden.

Boerlijst (1974) ziet onderzoek als een transaktie tussen onderzoeker

en onderzochte, waarbij zoals bij alle transakÈies, bedrog mogelijk is.
Hij noemt enkele kunstgrepen die in de techniek van de testontwiJ<keling
gebruikt zÍjn om bedrog (rfakingr) door de onderzochte tegen te gaan,

kunstgrepen die ook door Wilde (1970) zijn opgesomd. Ze zíjn echter in-
effektief, omdat ze voorbijgaan aan de oorzaak van het verschijnsel:
"...... een fundamenteel gevoel van onzekerheid over wat tmenr met de

gegeven antwoorden gaat doen, of omgekeerd een gevoel van evid.entie
dat ze op de één of andere manier we1 zu1len worden misbruikt, blijft
bij toepassing van deze kunstgrepen vrijwel onaangetast", aldus
Boerlijst 1p.11). Hij beveelt twee maatregelen aan om dit wantrour^ren

weg te nemen: het voor iedereen scheppen van duidelijkheid over de doel-
stelling van het onderzoek en over het feitelijk gebruik van de gege-

vens als de procedure loopt.

8.2 De onderzoeksinstantie

Een voorwaarde voor onderzoek is, dat de instantie die het onderzoek

uitvoert zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van de werkgevende

organisatie en ten opzichte van de werknemers. Aan de voorwaarde van

een dergelijke opstelling is in het geval van een (periodiek) onderzoek

naar het funktioneren slechts te voldoen indien deze instantie zich voor

iedereen duidelijk onafhankelijk weet op te stellen ten opzichte van de

betreffende werkgever en werknemer.
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Elke instantie, of dit nu een bedrijfsgezondheidsdienst, een psychologi-

sche dienst, een personeelsafdeling of een afdeling bedrijfsmaatschappe-

Iijk werk is, d.ient zich af te vragen of hij een acceptabele onderzoeks-

instantie is voor alle betrokkenen. Gesteld dat het bedoelde lÀtantrouhlen

afitezig is, dan is nog steeds niet helder waarom een werknèmer of \ÍÍaarom

een bedrijf vrijwillig (De Winter, 1976i Taylor, 1977) aan een POF zou

wiIlen deelnemen. Het is zaak hen in een introduktie te nptiveren tot

deelname. Ondat POF in de eerste plaats gerictrt, is op het individu, kan

geappetleerd worden aan twee motieven die de individuele werker raken,

te weten: de rnogelijkheid om via het onderzoek te komen tot verbeterin-
gen of aanpassingen in de werksituatie (in brede zin) en ten tweede het

aandacht kunnen schenken aan de eventuele problemen van de individuele

werknemer. De andere partij die belanS bij het onderzoek moet hebben,

wit het Ievensvatlcaar zijn, is het bedrijf.

De indivj-duele gegevens kunnen zo ïi{orden verwerkt dat een rapport sa-

mengesteld kan worden, dat een beschrijving geeft van het funktioneren

van bepaalde groepen die in het beilrijf kunnen worden onderscheiden.

Uiteraard dient niet over het hoofd gezien te worden dat het verrichten

van pOF-onderzoek ook de nodige bekwaamheden vereist. Dit geldt in het

bijzonder voor de omgrang met de heterogene persoonlijke problematiek

van de kliënt en voor de bewerking, interpretatie en raPportage van de

gegevens. Het doen van onderzoek en de 'follow-upr kunnen trouwens vol-

gens Scholten (!975) het best gesctreiden worden gehouden te:ruille van

de duidelijkheid.
Van belang voor POF zijn nog twee stellingen van Kuiper (L975), die hij

het isponeerde binnen een diskussie over verplichte keuringen: "
niet geoorloofd binnen een machtsverhouding iets te doen of te zeggen

wat eigenlijk thuishoort in een huJ.prelatie, indien de te onderzoeken

persoon in de mening verkeert dat er van een hulprelatie sprake is",
en ". het is ongeoorloofd de tijdens een hulprelatie verkregen

informatie te gebruiken of te doen gebruiken in een machtverhoud,ing".

Konklusie: de validiteit van een methode is het vertrouwen dat een stan-

daardmeetprocedure doet wat ervan verlangd wordt en niet doet wat er

niet, van verlangd wordt.

8.3 De onder?ggkspsPglatie

Het pOF-onderzoek is geen steekproefonderzoek maar wordt gericht op na-

der te definiëren populaties van werknemers. Deze populaties kunnen een

afdeling, enkele afdelingen van een bedrÍjf of een bedrijf in zijn ge-
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heel betreffen. De omvang, dus het aantar werknemers per onderzoek, is
onder meer afhankelijk van de kapaciteit van de onderzoeksinstantie.
De belangrijkste reden om alle werknemers van een organisatie of een on-
derdeel ervan in het onderzoek te betrelcken, is dat de per individu te
verzamelen gegevens worden gebundeld tot afdelings- en,/of bedrijfsinfor-
matie, waarin de individuere gegevens niet meer herkenbaar zijn.
Een bijkomend voordeel van deze werkwí)ze is dat er geen uitvoerige toe-
lichtingen verstrekt behoeven te worden over het hoe en waarom van de

keuze van de geselekteerden in een steekproef. Hiermee wordt onnodig
wantrouwen vermeden. Overigens is het in de praktijk van het onderzoek
nauwelijks een voordeel, noch in kosten noch in de te investeren tijd,
dat met een steekproef uit de bedrijfspopulatie wordt gewerkt. De me-

thode van de klassikare enquëte, zíe paragraaf 7.3, is weinig tijdrovend.
Tenslotte moet vermeld worden dat in een populatie-onderzoek veel gede-
tailleerde gegevens worden verkregen die bij uitstek geschikt zijn voor
terugrapportage aan de betrokkenen per afdeling.

8.4 De proced.ure

Bii de PoF-methode hoort een procedure. Deze is in hoofdlijnen ontwik-
keld ten behoeve van de opzet, de uitvoering en de afwikketing van het
onderzoek. Het spreekt vanzelf, dat steeds van onderzoek tot onderzoek
de detaillering van deze algemene proced.ure rpet worden vastgesteld.
Onderstaande punten rnoeten dan ook worden opgevat als algemene rictrt-
lijnen.

A. fntroduktiebijeenkomst: uiteenzetten voor direktie, ondernemingsraad
of vergelijkbare instelling en werknemers wat inhoud en procedure in
I^/ezen zijn en met welk doel het onderzoek plaatsvindt. Relevante on-
der:vrerpen:

A.1. individu-gerichte kant: verlenen van hulp of bemiddering voor
werknemers die problemen hebben met hun funktioneren;

A.2. kollektieve kant: bundering van individuele gegevens tot een

verslag op groepsniveau (verschillende indelingen in groepen

rogerijk), waarbij de individuen niet meer herkeröaar zijn ars
bron van informatie, en waarbij het voor iedereen toegankelijke
verslag basis kan zijn voor verbeteringen in de werksituatie;
ten aanzien van de kollektieve kant van het POF-onderzoek raad-
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plege men ook de fasen van onderzoek met betrekking tot ziekte-
verzuim (Draaisma & Smulders, 1978) i

4.3. vrijwillige deelname, beheer van de gegevens door de onderzoeks-

instantie, garantie dat geen persoonlijke gegevens doorgegeven

worden aan het bedrijf zonder uitdn:kkeltjke toestemming van de

betrokkene;

A.4. aan de orde kàmen de ondernerpen: werk, werkomstandigheden en

gezondheid; verder kan POF, wat betreft de gezondheidsaspekten

uitgebreid worden met biometrie, lichamelijk onderzoek, onder-

zoek op aanwijzing van gezondheidsgegevens of op initiatief van

de bedrijfsarts.

B. Afspraken maken waarin de voorwaarden tot uiting komen en waarin het

kostenaspekt wordt geregeld. Tevens dienen afspraken gemaakt te l^/or-

den over:

8.1. het vervolg op het onderzoek (zijn

mogelijkheden om eventuele kosten

beteringen?);
8.2. de openbaarheid van de resultaten
8.3. de vertrouwelijke afhandelingJ van

(privacyl).

er in het bedrijf werkelijk
te dragen in verband met ver-

in het bedrijf;
de individuele gegevens

C. Treffen van praktiÉche maatregelen, zoals:

C.1. door het bedrijf laten instellen van een begeleidingsgroep, die

tot taak heeft voor werknemers en onderzoekers op te treden als
kontakt- en begeleidingsorgaan tijdens het onderzoek, toezien

op de leesbaarheid van het rapport; een ander deel van de taak

van de begeleidingsgroep is het bevorderen van het totstandko-

men van een plan ter verbetering van werkomstandigheden en het

funktioneren als de resultaten daarÈoe aanleiding gevent

C.2. het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor het perso-

neel als geheel;

C.3. het plannen van de enquëteringsfase;

C.4. het verzamelen van persoonsgegevens: personalia, gegevens over

salarisklasse, afdeling, eventuele rang of frurl<tie, jaar van

indiensttreden;
C.5. het rnaken van afspraken over de wijze waarop het personeelsbe-

stand zal worden ingedeeld voor rapportagedoeleinden: afdelin-
genr sekties, loon- of funktieklassen.
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D. Uitvoeren van het veldwerk:

D.1. het enguëteren en het eventueel (aftrankelijk van de rnogelijkhe-
den, maar steeds volgens overeenkomst) medisch onderzoek van de

bedrijfspopulatie, op basis van vrijwilliqheid;
D.2. nader kontakt opnemen met werknemers uit wier vragenlijst blijkt

dat zij in verband met problemen of vragen nader kontakt wensen en

samen met hen bepalen welke weg gegaan dient te worden; nngelijk-
heden:

a) het gesprek op zichzelf is al voldoende en er komt geen ver-
volg op of de werknemer neemt zijn eigen maatregelen,

b) bemiddeling, bijvoorbeeld tussen de werknemer en een bedrijfs-
funktionaris,

c) verwijzing, bijvoorbeeld naar de huisarts,
d) advies aan de werknemer (bijvoorbeeld over eet- of rookge-

woonten).

D.3. afsluiten van het veldwerk en aan alle betrokken werknemers de

stand van zaken met betrekking tot het onderzoek laten weten.

E. Verwerking van gezamenlijke gegevens:

E. 1. uitwerking van de draaiopdracht rzoor de corputerverr^rerking van

de gegevens in overeenstemning met de afgesproken wijze van

groeperen, zLe C.5i
8.2. koderen van de vragenlijsten;
E.3. ponsen van de gekodeerde gegevens, liefst met kontroleponsing;
8.4. eerste stap van het coryuterwerk: frelarentietabellen maken over

aIIe gegevensi weglatingen en kennelijke vergissingen korrigeren,
opslag van de gegevens op 'tape' voorbereiden;

8.5. rest van het programma laten draaien.

F. Koncept-verslag schrijven aan de hand van de uitgedraaide gegevens en

de toelichtingen van de werknemers. Koncept verspreiden in begelei-
dingsgroep (zie C.1.).

G. Produktie van definitieve versie van het rapport, verspreiding ervan
zoals overeengekoren.

H. Knelpuntenanalyse en suggesties voor verbet-ering.

I. Eventuele bijeenkomst van begeleidingsgrroep, van onderzoekers en van

personeel ter toelichting van het verslag en ter bespreking van de

verder door het bedrijf te volgen weg.
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8.5 Ethische kanten van het onderzoek

Hier en daar zijn aI ethische kanten van het POF aangestipt. Voor een

uitgebreidere oriëntatie kan men RÉmke e.a. (1975), Abbas e.a. (1973)

of bijvoorbeeld Werkgroep sociaal-wetenschappelijk onderzoek en privacy-

bescherming (t974) raadplegen. OoJ< verdient in dit verband lezing van

heÈ advies van de Gezondheidsraad over registratie van medische en psy-

chologische gegrevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

aanbeveling (Gezondheidsraad, t9781. Voor een snelle toetsing van de

ontwikkelde POr-procedure aan enkele criteria wordt hieronder gebruik

gemaakt van Neeteson ( t972) z

Toetsing van kenmerken van POF aan criteria volgens Neeteson (L972)

kriteria kenmerken van POF

"Een opdracht wordt alleen aan-
vaard als de personen en groepen,
die erbij betrokken zí)n, op de
hoogte zí1n gebracht wat de op-
d.racht inhoudt (probleem, doel ,
vraagpunten etc.).tt

"Over de inhoud van de opdlracht
moeten alle betrokkenen het
tevoren zoveel mogelijk eens
vsorden. "

"De psycholoog moet zo duidelijk
rrogelijk maken !íat er we1 en
niet van hem te verwachten valt."

"Hij mag de vertrouwensrelatie
niet schaden (o.a. geheimhou-
dingsplicht)."

"Hij moet zijn werk onafhankelijk
van belangengroeperingen kunnen
doen. tt

"Hij moet zorger.
groot mogelijke
van aIIe mensen,
aangaat. tt

voor een zo
betrokkenheid
wie de zaak

"Iedere persoon of groep die bij
het onderzoek betrokken is ge-
weest, heeft het recht geÍnfor-
meerd te worden over de resul-
taten ervan. t'

Hieraan wordt voldaan, mits de
hand wordt gehouden aan een
goede introdr:ktie: zie paragraaf
8.4 punt A.

Zie boven, forrnele bekrachtiging
door overeenkomst aan te sÍaan:
zie paragraaf 8.4 punt B.

Vervang psycholoog door degene
die POF uitvoert, deze moet in de
introduktie ook vermelden hlat er
niet verwacht kan worden.

!Íordt aan voldaan: zie Paragraaf
8.4 punten A.2 en 4.3.

Er worden, na een principe-over-
eenkomst, zaken gedaan met de
begeleidingsgroep en niet met de
anderen: zie paragraaf 8.4 punt
c.1.

Iedereen wordt in elke
POF zonder aanzi-en des
op de hoogte gehouden:
graaf 8.4 punten A, B,
I.

fase van
persoons
zie para-
D.3, G en

Zie paragraaf 8.4 punten 8.2,
D.3, G en I.
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Toetsing van kenmerken van POF aan kriteria (vervolg)

kriteria kenmerken van POF

"Rapportering dient te geschieden
aan alle betrokkenen (bij schrif-
Èelijke rapportering hebben aIle
betrokkenen recht op inzage varr
het rapport)."

"AIs op grond van het raplrcrt ak-
tiviteiten ondernomen luorden,
moeten die zodanig begeleid wor-
den, dat ook dan de belangen van
de onderzochte groep(en) zo goed
mogelijk worden gediend. "

"De o5dracht dient te worden terug-
gegeven in gevallen waarin btijkt
dat deze gedragsregels niet kun-
nen worden waargemaakt. "

Zie paragraaf 8.4 punten 8.2 en G.

Is formeeJ- vastgelegd in de over-
eenkomst, maar begeleidingsgroep
ziet er feitelijk op toe dat dit
gebeurt: zie paragraaf 8.4 punt B.

Als blijkt dat niet volgens ge-
stelde voorwaard.en kan worden ge-
werkt, wordt er geen onderzoek naar
persoonlijk funktioneren verricht.

8.6 Periodiciteit

Teneind.e met een zekere regel"maat geinfo:meerd te blijven over het per-
soonlijk funktioneren van de werknemers kan dit onderzoek met een zekere
periodiciteit plaatsvinden.
I

Bij een periodieke herhaling dient punt A in paragraaf 8.4 aangepast

te worden. De periodiciteit is trouwens een vage grootheid, zel-den

wordt in publikaties een bepaalde periode voorgesteld. Schrama (1969)

geeft een aanduiding van de frekwentie: vijf jaar of korter, maar daar
gaat het om zuiver geneeskundige screening. Welke de meest wenselijke
frekwentie voor POF is, valt ook nauwelijks uit te maken; zonder ken-
nis van d.e plaatselijke verhoudingen is het noemen van een bepaalde

frekwentie vrijwel een strag in de lucht. Het beste is, zoals Schrama,

een bovengrens te nemen: vijf jaar of korter, omdat anders de kans be-
staat dat het bedrijf geheel van aard is veranderd.

Men dient echter voorzichtig te zijn net de interpretatie van longitu-
dinale gegevens, zLe bijvoorbeeld Tosi e.a. (L976) .

8.7 Enkele konklusies

Vatten we nu enkele elementen samen, dan is een sttuatie vereist waarin

werknemers, werkgever en onafhankelijke onderzoeksinstantie bereid zijn
elkaar te vertrouwen. Bij de werknemers zal dan bereidheid bestaan om

juiste gegevens en eerlijke meningen te geven. De werkgever zal dan van
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teyoren ziJn beretdheid verklaren om, bJ.nnen het redel"lJke, aatr de hand

van de uiUcomsten van het onderzoek verbeterÉ.ng of veranderingen tot
stancl te brengen.

DaarbÍj rceten de beperklngen van het onderzbek voordien aan iedereen

duideJ-iJk grenaakt zíJni n!.et aLle klactrten k[rnnen D.i-sschLen woiden ver-

holpen. DIt kan waarschiJnliJk niet allenaa{ tegelijk.
Vermed kan norderr dat, op grrond van de resqltaten die uLt het onderzoek

vgortkomen, prÍoriteiten Yorden gesteJ.d. llalr dLt het geval. Ls, zal- uen

in overleg (ondernemingsraad, werkoverle"gr) {e mogelíJkheden en }rensen

nöeten afwegen, roaaf daarree zit ren al in een fase na het onderzoel<.
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9 KENMERKEN EN ETGENSCHAPPEN VAN DE METHODE

9.1 Inleiding

Met de ontwikkelde POF-rethode, die in de vorige hoofdstr:kken is besctrre-
ven, is vervolgens in verschillende bedrijven/organisaties toegepast onder-

zoek gedaan. In dit hoofdstuk worden enkele kenmerken en forruele eigen-
schappen gedemonstreerd, welke zijn te beschouwen a1s een indikatie voor
de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de methode. In hoofdstuk 10

wordt ingegaan op enkele verbanden Lussen gegevens over gezondheid, werk

en werkourstandigheden.

9.2 Het onderzoek

Segze-v3r-9:er:ees::
Voor het ond.erzoek naar kenmerken en eigenschappen van de POF-methode

zí)n, na een eerste ontwikkelingsfase, in vier bedrijven op uniforme

wijze gegevens verzameld van alle betreffende werknemers. Het onderzoek

werd per organisatie uitgevoerd volgens het ontwerp in het vorige deel.
In tabel 5 staat wat voor bedrijven het zijn; ze zL)n in vervolg op de

eerder vermelde proefbedrijven doorgenummerd,.

Tabel 5 Overzicht van bedrijven waarin de POF-methode verder is uitge-
test naar type organisatie, aard van het onderzoek, populatie
en aantal deelnemers; periode t977-t979.

- 1)
vol.cÍ. type organisatienr. ".td2) populatie3) ""rrt.l4'5)

15 afdelinq Ministerie t 12 13 2

t6 dienstverlenend bedrijf 1,2,3 2

t7 drukkerij
18 scheepswerf

1) Zie voor de bedrijven 1 t/m t4 tabel 1.
2) Aard: 1 = postenquéte; 2 = klassikale enquëtei 3 = medisctr onderzoek

(lichamelijk onderzoek en biometrie) .

3) Populatie: 1 = willekeurige heterogene selektie werknemers; 2 = aIle
werknemers van betreffende (deel) organisatie.

4) earrtal deelnemers per bedrijf: 1 = 1-<50i 2 = 5O-<1OO; 3 = 100-<500;
4 = 500-<2000.

5) De gegevens van deze bedrijven zijn ook ondergebracht in een totaal-
bestand (tot nu toe 2443). Zíe voor basisgegevens bijlagen IV en V.

2

2

2

2

3

3

4

4
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Deelname aan het onderzoek en ziekteverzuim

Àan de onderzoekingren werd per organisatie door Èenminste 808 van alle

Ín aanmerking komende werknemers deelgenomen. De ervaring is dat de

deelname toeneemt a1s het veldwerk een paar dagen loopt en hlanneer er

rappels uitgaan. !Íaar mogelijk is onderzocht of degenen die aan het on-

derzoek deelnamen wat beÈreft de kenmerken teeftijd, positie in de hië-

rarchie en de afdeting waar men werkt een afspiegeling waren van de ge-

hele bedrijfsbevolking. In geen van deze organisaÈies bleek sprake te

zijn van systematische vertekening ten aanzlen van deze kenrnerken.

De precieze redenen voor niet-deelname aan het onderzoek bleken bij het

merendeel van de werknemers niet te achterhalen. WeI zijn er enige in-

drr:kken over de renen van niet-deelname:

- vrees van werknemers dat de verstrekte gegevens in hun nadeel

zullen worden gebruikt;

- afwezigheid van vertrou$ren in de bereidheid van de direktie

om met de uitkomsten iets te doen indien uit het onderzoek

ernstige knelpunten naar voren komen;

- naderend pensió€rrr wàardoor binding met bedrijf afneemt'

Het is gebleken dat de deelnemers aaur het onderzoek gemiddeld minder

vaak en korter van hun ï7erk af!Íezig waren wegens ziekte dan degenen

die niet aan het onderzoek deelnarnen. Deze bevindingen gelden niet aI-

Ieen voor het jaar waarin het onderzoek plaatsvond. Ook in het jaar

dat vooraf gaat aan de onderzoeksjaren zien we deze verschillen in ziek-

teverzuim tussen deelnerrers en niet-deelnemers.

OÍm een indruk te geven van de grootte van de verschillen in ziektever-

anim tussen deelnemers en niet-deelnemers aan het onderzoek presenteren

we hier ter illustratie de gegevens van bedrijf 18 in tabel § (pagina 75)

Voor deze verschillen zijn de volgende interpretaties mogelijk:

- De werknemers die vaak en J-ang afwezLg zLin van hun werk wegens

ziekte ervaren dit soort onderzoek, ook aI is het niet speciaal ge-

richt op ziekteverzuim, als bedreigend. Niet-deelnërme zou het gevolg

kunnen zijn van bevreesdheid voor oneigenlijk gebruik van de enquète-

gegevens.

- Het is tevens denkbaar dat het niet-deelnemen in belangrijke maÈe is

veroorzaakt doordat de betreffende werknemers net ziek waren in de

enquèteperiode, in de tweede helft van 1978i duur enquèteperiode
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was drie weken. Deze interpretatie kan echter alleen maar voor de

resulÈaten v;u.t 1978 van toepassing zí1n en niet op die van L977.

Hierbij bedenke men dat de werknemers die ten tijde van de enquète-
periode wegens ziekte niet op het bedrijf konden verschijnen om aan het
onderzoek deel te nemen in de gelegenheid zijn gesteld de vragenlijst
thuis in te vu.I1en.

- Ten aanzien van langdurig zieke !íerknemers zou men kunnen vermoeden

dat men zich niet of niet meer erg verbonden voelt met het bedrijf.
Wellicht ervaren zij een onderzoek als dit niet zinvol genoeg om

eraan mee te doen.

Tabe1 6. Ziekteverrrirl) naar d.eelname aan het onderzoek in een van de
proefbedrijven

t977 1978

z?

percen-
tage3)

zrf,) àv? v&) werk-
nemers

(N=1789)

percen-

z&) zrf,) zrf) ruil ï:Ë']
nemers

(N=1789)

niet-deel-
nemers 2.8

deelnemers 2.6

2.3 0.5 34.t
2.2 0.4 28.5

3.2 2.6 0.6
2.7 2-3 0.4

52.O 2Oz

29.6 808

20?.

80t

totaal 2.6 2.2 0.4 29.7 1008 2.8 2.4 0-4 34.2 1008

1)rrerklating van de syribolen:

zF E aantal verzuimgevallen ",per werknemer

ZFk = aantal verzuimgevallen van veertien kalenderdagen of korter
ZF. = aantal verzuimgevallen langer durend. dan veertien kalender-l_ dagen

TZD = totaal aantal verzuimde kalenderdagen per werknemer

2)rr.r".hiIIen sigrnifikant p < .05, voor geinteresseerden zijn de varian-
tieanalyses i,,n te zien op het NIPG/TNO

Een konsekwentie van deze uitkomst is, dat de samenhangen tussen de

enquëtegegevens en de ziekteverzuimgegevens, die uiteraard alleen maar

kunnen worden berekend voor de deelnemers aan het onderzoek, mogelijk
minder hoog zullen zijn dan wanneer allen aan de enquètering hadden

deelgenomen. Wellicht is dit een verschijnsel dat bijdraagt aan de ver-
klaring dat in onderzoek met het individu als eenheid van analyse de

korrelaties tussen gegevens over het individu en het individuele ziekte-
verzuim gewoonlijk relatief laag zijn.
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De gegevens v6ul de bedrijven 15 tot en met 18 zijn ondergebracht in een

totaalbestand van tot nu Eoe 2443 individuen. In bijlage XIV blijkt

dat de bedrijven onderling verschillen naar kenmerken a1s geslacht,

Ieeftijd en scholingsniveau van de $Ierknemers. In bedrijf 18 werken

relatief veel oudere werknemers en verhoudingsgewijs weinig vrouwen. Het

onderwijsniveau ligt betrekkelijk hoog in de bedrijven 15 en 16, wat

ook qeldt voor inkomensniveau en voor het percentage leidinggevenden'

9.3 stabiliteit, betrouwbaarheid en interne konsistentie

Ter bepaling van de mate van stabiliteit van een objekt (zie paragraaf

6.1) zijn mettroden als parallel-betrouwbaarheid en met name die van

test-hertest-betrouwbaarheid adekwaat (De Groot, t961, paragraaf 8.3) .

In enkele bedrijven werd een aantal vragen tweernaal voorgelegd' Voor

zoveT deze vragen kunnen worden beschouwd als een rePresentatief aantal

vragen in de hele vragenlijst naar het funktioneren, kunnen ze dienen

om de stabiliteit daarvan te dchatten.

Oe stabiliteit per item werd bepaald met kappa van Cohen-Fleiss (bij-

lage III). Daarnaast werd rnet de tekentoets nagegaan of er, voor zover

er wisselend antwoord werd gegeven, van de ene op de andere keer een

systematische verschuiving in antwoorden optrad. De uitkomsten in bij-

Iage III laten zien dat vrijwel alle antwoorden een redelijk tot grote

mate van stabiliteit hebben en dat bij slechts enkele een noemensltlaar-

dige rzerschuiving in het antwoordpatroon sprake is. Men kan aannerren

dat dit ook opgaat voor de overige iterns uit de vragenlijst.

Voorts werd bepaald wat de betrouwbaarheid is van de somscores geba-

seerd op de antwoorden van beide series vÏagen. De gevonden test-hertest

korrelaties voor de somscores lopen t* ttt = '85 tot raa = '91 ' ZLe

Èabel 7.

Tabel 7. Betrouwbaarheid van de somscores uit een korte vragenlijst naar
het funktioneren (vPFA-kort) in drie organisaties: 14 tot en

met 161); test en hertest korrelaties (rzt)'

bedrijf 14 bedrijf 15 bedrijf 16

.88 .9t .85VPFA-kort, ,tt

1)ri. tabel 1 en
2)p"riod" tussen

./Ll4í4 - f k^r /t L't ".,4 
lv</ 'T, , LIt-í"1ï

veertien dagen'
5

twee waarnemingen bedraagt ongeveer
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Itoewel deze test-hertest procedure niet een strikt bewijs oplevert,
duiden de gegevens erop dat de uitkomsten te vertrouliven zijn. Later
wordt. dieper ingegaan op de betrouwbaarheid per j-tem.

De totale samenhang van alle items in een test of in ons geval van alle
vragen v€rn een onderwerp wordt vaak aangegeven met alpha van Cronbach

(Guilford, 1954), waarbij de samenhang aangeduid wordt als rinterne

konsistentier. Cronbach's cl kan worden opgevat als een schatting van de

ondergrens vaur de betrouwbaarheid van een schaal. Ind,ien de items van

een schaal onderling sterk sarnenhangen is de o hoog. Er is dan sprake

van een hoge betrouwbaarheid. In het geval de items niet paarsgewijs

korreleren is de o gelijk aan 0. In dit geval is er in het geheel geen

interne konsistentie, terwijl van de betrouwbaarheid slechts kan worden

gezegd dat die groter is dan 0. Een lage o verschaft dus geen informa-
tie over de mate van onbetrouwbaarheid en is derhalve ook niet van be-

tekenis voor een antwoord op de vraag naar de bruikbaarheid van de be-

treffende items.

Indien er geen of nauwelijks sprake is van interne konsistentie moet

Iangs andere weg, bijvoorbeeld via de test-hertest proced,ure betreffende
items of somscores de betrouwbaarheid worden onderzocht.

Een somscore ontstaat door per deelnemer aan het onderzoek het aantal
klachten met betrekking tot een bepaald onderwerp op te tellen. De

minimumscore per individu is nul, geen enkele klacht, en de score die
maximaal mogelijk is, is gelijk aan het aantal van de vrasJen van het
betreffende ondervrerp of de betreffende schaal. De keuze van de vragen

per ondenrerp is gredaan op grond van inhoudelijke argunenten. Door op

deze manier de gegevens te bewerken - dus door ongewogen sommering van

klachten per onderwerp per indívidu - is een keuze gemaakt voor een li-
neair cornpensatorisch model, waarbij de scores per antrvrroord worden opge-

teld tot een somscore. In zekere zin is deze keuze, die de meest eenvou-

dige oplossing is (zie ook paragraaf 5.6), toch willekeurig. Er zijn ta1

van andere rnodellen mogelijk. Vergelijk onder anderen Aldag & Brief
(1978) . Zíj zijn er bijvoorbeeld het conjunctieve model, waarbij de eind-
score afhangrt van het produkt van de afzonderl-ijke antwoordkodes, en het
disjunctieve model, waarin zo gekombineerd wordt dat een of enkele ant-
woorden de doorslag geven in de eindscore. Hoewel deze rnodellen, het li-
neair cornpensatorisch-, het conjunctieve- en het disjunctieve rcdel r on-

derling verschillen naar het idee dat erachter zÍt, btijken ze resultaten
op te leveren, die sterk op elkaar lijken (zie bijlage fX).
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Van elk blok van vra§[en, dat korrespondeerl met één kant van funktio-

neren, zijn voor de bedrijven 15 tot en met 18 en voor het totale be-

stand aan gegevens de interne konsistenties berekend. In bijlage VI

staat hoe de onderwerpen zijn opgebouwd uit afzonderlijke vragen die in

bijlage IV en V staan weergegeven. Voor de belangrijkste ondelÍverpen

van PoF vindt men in tabel 8 de interne konsistenties-

fnterne konsistentie (Cronbach's o) voor de belangrijkste onder-
Írerpen van het funktioneren uitgedrukÈ in somvariabelen voor
vier organisaties: 15 tot en met 181) en het totaali N=2443

Tabel 8.

"o*2)nr.
onderwerp uit vragen-
lijst Funktioneren in
de Arbeidssituatie
(VPFA) 3)

ors

aantal
vragen

bedrijf totaal

18t7t615

2

6

7

t2

18

t9

22

25

29

32

34

Taakinhoud

Lichameli jke inspanning

Geestelijke inspanning

Elzsieke werkomstandi g-
heden

Ziektegedrag

Ervaren gezondheid

Leiding en kollegars
Werkorganisatie enz.

Víerk-privé

Werkkring

VPFA-kort

10

5

15

.801 .723 .749

.761 .732 .690

.587 .559 .583

.7 L5 .785 .783

.558 .563 .s70

.87 4 .815 .847

.675 .742 .738

.685 .776 .763

.421 .262 .358

.733 .665 .772

.820 .81 1 .815

.676 .723

.731 .722

.631 .610

.855 .844

.645 . s8B

.857 .849

.792 .768

.788 .777

.284 .350

.732 .736

.847 .830

t7

IL

25

10

15

3

10

38

l) ri" taber 5
2) n" bijrage vr
3) rr" voor het gemiddeld aantal klachten per onde::werp de bijlagen IV

enV

De meeste somscores laten een redelijke tot grote interne konsistentie
zíen (Èabe1 8). In het totale gegevensbestand treffen we acht van de

elf somscores aan met een betrouwbaarheid die op tenminste .70 geschat

kan wordenr hetgeen duidt op een goede betrouwbaarheid. Eerder al heb-

ben we vastgesteld dat de test-hertest betrouwbaarheid van items en van

somscores redelijk tot goed zijn te noemen. In bijlage III staan de uit-
komsten per item. Bezien we het item over de relatie tussen werk en
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privé-leven dan blijken zowel in bedrijf 14 a1s in bedrijf 15 betrouw-

bare uitkomsten te zijn verkregen. In het blok vragen werk - privé is
de interne konsistentie dan wel Iaag, de betrouwbaarheid van afzonder-

lijke vragen is bevredigend te noemen.

Nu kunnen de gegevens ook anders bezien worden. Per persoon staan over

een aantal vragen twee antwoorden ter beschíkking, die al eerder ge-

bruikt zijn om de stabiliteit van de sonscores te schatten, naar het is
ook mogelijk on per persoon een schatting van zijn stabiliteit te maken.

Yoor 22 personen is dit uitgevoerd; hun gekodeerde antwoorden zijn omge-

zet in standaardscores en per individu zijn tussen beide reeksen gege-

vens de korrelatíes uitgerekend (zie tabel 9).

Tabel 9 . Test-hertest somscores en stabilifpit antwoordpatroon per
individu, 22 personen, bedrijf 16"

persoon som eerste afname som tweede afname stabilitei-ts-r

2

9

1

1,2

16

2

10

B

3

5

23

10

5

7

I
1,4

3

10

7

3

9

l3

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

1,2

13

L4

15

t6

t7

18

L9

20

2L

22

1

5

0

L7

18

2

3

10

3

4

22

B

7

6

4

9

4

9

6

3

10

13

.59

.42

.45

.76

.54

.40

.70

.56

.50

.93
tro

.48

.64

.26

.24

.78

.83

.80

.58

1 .00

.70

.53

1)ri" a"b"I 5

De korrelatie tussen de beide reeksen somscores van de eerste en de

tweede afname hiezboven is .89, de korrelatie tussen de stabiliteits-r
en de eerste somÉcore is echter naar .10. Datbetekent dat de stabili-
teit niet van de hoogËe van de individuele somscore afhangË: bij een
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lage somscore kan de stabiliteit hoog of laag zijn, bij een hoge som-

score net zo. Blijkbaar zijn de soulscores zelf zeer stabJ-el, hoewel ze

op uiteenlopende manier tot stand kunnen komen. Daarrpe is in e1k geval

aangetoond dat het riskant is af te gaan op één enkel anwoord per per-

soon. Naastheteerdere theoretische argument is nu ook aannemelijk dat

verschillende personen verschillend redeneren, verder dat dezelfde per-

soon op twee tijdstippen in detail verschillend kan antwoorden, maar

dat zijn somscores desondanks een aanvaardbare sÈabiliteit hebben.

Gebleken is verd.er (zie bijlage X) dat de stabiliteit van antwoordpa-

tronen verschilt tussen onderdelen van het bedrijf.

9.4 Samenhangen tussen het onderwerp gezondheid en de

ASIA en de VOEG

we gaan nu in op samenhangen tussen geselekteerde gegevens over het

onderwerp gezondheid (zie bijlage XII). Hieruit blijkt dat somscores,

gebaseerd op de subjektieve klachten per systeem (met nane de somscores

2 tot en met 11 van bijlage XII) onderling in wisselende mate samen-

hangen. Verder blijkt dat de samentrang met de beoordeling door de be-

drijfsarts niet orzeral overtuigende korrelaties te zien geven. Het me-

disch oordeel was opgebouwd uit een schatting van de gezondheidstoestand

door de bedrijfsarts en diens oordeel met betrekking tot de aanwezigheid

van aandoeningen of afwijkingen bij de werknemer. Nemen we het medisctt

oordeel hier a1s een criterium voor de waarde van de klachten van de

werknemers, dan lijken de volgende konklusies gerechtvaardigd:

de koncepÈueel onderscheiden systemen betreffende gezondheidsklachten

zijn te ver,gedifferentieerdi vermoedelijk komen in een betrekkelijk
gezonde populatj-e vëu1 mensen die in het arbeidsproces aktief zijn te

weinig afwijkingen voor oIn een zo verfijnde wijze vern vragen aan te

houden. Gezien de resultaten van bijlage XII is het voldoende de gege-

vens in te delen naar algemene gegevens (los van de onderscheiden syste-

men), de nerveuze klachten, de klachten over het bewegingsapparaat en

de overige klachten. Daarbij kan worden opgemerkt dat de gegevens

over de riskante ger^roonten (roken en drinken met name) geen enkele sa-

menhang vertonen met de andere data, reden om riskante gewoonten als

onderwerp te laten vallen. Dit moet ook de slotsom zijn met betrekking

tot de subjektieve beoordeling van de zin van het werk (som 17 bijla-
ge xII): deze gegevens staan los van de resÈ en dragen niets bij tot

het begrrip v€rn het funktioneren van de werknemers.
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Verdere gegevens uit. bijlage XII laten zien dat de korte ASI+ (15 vra-
gen over het werk en de chef, ontleend aan Willems & !{egmans, 1969) la-
ge korrelaties heeft ret de meeste gegevens van de ervaren gezondheid,

met uitzondering van de nerveuze klachten en een geringe sannnhang

heeft met het oordeel van de bedrijfsarts. De werkbeleving (20 items

van gelijke strekking"als de ASIA) vertoont een vergelijkbaar beeld.

Dit is een aanwijzing voor de validiteit: werk en geggq§lreid blijken
twee betrekkelijk onafhankelijke domeinen te zijn en de samenhangen

binnen elk zijn sterker dan tussen beide. De ÀSIA blijkt ook behoor-

lijke korrelaÈies te hebben met werkbeleving (r = .43) en met een ge-

konbineerd blok vragen: Ieidingenkollegars samen met invloed van het
werk op privé-leven (r = .55); dit kan opgevat worden als een bewijs
voor een zekere "soortgenoot-validiteit" (De Groot, L96t) .

yrss93!'-r-:! 
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In bedrijf 16 is de VOEG (Dirken, L969), bestaande uit 48 items, opge-

nomen in de vragenlijst naar het funktioneren. De VOEG is bedoeld voor

het meten van rpsychobiologische stress' {zie ook paragraaf 3.3). oe

items g1aan over$regend over vage gezondheidsklachten zoals ook de naam

VOEG aangeeft: rVragtenlijst voor Onderzoek van de Ervaren Gezondheid'.

Overigens treft nen er ook gedragsitems in aan, zoals bijvoorbeeld de

vraag naar kleine ongevalletjes. De 10 vragen uit de \IPFA o\rer gejaagd-

heid, gespannenheid en dergelijke, rstress-achtige' klachten dus, kor-
releren niet sterk met de VOEG. De korrelatie tussen de VOEG (48 items)

en deze vage gezondheidsklachten (10 vragen) bedraagt r = .69.

9.5 Konklusies

In paragraaf 6.1 is het onderwerp betrouwbaarheid ingevoerd. De resulta-
ten van de verschillende proefonderzoekingen laten zien dat de POE-me-

thode gegevens oplevert van voldoende stabiliteit, betrourrbaarheid en

inÈerne konsistentie. Ook is er sprake van enige rsoortgenoot-validi-

teit' , zíe paragraaf 9.4 waar het specifieke onderwerpen van de POF-me-

thode betreft. Deze eigenschappen van de methode betreffen de somvaria-

belen waarin per onde::vrerp een aantal vragen is bijeengebracht. Aange-

toond is verder dat het riskant is af te gaan op een enkel antwoord per

persoon, omdat de stabiliteit van de individuele gegevens per item, zeer

varieert. De konklusie is dat goed gebruik kan worden gemaakt van som-

scoïes, berekend per onderhrerp en de uitkomsten per vraag voor glroepen

werknemers.
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10 ENKELE SAMENEANGEN VAN GEZONDHEID MET WERK EN WERK-

OMSTANDIGHEDEN

10.1 Inleiding

Men kan ni.et bij voorbaat erv€u,t uitgaan dat de samenhangen tussen de

waargenomen verschijnselen in één organisatie op zullen gaan voor alle
andere. om hierover meer duidelijkheid te krijgen werd een aantal gege-

vens uitgekozen daÈ hienroor van belang lijkt: aan de ene kant de hou-

ding ten opzichte van het werk, zoals die tot uiting komt in de somsco-

re werkbeleving en de ASIA plus de ervaren giezondheid, aan de andere

kant gegevens die opgevat kunnen worden als de uiteindelijke konsekwen-

ties van de waardering voor het werk, nanelijk: het eindoordeel (hoe

goed iemand meent te zitten met zijn werk), het aI dan niet ander werk

verlangren, welbevl-nden en evenÈuele ongunstige wederzijdse beÍnvloeding
van het arbeids- en het privé-leven.
De gegevens van deze laatste serie werden om beurten beschouwd als af-
hanketijke variabelen in een stapsgewijze regressie-analyse, waarbiJ

berekend werd welke afzonderlijke gegevens uit de eerste reeks gegevens

a1s onafhankelijke voorspellers konden worden gezien. Dit werd tweemaal

uitgevoerd, éénmaal voor de gegevens van bedrijf L2 en éénmaal voor die
van bedrijf 13 (zie voor de betekenis van de gebruikte variabelen en

voor de uitkomsten van bewerking bijlage XIII). Vergelijkt men de uiÈ-
komsten van beide bedrLjven, dan bltjken .ze verschillen te verto^ ?n en

vrijwel geen gelijkenis. Blijkbaar zijn er, ook als gelt wordt op de

nulde-orde korrelatie en zelfs op die van de hoogste orde, bedrijfsge-
bonden patronen van samenhangen tussen afzonderlijke vragen.

AIs we dit zouden generaliseren naar de overige gegevens, dan mogen

samenhangen d,ie in één bedrijf gevonden iÍorden, niet zonder meer van

toepassing worden verklaard op andere bedrijven. Om te bepalen of er
niettemin uitkomsten zijn te vinden die van bedrijf tot bedrijf gelijk
zj-)n, werden de samenhangen van gegevens als leeftijd en geslacht met

het funktioneren nagegaan.

tO.2 Samenhangen met gegevens over persoon en funktie

Voor de bedrijven 15 tot en met 18 en voor aIIe gegevens te zamen zijn
de samenhangen berekend tussen enkele persoonsgegevens en funktieken-
merken van de betreffende deelnemers aan het, onderzoek. Het gaat hier
om de volgende varia-belen: leeftijd, geslacht, leidinggevende positie,



-83-

onderwijsniveau, en niveau van het inkomen. De korrelaties tussen de

variabelen variëren aanzienlijk: de laagste bedraagt r = - .O7 en de

hoogste is r = .55. Zie tabel 10 voor aIIe korrelaties met betrekking
tot het totale gegevensbestand.

Tabel 10. Korrelatiesl)
bedrijven 15

tussen persoons- en funktiekenmerken voor de
tot en met 18; n=24432)

reeftijd3) (jorrn- oud)

geslacht4) (*.r, - vrouw)
-s)leidinggevend-' (nee ja)

inkomen (Iaag-hoog)

onderwi j =rrirr."r6) (laag - hoog)

-. 15

.23

.31

-.17

- -o7

-.07
.13

.55

.29 .47

4)

s)

6)

1)

2)

3)

sign:.5t: r > *.04
zie tabel 5

kalenderleeftijd

man = 0, vrouw = 1

niet-leidinggevend = 0, leidinggevend = 1

zie bijLage 2

AlIe korrelaties zijn sigmifikant in statistische zin. Schenken we aI-
Ieen aandacht aan de samenhangen die ook nog enige werkelijke beteke-
nis hebben, neem bijvoorbeeld als criterir:m een percentage gebonden va-
riantie van Èen minste 48, dan blijven a1leen de korrelaties overel-nd

die groter of gelijk zijn aan r = ;1 .20. Op basis van deze keuze luidt
de konklusie dat de oudere werknemers geniddeld genomen een hoger in-
komen genieten dan de jongere. Bovendien treffen we onder de ouderen

meer leidinggevenden aan dan onder de jongere werknemers. Ook is dui-
delijk dat leidinggevenden over het algemeen genomen een hoger onder-

wijsniveau hebben genoten. De hoogte van het inkomen hangt duidelijk sa-

men net het bekleden van een leidinggevende funktíe en de hoogte van het
opleidJ-ngsniveau.

Nu mogen deze samenhangen weinig nieuws bieden. Toch moeten lre ons rea-
Iiseren dat dit patroon van funktie- en persoonskenrerken rzerschilt van

bedrijf tot bedrijf. In bijlage )§ - I kan men aan de hand van de korre-
laties per bedrijf vaststellen dat elk bedrijf of tlpe bedrijf zijn eigen
patroon van samenhangen tussen persoons- en funktiekenmerken heeft. In
sornmige bedrijven lijkt een hoger inkomen vrijwel uitsluitend te reali-
seren door opklirnming in de hiërarchie, terwijl elders e\renzeer door ont-
wikkeling van de persoonlijke deskundigheid en lsdalifikaties betere in-
komensperspektieven mogelijk lijken te zijn

De vraag is vervolgens of en in welke mate de persoons-en funkÈieken-
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onderwerpen van het funktioneren. In tabel 11

het totale bestand aan gegevens geordend.

Ta^bel 11 . Korrelaties van persoons- en funktiekepperken met enkele som-
variabelen voor de bedrijven 15 t/m 18" , n = 2443

som ondenrerpen uit vPFÀ
nr.

IeefÈÍjd
(Jong-oud)

geslacht onderwijs-
(uan-vrouw) nlveau

( laag-hoog)

Leialing- inkomen
gevend (Iaag-hoog)
(nee-j a)

2 Taalinhoud

6 LlchaneliJke inspannlng

7 Geèsteu.jke inspannlng

12 Fysieke $rerkomstandigheden

18 ziektegedrag

19 Ervaren gezondhej-d

22 LeÍding en kollega's
25 werkorganisatie enz.

29 werk-privé
32 wërkkring

-,t6
.16

.06

-.21
.20

.19

-.19
-.20
-.o2
-.20

.03

-.09

-,06
- .14

-. 01

.01

-.01
-.13

.01

-.10

-.04
-.21
-.o7
-.21
-.11
-.09

.07

.10

.06

-.03

-,t7
-,10
-.01
-. zz

-. 05

- -02

-. 06

.04

.01

-.o7

-. 18

-. 18

- .05

-a)

-. 07

-.01
-,04

.01

.13

-. 08

1)ri" aub"r 5

Bezien we weer de korrelaties van r = *.20 of groter dan zijn de volgen-

de globale konklusies te trekken. Jongeren uitten meer onvrede dan oude-

ren over fysieke srerkomstandigheden, de organisatie van het werk en hun

werkkring. Ouderen klaagden meer over de lichamelijke inspanningr 9e-

zondheid en gaven meer ziektegedrag op. Tussen mannen en vrouwen zijn
op het eerste gezicht geen noenenswaardige verschillen op te geven.'Bij

de lager opgeleiden wer.jl meer geklaagd over de lichamelijke inspanning

en de fysieke werkolnstandigheden dan bij de hoger opgeleiden. Uitvoe-

rende rÍíerknemers gaven in vergelijking net leidinggevenden meer onvrede

op over de fysieke vÍerkomstandigheden. De lager gesalariëerden tenslotte

uitten eveneens meer onvrede over de fysieke werkonstandigheden dan de

mensen uit de hogere inkomensgroepen.

Deze samenhangen zijn ook in hoofdlijnen terug te vinden per bedrijf,

in bijlage XIV. Bij de interpretatie van enkele verschillen dient men

zich te realiseren dat in administratieve organisaties bijvoorbeeld,

fysiek hinderlijke werkomstandigheden als lawaai, vuil en stof gewoonlijk

minder aanwezig zijn dan in de Íneer typisch industriëIe bedrijven. Vra-

gen over klachten ten aanzien van dergelijke werkomstandigheden zijn

daar dan ook minder van toepassing, hetgeen alleen aI daardoor vEu,t in-

vloed is op de hoogte van de korrelaties.
Waar het ons hier om gaat is echter niet om deze verschillen te inter-
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preteren, maar om vast te stellen of de relaties tussen de persoons-

en fi:nktiekenmerken van bedrijf tot bedrijf in hoofdlijnen op dezelfde
wijze sarnenhangen met de onderwerpen van het funktioneren. Het ant-
woord op deze vraag is bevestigend.

Voor ons doel is verder van belang na te gaan in hoeverre gegevens over
gezondheid, werk en werkomstandigheden onderling samenhangren. Uit de

gegevens die in de vorige tabel zijn gepresenteerd valt al op Èe maken

dat de oudere werknerners meer gezondheidsklachten uiten en gekenmerkt

worden door meer ziektegedrag. Hier wordt in het vervolg meer aandacht

aan besteed. Eerst komt in de volgende paragraaf de relatie tussen

ziektegedrag, funktioneren en ziekteverzrrim aan de orde.

10.3 Ziektegedrag en ziekteverzuim

," .rr egevens verkregen met POF ook

samenhangen met externe maatstaven, voor zover die er althans zijn, is
al enkele keren aan de orde geweest. AIs men het zakelijk funktioneren

als zo een maatstaf zou willen zien dan moet vastgesteld worden dat
dit niet noemenswaard samenhangt met het persoonlijk frxrktioneren (zie
paragraaf 6.4). Nu gaat het om een derde externe rnaatstaf: het ziekte-
gedrag.

Mechanic & Volkart (1961, p.52) omschrijven "illness behavior" als:
"The way in which slanptoms are perceived, evaluated and acted upon

by a person who recognizes some pain, discomfort or other signs of
organic malfunctionsrr .

In de vragenlijst zijn vier vragen over ziektegedrag (som 18, zie bij-
Iage VI), opgenomen. Ze betreffen:

- gebruik van medicijnen

- doktersbezoek

- onder behandeling zijn
- thuis gebleven \^regens ziekte.

Bij de bedrijven 17 en 18 konden door de persoonsadministratie over

het ziekteverzuim objektieve gegevens worden,.geleverd. De overige gege-

vens over ziektegedrag werden ontleend aan de werknemers door middel

van de enquète: nedicijngebruik, doktersbezoek en het onder behandeling

staan van een arts. Om vast te stellen of er een samenhang is tussen

objektieve en subjektieve gegevens werden per werknemer alle administra-
tieve ziekteverzuimgegevens sJeregistreerd, terwijl aan elke werknemer
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de vraag werd gesteld: bent u de afgelopen zes rnaanden weleens van uví

werk thuis gebleven wegens ziekt-e of ongeval?

De antwoordnogelijkheden rnee' en 'Ja' bij deze vraag zijn niet te ruw

omdat een gemiddelde ziekteverzuimfrekwentie van één geval per zes maan-

den als een reëIe schatting mag worden beschouwd. In bedrijf 17 vond

de enquëte plaats in april t978. De ziekteverzuimgegevens betreffen
het jaar t977 en het eerste kwartaal van 1978. In bedrijf 18 vond de

enquëte plaats in oktober 1.978, ter*rijl hier de objektieve ziektever-
zuimgegevens dit gehele kalenderjaar betreffen. Bezien we nu de samen-

hangen tussen beide reeksen gegevens dan blijken er behoorlijke samen-

hangen op te treden (tabel 12).

Tabel 12. Korrelaties tussen ziekteverzuimfrekwenties verkregen langg
objektieve en srrtcjektieve weg; betreft bedrijven 17 en 18'/

ziekteverzuimfrekwentie : sub jekt i"?)

bedrij f t73l bedrijf 184)

1.977 1978s ) 1,978

z iektever zuimf rekwentie- .

(t:14 dagen) : objektiefo'
zi ekteverzuimf rekwentie.
(>14 dagen): objektief
zi ektever zuimf rekweqtie
(totaal): objektiefö'

.45

.33

.52

.48

.26

.55

.37

.33

.45

1)

2)
Zie tabel 5

De vraag luidde: Bent u de afgelopen zes maanden weleens van uw werk
ttruis gebleven Ltegens ziekte of ongeval? nee = 0r ja = I

3) Enquète periode april 1978
4) enquets p,eriode oktober 1978
5) ,".rrr"mingsperiode 1e kwartaal 1978
6) Aantat geregistreerde ziekteverzuimgevallen (t-14 dagen) per werk-

nemer over aangegeven periode
7) ot= 6, (langer dan en gerijk aan 14 dagen)
8) Ars 5; (1-355 dagen)

De keuze van de waarnemingsperiode (zie bedrj-jf t7 in vorige tabel)

lijkt enigszins van invloed te zijn op de sterkte v.rn de samenhang, Met

betrekking tot het korte verzuim worden de samenhangen iets zwakker aIs

de waarnemingsperioden verder uiteen liggen. De konklusie uit de gevon-
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den sa.menhangen is dat de subjektieve geg'evens bruÍkbaar zijn om een

indruk te geven van het aI dan niet voorkomen van het geregistreerde

ziekt-everzuim. Op grond van dit resultaat mogen !Íe veniíachten dat ook

de overige gegevens over ziektegedrag, die ontleend zijn aan respon-

denten, bruikbaar zijn voor onderzoek naar verdere samenhangen. Voor

dit doel is een somvariahele rziektegedragr (nr.mmer 18) sanengesteld,

die geacht wordt een schatting te geven van het werkelijke ziektegedrag
als omschreven in het begin van deze paragraaf. In bijlagen IV en V vindt
met de frekwenties per vraag uitgesplitst naar leeftijd, tlpe organisatie
en andere kenmerken.

LO.4 Samenhangen met ervaren gezondheid en ziektegedrag:
een hypothetisch model

Bezien we de samenhangen vërn ziektegedrag met overige onderwerpen die
het funktioneren betreffen, d.an is het vooral de korrelatie met de er-
varen gezondheid die in het oog springt. Ook die met de lichamelijke
inspanning is relatief sterk te noemen (zie tabel 13).
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Tabel 13. Korrelatiesl) van persoons- en funktiekenrerken en enkele som-
variabeLen betreffende het funktLoneren en de somvarifielen
ziektegedrag (18) in vier bedriJven: 15 tot en met 18-' en
voor het totaal

som
nr.

ond.erwerpen VPFA bedrijf

18t7t615 totaa].

2

6

7

t2

19

22

25

29

32

Ieeftijd2) liong-oua)
ges lacht3 ) ( r"rr-.rtor*)
leidingger"rrd4 ) (niet-wer)

inkomen (laag-hoog)

onderni j 
"r,irr..,rs 

) 
( raag-hoog)

taakinhoud

lichameli jke inspanning
geesteli jke inspanning

fysieke werkomstandi gheden

ervaren gezondheid

leiding en kollegars
werkorganisatie, samenwerking
en overleg
werk-privé
waardering werkkring

.t4

.19

.05

-.22
-. 31

.22

.22

.10

.18

.53

.13

.t4

.05

-.03
.00

.01

.t6

.40

.21,

.08

.50

.13

.11

.t7

.11

.20

.16

.1.2

.23 .22

-.03 -.o2
-.02 -.o7
-.o7 -.06
-. 13 - .12

.t7 .t2

.4t .37

.t7 .18

.12 .04

.56 .55

.09 .06

.03 .o7

.11 .16

.03 .o7

.20

-.01
-.05
-.o7
-.11

.t2

.38

.18

.o7

.53

.08

.08

.12

.06

MultipeJ,e korreratieG) R .61 .57 .63 .59 .58

1) sigrnifiJ<ant 58: r > +.04
2) zie taber 5

", ar, 5, zi-e taber 10
6) De mu1tJ-pele korrelatie betreft alle in de tabel genoemde variabelen

met ziektegedrag

De resultaten van de stapsgewijze regressieanalyse bevestigen nog eens,

waar de korrelaties aI aanwijzingen voor gavèn, dat de somvariabelen

ervaren gezondheid (19), IicharneliJke inspanning (6) en in veel mindere

mate de geestelijke inspanning (7) samen vrijwel de hele sanenhang met

het ziektegedrag (18) verklaren: 31.4c van de variantie.
De samenhangen met gegevens over persoon en funktie, te weten leeftijd,
geslacht, leidinggeven, opleidingsniveau en inkomen, zijn nauwelijks
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van direkte betekenis voor de verklaring van het ziektegedrag. Het

ziektegedrag blijk§ zowel voor het totaal als per bedrijg het sterkst
met cle ervaren gezondheid samen te hangen. In alle bedrijven zijn de

korrelaties r = .50 of groter (zie tabel 13). Ook als we rekening hou-

den met de overige somvariabelen betreffende het werk en de werkomstan-

digheden blijven de gevonden samenhangen tussen ervaren gezondheid en

ziektegedrag vrijwel onaangetast. In tabel 14 valt te zien dat de kor-
relaties dan nog minimaal r = .38 bedragen.

Tabel 14. Korrelaties en partiëIe korrelaties betreffende ervaren ge-
zondheid (som 19) en ziektegedlflg (som 18) voor de bedrijven
15 tot en met 18 en het totaal"

bedrij f

18L7L615 totaal

korrelaties (Oe-orde) tussen
somvariabelen

van som nr. 19 met som nr. 18

.53 .50 .56 .55 .54

som Ondenverpen \IPFA konstant2)
nr
2 taakinhoud

6 lichamelijke inspanning

7 geestelijke inspanning

L2 fysieke werkomstandigheden

22 leiding en kollegars
25 werkorganisatie enz.,
29 werk-privé
32 werkkring

.50 .48

.49 .4t

.53 -47

.51 .50

.52 .49

.50 .49

.51 .48

.52 .49

.55 .55

.47 .46

.5s .54

.56 .56

.56 .56

.56 .56

.57 .54

.57 .55

.53

.44

.52

.53

.54

.53

.53

.54

somvariab"r"rr3)z ,6 r'7 ,t2,22,2s r29 en 32 .45 .38 .47 -46 .44

1) Zie tabel 5 2) Partiële korrelatie 1e-orde 3) partiëIe korreraties
van 8e-orde

De somvariabelen betreffende het werk en de werkomstandigheden blijken
overigens sterker s^men Èe hangen met de ervaren gezondheid dan met het
ziektegedrag. De partiëIe korrelaties van de eerste orde van ziektege-
drag met respektievelijk taakinhoud, geestelijke inspanning, fysieke
werkomstandigheden, leiding en kollega's, werkorqanisatie enz,

werk-privé en waardering werkkring zijn alle, rekening houdende met de

ervaren gezondheid, te verwaarlozen. Zie voor de gegevens tabel 15.



Tabel 15. Korrelaties en partiële korrelaties van ervaren gezondheid (som 19) en ziektegedrag (som 18) met overige 
somvariabelen betreffende het funktioneren, voor de bedrijven 15 tot en met tal) en het totaal 

ervaren gezondheid (som 19) ziektegedrag (som 18) 

Oe-orde le-orde (ziektegedrag Oe-orde le-orde (ervaren gezond-
konstant) heid konstant) 

som onderwerp 
nr VPFA bedrijf bedrijf bedrijf bedrijf 

15 16 17 18 totaal 15 16 17 18 totaal 15 16 17 18 totaal 15 16 17 18 totaal 

2 taakinhoud .26 • 32 .30 .31 . 31 .18 .28 .26 • 30 .29 .22 .16 • 17 .12 . 12 .09 .00 -.01 -.07 -.06 

6 lichamelijke 
inspanning .42 .38 .42 .48 .43 .36 .23 .24 . 36 .29 .22 .40 .41 .37 .38 -.00 .26 .24 .13 • 19 

7 geestelijke 
inspanning . 36 .42 .38 .45 .42 .37 • 37 .35 .43 . 39 .10 .21 . 17 .18 • 17 -.11 -.00 -.06 -.10 -.06 1 

~ 

12 fysieke werk- 0 
-: 1 

omstandig-
heden .29 .19 .28 .19 .18 .23 .17 .26 .20 .17 .18 .08 .12 .04 .07 -.03 - '! 01 -.os -.08 -.03 

22 leiding, 
kollega's .27 . 32 .23 .27 .26 .24 .30 .22 .29 .26 .13 .13 .09 .06 .08 -.02 -.04 -.06 -.11 -.08 

25 werkorgani-
satie enz. .29 . 31 .12 .24 .21 .22 .30 .13 .25 .20 .20 .11 .03 .07 .08 .06 -.06 -.05 -.09 -.04 

29 werk-privé .31 .40 .37 . 39 .38 .27 .37 .37 .37 .37 .16 .17 .11 .16 .12 -.00 -.04 -.13 -.08 -.11 

32 werkkring .18 .28 .16 .23 .21 .14 .27 .17 .23 .21 .12 .11 .03 .07 .06 .03 -.04 -.07 -.07 -.06 

1) Zie tabel 5 
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Een uitzondering kan wellicht worden gernaakt voor de somvariabele nurn-

mer 6 betreffende de lichamelijke inspanning. In alle bedrijven, uitge-
zonderd een typische administratieve organisatie, valt waar te nemen

dat meer lichamelijke inspanning samenhangt met meer opgege\ren ziekte-
gedrag, ook als rekening wordt gehouden met de ervaren gezondheid.

Voor het totaal van aIIe gegevens bedraagt de partiëIe korrelatie
t(S) (1g) (19) = .19. Hoewe1 van de overige partiële korrelaties er noeJ

veel statistische sigrnifikant zijn, kan men er lnaar beter geen werke-

lijke betekenis aan toekennen. Daarvoor zijn de korrelaties veel te laag.

ïn bovenstaande tabel, tabel 15 dus, vindt men ook de korrelaties van

de ervaren gezondheid met de taakinhoud, lichamelijke inspanning, gees-

telijke inspanning, fysieke werkomstandigheden, leiding en kollega's,
werkorganisatie enz. I werk - privé en de waardering van de werkkring,

rekening houdende met het ziektegedrag. De meeste samenhangen zijn van

voldoende substantiële betekenis om ze serieus te nemen. De somvaria-

belen betreffende het werk en de werkomstandigheden hangen dus duide-
Iijk samen met de ervaren gezondheid. Ze zijn evenwel nauwelijks van

direkte betekenis voor het ziektegedrag. Wel is er sprake van een in-
direkte relatie. De ervaren gezondheid neemt in het patroon van de be-
treffende somvariabelen een centrale plaats in tussen het ziektegedrag
aan de ene kant en de somvariabelen betreffende werk en werkomstandig-

heden aan de andere zijde. Een mogelijke interpretatie is dat werkne-

mers met veel gezondheidsklachten zíc}: zowel kenmerken door meer ziek-
tegedrag a1s door meer onvrede over het werk en de werkomstandigheden.

Een andere interpretatie is dat klachten over het werk en de werkom-

standigheden leiden tot meer €Jezondheidsklachten welke op hun beurt van

invloed zijn op het ontsÈaan van ziektegedrag dan hrel van invloed zijn
op een toename van het ziektegedrag. Overigens hoeven beide interpreta-
ties elkaar niet uit te sluiten. Het is niet ondenkbaar dat de processen

van beinvloeding zowel in deze als in gene richting verlopen, zod.at men

heel globaal het volgende model zou kturnen tekenen (schema 1).

Schema 1 Samenhangen werk, werkomstandigheden, ervaren gezondheid en
ziektegedrag 

.15r-------- ----l
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Van de somvariabelen betreffende werk en werkomstandigheden zijn er

enkele die het meest op de voorgrond treden als dieper wordt ingegaan

op de samenhangen met ervaren gezondheid. Dit. zijn de lichamelijke
inspanning, de geestelijke inspanning en de afsteruning van het werk op

het privé-Ieven. Zie voor een overzicht van de betreffende gegevens

tabel 16.

Tabe] 16. Enkele somvariabelen betreffende werk en werkomstandigheden
in samenhang met ervaren gezondheid, partiëte kor1glaÈies
van de hooqste orde; per bedrijf 15 Èot en ret 18-' en voor
het totaal'/

som
nr

onderwerp VPFA

ervaren gezondheid (som 19)

bedrijf

18 totaalt7t615

2

6

7

L2

22

25

29

32

taakinhoud

lichameli jke inspanning

geestelijke inspanning

fysieke werkomstandigheden

Ieiding en kollega's
werkorganisatie enz.

werk-privé
werkkring

.11

.38

.t9

.18

.02

.15

.L2

.00

.08 . 13

.31 .36

.30 .28

.08 .o4

.o7 . 11

-.oo -.06
.24 .28

.09 -.03

. 13 .14

.42 .38

.34 .31

-.07 -.05
.o2 .05

.05 .01

.26 .28

.04 .01

nultipele korrelatÍe .60 .62 .62 .67 .63

t) ri" taber 5
2) rr" ta-ber 14 voor de korreraties van de O-e orde

Overigens is de betekenis van de somvariabele taakinhoud voor wat be-

treft het totaal der gegevens niet hetemaal te verwaarlozen.

Proberen hre nu de belangrijkste somvariabelen met betrekking tot ziekte-
gedrag onder te brengen in een hypothetisch model dan ontstaat het

volgende schema.
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Hlpothetisch rnodel van somvariabelen uit
VÍ) betreffende persoonlijk funktioneren
heid, ziektegedrag en ziekteverzuiml)

VPFA (bijlagen rr en
net ervaren gezond-

LICHAMELIJKE

INSPANNING

(6)

l)vetm"Id zijn de 0-e orde korrelaties betreffend.e het totaal van d.e

lJegevens (bedrijven t5 L/m 18; vergelijk tabel 5). Voor de korrela-
tiematrixen per bedrijf raadplege men bijlage xV

In het tot zover ontwikkelde modelmatige schema, zie hierboven, wordt
tot uitdrukking gebracht dat klachten over het werk en de werkomstan-

digheden en in het bijzonder die betreffende de lichamelijke inspan-
ninq, de geestelijke inspanning, de afstemming van het werk op het pri-
vé-leven en de inhoud van de taak die men verrichb van invloed zijn op

het uiten van gezondheidsklachten en omgekeerd. Er is dus in de redene-

ring sprake varn een wederzijdse beinvloeding en niet van een eenrich-
tingsverkeer van oorzaak of oorzaken en gevolg of gevolgen. Volgen we

dit model dan kan er in de enpirie sprake zijn van een circulair proces

van reakties: klachten over het werk kunnen leiden tot gezondheidsklach-

ten welke op hun beurt $reer van invloed zijn op een onsJunstiger percep-

tie van het werk en de werkomstandigheden, enzovoort. Het resultaat
van dit proces zal in veel gevallen een ernstig dysfunktioneren zijn
van het individu hetgeen onder meer tot uiÈing komt in toenemend ziekte-
gedrag. In bovenstaand model zien we twee pijlen naar het ziektegedrag

lopen. De betekenis hiervan is dat een toenemend individueel ziektege-
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drag is te verwachten indien men meer klachten heeft over de lichame-

lijke arbeidsinspanning en over de gezondheid in het algemeen.

Toena.me van het ziektegedrag houdt in: meer ziekteverzuim (zowel kort
als lang), meer nedicijngebruik, meer doktersbezoek en meer behartdelin-

gen door een arts. Verder is in verschillende bedrijven vastgesteld

dat het geregistreerde ziekteverzuim de sterkste samenhangen te zien

geeft met het opgegeven ziektegedrag en wel ten aanzien van zowel het

korte a1s het langdurende verzuim. Deze korrelaties variëren van .40

tot .50. Op sanenhangen met ziekteverzuim, zie paragraaf 10.3, wordt

uitgebreider ingegaan in een aparte publikatie.

Dat deze samenhangen nauwelijks worden aangetast door de variabele

leeftijd van de werknemers was aI eerder duidelijk geworden (tabel 11).

Daar blijken de lage korrelaties tussen leeftijd en de somvariabelen

lichamelijke inspanning, geestelijke inspanning, ervaren gezondheid,

werk-privé, taakinhoud en ziektegedrag.

Naar het zich vooralsnog laat aanzien heeft het model een algemene be-

tekenis, althans niet een betekenis vErn orgërnisatie-specifieke aard.

Het model fijkt evenmin exclusief van toepassing te zijn voor sPecifie-
ke werknemerspopulaties als jongeren of ouderen, leidinggevenden of

uitvoerenden, hogere inkomensgroepen of lager betaalden, hoger opgelei-

den of lager opgeleiden, mëulnen of vrouwen. Aanwijzingen hiervoor zijn

te ontlenen aan de zeer lage samenhangen die deze zogenaamde demogra-

fische of achtergrondvariabelen vertonen met de qegevens over het funk-

tioneren. Zie bijvoorbeeld tabel 11. Blijkens deze gegevens lijkt de

betekenis van de leeftijd, die absoluut gezien niet van veel belang is,

wel relatief belangrijk te zí)n. In een aparte publikatie zal meer aEIn-

dacht aan dit onderwerp worden geschonken.

Uit deze uitkomsten mag niet de konklusie worden getrokken dat de ove-

rige, niet in het model ondergebrachte somvariabelen, oninteressant

zouden zijn voor onderzoek naar het fr:nktioneren. Het moet duidetijk

zijn dat hier gegevens over het funktioneren zijn onderzocht in rela-

tie met het ziektegedrag. Nemen we het eindoordeel van de werknemers

over hun persoonlijk funktioneren als afhankelijke variabele of als

quasi-criterium, dan ontstaat een andere configuratie van somvariabelen

die overigrens wel raakvlakken met de hierboven beschreven figuur ver-

toont.
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10.5 Samenh,angen met eindoordeel over funktioneren

Aan het slot van de enquëte is aan elke deelnemer gevraagd hoe hij of
zij, alles bij elkaar genomen, tegenover zíjn of haar werk staat. Deze

vraag kan men beantwoorden nadat reeds allerlei onde::r,rerpen over heÈ

funktioneren aan de orde zijn geweest. Met de vraag wordt beoogd een

balans op te maken van de meest gunstige en ongunstige kanten van het
funktioneren waarbij, geheel in de lijn van de uitgangspunten van pOF,

de deelnemer bepaalt in welke richting de balans doorslaat, met als re-
sultante het zogenaamde eindoordeel.
Uit de gegevens verkregen uit onderzoek verricht in vier verschillende
bedrijven, kan men de konklusie trekken dat ongeveer één op de vijfen-
twintig deelnemers aan het onderzoek, naar eigen oord.eel, niet goed

zit met zLln of haar werk. Van de overigen is bijna zesendertig procent
van mening dat men goed zit met zijn werk. fn tabel 17 staan relatieve
verdelingen van de antwoorden op de vraag naar het eindoordeel over het
funktioneren, en wel uitgesplitst naar aard van het bedrijf en naar

Ieefti jd.

Tabel 17. Verdeling van het eindoordeel van werknemers over hun persoon-
lijk funktioneren naar type bedrijf en naar leeftijd; betreft
bedrijven 15 t/m 181), in procenten

Einalooraleel
over persocnliik
funkdor"t".2) 

-

DienstveïIenende en
administratieve bedri jven

ts-:a3) 35-49 50-65 toraal
(1=1 36) (n=157) (n=1 14) (n=407)

Industriële bedrijven

totaal
15-34 35-49 50-65

(n=795) (n=665) (n-576)
totaal b=2443)

(n=2036 )

goed

redelijk
matig

niet goed

29 45 38 38

49 37 42 42

15

7

t4

4

t7

3

16

5

26

54

76

5

40

46

11

4

4l
9

3

36

47

13

4

36

47

13

4

totaal 100 100 100 100

l)ri. ,.b"1 5
)\-'Vraagstelling: AI met al, vindt U nu zelf, alat U goed, redelijk, matig of niet qoed zit met Uw

werk?
Voor weergave percentages raadplege men bijlagen fV en V

3)'Totalen per kolon bedragen 100t, afwijkingen ten gevolge van afrondlngen voorbehouden

Overigens zijn de verschillen tussen de typen bedrijven, te \,veten de

industrÍële bedrijven en de bedrijven waar overwegend administratief
en diensÈverlenend werk wordt gedaan van weinig betekenis. [íeI blijken
uit bovenstaande tabel de verschillen in eindoordeel over het funkÈio-
neren tussen leeftijdskaÈegorieën. Onder de jongeren, in dit gevat be-
neden de vijfendertig jaar, is meer onvrede over het funktj-oneren ge-

100100100100100
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registreerd dan onder de oudere werknemers. In de bijlagen IV en V

treft men meer gegevens aeln over dit ondervrerp. Ook uit de korrelaties
(zie tabel 18) blijkt dat de leeftijd van de deelnemers van belang is
voor het verkrijgen van een inzicht in de oorzaken van de verschillen
in het eindoordeel. In tabel 18 staan de korrelaties met overl-ge per-

soonsgegevens en gegevens over de funktie die men bekleedt.

Tabel 18. Korrelaties van persoons- en funktiekenmerken en enkele som;,,
variabelen betreffende het funktioneren met het eindoordeel"
van de respondenten over het funktioneren in vier bedrijven:
15 tot en met 182) en het totaal

som
nr.

onderwerpen VPFA bedrijf

t7t615 18 totaal

2.

6

7

L2

18

19

22

25

29

leeftijd3) 13ong-oud)
A\geslacht" (man-vrouw)

leidingge*rras) (niet-wer)

inkomen (Iaag-hoog)
. 6,\ondenri jsniveau-' (Iaag-hoog)

taakinhoud

lichameli jke inspanning
geestelijke inspanning

fys ieke werkomstandi gheden

ziektegedrag
ervaren gezondheid

Ieiding en kollega's
werkorganisatie, sattrcmverking
en overleg
werk-privé

-.05 -.t7
-.t2 .06

-.11 -.1,7

-.29 -. 19

-.o2 -.08

.53 .58

.10 .L7

.22 .26

.t7 .13

.13 .19

.26 .39

.47 .51

.31 .32

.36 .31

.63 .57

-.t7 -.18
.03 -.04

-. 11 -.08
.10 -.07
.74 .09

.48 .45

.07 .08

.20 .13

.2O .2O

.10 .08

.26 .23

.39 .44

.29 .36

.25 .35

. s5 -54

-. 15

.01

-.10
-.06

.07

.49

.07

.16

.16

.09

.26

.43

.31

.33

.5432 waardering werkkring

Multipete korrelatieT ) .74 .72 .65 .61 .64

1) Zie voor vraagstelling tabel 17, noot 2
2) zie taber 5
3) L/^ e , zie taber 1o
7) De multipele korrelatie betreft alle 1n de tabel genoemde ondet*rerpen

met het eindoordeel



-97-

De meeste korrelatl.es net de leeftiJd, het geslacht, het aJ- dan niet
bekleden v€u1 een 1eÍdJ.nggevende posÍtie, het inkonens- en het opleldlhgs-
niveau zijn zrrrak. Over het geheel bezlen mag aIleen dle uet de leeftJ-Jd

enige naan hebben. De korreLaties van het el,ndoordeel met de smv'aria-

belen betreffende het funktloneren zlJn duidelijk sterker. Het zijn
de taakinhoud, leiding en kollegars en de waardering die uen heeft voor

de werkkring welke de hoogste korrel-aties met het eindoordeel vertoneni

ze variëren van .39 tot .63 (zie tabeL lS). Na èn^stapsgewijze regrea-

sieanalyse bliJkt ectrter dat, uiteínile1iJk de somvariabelen waardering

werl<kring (som 32), taakinhoud (son 2) en werk-prÍvé (som 29), Ín deze

voJ-gorde van belangriJkheid, sarnn het grootste deel van de saoenhang

met het eindoordeeL verklaren: 39r3t van de variantie.

a,
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DE KORTE VRAGENLIJST VOOR ONDERZOEK NAAR PERSOONLIJK

FUNKTIONEREN IN DE ARBEIDSSITUATTE

11.1 Doel en keuze van de vragen

Tijdens de ontwikkeling van het Period.iek Onderzoek Funktioneren bleek

er behoefte te zijn aan een korte vragenlijst. Vaak wil men geen detail-
informatie, maar een globale indrpk van het funktioneren die met weinig

moeite tot stand komt. fn eerste aanleg werd gtebruik gemaakt van een

lijst van veertig vragen, waarvan aangenomen werd dat deze de belang-

rijkste kanten van het werk raakten (zie bijlage XVI). Intussen werden

kleine wijzigingen aangebracht. Nadat bedrijf 17 was afgewerkt, werd

uit de gegevens van dat bedrijf en de twee die er aan vooraf gingen

een nieuwe korte vragenlijst samengesteld. Deze drie organisaties (dus

de bedrijven 15, L6 en l7) \^raren: een afdeling van een ministerie,
een dienstverlenend bedrijf en een drukkerij. Maatstaven bij de keuze

van de items ï.raren, dat de geselekteerde vragen een goede spreiding
in de antwoorden vertoonden (208 of meer antwoorden in ongunstige zin)
en d.at de vragen de hoofdstukken van de Iange vragenlijst, en daarmee

de aspekten van het werk, zouden dekken. Dit leidde tot de vragenlijst
van bijlage XVII. Elk vijftal vragen beslaat een onder$/erp, achtereen-

volgens: ervaren gezondheid, nenreuze klachten, waardering voor de

funktie, inspanning, werkorganisatie enz., kollega's en leiding, fy-
sieke werkomstandigheden, waardering van de werkkring en een enkelvou-

dige afsluitende vraag naar een saslenvattend oordeel over het eigen

funktioneren.
Nu is er een kans dat, aIs een selektie wordt gemaakt van vragen die

een behoorlijke spreiding van antwoorden vertonen in een bepaalde groep

organisaties, die differentiatie in antwoorden niet gevonden wordt in
andere organisaties. Er is een mogelijkheid dat men door zo te kiezen

teveel bouwt op toevalligheden, dat men rkapitaliseert op toeval'. Er

is daarom behoefte aan validatie, waarbij nagegaan wordt of de bedoelde

eigenschappen ook tot uiting komen in nieuwe geqevens van andere be-

drijven.
De gelegenheid deed zich voor, de nieuw samengestelde vragenlijst naar

het funktioneren in de arbeidssituatie (VPFA-kort) af te laten nemen

aan werknemers die al voor een ander doel door de Stichting Bedrijfs-
gezondheidszorg 9íest-Brabant onderzochÈ werden.'4 H"t betrof hier in

'r) Met dank aan P.A.H. Jenniskens, bedrijfsarÈs, en drs !{. Stil1e, socioloog.
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Tabel 19 geeft een indruk van de

tallen werknemers.

Íabe1 19. Overzicht van tYPen
vraagd met de korte
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over tien uiÈeenlopende bedrijven.
aard van de bedrijven en van de aan-

bedrijven en aantallen werknemers, onder-
lijst door de Stichting BGZ !{est-Brabant

bedrijf bedrijtstakx)
nr.

kategorie
werknemers

aantal
werknemers

voedings- en genotmiddelen-
industrie
bouwni jverheid, bouwmateria-
Ien, aardewerk- en glas-
industrie
chenische - en n:bberindus-
trie en delfstoffenwinning
bouwnijverheid enz.

metaalindustrie
voedings- en genotmiddelen-
industrie
bouwnijverheid enz.

metaalindustrie
papier- en grafische in-
dustrie
handel

prodr:ktiepersoneel

kantoorpersoneel

produktiepersoneel

prodr:ktiepersoneel

kantoorpersoneel

overwegend produk-
tj-epersoneel

prodr:ktiepersoneel

ontwerpgroepen

produktiepersoneel

winkelpersoneel

200

24

3

4

5

6

7

I
9

10

180

t49

146

to2

74

83

t46

88

totaal t.2to

*)K"t"gorieën ontleend aan statistisch Zakboek cBS, lg77

De werknemerskategorieën zijn ongeveer verdeeld als twee derd.e produk-

tie tegen een derde anderen. De verkregen antwoorden zLin verdeeld zo-

als aangegeven in bijlage XVIII. Daarbij moet aangetekend worden dat

bij drie bedrijven de vragen over de gezondheid opengelaten werden,

zodat voor de eerste tien vragen het aantal personen dat antwoordde

Iager is dan voor de verdere vragen. (Ruim 900 personen bij de eerste

10, ruim 11OO bij de meeste andere vraeJen.) Bijlage XVIII geeft in de

rechterkolom de percentages antwoorden in ongunstige zír: bij de meest

extreme bedrijven; hieruit blijkt dat, hoewel het percentage klachten

over het geheel betrekkelijk laag kan zijn (8,24 op vraag 10 naar moe-

deloosheid bijvoorbeeld), het percentage in een gegeven bedrijf aan-

merkelijk hoger kan zijn (L7 ,22l'. Het eerdere vermoeden dat de diffe-
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rentiatie in antwoorden misschien alleen aangetroffen zou worden in de

populatie waarvan uitgegaan werd, is daarmee niet bevestigd. Bijrage
XVIII geeft integendeel aanwijzJ-ngen dat aIIe vragen van de VPFA-kort
de moeite waard zijn om in een wirrekeurig bedrijf gesteld te worden.

ll.2 Scoring en eigenschappen

Bijlage i<VII \remeldt rechts de kode van de antrooorden. Voor het gemak

van de werknerners die de lijst invullen is de positie van de antwoor-
den Ineer en'ja' voor de eerste veertig vragenkonstanÈ gehouden. om-

d,at nu eens Inee' en dan $reer'ja' op een klacht neerkomt, noet bij de

kodering met de polariteit rekening worden gehouden. Dit gebeurt aan

de hand van de bedoelde kodesreutel, die overigens niet op het in te
vurlen formurier staat, rnaar die ren tiJdens het koderen biJ de hand

rcet hebben.

De gekodeerde antwoorden worden verwerkÈ tot een somscore, waarbij om

formeer geen weging in te voeren, het antwoord, op vraag 41 wordt omge-

kodeerd tot lgoed' = o en trederijk/matíg/níet goedr = 1. vervorgens
worden eventueel opengelaten antwoorden, die beschouHrl word,en als geen

kracht, voorzien van een kode 0 en worden de kodes van iedere persoon
opgeteld tot zijn of haar somscore. Bijlage xrx geeft de verdeling van
de somscores zoals dÍe werden bepaald voor 888 personen uit zeven be-
drijven van de stichting BGz west-Brabant te Breda. Hoewel er bij 41

vragen een theoretische maximum-score van 41 mogelijk moet zijn, werd
er geen hoger dan 35 aangetroffen. Bijrage xrx vernerdt naast de aan-
tallen personen bij elke aangetroffen score ook de korresponderende
percentages personen en de kumulatleve verdeling hiervan. De verdeling
over de scores is ook aangegéven Ín figruur t hieronder.
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FÍgruur 1. VerdelLng van de somscores bij de VpPA-kort
in zeven uiteenlopende bedrijven van de BGZ

van 888 personen
!Íest-Brabant

o)

rí ci 80uaÉtldordÀ 70

In deze grafische vreergave is ook het gemiddelde van 9.9 aangegeven.

Men kan zien dat, hoewel de meeste afzonderlijke antwoord.en een J-ver-
deling hebben (minder klachten dan niet-klachten), d.e verdeling van de

somscores neigt naar een klokvorm, die echter noch als een normale noch

als een binomiale verdeling kan worden opgevat.

Een vraag is, welke waarde aan de somscore moet worden toegekend. Een

mogelijkheid daartoe is het bepalen van de interne konsistentie van de

reeks antwoorden, met behulp van Cronbach's alpha. De drie groepen ge-
gevens leveren alpha's op tussen .68 en.73, terwijl de blokjes vaÍl

vijf vragen die telkens een van de onderwerpen uit de lange vragenlijst
aan de orde stellen, interne konsistenties vertonen van .48 tuol- .79.
Dit mag opgevat worden a1s een schatting van de ondergrens van de be-
trouwbaarheid, die voor de lijst als geheel in elk geval boven de .68

zal liggen (vergelijk paragraaf 9.3 waar bleek dat de test-hertestbe-
trouwbaarheid van een vergelijkbare reeks vragen .85 à .91 bedroeg).

Om een zekere verdere validatie te verrichten is gebruik gremaakt van de

afhankelijkheid van het eindoordeel - zoals dat door de werknemer zelf
gegeven is - van de and,ere gegevens (respektievelijk vraag 41 en de vra-
gen 1 E/m 40 in de bijlagen XVII en )ryIII). Hierbij is het uitgangspunt
dat, aIs de werknemer zijn eindoordeel inderdaad baseert op zijn waar-
deringen van de facetten van zijn werk, dat ook tot uiting moet komen

in een statistische samenhang tussen de deelevaluaties en het eindoor-
deel. Dat eindoordeel moet te voorspellen zijn als een lineaire kombi-
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natie van de voorafgaande uitspraken. Verder moet deze voorspelling,

zoals die in één verzameling gegevens wo:cdt gevonden, bevestigd worden

bij toepassing op een andere verzameling. Hiervoor werd een splitsing
in de gegevens aangebracht: niet in twee groepen, ltraar, omdat bij de

bedrijven 3, 5 en 10 (zie het overzicht van bedrijven in tabel 19) de

eerste tien vragen, die de gezondheid betreffen, niet gesteld waren,

werd besloten tot een opdeling in drieën (zie tabel 20).

Tabe1 20 opsplitsing van het materiaal in drie groepen bedrii.r.tl)

groep bedrijven aantal vrerknemers art""9rr',rrr*rr2)

I
II
III

3, 5, 10

2 16,7 ,8
1,4,9

322

44t

447

tL E/m 4t

L E/m 4L

t E/m 4t

totaal t.2to

t) ri" overzicht van tabel 19
2) ri" bijtagen xvrrr en xrx

Voór de voorspelling van het eindoordeel (vraag 41) werd gebruik gemaakt

van een programqa voor Lineaire regressle. De regressiegewichten van

één groep bedrijven werden ook toegePast voor de beide andere, zodaL

per groep bedrijven drie voorspelS-ingen van het eindoordeel ter beschik-

king kwanen en dat er, samen met het feitelijke eindoordeel, vier vari-
abelen per groep en dus zes korrelaties per groeP bedrijven tot stand

kwamen. Deze worden weergegeven in tabel 21.
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Tabel 21. Samenhangen binnen drie groepen bedrijven tussen het feite-
lijke eindoordeel en d.rie schattingen daarvan

1)groep eindoordeel geschat geschat geschat
t23

r
6 = 322)

eindoordeel
geschat 1

geschat 2

geschat 3

1 .00 .61

1 .00

.53

.79

1.00

.54

.80

.84

1 .00

IT
(n = 44t)

eindoordeel
geschat 1

geschat 2

geschat 3

1 .00 .48

1 .00

.66

.73

1 .00

.56

.73

.85

1 .00

IIf
h = 447)

eindoordeel
geschat 1

geschat 2

geschat 3

1.00 .47

1 .00

.53

.74

1 .00

.64

.74

.83

1 .00

1) Zie voor samenstelling van de groepen I, II en III tabet 20

De korrelaties tussen het eindoordeel en de voorspellingen binnen de

eigen groep zijn achtereenvolgens .67, .66 en .64. Deze samenhangten ver-
klaren ongeveer 408 van de variantie in het eindoordeel, hun niveau is
zo stabiel, dat dit, kan worden beschouwd als een eigenschap van de VPFA-

kort. De samenhangen van het eindoordeel, zoals gegeven rnet de beide

voorspellingen op grond van de regressiegewichten (zie bijtage XX) van

de andere groepen bedrijven lopen van .47 tuot.56: hiennee valt ongeveer

een kwart van de bedoelde variantie te verklaren. Ziet men af van het
eindoordeeL zelf, dan blijken de verschillende schattingen ervan onder-

ling sterk samen te hangen (telkens de onderste drie regels van de drie
deeltabellen): korrelaties van .73 tot .85. Tegelijk blijkt dat de drie
reeksen wegingsfaktoren of gewichten waarop deze schattingen gebaseerd

zijn niet erg sterk op elkaar lijken (korrelaties van .20 tot .50).
Blijkbaar kunnen ook goede voorspellingen gedaan worden op grond van be-
drijfs- of groepsspecifieke gewichten die uiteenlopen doordat de lokale
situaties verschillen, terwijl toch de resulterende schatting stabiel
is. Dit is in overeenstemming met de argurrcnten van Wilks (1938) en Dawes

(L979) dat bij relatief kleine aantallen items (in dit geval antwoorden

op de VPFA-kort) de wegingen die men toekent weinig Èoe- of afdoen aan
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de robuustleeid van de schatting. Deze uitkomsten €Jeven vertrouwen dat

de VPEA-kort ook in verdere bedrijven kan worden toegepast. Voor de ge-

middelde scores van de \IPFA-kort bij verschillende tlpen werk en leef-
Èijdskategorieën kan men bijlagen XVII en XVIII raadplegen.

11.3 Samenvatting en toepassing

De VPFA-kort is ontwikkeld als deel van de uiÈgebreide p.rocedure van

het Periodiek Onderzoek Funktioneren (POF). Met de \fPFA-kort kan op een

snelle manier reen indruk worden verkregen van het persoonlijk funktiöne-

ren van werknemersi persoonlijk omdat de werknerler gevraagd wordt zijn
eigen maatstaven aan te leggen aan de gezichtspunten die aan de orde

komen.

De VPFA-kort bestaat uit 41 vragen: veertig over de verschillende kan-

ten van het werk en één naar een sanrenvattend oordeel . De eerste '\reer-

tig vragen bestrijken de ondernerpen ervaren gezondheld, nerveuze klach-

ten, waardering van het eigen werk, inspanning, werkorganisatie, leiding
en kollegars, fysÍeke werkomstandigheden en ïraardering van de werkkring.

De.antwoordrngelijkheden zijn ja en nee, behalve bij de laatste vraa§r,

hraar een vierpuntsscïraal aangeboden wordt.

Het invullen van de VPFA-kort neemt hoogs@ns tien m:lnuten in beslag,

het is zo eenvoudig dat het zonder mondelj-nge toelichtlng gedaan kan

worden in bijvoorbeeld een post-enquéte. Het verdient aanbeveling de

terugontvangen tijsten eerst door te neIIEn en te koderen, dit om pro-

blemen bij het ponsen te voorkomen.

De gegevens van elke respondent worden ve:*rerkt tot een somscore; het

samenvattend oordeel blijft edrter bestaan als afzonderlijk gegeven.

Beide kunnen vergeleken worden net de verdelingen van scores in het cen-

trale bestand van het NIPG/TNO. Dit bestand is a1s volgt gestratificeerd:

dienstverlenende en administratieve tegenover industriëIe funkties (a),

Ieidinggevende en niet-Ieidinggevende funkties (b), dríe leeftijdskate-
gorieën (15-34 jaar, 35-49 jaar en 50-65 jaar) (c) en lagere tegenover

hogere inkorens (d). Kruistabellen zijn beschikbaar voor de paren ken-

merkenaxb, axcenaxd.

De VPFA-kort kan worden gebruikt als schriftelijke post-enquëte, als

enquëte die klassjlaal wordt ongevuld, of bijvoorbeeld als onderdeel van

een ander onderzoel<.
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De genoende varianten zijn Ln de praktijk
met globale inzichten volstaan, naar meer

het funktioneren geÍnforreerd worden, dan

Iange vragenlijst VPFA te gebruiJcen.

toegepast. !{11- men ec}rter niet
o\rcr specLfieke aspekten van

verdient het aanbeveling de
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ÏNDIVIDUELE KONTAKTEN : FREKWENTIES EN SAMENHANGEN

t2.1 Inleiding

In paragraaf '7.3 is gehrezen oP

kontakt rrogelijk te maken over

de wenselijkheid om nader persoonlijk
probleren in verband met het funktione-

ren.
Het pgp-onderzoek biedt de indÍviduele deelnerer de gelegenheid kontakt

op te nemen rnet onder andere iemand van de onderzoeksinstantie. Geduren-

de de verschillende proefonderzoekingen, waarin de methode van de klas-

sikale enquëte is toegepast (bedrijven 15 tot en met 18, zie tabel 5),

hebben 173 van de 2443 deelnerers vËrn deze gelegenheid gebrulk gemaakt,

wat neerkomt op ruim 78 van alle deelnemers. Deze persoonlijke gesprek-

ken (nagesprekken) werden voornamelijk gevoerd door een maatschappetijk

werkster van de onderzoeksinstantie (i.c. NIPG/TIIO).

Tijdens het nagesprek is net de werknemer nagegaan:

- om welke oprrerkingen, problerpn het gaat;

- wat de werknelrer Íret het nagesPrek beoogt;

- welke afspraken er gemaakt dienen te worden over de verdere

' afhandeling.

12.2 Algemene uitkomsten

Naar is gebleken hebben werknemers, werkzaaru in administratieve en dienst-

verlenende organisatiesr duidelijk meer van deze gelegenheid gebruik ge-

maakt dan degenen die werkzaam zijn in de industriëIe bedrijven.

Letten we op de leeftijd, het inkomen en de hiërarchÍsche positie van

de werknemers, dan kan worden gekonkludeerd dat:

- jongeren meer dan ouderen

- niet-leidinggevenden meer dan leidinggevenden

- r^rerknerners ret }agere inkomens neer dan degenen met hogere inko-

mens

gebruik hebben gernaakt van de gelegenheid in kontakt te treden rnet iemand

van de onderzoeksinstantle, i.c. het NIPG/TNO (zie ook bijlagen lV en V).

Deze uitkomsten, die niet alleen gelden voor de industriële bedrijven,

maar ook voor de adminisÈratieve en dienstverlenende organisaties, slui-
ten aan bij de eerder gerapporteerde samenhangen.

Nu npet nen hieruit niet de konklusie treld<en dat iedereen nret problernen

in het funktioneren ook nader kontakt met iemand van de onderzoeksinstan-
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tie heeft gehad. Er zijn werknemers die de voorkeur geven aan andere

middelen ter oplossing van hun problemen. Dat er niettemin 173 (ruim 7t)
deelnerners wel kontakt opnamen met iernand van de onderzoeksinstantie
doet de vraag rijzen om welke ondenrerpen het dan wel ging.
Tijdens elk individueel nagesprek kwamen meestal versdreidene onde:r,ser-

pen ter sprake. Zien we af van de ernst van de probleren en letten we

alleen op het aantal keren dat een bepaald onde:*lerp Lijdens de nage-

sprekken aan de orde kwam, dan blijkt het volgende.

Het meest kwarnen problerren ter sprake die te maken hebben met het eÍgen

werk (138x), zoals onvrede over de funktie-inpassing, of beloning voor

het werk, onzeker of ongunstig loopbaanperspektief.

Veel problemen betroffen ook de werkomstandigheden (100x), zoals onvol-
doende inspraak en/of werkoverleg, gebrekkige organisatie van het werk,

slechte fysieke werkomstandigheden.

Ook kwaren klachten naar voren over de wijze van leidinggeven of het be-

Ieid in het algemeen (67x).

Soms werd gesproken over moeilijkheden met kollega's en de sfeer op het,

wgrk (22x).

Ook ondenrerpen buiten de direkte werksituatie kwamen ter sprake, zoals

lichanelijke- en/of psychische probleren (35x), moeilijkhed,en betreffen-
de huwelijk, woning, financiën en dergelijke (16x).

Tenslotte wilde een aantal werknerners praten over ongrunstigie ervaringen
met of de werkwijze van dienstverlenende instanties (50x), zoals de af-
deling personeelszaken, de bedrijfsgeneeskundige dienst, het bedrijfs-
maatschappelijk werk.

12.3 Motieven

Men kan zich afvragen waarom werknemers met problenen, die veelal het
werk betreffen, hiervoor nu juist met een buitenstaander willen praten.
Een belangrijke reden bleek te zijn dat men een mondelinge toelichting
wilde geven op de ingevulde antwoorden op de vragenlijst. Soms wilde
een werknemer het probleem wel aan iemand van de onderzoeksinstantie,
rnaar niet aërn een funktionaris van het bedrijf vertellen vanwege eerdere

negatieve enzaringen met, de betrokken funktionaris, instantie of uit
angst voor repercussies. Ook wilde ren wel spreken rnet een buitenstaan-
der, omdat ren zei geen gehoor te vinden binnnen het bedrijf. Soms ver-
vulde het nagesprek ook een ordenende funktie in gevallen waarin sprake

was van een wir*rar van problemen of van onbekendheid ret, de weg naar het
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vinden van een oplossing. In verscheidene gevallen kon worden bemiddeld

bij het totstandkomen van een kontakt tussen werknemer en chef of arts.

In deze gevallen ging het meestal om het over*riruren van een zekere drem-

pelvrees. Opvallend was dat veel werknemers het nagesprek alleen al op

prijs stelden omdat er iemand beschikbaar was die tijd en aandacht had

om te luisteren en rnee te denken.

Iets minder dan de helft van alle deelnemers met wie een nagesprek

plaatsvond, wilde dat er verdere aktie ondernomen zou worden, zoals een

gesprek met iernand van de leidingr rret iemand van de afdeling personeels-

zaken, de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Een aantal van deze werknemers besloot zelf stappen hiertoe te onderne-

men. Een groter aantal werknenrers stelde hierbÍj bemiddeling door de on-

derzoeksinstantie op prijs. In somrnige gevallen werd besloten tot een

gezamenlijk gesprek met werknener, iernand van de onderzoeksinstantie en

bijvoorbeeld de chef. De rreeste deelnemers met víie een nagesprek plaats-

vond, gingen ennee akkoord dat oproerkingen en suggesties - \rcor zover

van algemene aard - op dezelfde anonieme wijze in het bedrijfsrapport
ventrerkt zouden worden a1s de opmerkingen die in de vragenlijst zijn

vermeld. Zie ook de handleiding (deel IV) en in het bijzonder hoofdstuk

18.

72.4 Kontakten met andere instanties

Tot nu toe ging het alleen over de nagesprekken met de onderzoeksinstan-

tie. Ve]en echter namen, naar aanleiding van het POF-onderzoek, direkt,

dus zonder tussenkomst van de onderzoeksinstantie, kontakt op voor een

gesprek met de personeelsafdeling, d.e bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschap-

pelijk werker of met iernand van de leiding. Ook bij deze kontakten ble-

ken de niet-leidinggevenden, de jongeren en de werknerners in de lagere

inkomensklasse ook verhoudingsgewijs in aantal t€ overwegen. Alleen ten

aanzien van het bezoek van de bedrijfsarts waren de ouderen in de meer-

derheid. De verklaring hiervoor kan ten dele worden gevonden in het ver-
schijnsel dat ouderen gemiddeld genomen meer dan jongeren, problemen er-

varen met hun gezondheid en de arbeidsinspanning. In paragraaf 10.2

wordt hier uitvoerig op ingegaan.
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DE POF-METHODE IN KORT BESTEK

13.1 Inleiding

rn de deren r, rr en rrr zijn de theoretische overwegingen, de opzet en

het ontwerp, alsmede enkele algemene resultaten die met de methode zijn
behaald aan de orde geweest. Het ging hierbij vooral om de methodoro-
gische verantwoording en om de ethische kanten die verband houden met

onderzoek onder werknemers naar gezondheid, werk en werkomstandigheden.
Dit laatste deel van het versrag gaat over de praktijk van het onder-
zoek. Uitvoerig wordt hier ingegaan op de verschillende fasen die het
onderzoek doorloopt.

Schema 3

FÀSE\T VÀN ONDERZOEK

234567
oRr.r\r'ÀrrE15@@@@@

/BEREIDING

I
VERVOIG
OP DE
RAPPORTAGE

27

ZLe
hoofdstuk

voordat in detail ingegaan wordt op de onderzoekspraktijk, komen enkere
vragen aan de orde betreffende de toepassing van de methode door een

onderzoeksinstantie. Van belang is hierbij vooral de vraag onder welke
kondities ond.erzoek naar persoonlijk fr:nktioneren onder werknemers mo-

gelijk en zinvol is. Eerst word.t kort herhaald wat het doel van het on-
derzoek is en werke methode van onderzoek gehanteerd wordt.

L3.2 Doel en betekenis van het onderzoek

rn het periodiek onderzoek naar het persoonlijk funktioneren van mensen

in hun arbeidssituatie gaat het om de vraag of de arbeid en datgene waÈ

de arbeid met zich meebrengt, voldoen aan de normen van de betreffende
persoon. We spreken van persoonlijk funkÈioneren om duidelijk te maken

dat er geen sprake is van presÈatiebeoordeling door deskundigen, in welk
geval de te.rm zakelijk funktioneren van toepassing is. Onderzoek naar
persoonlijk funktioneren betreft ieders individuele ervaring op basis
waal3/an de werker, zL)n of haar arbeid en de omstandigheden waaronder
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die verricht wordt evalueert, zo men wil, beoordeelt'

Met dit onderzoek worden aangrijpingspr:nten gezocht voor verbetering

van de kwaliteit van het persoonlijk funktioneren. Hiermee sluit het

aan bij het tegenwoordig streven naar "Humanisering van de Arbeid", dat

als grondbeginsel fungeert in het ontwerp voor de Arbeidsomstandigheden-

wet met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van

de arbeidende mens (zie ook hoofdstuk 2) '

13.3 De POF-methode

De methode van onderzoek is een vragenlijst die bij werknemers wordt

afgenomen. De vragenlijst is opgebouwd vanuit de gezichtspunten gezond-

heid, werk en werkomstandigheden, die verder in een aantal onderlirerPen

zijn uitger^rerkt, Èe weten: funktie, arbeidsinspanning, fysieke werkom-

standigheden, ervaren gezondheid, leiding en kollegars, werkorganisa-

tie, samenwerking en overleg, sociale en organisatorische aspekten,

wisselwerking tussen srerk en privé-leven, en de werkkring (zie ook

hoofdstuk 7).

t3.,4 Víannegr vindt onderzoek plaats?

onderzoek naar persoonlijk fr:nktioneren vindt plaats om zeer verschil-

lende redenen. Deze zíin ruvíweg te onderscheiden in positieve en nega-

tieve. onder negatieve redenen zijn te rangschikken een hoog ziektever-

zuim, veel klachten over de werkomstandigheden, onvrede over de onder-

Iinqe verhoudingen of een groot aantal mensen dat afknapt ten gevolge

van hart- en vaatziekten die verband lijken te houden met stress op

het werk.

AIs positieve reden kan worden genoemd dat men als management, onder-

nemingsraad, bedrijfsgezondheidsdienst enzovoort, zonder dat er direkt

aanleiding bestaat in verband met bovengenoemde problemen, regelmatig

geinformeerd wil zijn over het welbevinden van de werknemers. op deze

manier kunnen sluimerende problemen vroegtijdig \irorden gesignaleerd

en aangepakt.

13.5 Kosten voor de betrokkenen

Als er goede redenen zijn om onderzoek te doen naaÏ het persoonlijk

funktioneren wil dat nog niet zeggen dat het onderzoek dan ook zonder

meer zou moeten gebeuren. Er kr:nnen omstandigheden zijn om af te zien

van onderzoek. Men realisere zich, dat onderzoek kosten met zich mee-
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brengt. Deze kosten betreffen niet alleen de uitvoering maar ook de

gevolgen of de nasleep veu,t een ond.erzoek. Het op gang brengen van on-

derzoek wekt verwachtingen bij de betrokkenen. Veel mensen koesteren

de hoop dat de resultaten verbeteringen tot gevolg hebben. Voor zover

het gaat om verbeteringen in de materiëIe sfeer kunnen die veela1 niet
anders dan door middel van investeringen, die geld kosten, worden gere-

aliseerd.
Niet aIIe verbeteringen hoeven extra geld te kosten. Vaak is het vol-
doende om beschikbare middelen op een andere manier te gebruiken. Soms

zijn verbeteringen aI te bereiken a1s de mensen in gezamenlijk overleg
afspraken maken die leiden tot betere arbeid.sverhoudingen. Ook is het
wel eens mogelijk bij het ontwerp van nieuwe arbeidsplaatsen of bij het
doen van nieuwe investeringen rekening te houden met de uitkomsten van

het onderzoek. Hoe het ook zij: onderzoeksresultaten komen alleen in de

praktijk tot hun recht als de betrokkenen in de organisatie, aI dan niet
met financiéIe steun, bereid zijn er iets mee te doen.

L3.6 Belangen van de betrokkenen

VíiI men voor onderzoek naar het funktioneren de vereiste steun krijgen
in alle geledingen van de organisatie d.an moeten er duidelijke afspra-
ken worden gemaakt over de betekenis van het onderzoek voor de betrokke-
nen. Het doel van het onderzoek moet aan iedereen duidelijk zijn en men

moet het doel accepteren. De betrokkenen moeten erop krxrnen vertrouwen

dat het onderzoek in hun belang plaatsvindt. Het dient ook duidelijk te
zijn dat er in principe mogelijkheden in de organisatie zijn voor uit-
voering van verbeteringen naar aanleiding van een onderzoek. Men bedenke

hierbij wel dat de middelen altijd beperkt zL)n, zodat er eventueel prio-
riteiten zuIlen moeten r^rorden gesteld (zie verder hoofdstuk 2, de para-
grafen 6 en 7).

13.7 De onderzoeksinstantíe

Het onderzoek naar persoonlijk
van de individuele werker. Het

stenen vorrnen voor het rapport
voering, beschikbaar komt voor

funktioneren is gebaseerd op deelname

zijn de individuele gegevens die de bouw-

dat, uiteraard in geanonimiseerde uit-
alle betrokkenen in de onderzochte orga-

nisatie.
Hierrnee zijn we aangekomen op het punt van de vertrouwelijkheid, dat

nauw is gerelateerd aan het vraagstr:k van de privacy. HeÈ komt ons voor
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dat alleen al om deze reden het onderzoek gedaan moet worden door een

instantie die onafhankelijk is van de betreffende organisatie. Vaak zal

dat een externe instantie zijn. Een andere reden om een externe instan-

tie te belasten met het onderzoek is dat men a€rn buitenstaanders eerder

eerlijke antwoorden geeft dan aan degenen die deel uitmaken van de eigen

organisatie.
Víat moeten we verstaan onder een onafhankelijke instantie? De formele

redenering is dat er sprake moet zijn van onafhankelijkheid in juridische

zin. Het is belangrijker dat de betrokkenen de onderzoeksinstantie a1s

onafhankelijk beschouwen. In de praktijk zal men kunnen waarnemen dat

dezelfde onderzoeksinstantie in de ene orgJërnisatie wel en in de andere

niet als onafhankelijk en dus als onacceptabel wordt beschouwd.

De onderzoeksinstantie moet ook beschikken over de vereiste mid.delen,

zowel personeel als materieel, om het onderzoek ten uitvoer te brengen.

Hoewel het niet mogelijk is precies aan te geven aan welke eisen de

instantie in dit opzicht moet voldoen, kan wel worden gesteld dat er

één of meer ervaren onderzoekers moeten worden ingezet. De voorkeur gaat

uit naar sociaal-wetenschappelijk geschoolde onderzoekers met ervaring

op.het terrein van de bedrijfsgezondheidszorg. Behalve de eisen oP on-

derzoekstechnisch en methodologisch gebied is evenzeer van belang dat

de betreffende onderzoeksinstantie een medewerker kan inzetten voor na-

gresprekken met individuele werknemers. De voorkeur gaat uit naar iemand

met een maatschappelijke werk-opleiding, c.q. met agogische vaardigheden.

Toch moet maar aI Èe vaak worden gekonstateerd dat op zich goed opge-

zette en uitgevoerde onderzoekingen niet leiden tot de gewenste resul-
taten, omdat de onderzoeksinstantie te weinÍg ondersteuning aan de orga-

nisatíe kan bieden bij het op qang brengen van veranderingen op grond

van de resultaten. Het is niet per se nodig, vaak ook niet gewenst, dat

de onderzoeksinstantie zelf deze ondersterming biedt. WeI is het nodig

dat de onderzoeksinstantie de organisatie op hreg helpt om een goed ver-

volg te geven aan het proces van onderzOek en verandering dat ermee

samenhanqt. Hierbij moeten we bedenken dat de hulp van een exÈerne in-

stantie niet noodzakelijk.leidt tot het gewenste resultaat. UiteindelÍjk

zal de organisatie zelf de gewenste verbeteringen moeten realiseren.

Een externe instantj-e kan hooguit meehelpen aan het scheppen van de

voorwaarden hraaronder doelgerichte verbeteringen van het persoonlijk

funktioneren tot stand kunnen komen (zie verder hoofdstuk 8, paragraaf 2)
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13.8 De bedrijfsgezondheidsdienst

Het onderzoek naar persoonlijk funktioneren is mede op verzoek van d.e

Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskrrnde tot stand

gekomen (zie ook hoofdstukken 1 en 2). Bedrijfsartsen konstateerden dat
in hun dagelijkse praktijk niet alleen ziekten en gebreken, maar ook

steeds meer problemen in de arbeidssituatie aanleiding gaven tot klach-
ten over het funktioneren. Mede in relatie met deze ervaren ontwikkeling
ging men zich steeds meer bezighouden met het psycho-sociaal welbevin-
den van de arbeidende mens. Dat men hierbij opliep tegen verschijnselen
die zich niet of maar in beperkte mate lieten definiëren in een medisch-

somatisch begrippenkader was reden genoeg te zoeken naar een bruikbare
methode om meer inzicht te krijgen in het funktioneren van de arbeiden-
de mens. Hierbij realiseerde men zích zeer goed dat men op het terrein
kwam van de gedragswetenschappen en van de ergonomie. Juist om die reden

zocht men kontakt met het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezond-

heldzorg/TNO, waar muttidisciplinair onderzoek op het gebied van de

mens en zijn arbeid wordt gedaan. In het begin van het onderzoek leefde
sterk de wens om te kunnen beschikken over een methode van onderzoek

die de bedrijfsarts alleen zou kunnen hanteren. De gedachten gingen uit
naar een vragenlijst, die zich gemakkelijk zou laten toepassen in de

dagelijkse praktijk, zoals dat ook het geval is met een bloeddrukmeter

en een thermometer. AI doende werd duidelijk dat de zaken minder een-

voudig liggen dan men had gedacht. Geleidelijk aan kwamen ook de be-
drijfsartsen tot de konklusie dat onderzoek naar het funktioneren geen

éénmanswerk is. Dit tlpe onderzoek stelÈ hoge eisen aan d.e instantie
die ze uiÈvoert met betrekkinq tot

L. de onderzoekstechnische en methodologische deskundigheid;
2. de omgang met mensen die problemen ervaren in hun funktioneren;
3. het gebruik van de individuele gegevensi

4. het recht doen aan de belangen van de betrokkenen in alle geledingen

van de organisatie waar het onderzoek plaatsvindt;
5. het verbinden van konsekwenties van het onderzoek aan de praktijk:

wat g'ebeurt er met de uitkomsten.

Ook door de diversiteit aan onderwerpen die aan de orde is met betrek-
king tot het persoonlijk funktioneren is het ondenkbaar dat dit onder-

zoek, dat men in de bedrijfsgezondheidszorg noodzakelijk acht, wordt

verricht door een funktionaris die werkt vanuit één discipline.
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De konklusie is dat een onderzoek naar persoonlijk funktioneren alleen

mogelijk is indien het wordt uitgevoerd door een multidisciplinair sa-

mengesteld team, waarin tenminste de kwaliteit van de methodologie van

het onderzoek wordt bewaakt door een deskundiqe met een sociaalweten-

schappelijke onderzoekstraining. Toepassing van de POF-methode wordt

derhalve ontraden aan bedrijfsartsen die alléén in een bedrijfsgezond-

heidsdienst werken. Voor de grotere bedrijfsgezondheidsdiensten met een

multidisciplinaire samenstelling van het personeel zijn er wel goede

perspekÈieven voor toepassing van deze methode. Dit heeft de praktijk

in beginsel uitgewezen.

13.9 PoF en het individu

Een voor de hand liggende vraag is of het met behulp van de POF-methode

mogelijk is in maat en getal vast te leggen hoe goed of slecht iemand

funktioneert. In dit onderzoek worden de gegevens over het persoonlijk

funktioneren irnmers ontleend aan individuele werknemers. Het is de per-

soon die aangeeft hoe de eigen arbeidssituatie wordt ervaren (zie hoofd-

stuk 2). De instantie die het onderzoek uitvoert kan in eerste aanleg

alleen maar die gegevens registreren. Zodoende is het mogelijk aan te

geven welke deelnemers aan het onderzoek aI dan niet een klacht of pro-

bleem melden ten aanzien van een bepaalde vraag. Verder kan per persoon

het aantal klachten of problemen per onderwerp, dat is opgebouwd uit

verschillende vragen, worden geteld (zie ook hoofdstuk 9, paragraaf 3).

Met deze zoqenaamd.e somscore kan men vaststellen of iemand op een be-

paald onderwerp van funktioneren of voor aIIe ondenrrerpen te zamen een

hogere of lagere score heeft dan anderen met ïIie een zinvolle vergelij-

king is te trekkerl. Zo kan men bijvoorbeeld vinden dat een werknemer

in vergelijking met zijn kollega's van ongeveer dezelfde leeftijd in een

bepaalde afdeling, veel probl-emen heeft met de gezondheid en met de ma-

nier waarop zijn werk is gestnrktureerd. Men kan tot relatieve en niet

tot absolute uitspraken komen over iemands persoonlijk funktioneren.

Het zal na de vorige delen van dit verslag duidelijk zijn dat dit type

gegeven niet kan htorden gebruikt voor de terugrapportage van de onder-

zoeksresultaten aan de organisatie. In verband met de vertrouwelijkheid

van de persoonlijke gegevens kunnen deze hoogruit van belang zí1n in het

persoonlijk kontakt tussen iemand van de onderzoeksinstantie en de be-

treffende werknemer, zoals ook geldt voor bijvoorbeeld de algemene me-

dische gegevens die zijn opgeslagen in het dossier vërn een arts. Op

grond van de gesigrnaleerde klachten en problemen zou de onderzoeks-
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instantie in principe kontakt kunnen opnemen met de deelnemer, voor een

nader gesprek over zijn of haar persoonlijk funktioneren. Of dit initia-
tief wel moet word.en aanbevolen is echter de vraag. De ervaring in de

proefonderzoekingen heeft geleerd dat in dit tlpe onderzoek waarbij de

onderzoeksinstantie zich primair richt op aIIe werknemers in een bepaal-
de organisatie of in een deel ervan, zích onder andere de volgende situ-
aties kunnen voordoen:

de werknemer heeft geen klachten of problemen van betekenis;
de werknemer heeft een klacht of probleem, \i/aarvoor hij of zij
zelfstandig een oplossing wil zoeken;

de werknemer heeft een klacht of probleem waarvoor hij of zí)
een oplossing wil zoeken met inschakering van iemand binnen het
bedrijf of van de onderzoeksinstantie.

In het geval er geen klachten of problemen zijn is het onnodig kontakt
met de deelnemer op te nemen. Indien er wel klachten of problemen zijn
is het d.e vraag of de deelnemer hierover al dan niet met iemand binnen
het bedrijf of met de onderzoeksinstantie kontakt wil hebben. Ten einde
doergericht te kunnen optreden in de gevarlen waar individuere hurp
door de werknerner ge$rensÈ is, wordÈ aan het slot van de enquète gevraagd

of men nader kontakt wil hebben met bijvoorbeeld iemand van d.e leid.ing,
iemand van Personeelszaken, iemand van de bedrijfsgeneeskundige dienst,
iemand van bedrijfsmaatschappelijk werk of met iemand van de onderzoeks-
instantie (zie ook hoofdstuk 17).

Behalve voor individueel gebruik worden de gegevens ook voor niet strikt
individuele doeleinden gebruikt. Per vraag en per onderwerp gerangschikt,
worden de individuele antwoorden bewerkt tot bijvoorbeeld afdelingsge-
gevens of tot gegevens d.ie kenmerkend zijn voor een bepaalde leefÈijds-
kategorie of funktiegroep in de organisatie. Deze gegevens renen zich
wel voor rapportage aa.n het bedrijf, omdat de individuele deelnemer hier
onherkenbaar is als bron van informatie (zie ook de volgende paragraaf).

De konklusie is dat de onderzoeksinstantie slechts kontakt opneemt met

de individuele deelnemer, indien deze dit desgevraagd op prijs stelt.
Een groot aantal klachten varn een werknemer is geen criterÍr:rn om tot
individuele aktie over te gaan. Door het initiatief te reggen bij de

deelnemer is ook de mogelijkheid aanwezig dat deelnemers aan het onder-
zoek die slechts weinig klachten of problemen hebben opgegevén, voor
een persoonlijk gesprek ('nagesprekr) in aanmerking komen.
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13.10 Hoe verloopt het onderzoek in de praktijk

In de volgende hoofdstukken van de handleiding staat beschreven hoe het

onderzoek kan worden uitgevoerd. De overwegingen die hebben geleid tot

deze aanpak zijn daar achtervrege gelaten. Bespreking van alternatieven

en overwegingen betreffende de opzet en de uitvoering van de praktijk

van het onderzoek zouden op die plaats meer ver$Tarring dan de vereiste

helderheid scheppen. Om die reden volgen hieronder enkele bespiegelin-

gen over deze werkwijze en de fasen waarin het onderzoek is opgedeeld'

99-9rt9t!9r9tg9-9!-Y99rE9Í9rlsl9e-r-e*i-g§9!-l-gl-3 (hrdst' 14 en 15)

In de oriënterende fase van het onderzoek wordt met de direktie, de staf

en met de ondernemingsraad. gesproken over het doel, de mogelijkheden

voor en de mogelijk konsekwenties van het onderzoek-

Van belang is te \^reten te komen welke motieven een rol spelen bij dege-

nen die een verzoek hebben gedaan voor een onderzoek. Als men van de

zíjde van een bedrijf bijvoorbeeld het ziekteverzuim door middel van

onderzoek wil doen dalen, is het verstandig met de betrokkenen uitvoe-

rig in te gaan op het verschijnsel ziekteverzuim en de nogelijkheden

die er zijn tot beinvloeding ervan. Van belang is te l^Ieten of de betrok-

ke'nen het verschijnsel ook a1s probteem ervaren. Hetzelfde geldt ten

aanzien van een onderzoek naar persoonlijk funktioneren, met aandacht

voor de gezondheid, het werk en de werkomstandigheden van de betrokken

werknemers. Ook hier is het doel van voorbereidende besprekingen, dat

onderzoeksinstantie en organisatie tot overeenstemming komen over de te

verwachten resultaten. De organisatie moet een duidelijk algemeen beeld

voor ogen hebben van wat een onderzoek wel en wat het niet kan opleveren.

In de oriënterende fase komen aIIe aspekten die het belang van de be-

trokkenen raken, aan de orde. Dit zijn kwesties betreffende de openbaar-

heid van de rapportage, de vertrouwelijkheid van de individuele §Je§Jevens,

de duur van het, onderzoek, de kosten, de vrijwilligheid van de deelname,

enzovoorts (zie ook hoofd.stuk I en de hierna volgende hoofdstukken).

Het is beter, voordat het onderzoek van start gaat, uitvoerig in te gaan

op allerlei mogelijke gevoeligheden, dan Iater als het onderzoek al loopt.

Voor de duidelijkheid en in het belang van de betrokkenen kan men een

onderzoek beter niet uitvoeren als geen overeenstemming vooraf is ver-

kregen over de punten die van wezenlijk belang zijn voor de leiding en

de staf, de ondernemingsraad en de j-nstantie die het onderzoek uitvoert.
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De voorbereiding van de uitvoering van het onderzoek kan plaaÈsvinden
a1s over de opzet en het principe van de uitvoering van het onderzoek

overeenstemrning is bereikt. Onder meer moet worden bepaald of het be-
drijf als geheel of slechts enkele afdelingen in het onderzoek worden

betrokken. Als de keuze valt op een deel van het bedrijf, is het van

belang daÈ de motieven die bij de keuze een ror hebben gespeerd, in het
bedrijf openbaar worden gemaaktr,..I= 

""*.aL zo'n keuze voor een deel
van het bedrijf gemaakt, dan komèn vervolgens aIIe betreffend.e werkne-
mers in aanmerking voor deelname aan het POF-onderzoek. De onderzoeks-
instantie werkt bij voorkeur nauw sarrnen net een begeleidingsgroep waar-
in diverse geredingen vërn de organisatie zijn vertegenwoordigd. Deze

begeleidingsgroep onthoudt zich van inhoudelijke beÍnvloeding van de

resultaten van het onderzoek. Daarentegen bevordert deze groep dat het
onderzoek goed verloopt. Verder bewaakt de begeleidingsgroep de overeen-
gekoren afspraken ten aanzien van de uitvoering en de rapportage van

het onderzoek.

Ps_*!:gÉs!!re_yel_Ie!_g$er=998i_I3*_l (hfdsr. t6)
De introduktie van het onderzoek bij de kategorie werknemers die in het
onderzoek wordt betrokken is één van de belangrijkste fasen in het ver-
roop van het projekt. De betrokkenen dienen zo nauwkeurig mogerijk, zo-
weI mondeling als schriftelijk, geinformeerd. te worden over de essentie
van het onderzoek. Ze dienen van het onderzoek te weten wat het doel is,
hoe het wordt uitgevoerd en welke konsekwenties eraan zijn verbonden.
Duidelijk zal moeten worden gesteld welke afspraken er. zíjn Èen aanzien
van de vertrouwelijkheid van de individuele gegevens. Verder is het no-
dig dat alle afspraken die tussen de onderzoeksinstantie en de organi-
satie zijn gemaakt ten aanzien van d,e inhoud en de aard van het onder-
zoek ook aan de betrokkenen worden medegedeeld. Het weJ-slagen van het
onderzoek staat en valt met de bereidheid van de werknemers deel te ne-
men aan het onderzoek. Deelname vindt praats op basis van vrijwirlig-
heid.

Elgfg!e_et_r!glyfggglg_E9!!eE!:U_Iet9g_g_91_5 (hfdsr. 17 en 1B)

In de periode van de enquètering worden de gegevens verzameld. over het
persoonlijk funktioneren. Aan elke werknemer wordt een vragentijst. voor-
gereqd, die hij of zij in krassikaal verband invult. voor deze wijze
van verzermelinq van gegevens is gekozen, nadaÈ ook ervaring is opgedaan

met twee andere methoden, te r^reten de postenquète en het vraaggesprek
of interview.
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Het bezwaar tegen de postenquéte is dat deze gewoonlijk leidt tot een

relatief lage deelname. Verder is de benadering te onpersoonlijk. In
principe moet het mogelijk zijn met de deelnemers in kontakt te treden.

Een interview dat iemand van de onderzoeksinstantie heeft met een indi-
viduele werknemer lijkt daarom geschikter. Een bezwaar tegen het inter-
view is, dat het zeer tijdrovend en dus kostbaar is. Gebleken is overi-
gens, dat de meesten die aan het onderzoek deelnemen, het niet per se

nodig vinden met de onderzoeker een gesprek te voeren over het funktio-
neren. Ten einde degenen die dat we1 op prijs stellen deze gelegenheid

te bieden, is de klassikale enquëte gekozen als alternatief. Deze bena-

dering biedt de gelegenheid, met degene die daar prijs op stelt, direkt
na afloop van de enquète of later op afspraak, een nagesprek tot stand

te brengen.

!ey:rL'-lg-y3r-99-g9g9y9t:-91-:ePg9r!399i-I3:91-q-91-Z (hrdst' Le en 2e)

Voor de bewerking van de gegevens dient men over computerfaciliteiten
en over de gangbare prograrnmeersystemen te kunnen beschikken. Een goede

orqanisatie van deze bewerkingsfase is in het belang van een snelle
terugkoppeling van de onderzoeksgegevens naar het bedrijf. Bij de opzet

van het onderzoek houde men er rekening mee dat het bedri)f zo spoedig

mogelijk na de enquèteperiode kan beschikken over het rapport.

Een periode van een haLf jaar tussen de enquète en de oplevering van het

rapport in koncept is aI vrij lang. Voorkomen moet lvorden dat de gege-

vens in het rapport betrekking hebben op een situatie die dan inmiddels

is verouderd. Nog belangrijker is dat men ook werkelijk betrokken blijft
bij het onderzoek. Als de uitkomsten pas na een jaar of nog later ge-

rapporteerd worden, is het gevaar niet denkbeetdig dat door velen het

onderzoek niet meer van belang wordt geacht.

De manier !{aarop de rapportage plaatsvindt draagt ook bij aan de mate

waarin de lezer zÍch erin wil verdiepen. Een algemene richtlijn is daÈ

de resultaten worden gepresenteerd op een manier die het beste aansluit

op de te nemen maatregelen. Technische uitwerkÍngen en detail-analyses

kunnen beter niet in het rapport aan het bedrijf worden uitgebracht.

Hooguit verdienen ze een plaats in de bijlagen. Het achterhouden van

uitkomsten, bijvoorbeeld omdat men de indruk heeft dat de gegevens niet

interessant zijn voor de organisatie, verdient evenmin aanbeveling. Ons

uitgangspunt is, d.at de organisatie zelf wel in staat is te bepalen wat

wel of niet belangwekkend is.
Waar het om gaat is dat de belangrijkste uitkomsten in eenvoudige en
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duidelijke bewoordingen lvorden gerapporteerd. De ervaringen van d.e werk-
nemers worden vreergegeven zonder eigen interpretatie van de onderzoe-
kers" ook dient men erop bedacht te zijn dat er geen stigrmatisertng
plaatsvindt van groepen werknemers (Dijkstra, I97g). De overige, meer
specifieke informatie kan, ten behoeve van de geÍnteresseerde lezer en

ter ondersteuning van het centrale beÈoog, in bijragen van het rapport
worden ondergebracht.

Yefyglg_gp_9e_feepgf!eg9i_Ie:9_9 (hfdsr. 21 )

Nadat de onderzoeksinstantie het koncept-rapport heeft uitgebracht aan

de begeleidingsgroep wordt in gezamenrijk overlegr de inhoud van het
rapport vastgesteld met inachtneming van de eigen taken van de onder-
zoekers en de begeleidingsgroep. Vervolgens wordt door beide instanties
gewerkt aan een overzicht van de belangrijkste knelpunten betreffende
de organisatie aIs geheel en per onderdeel; te denken valt dan aan leef-
tijdskategorieën, afdelingen, frrnktiegroepen, enzovoort.
BegeleidingsgroeP en onderzoeksinstantie beginnen hun knelpunten-inven-
tarisatie onafhankelijk van elkaar. Deze benadering biedt de nogelijk-
heid dat verschillende visies op bepaalde problemen kunnen word.en uit-
qewerkt.

rn gemeenschappelijk overleg wordt vervolgens getracht te komen tot een

knelpunten-inventarisatie, die zowel voor de begeleidingsgroep als voor
de onderzoeksinstantie aanvaardbaar is. rn deze werkwijze is ptaats
voor aiternatieve visies.

Als de inventarisatie van de belangrijkste knelpr-mten gereed is, wordt
de vorgende stap gezet. Deze stap betreft de voorberei-ding van de sug-
gesties voor het beleid ter verbetering van omstandigheden welke als
knelpunt zijn gedefiniëerd. De eindverantwoordelijkheid voor de formu-
lering van de beleidssuggesties ligt bij de vertegenwoordigers van het
bedrijf, te weten de begereid.ingsgroep. rn deze groep zijn het manage-
mentr de staf en de ondernemingsraad vertegenwoordigd. De bekrachtiging
en de uitvoering van het advies van de begereidingsgroep zar ars regel
voorbehouden zijn aan de direktie of de raad van bestuur van de orga-
nisatie.

In de procedure van het onderzoek ligt besloten dat degenen die voor
deelname aan het onderzoek in aanmerking kwamen, dus zowel de deelnemers
als degenen die niet deelnarmen, geÍnformeerd worden over de resultaten.
Gewoonlijk zal iedereen een beknopt verslag thuisgestuurd krijgen. Het uit-
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gebreide verslag is we] voor iedereen toegankelijk, maar wordt niet

zonder meer onder alle medewerkers verspreid. De reden hiervoor is, dat

de meesten, zo heeft de ervaring geleerd in de proefonderzoekj.ngen, vol-

doende informatie kunnen vinden in het beknopte verslag. Degenen, die

willen ingaan op de details van het onderzoek en op de methodologie

ervan, zijn gering in aantal. Voor hen is het uitgebreide rapport be-

schikbaar bij onder andere de direktie, de personeelsafdeling, het se-

kretariaat van de ondernemingsraad en vaak ook bij verschillende afde-

lingschefs en in de eventuele bedrijfsbibliotheek. Ilet overzicht van de

belangrijkste knelpunten wordt als apart verslag te zamen met het beknop-

te verslag verstuurd aan aIIe betrokkenen. Het verslag van de begelei-

dingsgroep met suggesties voor beleid gaat in eerste instantie naar de

direktie. Het is primair de verantwoordelijkheid van de direktie om te

bepalen hoe vervolg wordt gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek.

Hierbij moet worden bedacht, dat de dlrektie zich in principe bereid heeft

verklaard, ten tijde van de voorbereidingen die moesten leiden tot de uit-

voering van het onderzoekr de reEuLtaten te benutten ten behoeve van ver-

beteringen ln de arbeidssituatÍe en het persoonlijk funktioneren.

Tot nu toe was er alleen sprake van formulering van knelpunten en be-

Ieidssuggesties voor de organisatie a1s geheel en delen ervan. Hierbij

speelden de onderzoeksinstantie en de begeleidÍngsgroeP een hoofd-

ro1 . In latere Ínstantie, na pr:blikatie van de uÍtkmsten, kan nen, voor

zover dit niet, eerder heeft plaatsgevonden, vervolgens per afdeling aan

de hand van het beschikbare rapport gaan werken aan een knelpunten-ln-

ventarisatie ten einde voorbereidingen te treffen voor praktische maat'

regelen. Men kan overwegen om deze werkzaanheden te laten aansluiten bij

reeds bestaande aktLviteiten op het terrein van het overleg over de werk-

situatie. Hierbij valt onder Iueer te denken aan de werkoverlegkonrmissie.

13.11 Konklusies

In dit hoofdstuk is ingegaan op het gebruik van de POF-methode. Gesteld

is dat het onderzoek alleen met voldoende vrucht kan worden verricht
indien aan een aantal voorwaarden ls voldaan. Eén ervan is, dat de on-

derzoeksinsÈantie moet kunnen graranderen dat het onderzoek op deskun-

dige wijze wordt verricht met inachtnerring van de vertrouÍrelijkheid ten

aanzien van de individuele gegevens. Verder zaL net de organisatie waar

het onderzoek moet plaatsvinden duidelijk moeten worden vastgesteld
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welke de mogelijke konsekwenties zijn ten aanzien van de kosten en de

bereidheid om met de uitkcmsten iets te doen. De organisatie zal de

berej.dheid moeten willen opbrengen med.ewerking te verlenen aan de ver-
taling van suggesties en aanbevelingen in maatregelen ter verbetering
van de kwaliteit van de arbeidssituatie. Het moet vooral ook duidelijk
zj-jnl dat heÈ onderzoek middelen moet aanreiken ter verbetering van
arbeidssituaties die door de betrokkenen als ongunstig of als onaccep-
tabel ï/orden ervaren. Het onderzoek mag nooit als doel op zich worden
beschouwd.

fn de volgende hoofdstukken van de handleiding wordt in detail per on-
derzoeksfase aangegeven welke werkzaamtreden nodig zí1n om het onderzoek
uit te voeren.

13.12 Toekomstige ontwikkelingen

Door verdere toepassing van de PoF-methode in zijn geheer in meer en

and.erssoortige organisaties wordt een breed gegevensbestand opgebouwd

dat dient als vergetijkingsbasis voor de onderzoeksresultaten verkregen
in een enkele afdeling of bedrijf. Zodoende kan elk afzonderlijk bedrijf
waar onderzoek word.t gedaan profiÈeren van de ervaringen en resultaten
die zijn verkregen in de reeds eerder ond.erzochte bedrijven. Víellicht
zijn op den duur indikatoren over arbeid en gezondheid samen te stellen,
die bruikbaar zijn als graadmeter voor de kwaliteit van de arbeid.ssitu-
aÈie zoals men die persoonlijk ervaarÈ. Deze indikatoren van arbeid en

gezondheid kunnen een nuttige bijdrage leveren aeul het sociaal en be-
drijfsgezondheidskundig beleid in de onderneming. Reeds nu levert deze

akkumuraÈie van gegevens praktische resurtaten op. Een ged,eerte van d,e

POF-mettrode wordt toegepasÈ in de bedrijfsgezondheidszorg. Voor de kom-
missie Stand,aardisatie van de "CIub Royal" waarin alle grote gemeenschap-
pelijke bedrijfsgezondheidsdiensten in Nederland participeren, is ten
behoeve van het AlgeÍneen Periodiek bedrijfsgeneeskundig Onderzoek (ApO)

een korte lijst met zogenaarnde "werkvragen" saÍtengesteld (zie bijlage 2l)
Het merendeel van deze vragen is in onderling overleg overgenomen uit de

VPFA-vragenlijst betreffende de POF-methode. Over enkele jaren zal ook
deze vragenlijst, die gebruikt wordt in een specifieke bedrijfsgenees-
lorndige kontekst, geëvarueerd worden op zijn bruikbaarheid.
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L4

t4.r

ORIENTATIE

Voor informatie aan vertegenwoordigers van bedrijf of

organi s atie

Voordat het onderzoek kan beginnen wordt aan verschillende personen en

instanties informatie over het onderzoek gegeven. Hier valt te denken

AETN:

- de leiding: o.a. direktie, hoofden van dienst, bedrijfsleiders,

chefs;

- de staf: o.a. personeelsfunktionaris, bedrijfsarts, maat-

schappelijk werker;

- de ondernemingsraad of een gelijksoortig overlegorgaan,

- eventueel de vakbonden en de werkgeversorganisatie(s).

Het is aan te bevelen de inforrnatie, bijvoorbeeld met behulp van een

overhead-projektor, groePsgewijs te verstrekken, waarbij het stellen

van vragen en het voeren van een diskussie mogelijk moeÈ zijn. De in-

formatie gaat ten minste over:

doel van het onderzoeki

- methode van onderzoek;

- fasen van onderzoek;

- afspraken tussen onderzoeksinstantie en bedrijf of organisatie.

Zie voor een voorbeeld van voorlichtingsmateriaal bijlage XXII. Van

meet af aan moet duidelijk zijn dat behalve direkte kosten voor het on-

derzoek ook kosten gemoeid zijn met het vervolg op het onderzoek.

9v9: -E I ! -9g: 
r- 

-v :l -949r 2-998

Over het doel van onderzoek kan worden meegedeeld dat het gaat om het

persoonlijk funktioneren van werknemers in hun werksituatie, dat wil

zeggen dat wordt uitgegaan van de ervaring van iedere ïIerknemer afzon-

derlijk met betrekking tot zijn of haar gezondheid, werk en werkomstan-

digheden. Op verzoek van de werknemers zelf kan bij een vraag, klacht

of probleem individuele service of hulp geboden worden. In het onder-

zoeksverslag worden §Íegevens verstrekt over de gezondheid, het werk en

werkomstandigheden van groepen mensen. Dit houdt in dat gegevens van

individuele werknerners bijvoorbeeld per afdeling, leeftijdsgroep en naar

wel of niet leidinggeven worden samengenomen ten behoeve van het rapport.

De werknemer persoonlijk is in dat rapport niet te herkennen als bron

van informatie.
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De resultaten van het onderzoek kunnen het bedriJf aanknopÍngspunten

bieden voor het tot stand brengen van verbeteringen, waarbij het nLet
alleen gaat om direkte aktie maar ook gedacht kan worden aan specifieke
vervolgstudies met betrekking tot een bijzonder aspekt van de werksitua-
tie. Niet in de raatste praats bíedt het onderzoek mogelijkheid tot
onderbouwing en bijsturing van het beleid.

De vragenlijst is onderverdeeld naar verschillende onderwerpen, te
weten:

- funktie
- inspanning

fysieke werkomstandigheden

- gezondheid

- leiding en kollega's
- organisatie van het werk

- voorzieningen

- werk/privé

- werkkring
slot.

Ieder onderwerp omvat enkele vragen. Tevens wordt de gelegenheid geboden

om per onderwerp opmerkingen en ideeën op te schrijven.
Deelnemers aEIn het onderzoek kr.urnen aan het einde van de vragenlijst aan-

§Jeven of zL) kontakt wilren hebben met iemand van de leiding, v.u1 per-
soneelszaken, van de bedrijfsgeneeskundige dienst, het bedrijfsmaatschap-
pelijk werk of met iemand van de onderzoeksinstantie.
De vragenlijst. kan worden aangevurd met taak- en bedrijfsspecifieke
vragJen. Hierbij is de inbreng van de organisatie van belang. Bovendien

kan heÈ onderzoek uitgebreid worden met een medisch onderzoek. Suggesties
voor uitvoering van medisch onderzoek vindt men in bijlage I.
De vragenlijst wordt door de werknemers afzonderlijk in klassikaal ver-
band op het bedrijf in werktijd ingevuld. De invurtijd is ongeveer één

uur.
De vragenlijst is bestemd voor werknemers die de Nederlandse taal vol-
doende beheersen. Voor buitenlandse werknemers za1 men aparte regelingen,
aangepast aan de specifieke situatie in elke organisatie, moeten treffen.
Enquètes in vreemd,e taren breken grote moeilijkheden op te leveren.
Een gesprek in aanwezigheid van een tolk lijkt voorlopig het meest zinvol.
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Bij het invullen van de vragenlijst door de werknemers is ten minste

één van de onderzoekers aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden en om

eventuele afspraken te maken voor individuele kontakten. Het aantal

medewerkers dat tegelijk voor invulling van de vragenlijst uitgenodigd

wordt, zal met het oog hierop per enquëÈeur bij voorkeur niet al te
groot dienen te zijn. Zieken of werknemers die door andere omstandig-

heden niet aan de enquéte in klassikaal verband kunnen deelnemen, zullen
ook in de gelegenheid gesteld moeÈen worden om de vragenlijst in te vul-
Ien, eventueel thuis.
Nieuwe medewerkers, dat wil zeggen degenen die in dienst zijn gekomen

nadat het onderzoek officieel van start gegaan is, doen niet mee aan

het onderzoek. Zij worden echter wel geinformeerd over de resultaten
van het onderzoek.

Over de fasen van het onderzoek

De onderzoeksfasen kan men presenteren volgens het schema in bijlage XXII.

De titels per fase zLlnz

Oriëntatie
Voorbereiding

IntrodukÈie
Enquète

Individuele kontakten

Bewerking van de gegevens

Rapportage

Vervolg op de rapportage.

De periode tussen de enquëte en de oplevering van het konceptrapPort

zal maximaal een halfjaar dienen te zijn.

9y9: -ge-s! :e:eEes -!g:sel -glge: zeeEgrs: !:p!!g-g1-le! -EeÈ:: iI
Indien de gekozen leden van de ondernerningsraad of een vergelijkbaar
overlegorgaan positief staan tegenover het onderzoek en de direktie
besloten heeft het onderzoek door te laten gaan zullen de afspraken

tussen de onderzoeksÍnstantie en het bedrijf schriftelijk vastgelegd

dj.enen te worden. Het volgende kan hierbij als advies dienen:

afbakening van de te onderzoeken groepen urerknemers (doeLgroep) bij-
voorbeeld alle medewerkers of enkele afdelingen, wel of niet free-
Iancers, uitzendkrachten, enzovoorti

vrijwilligheid van de deelname van het onderzoek;
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verzameling, bewerking en opslag van de gegevens geschiedt ond.er

verantwoordelijkheid van de onderzoeksinstantie;

vertrouwelijke behandeling v;rn de gegevens;

afspraken over het eventueel verstrekken van individuele gegevens aan

derden (privacyl ) ;
toezending van ten minste een beknopte weergave van de onderzoeks-

resultaten aan aIIe betrokkenen;

indien de uitkomsten van het onderzoek, naar oordeel van o.a. de

direktie, de ondernemingsraad, daartoe aanleiding €Íeven, zal door

bedrijf of organisatie een aktieplan worden opgesteld ter verande-

ring van bepaalde situaties;
instelling van een begeleidinqrsgroep, waarin in elk geval zitÈing
hebben vertegenwoordigers van de leiding, de staf of het sociaal

team en de ondernemingsraad of een vergelijkbaar overlegorgaËu1i

nogelijke taken van de begeleidingsgroeP:

a) de goedkeuring van het werkprogramlai

b) suggesties geven voor aanvullingen op de vragenlijst, met name

betreffende bedrijfsspecifieke onderurerpeni

c) met het oog op de rapportage in overleg met de onderzoekers vast-
stellen van 'onderzoeksgroepenr, dat wil zeggen het indelen van

de werknemers in zinvolle eenheden naar afdeling, leeftijd, wel

of nieÈ leidinggeven, eventueel beloningsgroePeni

d) in overleg met de onderzoekers nagaan welke volín van rapportage

voor het bedrijf de meest geëigende is;
e) toezien op de leesbaarheid van het rapport: de beqeleidingsgroep

oefent geen invloed uit op de resultaten van het onderzoek;

f) stimuleren dat een plan zal worden oprgesteld ter verduidelijking
van de uitkomsten (bv. een hearing) en bevord,eren dat op grond

van de onderzoeksresultaten zo nodig een plan wordt opgesteld

ter verbetering van bepaalde situaties.

Afspraken over kosten kunnen eveneens worden vastgelegd.

14.2 Intern beraad in de organisatie en besluit,

Na de voorlichting over het doel, mettrode, fasen van het onderzoek en

de afspraken tussen onderzoeksinstantie en bedrijf of organisatie, zoals

beschreven werd in de vorige paragraaf, neemt het bedrijf enige tijd
voor intern beraad. Bij voorkeur spreke men een datr:m af waarop uiter-
lijk het besluit valt over het aI dan niet verrichten van het onder-

zoek Èen einde de voortgang niet te stagneren.
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Íng tot het intern beraad zJ-Jn hierbJ.j de door

gaaakte begroting vari de kosten (zle biJlaEe xxrrl)
en het voorstel onderzoek (zle bijl-age XXIV), Het bedrijf kan hier-
na, indíen hÍeraan te bestaat, Ín overlegr treden net de onderzoeks-

instantle over de tie van de tekst van het voorsteL, tenrvlJl ook

aanvulLÍngen nogelJ.Jk zlJn. Intern beraad binnen het bedrLjt,/de
organisatie l"eidt
latèn gaan.

het besluLt om het onderzoek we1 of niet door te

Indl-en beide partÍ
de organísatie een

tot overeenstemlng kmenl word,t door het bedrljf,/
J-eidingsgroeB benoend en geÍnstalIeerd.
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15 VOORBERE IDING

15.1 Opzet werkprogramma in samenwerking met begeleidings-
groep

AIs na de informatieve aktiviteiten besloten is het onderzoek uit te
voeren, wordt aan de hand van het uitgewerkte schema (zie bijlage XXV)

van de fasen van onderzoek, een planÀing van de werkzaamheden gemaakt

(zie bijlage xlrvr) die bedoeld is voór de onderzoeksinstantie.
Vervolgens wordÈ in overleg met de begeleidingsgroep een aantal zaken

afgehandeld, zoals:

afbakening van de doelgroep met peildatum: aangeven welke werknemers

voor het onderzoek in aanmerking komen en vervolgens afspreken varr

welk tijdstÍp (peildatum) wordt uitgegaani voor medewerkers die na

de peildatum in dienst gekomen zijn wordt een aparte regeling ge-

troffen, bijvoorbeeld een speciale brief (zie bijlage XXVIf) en even-

tueel een korte vragenlijst (over opvang in het bedrijf e.d.).
het definitief vaststellen van het tijdschema aan de hand van een

door de onderzoeksinstantie toegestuurd voorstel (zie bijlage XXVIII)
'waarin o.a. staan:

. datu"m veu,t verzending vEun een introduktiebrief bestemd voor alle
betrokken werknemers;

. data introduktiebijeenkomsten voor groepen medewerkers over d.oe1

en werkwijze van het onderzoeki

. data !{aarop de klassikale enquétes worden gehouden;

. periode waarop het konceptrapport venracht kan worden;

het opstellen van de introdr:ktiebrief, waarin doel van het onderzoek,

de genaakte afspraken met het bedrijf en het werkprogranma worden

verwerkt (zie bijlage XXIX), eventueel kan ook informatie verstrekt
worden via een prikbord of een meded.elingenblad voor het personeel;
inwinnen van eventuele suggtesÈies voor aëu:Ivullingen op de vragen-

lijst, met nane betreffende taak- en bedrijfsspecifieke onderwerpeni

het vaststellen van onderzoeksgroepen, meÈ het oog op de rapportage:
dat wil zeqgen het indelen van de medewerkers in zinvolle groepen

naar afdeling, leeftijd, wel of niet. leidinggeven, enzovoort;

de samenwerking van onderzoekers en personen of instanties in het
bedrijf (Ieiding, arts, maatschappeJ-ijk werker, personeelfunktiona-
ris) ten behoeve van eventuele hulpverlening aan individuele werk-

nemersi
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- vaststellen welke gegevens over Persoon, funktie en bedrijf worden

verzameld om adrninistratieve redenen en ten behoeve van de inter-
pretatie van de uÍtkomsten; de volgende gegevens kunnen worden ver-

zameld:

persoonsgeeJevens (per werknemer) andere gegevens (per afdeling of

! e9:rr-! :grset l :e!re I -
. aard van het bedrijf/het pro-

duktieproces
. organisatieschema

. plattegrond gebouw

. funktiebeschrijving per groep

. langdurig ziek (volgens norm ' sararissystemen' tariefregering
van het bedrijf of VíAO) en verder zo mogelijk:

. wel of niet leidinggevend . infotmatie over reorganisatie in

. afdeling recent verleden of nabije toekomst

. naam

. adres

. geslacht

. geboortejaar

. jaar indiensttreding

. plattegrond

. funktie

. .salarisgroep, tarief

. (ploegen)dienst

. part-time

. vaste of tijdelijke dienst

. nationaliteit

. ziekteverzuimgegevens

. jaarverslagen

. vormen van overleg in het be-
drij f

. informatie over fysieke werk-
omstandigheden, bv. geluids-
hinder

. informatie over het gebruik van
chemische stoffen

. werkplek (gebouw, ruimte) ' gegevens over recent onderzoek'
bv. verslagen

- bedrijfsbezoek afleggen om inzicht in de organisatie en de aard van

het werk te krijgen;
- het aanwijzen van kontaktpersonen: iemand voor het bedrijf of de or-

ganisatie en iemand voor de onderzoeksinstantie;

- het organiseren en koórdineren van de verzameling van persoons- en

andere gegevens, het bijhouden van mutaties van deze gegevens, het

organiseren v6rn de introduktiebijeenkomst(en), de klassikale en-

quètes en eventueel van de bijeenkomsten na de rapportage, d.eze taken

worden gewoonlijk verricht door de kontaktPersoon van het bedrijf.

15.2 Personele en administratieve ondersteuning

Voordat het onderzoek van start kan gaan, zal duidelijk moeten zijn wie

vanuit de onderzoeksinstantie en het bedrijf aan het onderzoek meewer-

ken, welke werkzaamheden verricht moeten worden door de onderzoeksin-
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dergelijke nodig zí)n. rn deze para-
aspekten gemaakt.

!{ie worden ingeschakeld

van de onderzoeksinstantie
. administratieve medewerker(s) ten behoeve van sekretariaatswerk,

kodeerwerk, inboeken van opmerkingen en suggesties vErn respon-
denten, ponswerk, enzovoorti

. medewerker(s) ten behoevevan introduktiebijeenkomsten, klassikale
enquètes, nagesprekken, bijwonen van bijeenkomsten begeleidings-
groep, enzovoorti

. medewerker(s) voor bewerking enquète-gegevens en rapportage;
van het bedrijf,/de organisaÈie

. begeleidingsgroep, waarin o.a. zíLLíng hebben vertegenwoordigers
van de leiding, de staf of het sociaal team en de ondernemings-
raad of een vergelijkbaar overlegorgaani

. iemand die introduktiebijeenkomst(en), de klassikare enquëtes en

eventuele bijeenkomst(en) na de rapportage organiseert;
. professionele hulpverleners (indien aanwezig) en anderen uit het

bedrijf, in verband met de individuele dienstverlening;
. arlministratieve medewerkers o.a. in verband met het verzameren

van een aantar noodzakelijke persoons- en andere gegevens, en het
verzorgen van uitnodigingen voor de klassikale enquète en het samen-

stellen van lijsten met namen en geboortedata van d.e werknemers, in-
gedeeld naar dag en uur van enquëtering ten behoeve van de onderzoeks-
instantie;

è$ii 1:!r3!r eye-serEze:sE s1el -!e -ye:rr sr!e! -ge9:_e4 :rzegE: rl :!31!le
- zorgdragen dat op de kaarten of rijsten van het bedrijf waarop per

werknemer de benodigde persoonsgegevens staan (zie hoofdstr:k 15, pa-
ragraaf 1) en dat alle werknemers een volgnummer krijgen (alfabetisch
maar niet met A beginnend.); door het bedrijf./de organisatie d.ienen

mutaties (zoars adreswijzigingen, uitdiensttredingen, overlijden
van medewerkers, naarn en ad.res nieuwe medewerkers e.d.) te worden
doorgegeven, die dan door de onderzoeksinstantie worden verwerkt;
zoveel nogelijk wordt aangesloten bij het bestaande adninistratieve
systeem in het bedrijf;

- koderen van persoonsgegevens (zie bijragen xxxr en )o(xrr) van arle
werknemers, dus wel- en niet-deelnemers, o.a. met het oog op de
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indeling in verschillende onderzoeksgroepeni

het maken van alfabetische werklijsten (zie bijlage XXXIII) ten be-

hoeve van lopende aktiviteiten;
verzenden van een brief ter introduktie van het onderzoek aan aIIe

rnedewerkers die voor het onderzoek in aanmerking komen, lvaarbij re-

kening wordt gehouden met de peildatun (zie bijlage xxIX);

eventueel verzenden van een brief aan de nieuwe medewerkers, dit

zijn dus degenen die na de peildatum in dienst zijn getreden (zíe

bijlage xxvII); de brief aanpassen indien de begeleidingsgroep be-

sloten heeft een korte vragenlijst samen te stellen voor deze groep

werknemers o\rer opvang in het bedrijf e.d.;

de lijsten met namen en geboortedata van de \^Ierknemers, ingedeeld

naar dag en uur van enquëtering, aanvullen met volgnummers (zLe

bijlage »ilIV);
invullen van de volgnummers oP vragenlijsten;

het bijhouden van de alfabetische werklijsten tijdens de enquëte-

periode, zoals het aantekenen van binnenkomst van ingevulde vragen-

lijsten en niet-deelname aan het onderzoek, eventueel met opgaaf

van redenen (zie bijlage xxxrrr),
het opsturen van vragenlijsten met antwoordenveloppe en begeleidend

schrijven aan aIIe werknemers die door ziekte, afwezigheid, niet aan

de klassikale enquëte konden deelnemen of zonder opgaaf van redenen

!.regbleven; orrlat van degenen die wegbleven bij de klassikale enquëte

vermoedelijk een aantal medewerkers deelname weigert, dient bij het

opsturen van vragenlijsten naar het huisadres nogmaals de vrijwitlig-

heid van deelnane benadrr:kt te worden (zie bijlage xXxV),

het beantwoorden van eventuele reakties, bijvoorbeeld brieven van

medewerkersi

dossier bijhctrden van aIIe verzamelde bedrijfsgegevens en andere

dokumentatie;

koderen van ingevulde vragenlijsten (zie hoofdstr:k 19, paragraaf 2,

en bijlage xxrffr);
ponsen van gekodeerde gegevens (zie hoofdstuk 19, paragraaf 2) i

noteren van de gemaakte opmerkingen en suggesties van respondenten

in de vragenlijsten (zie hoofdstr:k 19, paragtaaf 2 en bijlagen xxxvll

CN XXXVIII);
verzending van de brief met stand van zaken aan alle medewerkers na

afsluiting van de enquéte-periode (zie hoofilstuk 20, paragraaf 1 en

bijlage xxxrx);
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- typen, drukken en reproduceren van het uitgebreide en beknopte on-

derzoeksverslag (oplage vaststellen in overleg met de begeleidings-
groep);

- verzenden van het uitgebreide en het beknopte onderzoeksverslag.

I 9t eg r g g9 
- ! s lr gr-r :r sl

- kaarten of lijsten van het bedrijf, waarop per werknemer de benodig-

de persoonsgegevens en het volgnumrner staan;

- kodeboek voor persoons- en andere gegevens (zie bijlage XXXI) en

Iijst voor ponsing persoons- en andere vaste gegevens (zie bijla-
gC XXXII);

- ponskaarten, tapes;

- alfabetische werklijsten (zie bijlage xxxIII) voor het bijhouden van

lopende aktiviteiten;
- etiketten met naam en adres van aIIe \^rerknemers voor verzending in-

troduktiebrief e.d.;
- brief voor nieuwe medewerkers (zie bijlage xxvIl) t

- introduktiebrief (zíe bijlage XXIX);

- voorlichtingsmateriaal voor introduktiebijeenkomsten: overhead-

projektor, sheets (zie bijtage XXII);

- vragenlijsten (het aantal kan vastgelegd worden op grond van het
aantal medewerkers en ten minste 50 exemplaren extra);

- schrijfmateriaal voor het invullen van de vragenlijsten;

- lijsten met namen van werknemers in alfabeÈische volgorde met volg-
nummer en geboortedatum, ingedeeld naar dag van enquètering, uur en

ruimte (zie bijlage XXXIV);

- uitnodiging voor klassikale enquète (zie bijlage xXX);

- richtlijnen klassikale enquète (zie bijlage XL);

- formulieren nagesprek (zie bijlage )GI);
- formulieren voor doorverwijzing naar leiding, personeelszaken, be-

drijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker (zie bijlagre XLIï) t

- gevrone- en antwoordenveloppen, respektievelijk voor het verzenden van

rzragenlijsten naar het huisadres van werknemers en het terugzenden

van de ingevulde lijsten naar de onderzoeksinstantj-e;

- begeleidende brief bij verzending vragenlijsten naar huisadres (zLe

bijlage XX)§) ;

- richtlijnen kodering vragenlijst (zie bijlage XX}§I);

- richtlijnen voor het boeken van otrrtrerkingen en suggesties (zie bijla-
ge XX)ffIII) en formulieren voor inboeken van deze opmerkingen en sug-

gesties voor rapportage aan bedrijf (zie bijlage XXXVII);

- brief met stand van zaken (zie bijlage XXXIX).



-134-

L6 INTRODUKTIE

16.1 Brief

AlIe medewerkers ontvangen een introduktiebrief, die in overleg met de

begeleidingsgroep wordt samengesteld. Hierin staan vermeld het doel

van het onderzoek, de gemaakte afspraken met het bedrijf en het werk-

programma (zie bijlage xxlx). Het verdient aanbeveling de aanleiding
tot heÈ onderzoek te vermelden in de introduktiefase (zie hoofdstuk 13,

paragraaf 4). Oe introduktiebrief wordt gedn:kt op blanco briefpapier
en wordt ondertekend door de voorzitter van de begeleidingsgroeP en

de leider van het onderzoeksteam. De brieven worden kort voor de intro-
duktiebijeenkomst verzonden aan aIle betrokkenen. Eventueel kan ook

informatie worden verstrekt via een prikbord of een mededelingenblad

voor het personeel.

t6.2 Bijeenkomsten

Vervolgens vinden in werktijd één of meer introduktiebijeenkomsten
plaats. De kontaktpersoon regelt, in overleg met de chefs, de groeps-

gewijze uitnodigingen voor de medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten

lichten de onderzoekers, bijvoorbeeld met behutp van diars of met een

overhead-projektor, doel en methode van het onderzoek toe, alsmede de

met het bedrijf gemaakte afspraken en de zeven fasen van het onderzoek

(zie hoofdstuk 14, paragrraaf I en bijtage XXII). Deze voorlichtende
aktiviteiL zaL ongeveer één uur per bijeenkomst in beslag nemen. Er moet

dan ook gelegenheid zijn voor het stellen en beantwoorden v.rn vragen.

De gang van zaken in het bedrijf of de organisatie dient door de intro-
duktiebijeenkomst zo weinig mogelijk gestoord te worden.

HeÈ is gewenst dat tenminste één lid van de begeleidingsgroep bij de

introduktiebijeenkomst aanwezig is. Een vertegenïroordiger van de lei-
ding kan de bijeenkomst inleiden, waarbij de aanleiding tot het onder-

zoek en de betekenis die men eraan hecht vanuit de leiding van het be-

drijf, toegelicht wordt.

16.3 Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Eén van de belangrijkste en meest gestelde vragen tijdens de introduk-

tiebijeenkomst betreft de anonimiteit van het onderzoek. Het POF-onderzoek

is vertrouwelijk en niet anoniem. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

worden de individuele gegevens door de onderzoeksinstantie bewaakt en
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bewerkt, zodat het onmogelijk is dat d.erden er gebruik van maken. Mocht
het aI gewenst zijn dat individuele gegevens, verkregen door middel van
het onderzoek, ook van belang zijn voor andere instanties, dan is toe-
stemming van de betrokken medewerker nod.ig voor overdracht van de ge-
gevens.

Op de vragenlijsten staat geen naFm vëLn de deelnemer. Toch zijn ze niet
als anoniem, daÈ wil zeggen naamloos, te beschouwen. Door middel van een
systeem van nunmering is het mogelijk dat de onderzoeksinstantie een

koppeling aanbrengt tussen persoon en ingevulde vragenlijst.
De redenen l^Iaarom herkenbaarheid voor de onderzoeksinstantie de voor-
keur verdient boven individuele onherkenbaarheid zijn van praktische
aard:

1. De waarde van het onderzoek word.t in betàngrijke mate bepaard door
de mogelijkheid om Persoonsgegevens uit de administratie van het be-
drijf te koppelen aEIn de individuele enquëtegegevens. Te denken valt
64n 4dlministraÈieve §Jegevens aIs geboortejaar, jaar van indiensttre-
ding, ziekteverzuim en andere gegevens die reeds in een administra-
tief gegevensbestand liggen opgesragen. Deze gegevens zíjn o.a. nodÍg

,om de deelnemers aan het ond.erzoek in te delen in onderzoeksgroepen
waarover zinvol kan worden gerapporteerd aan het bedrijf, zoals leef-
t-ijdsgrroepen, afdelingen, aI dan niet leidinggevenden, enzovoort.
Men kan zich afvragen of het niet mogelijk is om de persoonsgegevens

zoals geboortejaar, afdering, aan de werknemers zelf te vragen. rn
dat gevar hoeft geen koppeling van gegevens plaats te vind.en en zou
anoniem gewerkt kunnen worden.

Er zí)n een aantal praktische bezwaren tegen deze manier varn werken.
Het is namelijk zeer tijdrovend om aIIe ingevulde vragenlijsten in
het bijzijn van de deelnemers op dit punt na te kijken zodat ontbre-
kende Persoonsgegevens kunnen worden nagevraagd. Indien vragenlijsten
thuis worden ingevuld en aan de onderzoeksinstantie worden opgestuurd
is navraag onmogrelijk. Indien persoonsgegevens zoals geboortejaar of
afdering ontbreken, onvorredig of onleesbaar zLjn, is de vragenrijst
onbruikbaar.

2. Een andere reden waarom herkenbaarheid voor de onderzoeksinstantie
voorkeur verdient boven individuele onherkenbaarheid is, dat kontakt
opgenomen kan worden met werknemers die in de vragenlijst hebben aan-
gegeven dat zij willen praten met iemand uit het bedrijf of van de

onderzoeksinstantie.
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Ook hier kan uen zLch afvragen of het niet mogeLiJk is om alleen de

werknemers die met lemand wLllen pratenl hun naarl in de vragenliJst

te laten vermelden. Hetzelfde bezwaar getdt ook hier: nakiJken tiJ-
dens de klassLkale enquëte is tijdrovend en bÍj schrlfteLijk opstu-

ren van de vragenlijst aan de onderzoeksinstantie is navragen onno-

gelijk. Men loopt oolc het risiko veel administratieve fouten te maken

welke juist nadelig kunnen ziJn voor de betrokkenen. Tenslotte, als de

d,e naam ontbreelct kan verdere individuele hulp vanzelfsprekend niet
plaaÈsvinden.
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77 ENQUETES

t7.7 Uitnodigingen

De uitnodigingen voor de krassikale enquëtes - arfabetisch of per af--
deling - (zie bijJ-age xxx), zijn bestemd voor alle betrokken med.ewer-

kers en worden bij voorkeur geregeld door iemand in het bedrijf. Goed

overleg met de bedrijfsleider,- chefs, enzovoort, is hierbij noodzakelijk
in verband met de voortgang van het dagelijks werk.
Degene die de uitnodigingen verzorgt dient narnelijk bij de indeling van
de werknemers in groepen rekening Èe houden met de misbaarheid van de

werknemers. Sommigen kunnen bijvoorbeeld alleen rs morgens in verband
met hun vroege dienst, enzovoort.
De liJsten met namen van werknemers in alfabetische volgorde met ver-
merding van geboortedatum en ingedeerd naar dag van enquëteringt, uur
en ruimte, moeten tijdig worden doorgegeven aan de onderzoeksinstantie.
Ars de uitnodigingen eenmaal verstuurd zijn, dient verder alléén de

onderzoeksinstantie kontakt met de werknemers over het onderzoek te on-
derhouden. Het gaat dan vaak over berichten van verhind.ering, verzoe-
ken vóor een andere afspraak of weigeringen tot deelnane.
Het is in verband met de vertrouwelijkheid niet gewenst dat het bedrijf
weet wie wel of niet wenst deel te nemen aan het onderzoek.

17.2 Klassikale enquëte

De krassikale enquètes zurren zo spoedig mogerijk na de introduktie-
bijeenkomsten dienen plaats te vinden, zodat de medewerkers van het
bedrijf nog weten waar het om gaat.
Het is van belang dat iemand van de onderzoeksinstantie bij het invul-
len van de vragenlijsten aanwezig is om vrasJen van deelnemers te krsnen
beantwoorden.

De medewerkers worden in kleine groepen uitgenodigd in daarrroor ge-
schikte ruimten. redere deelnemer vult zijn of haar eigen vragenrijst
in zonder gestoord te worden door andere werknemers of door lawaai. De

opstelling van tafels dient zo te zijn dat gesprekken tussen deelnemers

over de invulling zoveel mogelijk vermeden worden.

Het is ook mogelijk om in grotere ruimten ieder half uur een groep werk-
nemers uit te nodigen. Eén onderzoeker kan dan de vragenlÍjsten uitde-
len, een ander neemt de ingevurde vragenrijsten in en regelt de nage-
sprekken en de doorvervrijzingen.
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Indien te verwachten is dat deelnemers veel hulp nodig hebben bij het

invullen van de vragenlijst zal de groep kleiner dienen te zijn en het

aantal medewerkers van de onderzoeksinstantie groter.
De onderzoeker dient ook aanwezíg Le zijn voor het organiseren van de

nagesprekken en doorverwijzingen. De planning kan zo zí)n, dat t,ijdens

de enqr:èteperiode al gelegenheid bestaat tot het voeren van nagesprekken.

De onderzoeker beschikt tijdens de enquëteperiode over:

- een exemplaar van de richtlÍjnen klassikale enquëte (zíe

bijlage XL);

- een alfabetische werklijst met volgnummers, geboortedatum en

nanen van aIIe medewerkers van het bedrijf (zie bijlage XXXIII);

- lijsten met namen van werknemers in alfabetische volgorde met

volgnurnmer en geboortedatum, naar dag van enquèterinEl, uur en

ruimte (zie bijlage XXXIV);

- vraslenlijsten voor deelnemers met volgnumner eroPi

- een aantal extra vragenlijsÈen voor medewerkers die op de ge-

plande d.atum niet kunnen of konden komen en spontaan voor in-
vulling van de vragenlijst komen;

- een aantal fomulieren voor het nagesprek (zie bijlage XLI),

- schrijfmateriaal voor invulling van de vragenlijsten.

17.3 Het regglen van de nagesprekken

Bij het in ontvangst nemen van de vragenlijsten zal de medewerker van

de onderzoeksinstantie er attent op rnoeten zijn of wellicht iemand van

de deelnemers behoefte heeft aan kontakt met iemand van het bedrijf
of van de onderzoeksinstantie (zie ook hoofdstuk 18). Als dit ienand

van het bedrijf betreft, za]. de medewerker van de onderzoeksinstantie

erop moeten letten of de werknemer aI kontakt heeft meÈ die betreffende

persoon of instantie. Is dit niet het geval, dart zal aan de deelnener

meegedeeld worden dat dit verzoek zal worden doorgegeven aan de betref-
fende funktionaris (bijvoorbeeld: personeelsfunktionaris, bedrijfsarts,
bedrij fsmaatschappeli jk werker) .

Indien een deelnemer met meerdere funkÈionarissen binnen het bedrijf
en soms ook met iemand van de onderzoeksinstantie kontakt wil hebben,

is het nuttig hierover te praten met de betreffende deelnemer. Soms weet

men onvoldoende waar men voor een bepaald probleem het best terecht kan.

Indien een deelnemer kontakt wil hebben met iemand van de onderzoeks-
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instantie wordt een afspraak gemaakt; zo mogelijk wordt het vraagstuk

ter plekke besproken.

Ook bij de nagesprekken dient de onderzoeksinstantie zorvuldig om te
gaan met de gegevens.
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1B INDIVIDUELE KONTAKTEN

18.1 Mogelijke aktiepunten

Er zijn dus twee vormen van nader kontakt te onderscheiden aIs vervolg
op de enguète: een nagesprek van de deelnemer met iemand van de onder-

zoeksinstantie of konÈakt met funktionarissen in het bedrijf. De be-

slissinq wordt genomen door de deelnemer zeLf.
Iemand van de onderzoeksinsÈantie dient verant$Ioordelijk te zijn voor

de organisatj.e en de verdere afwikkelingr van de individuele kontakten.

Voor dit doel wordt een lijst bijgehouden van deelnemers die nader kon-

takt willen hebben met iemand van het bedrijf of met íemand van de on-

derzoeksinstantie. Aan de betreffende instanties binnen het bedrijf
(leiding, bedrijfsgeneeskr:ndige dienst, bedrijfsmaatschappelijk werk,

personeelszaken) worden de namen van medewerkers die met déze instantie
een gesprek willen hebben, doorgegeven (zie bijlage XLII). De instanties
nodigen daarna zelf de betreffende medewerker uit voor nader kontakt.
Uiteraard kan men ook in overleg met bovengenoemde instanties een ande-

re regeling voor doorver:wijzing treffen. Een voordeel van doorverwij-
zing met d,aarna oproep voor een gesprek is, dat een betere planning kan

plaatsvinden en dat daardoor voor de betrokken medewerker neer tijd
vrij gemaakt wordt.

L8.2 Vertrouwelijke behandeling

Het is bij de individueLe zorg voor de medewerker van groot belang dat
gegevens van personen alleen terechtkomen bij de instantie of persoon

in het bedrijf ïraarvoor de deelnemer zijn toestenming heeft verleend.

Het kan vóórkomen dat een deelnerner kontakt wll hebben met meer dan

één instantie binnen het bedrijf. Ook dat gegeven dient vertrouwelijk
behandetd te worden (zie ook hoofdstuk 16, paragraaf 3).

18.3 Nagesprek met iemand van de onderzoeksinstantie

Indien iemand kontakt wil hebben met iemand van de onderzoeksinstantie

wordt bij de klassikale enquëte liefst ter plekke een afspraak gemaakt.

Bij de deelnemers die de vragenlijsten thuis hebben ingevuld, zal tele-
fonisch of schriftelijk een afspraak gemaakt worden voor een eventueel

nagesprek. De gesprekken zullen om organisatorische redenen zoveel mo-

gelijk plaats dienen te vinden op het bedrijf en tijdens de enquëÈe-

periode. Voor zover dat niet mogelijk is, kunnen ook na deze periode
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nagesprekken op het bedrijf plaatsvinden in een ruimte die wat ligging
betreft weinig opvallend is (in verband met de vertrouwelijkheid).
Soms is nodig dat deelnemers, bijvoorbeeld langdurig zieken, thuis be-

zocht worden.

Tijdens het nagesprek zal duidelijk moeten worden of de deelnemer een

probleem of situatie nader wil toerichten ars aanvulling op hetgeen
werd ingrevuld in de vragenrijst, of dat d.e werknemer verdere stappen
zou willen ondernemen ter verbetering van een bepaalde situatie die als
problematisch wordt ervaren. In het laatste geval zal de betrokkene
gestimuleerd worden zelf aktie te ondernemen of er vindt verwijzing
plaats naar een instantie binnen of buiten het bedrijf.
De medewerker van de onderzoeksinstantie maakt aantekeningen van de

inhoud van het gesprek en vem de gemaakte afspraken. Het is voor de

duidelijkheid van belang dat hij aan het eind van het gesprek de voor-
naamste opmerkingen, konklusies en afspraken séuuen met de werknemer

herhaalt.
Na het gesprek wordt door de betrokken medewerker van de onderzoeksin-

stantie een formulier nagesprek (zie bijlage XLI) ingevuld. Deze

ingevulde formulieren nagesprek worden gekodeerd en eventueel geponsÈ.

Invulling van het formulier nagesprek is van belang voor een meer syste-
matische vernrerking van de gegevens verkregen uiÈ de nagesprekken, zodat
gerapporteerd kan worden over de frekwentie waarínee bepaalde onderwerpen

in de gevoerde nagesprekken naar voren kwamen. Sommige onderwerpen zul-
Ien, indien gering in aantal, samengevoegd dienen te worden. Aanteke-

ningen van algemene aard worden, na toestemming van de betrokken deel-
nemer, toegevoegd aan de opmerkingen ín zLjn/hi.rar vragenrÍjst en op de-
zelfde wijze behandeld (zie hoofdstuk 19, paragraaf 2).
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19 BEWERKING VÀN DE GEGEVENS

19.1 Inleiding

De bewerkingen van de gegevens verlopen meestal volgens een vast pa-

troon. Zie het schematisch overzicht aan het einde van dit hoofdstuk,

dat gaat over de verwerking van de gestruktureerd verzamelde gegevens.

t9.2 Gereed maken van de gegevens voor bewerking

Tijdens de enquètering worden verschillende soorten gegevens verzameld:

gestn:ktureerde en ongestruktureerde. De gestruktureerde gegevens, aan-

gekruist in voorgrekodeerde posities, Ienen zich onmiddellijk voor kode-

ring. De ongestruktureerde gegevens, bijvoorbeeld de opmerkingen en

suggesties die er in de enquète door de respondenten zijn bijgeschreven,

moeten apart word.en geboekt op overzichtelijke staten.

§9ger-}!g
Zodra de persoons- en andere vaste gegievens van alle medewerkers be-

schikbaar zíjn, kan begonnen worden met kodering hienran (zie bijla-
gen XXXI en XXXII). In verband met een zo snel mogeLijke rapportage is
het aan te bevelen met het koderen van de vragenliJsten te beginnen zo

spoedig mogeliJk nadat de klassikale enquëtes van start zijn gegaan.

Behalve de vragenlijsten worden ook de forutrlieren 'nagesprek' (zl-e

bijlage xLï) gekodeerd. Bij het koderen van de vragenlijsten wordt vol-
gens bepaalde richtlijnen gewerkt (zie bijlage XXXVI). Hlerbij dient
op het volgende gelet te worden:

- de vragenlLjst bestaat uit drÍe soorten vragen, namelijk de

gewone vragen, de vragen met doorvraag en de vragen met toe-
lichting;

- bij ieàer kolomnummer wordt een getal geplaatst;

- in het algemeen geldt dat het cijfer onder het aangekruiste

hokje naast het betreffende kolomnumer rechts van de streep
gekodeerd wordt.

Na de kodering vindt onafhankelijke kontrole plaats door iemand, bij-
voorbeeld één van de onderzoekers, die ook bij eventuele interpretatie-
problemen een beslissing neemt.

Bij de korte versie (VPFA-kort) kan, indien de Iijsten behoorlijk zijn
ingevuld, de kodeerfase worden overgeslagren, zodat direkt kan worden

geponst.
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lgl:rlg
Na de kodering vindt ponsing plaats van de persoons- en andere vaste
gegevens, de gegevens uit de vragenlijsten en de formulieren 'nagesprekr.
Daarna volgt'kontrole op logische fouten.
Indien geen kodering heeft plaatsgehad, dient extra ponskontrole inge-
bouwd te worden.

YerysrEel-y3t-9p89:E*ggu-:Eggg:!rgs--91_!991r_98!a_t99!
Naast de voorgekodeerde antwoorden worden ook de opmerkingen, suggesties
en toelichtingen van de deelnemers verwerkt. Deze geven informatie over
de specifieke siÈuatie die niet op andere manier te verkrijgen is. De

verwerking van deze o;merkingen gebeurÈ aan de hand van richtlijnen (zl.e

bijlage xxxVIII). Er wordt een zo fí1n mogelijke indeling naar werkeen-
heden aangehouden, zod.at in het rapport zo gedetailreerd mogerijke in-
formatie kan worden aangeboden, voor zoveÍ dat niet Ieidt tot herken-
baarheid van deelnemers als bron van informatie. Het gedeelte van heÈ

onderzoeksversrag dat op de gekodeerde antwoorden is gebaseerd, kan ge-
schreven worden onafhankelijk van de opmerkingen, waarbij rater deze

twee bijdragen tot één versrag in erkaar gevoegd kunnen worden. Door

beide votlnen van rapportage parallel te doen plaatsvinden kan de duur
van de rappoïtagefase worden ingekort.
Een eerste stap bij het verwerken van de opmerkingen is het voorbereiden
van de boekingsfo:srulieren (zie bijlage XXXVII). voor elk van de werkeen-

heden wordt een tiental formulieren voorzien van een kod.e voor aanduiding
van die werkeenheid, en voor het onderwerp uit de vragenlijst ofwel hoofd-
stuk van het verslag. Het is praktisch deze sets boekingsformulieren op

te bergen in volgorde van de nurmrers van de werkeenheden. Na het ponsen

van de gekodeerde gegevens uit de vragenlijsten kunnen de opmerkingen

worden verwerkt volgens de reeds genoemde instmkÈie. !Íanneer alle vragen-
lijsten verwerkt zí1n, worden de formulieren gerangschikt naar hoofd.stuk-
ken, zodat men telkens een bundel formulieren van alle werkeenheden over
één onderwerp bij elkaar heeft. De reden hiervan is dat in het onderzoeks-
verslag de opmerkingen en suggesties worden ïreergegeven, gerangschikt
naar werkeenheden en/of funktiegroepen. Bij het samenvatten van de ge-

boekte opmerkingen voor het onderzoeksverslag zijn geen forrrele regels
te geven. Uiteraard dienen werknemers hierbij onherkenbaar te blijven.
Eén middel hiertoe is alleen die opmerkingen te verwerken, die door min-
stens tien respondenten zijn vermeld; een zekere soepelheid is hierbij
wel mogelijk omdat opmerkingen die niet strikt. gelijk, maar wel verwant
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zLil, op een iets abstraktere wijze verantwoord kunnen worden. Het is
van belang niet meteen aan het schrijven te gaan, maar eerst een indruk

te krijgen van de gedetailleerdheid die men zich nog kan veroorloveni

zou men zich bijvoorbeeld strikt aan de indeling naar fijnste werkeen-

heden houden, dan is de kans groot dat geen enkele opmerking vaak genoeg

voorkomt om te worden beschreven. Het is daarom zaak ook tevoren te tellen
hoe vaak een thema in verschillende groeperingen aan de orde komt, zodat

een redelijke beslissing kan worden genomen over fijnheid van indelíng
naar werkeenheden die bij een gegeven thema te verantwoorden valt, dat

wil zeggen of men werkeenheden moet samen nemen dan wel binnen de werkeen-

heden nog kan differentiéren naar groepen funkties, zoals die op de boe-

kingsformulieren zijn vermeld.

Bij het verwerken van de opmerkingen en suggesties dienen eigen inter-
pretaties en suggesties of' wendingen vermeden te worden. Doordat het
proces van verwerking zo weinig geformaliseerd kan worden voegt de

schrijver al gauw zijn subjektieve elementen toe, althans eerder d.an

bij de verwerking van de getalsmatige gegevens. Men moet voor ogen hou-

den dat, het hier alleen gaat om een zo goed mogelijke $Ieergave. Voor de

duidetijkheid kan men de weergave van de opmerkingen en suggesties van

de werknemers in het onderzoeksverslag voorzien van een afzonderlijke
kop en van een afwijkende interlinie of een ander lettertype.

19.3 Bewerkingen ten behoeve van de kontrole op logische
fouten

Direkt na de kodeer- en pons$rerkzaamtreden víordt begonnen met de kontrole
op logische of systematische fouten. Er kunnen fouten in het materiaal
zitten door het koderen, ponsen en het schrijven van een comPuterpro-

granma. Ook kunnen er fouten of mancors zitten ln de gegevens die door

het bedrijf ziJn verstrekt. Een gedeelte van de fouten kan door de kon-

trole op het koderen worden weggewerkt. De meeste kontroles of logische

en systematische fouten zijn met behulp van de eomputer te verrichten.
Bijvoorbeeld: aIs alleen maalr de kodes 1 = nee, 2 = ja, 9 = onbekend

mogen worden gekodeerd, dan zijn alle overige kodes fout. Sons is het
nodig over onregelnatigheden in de gegevens met het bedrijf in kontakt
te treden om één en ander kloppend te krijgen voordat er verdere bewer-

kingen plaats kunnen vinden.

Orn kontrole op logische fouten te kunnen verrichten moeten van aIIe vra-
gen frekwentietabellen worden gemaakt. Van enkele vaste gegevens kan

men paarsgewijs kruistabellen laten maken, als men vermoedt dat bepaalde

onlogische kornbinaties van kodes wel eens zouden kunnen zijn opgetreden.
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Zijn de foutieve koderingen opgespoord dan moeten met een apart computer-
probramma de betreffende respondentnummers worden opgespoord voor het
aanb::engen van de korrekties. De korrekties worden per respondentnummer
met opgave van kaart en kolomnunmer en de juiste kode teruggemeld. Voor
het vinden van de juiste kode zal het soms nodig zijn de oorspronkelijke
vragenlijsten te raadplegen. soms moeten ontbrekende gegevens arsnog
worden opgevraagd. Een nieuwe uitdraai van frekwentietabetlen laat zien
of alle korrekties ook zijn doorgekomen. Bij de vaste gegevens die die-
nen om in de rapportage-eenheden, zoars leeftijd, afdering en ar dan

niet leidinggevend, te onderscheiden, moet er naar gestreefd worden dat
ze kompleet zijn.

t9.4 rndeling van d.e deelnemers in kreinere eenhed.en van
onderzoek

Het is weinig zinvol de gegevens alleen over het bedrijf als geheel te
beschrijven. Inzichtelijker wordt het a1s men werkt met kleinere eenhe-

den van onderzoek, die als verschillende indelingen of doorsneden van

het bedrijf zijn op te vatten.

Irgelrlg-rlgge::reÉel -9gg:-Eg! -EeÉ=rI
De belangrijkste kleinere eenheden van onderzoek zíjn: afdelingen, Ieef-
tijdsgroepen, al dan niet leidinggevenden en eventueel salarisgroepen.
Om te bepalen of deze doorsneden voldoende onafhankelijk ten opzichte
van elkaar zl1n, word,en - paarsgewijze dus - kruistabellen gemaakt van
aIIe doorsneden tegen elkaar.
Bij de fijne indering, bijvoorbeerd afdeting, onderafdering, reeftijds-
kategorieën, zar het gemidderd aantal deernemers 20 tot 40 bedragen.
Een uitzondering van een kleinere eenheid, bijvoorbeeld 15 deelnemers,
kan omwille van een logische indeling wel worden geaccepteerd, maar te
kleine eenheden zal men bij elkaar moeten nemen in verband met de indi-
viduele herkenbaarheid.

voorbeerden van een ruwe indering zLjn: produktie - niet-produktie,
binnendienst - buitendienst, leidinggevenden - niet-reidinggevenden.

19.5 Respons

on te weten werke betekenis vÍe aan de uitkomsten van de vragen mogen

toekennen is van belang te weten hoeveel mensen hebben deelgenomen aan

het onderzoek. Als men over het gehele bedrijf wil rapporteren zal een
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ruime meerderheid van de werknemers moeten hebben deelgencmen; 60t wordt

bij pOF als minimurn aangehouden. Zijn heterminder dan kan overríogen

worden om alleen te rapporteren over die groeperingen waar deelname vol-

doende was.

Heeft een ruime meerderheid in het bedrijf deelgenomen, dan kan het voor-

komen dat in bepaalde groeperingen waarover men wenst te rapporteren de

deelnarne toch relatief laag is. Heeft in een afdeling iets minder dan de

helft van de werknemers deelgenomen, dan zal men bii de rapportagle van

de uitkomsten de Lezer op dit feit moeten wijzen. Vindt men in een der-

gelijke groep hoge klachtenpercentages, bijvoorbeeld 7O of 80t klachten,

dan is de kans overigens toch wel groot dat er in die afdeling iets mis

is.
ÍíiI men rapporteren over het bedrijf als geheel, dan moet men eerst na-

gaan of de groep respondenten representatief is voor aIIe werknemers.

Voor elke doorsnede door het bedrijf, waarnaar men de resultaten wenst

uit te splitsen, wordt daarom eerst gekeken of er een redelijk gelijke

verdeling is van de deelnanepercentages over alle groepen in de betref-

fende doorsnede. Voor elke groep in een bepaalde doorsnede zijn voor

dit dqel twee gegevens nodig, narnelijk: het totaal aantal werknemers en

het aantal deelnemers aan het onderzoek Ln die groep. IIet totaal aantal

werknemers bijvoorbeeld in een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde

afdeling moet worden ontleend aan de gegevens die door het bedrijf wor-

den verstrekt voordat met het onderzoek wordt begonnen.

Staat het aantal werknemers dat heeft deelgenomen eenmaal vast, dan kan

voor elke doorsnede een responsanalyse plaatsvinden. Hierbij mag men van

de veronderstelling uitgaan dat in elke groep van een bepaalde doorsnede

gelijke proporties aan deelname zijn te verwachten, namelijk gelijk aan

het totaal aantal deelnemers gedeeld door het totaal aantal werknemers in

het gehele bedrijf. Vermenigvuldigt men de deelname proportie met het to-

taal aantal werknemers in de betreffende groep, dan verkrijgt men het te

verwachten aantal deelnemers in die groeP. Dit doet men voor elke groep

in de betreffende doorsnede en voor elke doorsnede opnÍeuw.x

Meestal wordt een resPonsanalyse gedaan voor de volgende doorsneden:

x) Een x2-toets over aIIe groepen per doorsnede geeft aan of de verschil-
len in werkelijke en te verwachten aantallen deelnemers per groeP op

toeval berust of niet.
SpSS heeft hiervoor geen direkte standaardprocedure. VíeI kunnen aart-
tallen werknemers en aantallen deelnemers in de volrm van frekwentie-
tabellen worden opgrevraagd met SPSS. De verdere analyse kan met een

statistische rekenmachine worden uitgevoerd.
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afdelingen, leeftijdsgroepen, wel of niet leidinggevenden, eventueel voor
funktie-, salarisgroepen. soms ook wel voor geslacht, nationaliteiÈ en

voor kombinaties van deze kenmerken indien daarover gerapporteerd wordt.

19.6 Gegevens vool het onderzoeksverslag ten behoeve van
het bedrij f

rn het verslag over de onderzoeksgegevens kan men per onderwerp (funk-
tie, inspanning, fysieke werkomstandigheden, gezondheid, Ieiding en

kollega's, enzovoort) de belangrijkste resultaten v€u: de verschillende
afdelingen presenteren. Dit kan men doen per vraag of per onderwerp,
waarbij wordt gewerkt met gemidderde krachten- of probleemscores per
onderwerp. Eventueel presenteert men de uitkomsten met behulp van een

grafiek. Hiermee verschaft men geen nieuwe informatie, maar wer komt

men de lezer tegemoet met een overzichtelijker weergave van de uitkom-
sten.
Alvorens echter kan worden gerapporteerd moeten enkele noodzakelijke
bewerkingen worden verricht. Deze zijn:

berekening van het aantal deelnemers aan het onderzoek in
procenten (zie paragfraaf 5 van dit hoofdsÈuk);
berekening van de antwoorden per vraasJ, in procenten;

berekening van de klachtenscores per ond.erwerpi gemiddelde en

spreiding;
enkele bijzondere berekeningen: korrelatie- en multivariatie
analyses.

Per kruistabel kan worden bepaald of er sprake is van een signifikant
_ -xverband.

De konklusie kan zijn dat d.e aanvankelijk veronderstelde onafhankelijk-
heid van doorsnede ten opzichte van elkaar niet juist is. De percentages

wijzen uit hoe sterk het verband is. fs er sterke afhankelijkheid dan

kan men over!íe€Jen:

x) Er wordt in deze handleiding regelmatig gesproken van Èoetsen voor
verschirlen. Hoewel we in dit onderzoek dat de gehere popuratie in
een bedrijf betreft dus geen steekproef trekken uit dat bedrij-f,
wordt er toch getoetst op verschillen. Een praktisch argrument is
dat er een gelijke maatstaf kan worden gehanteerd bij de vraag:
wanneer noemt men de verschillen aI of niet aanmerkelijk? Door slechts
slechts een toevalskans van 58 (p = 0,05) te hanteren blijven we
met het interpreteren van aanmerkelijke verschillen aan de veilige
kant. De kruistabellen met de verlangde statistische toets(en) zíjn
te realiseren met behulp van SPSS.
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a) één der doorsneden te laten vervalleni

b) met een andere klasse-indeling te gaan werken, en

c) bepaalde klassen uit verschillende doorsneden te kombineren.

Blijkt bijvoorbeeld dat twee derde van aIle leidinggevenden in één deel

van het bedrijf zitten, dan kan men bijvoorbeetd overvregen te rapporte-

ren over een doorsnede bestaande uit 3 klassen, namelijk: 1) over lei-

dinggevenden in dat ene deel, 2) Leidinggevenden in het overige deel

van het bedrijf en 3) aIIe niet-Ieidinggevenden. Hiernaast kan men uiter-

aard ook rapporteren naar andere doorsneden zoals bijvoorbeeld die naar

Ieeftijd. Een ander voorbeeld: blijkt dat salarisklassen sterk samen-

hangen met afd.elingen, dan kan men overwegen met zo gering mogelijk aan-

tal salarisklassen te werken of de gehele doorsnede naar salarisklassen

te laten vervallen. Tot nu toe is gebleken dat de doorsneden naar afde-

ling en naar leeftijd betrekkelijk onafhankelijk van elkaar zLSn-

èIEeE etrtg -Y31-sreegerilsel -E'-HSLE s! -Legri i I
Het ís aan te bevelen dat in elk geval wordt gerapPorteerd over eenheden

welke voor iedereen in het bedrijf herkenbaar zijn. Verder verdient heÈ

aanbeveling naast fijnere indelingen ook ruwe indelingen te presenteren.

!er991!399:-P 9r-Yr33g
Berekening van het aantal deelnemers aërn het onderzoek kwau in para-

graaf 5 van dit hoofdstuk reeds aan de orde.

Van elke vraag worden de frekwenties berekend voor het bedrijf als ge-

heel en per gekozen kleinere eenheid van onderzoek of doorsnede. Dit

gebeurt in de voltn van het percentage werknerners in elke groep en het

bedrijf als geheet dat een bepaald antwoord heeft gegeven. Is de vraaeJ

beschrijvend van aard, dan geven we het Percentage vóórkomen van het

aspekt in de tabel lileer. Is de vraag waarderend van aard, dan geven we

het percentage klachten of problemen in de tabel weer'

De opdracht die hiervoor nodig is, bestaat uit het maken van kruis-

tabellen met een toetsx voor verschitlen van de antwoorden op elke

\nÍaag met elk der gekozen doorsneden. In de bijlagen van het onderzoeks-

verslag word.en 1) alle antwoordfrekwenties gerapporteerd en 2) hoeveel

procent van de deelnemers aan het onderzoek ook de betreffende vraag

heeft beantwoord.

x) Er is naast het eerder genoemde argument om te toetsen nóg een argu-
ment om dat te doen. Bij herhaling van het onderzoek na korte tijd
is er een zekere kans dat de uitkomsten van de vragen iets anders
verdeeld kunnen zL1n.
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Er zijn twee soorten vragen en ook twee soorten antwoorden, namelijk
waarderende en beschrijvende. Bij waarderende vragen kunnen antwoorden

worden qeteld als wel of geen klacht of probleem; bij beschrijvende
vragen kunnen antwoorden worden geteld volgens de tweedeling: aI of
niet voorkomen van het aspekt. Per persoon kan men bijvoorbeeld tellen
hoeveel klachten of problemen er in de n:briek zijn geuit. Het minimum

is nur en het maximum dat mogerijk is, is gelijk aan het aantal vragen
dat tot het betreffende onderwerp behoort. Een dergerijk telge€Jeven

noemen vre een somscore en elk onderwerp kan zo als somvariabele bij de

verdere berekeningen worden betrokken.
Per onderwerp (somvariabele) wordt voor elke persoon dit gegeven be-
paald en vastgelegrd op ponskaart of magneetband. Heeft een persoon een

bepaalde vraag opengelaten, dan wordt het antwoord opgevat als geen

klacht of probreem, ïespektieverijk het aspekt komt niet voor. per on-
derwerp vollnen de individuele somscores een bepaalde verdeling. Deze

verdering kan men maken voor heÈ bedrijf als geheel en per doorsnee

zoals bijvoorbeeld de afdelingen of leeftijdsgroepen.
rn elk der doorsneden kan dus voor iedere groep of rapportage-eenheid
een dergelijke verdeling van somscores worden gemaakt. Van deze verde-
lingen kan men gemiddelden en spreidingen berekenen. TeIt men alle som-

scores van de personen in een groep bij elkaar op en deelt men dit ge-

tar door het aantar personen in de groep, dan krijgÈ men de gemiddelde

somscore in die groep (bijvoorbeeld gemidderd aantar krachten, gemid-

deld inspanningsniveau). Dit d.oet men voor elke groep in elk der inde-
lingen en ook voor het bedrijf als geheel. De gemiddelden van de groepen

in elk der doorsneden kunnen met elkaar en met het bedrijfsgemiddetde
worden vergreleken en worden getoetst op verschi.Ilen.x
x)' Deze toetsing kan gebeuren met de SPSS procedure variantie-analyse

met daarbij een F-Èoets voor gemiddelden. De F-toets bekijkt alleen
of er over het gehele bedrijf gezien sterke verschillen in gemiddet-
den tussen alle groepen in een doorsnede zí1n. Ís men geÍnteresseerd
in paarsgewijze vergetijking van gn oepsgemiddelden, dan kan men met
SPSS een prograrma Ranges met SÈudent-Newman en Keu1s Toets vragen.
Met deze uitkomsten kan men afleiden in hoeverre bepaalde groepen voor-
aI verantwoordelijk zijn voor de verschillen in geuriddelden. Past men
een variantie-analyse toe, dan moet men wel konÈroleren of er nieÈ aI
te grote verschillen zijn in de spreiding. Is de verhouding tussen de
maximale en minimale variantie in één doorsnede groter dan 5, d.an moet
men extra oPpassen met de interpretatie van de verschillen in gemiddel-
den.
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Elk onderwerp bestaat uit een verschillend aantal vragen waaruit een

somscore is opgebouwd. Tussen onderwerpen kan men de gemiddelden dan ook

niet vergelijken tenzij men een omrekeningsfaktor toepast, waarbij men

doet alsof er in elk onderwerP een gelijk aantal vragen is gesteld (in

pOF is dat bijvoorbeeld 10) . Door elk genr:iddelde te vermenigrvuldigen

met 10 en te delen door de maximaal haalbare score in de betreffende

n:briek, wordt enige vergelijkbaarheid mogelijk tussen de onderwerpen.

gverr-g I - : ! e ! r : !r s gEg 
-9989 rEI-l s93

Bij het bewerken van de gegevens kan ook gebruik gemaakt worden van de

volgende statistische technieken:

- korrelatie-analyses: men kan alle gegevens, bij voorkeur alle som-

variabelen, in verband met de gegevens als leeftijd, geslacht, en-

zovoort, onderling bestuderen op bepaalde samenhangen. vaak is het

nuttig na te gaan hoe de klachten of problemen gerelateerd zijn aan

gegevens als bijvoorbeeld ziekteverzuim en ongevallen.

- meervoudige variantie-analyses: daarbij kan gekeken !{orden naar ge-

niddelde scores van alle onderwerpen verdeeld over kombinaties van

kenmerken zoals afdelingen en leeftijd, over de korrbinatie leiding-

geven en leeftijd, enzovoort.

- faktor-analyse en (nuttipele) regressie-analyse: daarmee kunnen aI-

lerlei verbanden d'ie tussen (som)variabelen voorkomen (uitgedrukt

in korrelatiekoëfficiënten) tot een groter geheel van globalere maar

overzichtelijker verbanden worden samengevat'

IIoeweI de analyses meestal nodig zijn om het onderzoeksmateriaal vol-

doende te exploreren bediene men zich in de rapportage naar het bedrijf

bij voorkeur niet van veel van deze technieken. Het is voor het bedrijf

soms moeilijk deze uitkomsten te interpreteren en hieruit konklusies te

trekken voor het beleid van het bedrijf'

Is men geÍnteresseerd in verbanden tussen de uitkomsten van de enquëte

en ziekteverzuimgegevens en beschikt men over betrouwbare gegevens

per respondentr bijvoorbeeld over het jaar waarin het onderzoek plaats-

vindt, dan kunnen op basis van deze individuele gegevens verbanden be-

rekend worden met andere variabelen uit de enquëte. Voorwaarde is dat

de individuele g;egevens door het bedrijf zo zLln bijgehouden, dat hier-

uit de gehlensÈe grootheden zijn af te leiden.

Veetal blijkt dat deze §Jegevens moeten worden ontleend aan de gegevens

per persoon geregistreerd naar d.aturn ziekmelding en herstelmelding'

Een en ander betekent nogal wat administratief werk'



-1 51-

! lrgepgrc gr 3p-IglreI [egge -Èe -sesgyer syery e'_Lrl g

Voor de overzichtelijkheid vindt men hieronder en in bijlage XLIII de

stappen vorgens werke de verwerking van de gestruktureerde gegevens

verloopt, systematisch weergegeven in sarnengevatte votín. Voor de toe-
richting raad.prege men de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk.

korrigeer data

verander of
reduceer
indelingen

SAITIENSTELLEN GE SCH IKTE
RAPPORTAGE EENHEDEN

PAARSGEVíI.IZE KRUISTABELLEN VAN
DE ONAFHANKELIJKE VARIABELEN

TAGE-EENIIEDEN

KRUISTABELLEN:
ONAFHÀNKELIJKE VÀRIABELEN

x ITEIIIVARIABELEN

VARTAÀTTIEANALYSES:
ONAFHANKELIJKE VARIABELEN

x SO}IVARIABELEN
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20 RAPPORTAGE

20.t Brief met stand van zaken

Na afsluiting van de enguèteperiode wordt aan aIIe betrokkenen - bege-

Ieidingsgroep en alle medewerkers - een brief toegezonden over de stand

van zaken (zie bijlage XXXIX), met onder andere informatÍe over het deel-

nemerspercentage en over de periode waarin het koncept-onderzoeksverslag

aan de begeleidingsgroep aangeboden zal worden.

20.2 Beschrijving uitkomsten in het onderzoeksverslag

In overleg met de begeleidingsgroep werd nagegaan welke vorm van rapPor-

tage voor het bedrijf de meest geëigende was. In deze paragraaf wordt

aangegeven hoe dit kan gebeuren.

De uitkomsten worden in twee verslagen gepresenteerd, namelijk een uit-
gebreid en een beknopt verslag.
De indeling van het uitgebreide onderzoeksverslag volgt de indeling van

de vragenlijst.. Er wordt dan per onderwerp gerapporteerd over de be-

langrijkste uitkomsten per onderzoeksgroep naar bijvoorbeeld afdelingr

leeftijd en leidinggeven. Zie voor enkele voorbeelden bijlage XLIV,

a tot en met d.
Ín de inleiding van dit verslag wordt aandacht geschonken aan het doel

van het onderzoek, de uiwoering, de deelname in de verschillende groe-

pen in elke doorsnede, en de wijze waarop de uitkomsten zijn geBresen-

teerd. Er worden afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan individuele kon-

takten, de samenhang met (ervaren) gezondheid en aan onderwerpen die

op verzoek van de begeleidingsgroep zijn opgenomen. Verder worden in

een tiental hoofd.stukken de verschillende onderwerpen van het funktio-

neren behandeld.

Die hoofdstr:kken openen met een korte omschrijving van aIIe vragen die

bij het onderwerp horen. Zijn er vragen in het hoofdstuk die beschrijvend

van aard zijn (zoals: moet u geregeld vergaderen in het werk?) dan wor-

den daarvan eerst de uitkomsten vermeld. De waarderende vragen die tot

een somscore of klachtenscore zijn sartengesteld komen dan aan de beurt.

In een grafiek worden, bijvoorbeeld per werkeenheid, de gemiddelde

klachtenscores uitgezet naast heL gemiddelde over het gehele bedrijf.

In een oogopslag kan men zien hoe de verdeling van de opgegeven Pro-

blemen per werkeenheid is. Indien men een interaktieanalyse op konbi-

naties van bijvoorbeeld afdelingen en leeftijdsgroepen heeft uitgevoerd,

dan worden hiervan alleen de afwijkingen vermeld. Een voorbeeld van zo'n
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afwijking: in het gehele bedrijf hebben de ouderen meer moeite met de

inspanning dan de jongeren, terwijl dat bijvoorbeeld in enkele afdelin-
gen niet het geval is of zelfs omgekeerd..

Vervolgens komen de uitkomsten per vraag aan de orde. Men beschrijft
hiervan de belangrijkste percentages voor het gehele bedrijf, bijvoor-
beeld de hoogste percentages klachten (ongr:nstige kanten) en de laagste
percentages klachten (grunstige kanÈen) en behandelt vervolgens beknopt

de belangrijkste verschillen in percentages tussen de groeperingen in
de diverse gemaakte doorsneden.

Van eventuele resÈerende vragen die niet toÈ de somscore behoren worden

dan de belangrijkste verbanden tussen het betreffende onderwerp en em-

dere onderwerpen en gegevens a1s leeftijd en geslacht gepresenteerd.

In het uitgebreide verslag wordt in een aantal bijlagen het cijfermatig
materiaal verantwoord; zoals de antwoordpercentages, de somgemiddelden

per afdeling, per leeftijdsgroepr enzovoort. Verder kan een korrelatie-
tabel met de belangrijkste verbanden worden r^reergegeven en ook tabellen
van eventueel, door de begeleidingsgroep gewenste analyses, op het
ci j fermateriaal .

Het beknopte verslag behandelt dezelfde gegevens als het uitgebreide
verslag, maar meer sunmier en op andere wijze, nanelijk door telkens
een andere afdeling te behandelen en daarvan de meest kenmerkende uit-
komsten te vermelden, steeds in vergelijking met het geniddelde van

het bedrijf als geheel.

Per afd.eling worden de verwerkte opmerkingen en suggesties uit de vra-
genlijst vermeld, zoals beschreven werd in hoofdstuk 19. Zíe voor enke-

le voorbeelden uit een beknopt verslag bijlage XLV.
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2T VERVOLG OP DE RÀPPORTAGE

Ilet vervolg oP de rapportage begint eigenlijk aI op het moment dat de

onderzoeksinstantie het koncept-raPPort aan de begeleidingsgroep aan-

biedt. Puntsgewijs laat zich het vervolg op de raPportage als volgt
ordenen. Zie ook hoffdstuk 13, paragraaf 10, fase 8.

1. Toezending van het koncept-rapPort

bij in een begeleidende brief o.a.
nog eens wordt vermeld.

2. Toelichting op het koncept-rapport

onderzoeksinstantie met betrekking

- het doel van het onderzoeki

aan de begeleldings§rroep, waar-

de taak van de begeleidingsgroeP

in de begeleidingsgroeP door de

tot:

- de aard van de gegevens welke in het raPport zijn verwerkt: ge-

kodeerde gegevens uit de enquëte, opmerkingen en suggesties van

werknemers en persoonsÉregevens verstrekt door het bedrLjf;
opbouw rapporten; aandacht voor onderscheid tussen:

. uitgebreid verslag, dat 1s opgebotrwd uit: inleiding, kenner-

ken persoon en fr:nktie, indeling in hoofdstr:kken per onder-

werp met uitkomsten van de gestandaardiseerde gegevens, even-

tueel aanvullende hoofdstukken in overleg met de begeleidings-

groeP tot stand gebracht; schema's, tabellen, grafÍeken en

bljlagen;
. beknopt verslag, dat is opgeboursd uit: inleiding, korte \ileer-

gave vEut de uitlomsten voor het bedrijf in het algemeen, uit-
komsten per afdeling, opmerkingen van werknellnrs, schematisch

overzictrt van belangrijkste verschlllen Per onder:vrerp tussen

afdelingen en andere onderzoeksgroePen.

3. Vaststellen vEIn het definltieve rapPort en verdere planning:

- toezending van het uit4tebreide en beknopte verslag aan de be-

trokkenen dLent zo spoedig nogeliJk plaats te vinden na de toe-

Iichting aan de begeleidingsgroeP,

- indien de direkteur niet optreedt als lid van de begeleidings-

groep zal hij vooral in deze fase nauw betrokken dienen te worden

bij de voortgang,

- datum vastleggen waarop uiterlijk suggesties voor tekstwijziging
door de begeleidingsgroep biJ de onderzoeksinstantie moeten zijn
ingeLeverd; (de onderzoeksinstantie is verantwoordeliJk voor de

eindtekst)
plannÍng van bijeenkomsten voor begeleidingsgroeP en onderzoeks-

instantie voor sarmensteJ.Iing van een kneJ.puntenoverzicht en voor

de formulering van suggesties voor het beleid (zie Punt 4);
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- bepalen van de oplage van het beknopte en het uitgebreide verslag;

- bepalen van de doelgroep voor verzending van het uitgebreide ver-
slag; het beknopte verslag en het knelpuntenoverzicht gaan naar

elke werknemeri

- in een begeleidende brief van de direktie bij toezending van het
beknopte verslag aan de werknemers wordt de verdere gang van

zaken uiteengezet;

- de begeleidingsgroep stelt een plan op ter bespreking van het
onderzoeksverslag en het knelpuntenoverzicht in verschillende
geledingen van het bedrijf, waarna een periode volgt waarin nade-
re voorstellen tot verbetering gtedaan worden en besluitvorming
plaatsvindt;

4. Knelpunteninventarisatie:

- formuleren van de belangrijkste knelpunten op grond van de onder-
zoeksgegevens voor het bedrijf als geheel en kategorieën werk-
nemers die bijzonder in het oog springen (zie schema 4);

- knelpunteninventarisatie vindt plaats door de onderzoeksinstan-
Èie en zo mogelijk, onafhankelijk hiervan, eveneens door de be-
geleidingsgroep als geheel of (bij voorkeur) door te onderschei-
den groepen uit de begeleidingsgroep, zoals leiding, ondernemings-

raad, personeelszaken, bedrij fsgezondheidsdienst, bedrijfsmaat-
schappelijk werk, veiligheidsdienst, enzovoort;

- integratie van de knelpr:nten in een overzichtelijk schema door
de ond.erzoeksinstanÈie (zie schema 4);

Scherna 4 Knelpuntenoverzicht

thema
(benoeming
van het
knelpunt)

gegevens uit rapport
(ervaringen van werk-
nemers; dokumenteren
onder verwijzing naar
de betreffende pagi-
nars in verslag)

interpretatie van
het knelpunt
(mogelijke oorza-
ken en achter-
gronden)

kategorieën werk-
nemers die opvallen
(afdelingen, Ieef-
tijds- of funktie-
groepen)
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- bespreking en definitieve vaststelling van dit knelpuntenover-

zicht met de begeleidingsgroePi

- toezending van het knelpuntenoverzicht tegelijkertijd met het

beknopte verslag - maar we] gescheiden ervan - aan alle werkne-

mersi de eindverantwoordelijkheid voor het knelpuntenoverzicht

Iigt immers - in tegenstelling tot het beknopte verslaS - bij

de begeleidinqsgroep èn bij de onderzoeksinstantie.

Suggesties voor oplossing van knelpunten:

- in vervolg op de knetpr:nteninventarisatie worden per thema sug-

gesties geformuleerd voor mogelijke oplossingen van knelpunten;

- suggesties worden aangedragen door de onderzoeksinstantie en

door de leden van de begeleidingsgroep, liefst afzonderlijk van

elkaar;

- integratie val de suggesties per theura vindt desgewenst door de

onderzoeksinstantie plaats en $rordt in dat geval daarna met de

begeleidingsgroep besProken ;

- de eindverantwoordelijkheid voor de suggesties berust bij de

begeleidingsgroep,

- de suggesties voor oplossingen van knelpunten vÍorden, in kombi-

natie met het knelpuntenoverzicht, in eerste inÈtantie uitslui-

tend bij de direktie van het bedrijf ingediendi over verdere

verspreiding van deze suggestÍes, bijvoorbeeld aan bedrijfslei-
ding, staf en ondernemingsraad, vindt overleg Plaats tussen de

begeleidingsgroep en de direktie.
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ONTWIKKELING VAN DE VRAGENLI.'ST

In de loop van het onderzoek is gewerkt met verschillende versies van
vragenlijsten, welke achtereenvolgens steeds in verbeterde uitvoering
zijn toegepast. IIet beknopte verhaal van deze ontwikkelingsgang staat
hieronder. Voor belangstellenden zijn de verschillende versies op ver-
zoek in te zien; publikatie zonder meer lijkÈ niet zinvol. Voor de over-
zichÈelijkheid wordÈ hieronder onderscheid gemaakt tussen de onderwer-
pen gezondheid, werk en werkomstandigheden.

Vragen over het werk en d,e werkomstandigheden

Arre versies van d.e PoF-vragenrijsten vermelden op de voorpagina de ge-
gevens die betrekking hebben op de identifikatie van bedrijf en van de

werknemer.

oe ttleede uersie van de vragenrijst verschirt van de eerste door de

plaatsing van de gezondheidsvragen, nu vooraan. De reden hiervoor was

dat bij plaatsing achteraan het als mosterd na de maaltijd komt. De af-
zonderlijke blokken'zelfstandigheid en afwisseling' en'duidelijkheid
en'uitvoerbaarheid' vervallen om plaats te maken voor een hoofdstuk met

betrekking tot de organisatie van het werk. "rnspanningt en rwerkomge-

ving' brijven gehandhaafd, zij het dat van het onderwerp 'werkomgeving'
de relatie 'werk - privéleven' wordt afgesplitst, en een d.eel dat als
rorganisatorische mgeving' was opgevoerd nu onder één groot hoofdstuk
rorganisatiet va1t. Dit laatste is vooralsnog verschillend van inhoud

voor leidinggevend,en en uitvoerend,en. De oorspronkerijke brokken 'cri-
teriumvragen' en rbinding met het werkr worden gewijzigd en omgezet in
het blok rwerkbelevingr. omdat aangenomen is dat dit ook een zeer cen-
traal stel geqevens is, werd het blok geplaatst vlak voor rverwachtin-

gen en plannenr. Daar gebleken was'dat vragen gemist.werd.en over afde-
lingen zoals personeelszaken werd een hoofdstuk hierover toegevoegd on-
der de naam 'bedrijfsvoorzieningent. Dit werd na de eindwaardering van
het werk geplaatst om niet te plotseling af te breken met de belangrijk-
ste kwesties. Dit laatste argurnent blijkt niet op te gaan: ars iemand

gevraagd is hoe hij, alles te zarnen nemend, ten opzichte van zijn werk

staat - anders gesteld of hij ander werk overweegt - is zo duidelijk
sprake van een eindoordeel, dat het irritant is om daarna !'reer met an-
dere zaken van minder belang aan te komen.
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In de derde versie wordt dan ook geëindigd met vragen naar eventuele

verand.ering van baan. fu de volgende redenen wordt het blok 'inspanningr

geplaatst na rwerk en opleiding': op dat moment is duidelijk wat iemand

moet doen, hoe het met zíin gezondheid is gesteld en wat zijn kwalifi-

katies zí)n. Dan is heÈ vrij logisch om te peilen naar de rinspanning'.

Een apart ond.erwerp 'afsluiting gesprek' vtas in de tweede versie aI in-

gevoerd omdat het nodig bleek tijdens het veldwerk afspraken met de res-

pondenten te maken over eventuele verdere hulp of bemiddeling en om dit

goed vast Èe leggen. Overigens vertoont versie fII geen grote kcrnposito-

rische verschillen met II.

Aen Dieyda editie voegde de ASIA aan de werkbelevingsvragen toe, niet

als blijvende wij zLgLngr Itrààr om een externe maatstaf aan te kunnen leg-

gen. Met de overweging dat de ha:monie of tfitt tussen persoon en werk

nog niet voldoende hrerd belicht, werd in de vierde versie een afzonder-

tijk onderwelp rbelangstelling' ingevoerd na 'werk, opleiding en erva-

ringr. De inhoud van dit blok vragen betreft belangstelling, zelfstan-

digheid en afwisseling. Van het oorspronkelijke onderl^Ierp rfunktie, werk

en opleiding' wordt nu het aspekt 'dienst, studie en reizen' afgesplitst'

Een grote ingreep vindt plaats in het onderwerp 'organisaÈie': er worden

niet zo sterk verschillende vragen meer gesteld aan leidinggevenden en

aan uitvoerenden. Het onderwerp wordt verder opgedeeld: de afdelingen en

de eigen rol daarin, de opdrachten en richtlijnen, het te bewerken ob-

jekt, de ondersteuning (met gereedschap, informatie, e.d.) d,oor het be-

drijf, sameil^rerking, overleg en kommunikatie en de terugkoppeling. De

belangrijkste reden voor aI deze opsplitsingen is, dat zo het ondervrerp

'organisatier konkreet en praktisch gehouden wordt'

Zo arríveren we bij de Uiifde uitvoering van de vragenlijst, in septem-

ber 1975. De vragenlijst zelf is in de meeste opzichten ongewijzigd,

alleen heÈ 'te bewerken objekt' binnen het onderwerp 'organisatier is

opgegaan in een onderwerp 'ondersteuning en inputr op grond van de over-

weging dat het onderscheid tussen da'E waaraan iemand werkt en datgene

vraatrnee hij werkt in de praktijk soms lastig te trekken is' Naast de

vragenlijst wordt de methode als geheel nu uitgebreid met een onderwerp

'biometrie'. Dit onderwerp h,ordt straks afzonderlijk behandeld'

Versie zea ís vrijwel gelijk aan de vorige.
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De vragenlijst in zijn zeoende gedaante verschilt onder meer van zijn
voorganger doordat er geen aparte vragen meer zijn voor leidinggevenden
en verder doordat de tervaren gezondheidt niet meer als apart onderwerp
wordt behanderd, maar ars d.eel van een groter gebied 'werbevinden en

gezondheid', waarin ook een deel van de oorspronkelijke 'werkbelevingr
ondergebracht is. Van dit laatste is een ander deel ondergebracht in de

rubriek 'werk'. De strekking van deze en andere wijzigingen is dat de

vragenlijst niet meer als interview wordt afgenomen, Eraar schriftelijk.
Het onderwerp 'organisatie! is minder ver opgedeeld. in rubrieken. "Fysie-
ke werkomstandighedenr en tveiligheid' worden sàmengenomen. Het streven
is arles simperer te maken, met één uitzondering: het ond.erwerp "onder-
steuning" wordt sterk uitgebreid in de hoop hiermee meer konkrete ergo-
nomische gegevens binnen te krijgen. was het bij het interview nog mo-
gerijk dergerijke konkrete gegevens als toerichting te vragen, bij de

schriftelijke werkwijze kan hierop niet meer vertrouwd worden. Afzonder-
lijke onderwerpen binnen de rubriek 'middelen en objekten' worden: kom-

nunikatiemiddelen, eenvoud,ige gereedschappen, bepaalde soorten machines
en installaties, geautomatiseerde installaties of systemen, de materi-
ele zaken en de informatie l^raarrnee men werkt. Verschillende wijzigingen
die doorgevoerd waren, bleken minder sukses te hebben dan gehoopt was.

Bij de aehtste versie wordt de 'ervaren gezondheidr weer als afzonderlijk
onderwerp opgevoerd; de verregaande splitsing van het onderwerp rmidde-

len en objekten' wordt ongedaan gernaakt en wordt in verkorÈe vorn onder-
gebracht bij rwerkorganisatie'. Het onderwerp 'werkbereving' wordt in
ere hersteld, omdat er behoefte gebleken was aan een blok vragen dat
meer slaat op de gevoerens van de werknemer dan op diens situatie. De

onderwerpen'reiding' en'organisatie' worden gescheiden behandeld,
waarbij de leÍding a1s onderwerp deel uitmaakt van een nieuwe rubriek
rleiding en kollegà's', waarin ook vragen met betrekking tot overleg en

samenwerking worden oPgenomen. De wederzijdse beÍnvloeding van het ar-
beids- en privéleven wordt weer in een afzonderlijke rubriek opgevoerti.
Voor de volledigheid zij vermeld, dat in deze fase ook biometrische be-
palingen en een lichamelijk onderzoek werden verricht.

oe negende editie van het instrument verschilde alleen in het gezond-
heidsdeel aanzienlijk van de achtste.
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Gezondheidsvragen en medisch onderzoek

gesetgleiÉ:vleggl
Uitgangspunt was een indeling van vragen naar diagnosekategorieën (zíe

par. 4.2). per kategorie werd een aantal vragen ontworpen voor de vra-

genlijst in zijn eerste gedaante (versie I, novembet L974). Naast vra-

gen over de bloedsomloop, ademhalingswegen, spijsvertering, urogenitale

stelsel en bewegingsapparaat worden vragen gesteld met betrekking tot

psychische klachten, medische konsunptie, ziekteverzuim, riskante !re-

woonte en de globale ervaren gezondheid.

In de tweede versie (maart t975) worden wijzigingen aangebracht. Afge-

zien van alle details zijn de wijzigingen de volgende: twee vragen over

de ontlasting worden sanengenomen, omdat ze afzonderlijk al vrijwel

geen informatie opleveren. De vraag naar klachten over de gewrichten

wordt daarentegen gesplitst, omdat deze in oorspronkelijke votm weinig

genuanceerd is. Een vraag naar eventuele gejaagdheid' vervalt, omdat

deze niet goed. zou differentiëren. De vraag "hoe vaak bezoekt u uw huis-

arts gemiddeld?" vervalt, aangezien niet aannemelijk is dat dit gegeven

(een gemiddelde bezoekfrekwentie die kermerkend is voor de persoon) voor

de meerderheid van een werkende lrcpulatie van toepassing is. Deze vraag

wordt vervangen door een vraag naar het aantal kontakten met een arts

in het voorafgaande jaar. Gebleken ï^ras dat oog- en oorklachten voorkwa-

men die niet in de vragenlijst aan de orde konden kmeni vragen van deze

strekking worden toegevoegd. Ook worden, omdat respondenten de vragen

misten, toevoegingen aangebracht over verkoudheid en keelpijn. ean het

blok rpsychische' klachten worden items toegevoegd met betrekking tot

gespannenheid, uitgerust opstaan en moedeloosheid'

De derde uitvoering van de vragenlijst (maart t975) volgt snel op de

tweede, en er zijn niet veel wijzigingen in. Een vraag of de respondent

"zich gauw kwaad maakt" vervalt, omdat het naar een persoonlijkheids-

kermerk peilt dat irrelevant is voor POF. Een vraag "I:-gt u 's nachts

weleens wakker?" vervalt, omdat iedereen weleens wakker ligt. De vraag

naar het aanÈal keren dat verzuimd is 'in het afgelopen jaar' vervalt,

omdat misverstand rijst over wat bedoeld is, het kalenderjaar of de voor-

afgaande 12 maanden. De vraag wordt vervangen door "hoe Iang bent u de

afgelopen zes maanden in totaal afwezig geweest l^Iegens ziekte?r'- Nieuwe

vragen in deze derde versie zijn die naar de aanwezigheid van een handi-

cap, naar prikkelbaarheid, nervositeit en gejaagdheid. Een andere nieuwe
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vraag is "werkt u weleens door als u zich ziek voelt?". Geopend wordt
met een vraag "bent u op de één of andere manier gehandicapt?", omdat

dit aspekt duidelijk van de andere gezondheidsvragen afweek. De vraag

wordt aan het begin van het deel 'ervaren gezondheid' geplaatst met de

overweging dat iernand die feitelijk gehandicapÈ is anders zich tot het
laatste blijft afvragen of dat voor hern zo belangrijke punt we1 aan de

orde komt.

De vierde versie brengt geen wijzigingen met zich mee.

Bij een vijfde versie (septerober t975) wordt een vraag "bent u aan het
eind van de werkdag eïg vermoeid?" weggelaten vanwege interpretatie-
noeilijkheden, het wordt door vele respond.enten volstrekt no:maal ge-
vonden dat men vermoeid is. Bovendien is niet helder wat het gegeven nu

met de gezondheid uitstaande heeft. De vragen over de frekwentie van

doktersbeZoek en de totale afwezigheid. van het werk wegens ziekte vrorden

wel gehand.haafd, maar krijgen een andere bewoording. Verder worden de

vragen over het bewegingsapparaat verder gedifferentieerd op grond van

de gebleken behoefte van de ondervraagden. Toegevoegd worden vragen

over pijn of last van ellebogen, vingers, heupen en enkels.

Een zesde versie (nei 1976) van de vragen wijkt slechts op ond.ergeschik-

te punten af, bijvoorbeeld een vraag of men 's morgens 'uitgerust op-
staatr wordt vervangen door een vraag of men tmet een moe gevoel op-
staatr. !ÍeI wordt een vraag naar allergie toegevoegd: "hebt u weleens

last van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen?".

Verdere wijzigingen (zevende versie, maart Lg77) behelzen het volgende.
De vraag "hoe voelt u zich?" wordt gesplitst in één over gezondheids-

klachten en één over eventuele hinder daardoor in het werk. Bij de vra-
gen naar klachten per systeem komen weinig drastische wijzigingen voori
een vraag naar rugklachten wordt gesplitst in vragen naar klachten hoog

en laag in de rug. Verder wordt een vraag naar het aantal uren dat men

per nacht slaapt vervangen: werknemers in ploegendiensten lr/eten met zorn

vraag geen weg en het wezenlijke wordt over het hoofd gezien, nI. of
iemand voldoende slaap krijgt. De vraag wordt dan ook gesplitst in
"slaapt u slecht?" en "kotrlt u slaap te kort?'r. De vraag over seizoens-
gebonden gezondheidsklachten vervalt en wordt vervangen door een vraag
naar klachten die de werknemer zelf aan zijn werk toeschrijft. De onder-
hlerpen medische konstmptie en ziekteverzui-m worden anders gerangschikt:
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de afzonderlijke vragen naar doktersbezoek in de voorafgaande Èijd en

ten tijde van het onderzoek worden samengenomen, maar dan gedifferen-
tieerd.naar bedrijfsarts - huisarts - specialist - fysiotherapeut. De

vraag naar zelfmedikatie wordt niet meer afzonderlijk gesteld. Was de

vraag naar het ziekteverz.uim aanvankelijk afhankelijk gesteld. van het

zich ziek gevoeld hebben (heeft u zich ziek gevoeld?, zo Ja2 heeft u

uw werk verzuimd, zo )az hoe lang heeft u eventueel doorgewerkt, ter-
wijl u zich ziek voelde?) wordt nu anders gerangschikt: heeft u ver-
zuimd, zo ja: hoeveel keer en hoeveel dagen. Los daarvan wordt gevraagd

of men doorgewerkt heeft terwijl men zich ziek voelde. Aan de vragen

over roken en drinken word.t één toegevoegd over het eventueel gebruik

van d.rugs (zonder nadere specifikatie).

!{eer een etappe verder (achtste versie, meL L977). De vraag "hebt u

gezondheidsklachten die niet ter sprake zijn gekcmen?" vervalt aan het

einde van de reeks klachten per systeem, omdat een d.ergefijke 'catch-
call' vraag wel geschikt is voor juridische indekking - dus in geval

van wantrouwen ten opzichte van de respondent - maar verder een forma-

listische vraag is die nauwelijks extra infornatie oplevert. De vraag

naar kontakten met verschillende tlpen medici is versimpeld tot een

vraag naar kontakten met een arts. Ook het onderwerp tziekteverzuimt is
weer gewijzigd. Nu wordt onvoorwaardelijk gevraagd: "hoeveel keer heeft
u verzuimd?" en t'hoeveel dagen". Aan de reeks rriskante gewoontent zijn
voor proef enkele items toegevoegd, te weten: het eten van vet voedsel

en het voldoende lichaansbeweging krijgen.

Vervolgens treedt een principiële wijziging op (negende versie, november

1977). Er wordt afgestapt van de intentie (zie hiervoor paragraaf 4.2)

per diagnosekategorie c.q. systeem vragen over gezondheid te stellen,
hetgeen inhoudt dat een aanzienlijk aantal vragen over gezondheid ver-
va]t. De argumenÈen voor deze drastische stap zijn dat de betrekkelijk
korte reeksen vragen per diagnosekategorie nauwelijks een bijdrage Ieveren

aan een goede beeldvorming van de gezondheid van de werknemer noch be-

hulpzaan zijn bij opsporing van pathologie. AIs men bijvoorbeeld 'in-
terne ziekÈen' wil opsPoren dan moet men zeer uitgrebreid vragen. Een

bijkomend bezwaar tegen de korte reeksen vragen per kategorie is dat

men ze voorlegt aan een gemiddeld genomen gezonde populatie werknemers,

terwijl de diagnostische vragen geënt zijn op de (po1i)klinische prak-

tijk waar mensen met klachten of echte aandoeningen zijn gekoncentreerd.
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Een ander bezwaar, dat ten dele tot beide vorige is te herreiden, is
dat na statistische bewerking van verkregen gegevens de oorspronkelijke
indeling in diagnosekategorieën empirisch niet aangeÈoond kan worden.
Na faktoranalyse en clusteranalyse kan wel het ond.erscheid gehandhaafd
bliiven tussen rargemene gezondheidt r'medische konsumptier, rziekte-
verzuimt, tvage nerveuze ktachtent en een restgroep met voor een BGD

wellicht belangrijke aanknopingspunten in de richting van beroepsziek-
ten. Deze negende versie van de gezondheidsvragen, met een duidelijk an-
dere rubricering in de gezondheidsvragen dan voorheen, werd bovendien
tijdelijk voor validatiedoeleinden (soortgenootvaliditeit) aangevuld.
met de VOEG-lijst (Dirken, L967).

In de tiende versie (maart t978) ontbreekt de VOEG-lijst, terwijl weer
vragen met betrekking tot klachten over kortad.emigheid, hart, maag en
buik, alrergieën, ogen, scherp zien en horen, en nerveuze krachten zijn
toegevoegd. Deze waren uit de vorige versie tijdelijk verwijderd wegens

doublures met min of meer overeensterunende VOEG-items.

Medisch onderzoek

De.biometrische bepalingen hebben niet steeds als standaardonderdeel
van het PoF meegdaan. rn vier bedrijven is ermee gewerkt, omdat de be-
trokken bedrijfsartsen er redenen toe hadden en er geen praktische be-
letsels ï/aren.

Bij de eerste ronde biometrie, gekopperd aan versie vijf van de vragen-
1ijst, werden de volgende grootheden bepaald:

- de lengte, gewicht en de index van Broca;

- de systolische en twee fasen van d.e diastolische bloeddruk;
- wat betreft de longfunktie U".*n en FEVr;

- visus, veraf, Iinks en rechts;
- gehoordrempels bíj 2, 4 en 6 kld,z;

- haemoglobinegehalte van het btoed;

- bezj_nkingssnelheid van de erythrocyten;
- albuminurie;

- reduktie in de urine;
- ECG met Minnesota scoring.

Een samenvatting vond praats door de arts die op grond van arre gege-
vens een schatting van de globale gezondheid.stoestand maakte en die
aangaf welke eventuere afwijkingenper systeem aanwezig v/aren.
De audioscreening !'rerd oorspronkelijk als vorgt gescoord: rhoort 20 dB
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nog' = 1 tot en met rhoort 60 dB niet meerr = 5'

Bij de tweede ronde biometrie, gekoppeld aan de zesde versie van de vra-

genlijst, werd als enige wijziging deze scoring veranderd in een vier-

puntsschaal (0..15 dB = 1i L6..30 dB = 2i 3L..45 dB = 3i meer dan

45öB=4.
In zijn derde gedaante (versie acht) werden in de scoring nog verdere

vereenvoudigingen aangebracht: de audioscreening werd bij kontinue me-

ting over het hele spektnm en een niveau van 15 dB geteld als wel of

niet afwijkend. Ook werd nu de uitslag van het ECG gekodeerd als wel of

niet afwijkend.
De meest recente wijzigingen (versie 9) betroffen aanvullingen: aanvul-

Iing van de audiometrie met fluisterspraak en van de visusbepaling met

een leestest.
Zie in dit verband ook het komnentaar van het NIPG/TNO op het progralnma

Model Bedrijfsgezondheidszorg: "Naar een signaleringssysteem in de be-

drijfsgezondheidszorg" (DijksÈra e.a., 1978)'

Hieronder treft men een voorbeeld aan voor suggesties voor medisch onder

onderzoek.

UiÈvoering door speciaal aangezochte (arts/verpleegkundige), in nauwe

semenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de onderzoeksinstantie'

Doel van het onderzoek is tweeërlei:

- mensen met vermoede of gekonstateerde afwijkingen van de ge-
zond,heid doorverwijzen voor nader onderzoek of behandeling of-
wel de arbeidssituatie in gunstige zin doen verandereni

- onderzoek naar samenhangen van faktoren gelegen in het werk en

de werksituatie enerzijds en de gezondheid van de werknemers

anderzijds.

Methoden van ond,erzoekz

- vragenlijst betreffende gezondheidsbeleving, medische konstmptie
(zie bijvoorbeeld VpFA-ervaren gezondheid en VPFA-ziektegedrag) ;

- biometrische bePalingen;

- eventueel algeneen lichanelijk onderzoek'

Uitslag:
Elke deelnemer(ster) aan het medisch onderzoek krijgt bericht van de

konklusie. Nadere aktiviteiten zoals doorverwilzLng geschiedt alleen
met instemming van de betrokkene.
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Bepalingen en instrumenten:

lrgeslrr:sLe-Eepel*sgr t§!rrps!!(ten minste)

lengte
gewicht

bloeddruk

cholesterol

Iongfunktie
visus

(eventueel)

ECG

audimetrisch onderzoek

bloed- en urine-onderzoek

lengtemeter, bv. Microtoise
weegbalans, bv. Seca

gei jkte bloeddrukmeter

informatie i.v.m. bepaling btj
Gaubius Instituut,/fwO, Leiden

droge spirometer, liefst Vitattograaf
ver: Landoltse ringkaarten en gestan-
daardiseerde verlichting 500 lux
korte afstand.: leesproef

S Iotopmerking

De PoF-methode is intussen in nog twee andere bedrijven toegepast. De

gegevens van deze bedrijven maken (nog1 geen deel uit van d.e integrale
bewerking in deel III (zie in de lijst met bedrijfsverslagen: Dijkstra
e.a., 1979, en De lÍinter e.a., 1980).

De verbeteringen, die naar aanleiding van dëze onderzoekservaringen
aan de vragenlijst konden worden toegevoegd., zí)n verwerkt in de laatste
versie. Deze veïsie, die van 1980 is, vindt men in bijlage II.
De meeste wiJzigingen betreffen d.etails in de vraagstelling en enige
kcmpositorische wijzigingen van geringe betekenis. Wezenlijk is de

verandering in de lijst met taakaspekten in het begin van de vragen-
lijst. In een later stad.ium wordt hieraan een aparte publikatie gewijd.
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bedrf Jf,/organisatie
voLgnurer

FU§KTIONEREN IN DE ARBEIDSSITUÀTIE

een onderzoek naar gezondheid,
werk en werkoustandlgheden

NEDts§IÀ!íDS. IN6ÍTTUT'B VOOR PREEVE}MIEVE GEZONDHETDSZONG M.IO

I,EIDEN
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GeheLe of gedeeLteliJke publikatie of gebruLk van deze wragenliJst is aI-
leen geoorLoofd ind{-en daartoe schriftelijke toestemÍng Ls verleend door

het Nederlands Instituut voor Praeventieve GezondheÍdszorg-TNo, Leiden.
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INLEIDING

Doel van het onderzoek naar gezondheJ.d, werk en werkoustandtgheden is inzicht
te krl-jgen hoe iedere werknener afzonderliJk en groepen werknemers eigen ge-
zondheid, r.aerk en werkomstandtgheden eríraren net het oog op ind"ividuele dienst-
verlening en het leveren van een btjdrage aan de kwaltteit van de werksituatÍe,
deze vragenliJst is daartoe een hulpml-ddel;

- de vragenliJst bestaat utt de volgencle hoofdstulcken:

1. funktle
2. inspannÍng

3. fysieke werkomstandigheden

. 4. gezondheÍd

5. leiding en kollegars
6. organLsatíe van het werk

7. voorzleningen

8. werk -privé
9. werJ<kring

10. slot;

- indlviduele hulp is rcgelLjk, Daar vindt alleen plaats als u dat zelf wilt;

- de uitkomsten van groePen werknerers worden vernrerkt Ln een algereen rapport,
waarLn geen naren en geen gegevens van afzonderllJke personen worden genoend;

- aIle Índividuele gegevens zuLlen vertrourrellJk worden behandeld; uw \zragen-

Lijst gaat na inrnrlling alleen naar het NIPG,/TM Ln LeLden en nergens anders
heen;

leders deelnane l-s zeer belangrlJk voor het slagen vcrn het onderzoek, maar is
vrLJwillig.
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HANDLEIDING BIiT HET INVULLEN

- Dit onderzoek gaat over lg:.gezondheid, werk en werkomstandigheden. IIet gaat er
bij het invullen van deze vragenLJ-jst om il,at de knelpunten en plezleriEe kan-

ten van uw werk zo goed nogelijk naar voren konen.

- per vraag kr:nt u aangeven of u een bepaald aspekt, v€rn xrsl gezondheid of werk

(situatie) wel of niet goed of onvoldoende vindt.

VOORBEELD 1: Vindt u een personeelsvereniging zínvol?

Indien u oindt dnt een personeeleoe?srdg:írtg ziwol
i.e, kmtie dmt als oolgt aan:

nee () ja (È
t2

- Bij enkele vragen hoort een vervolgrraag, waaràlj u op het volgende dient te
letten.

V@RBffiLD 2: Zit u in een sportrzereniging?

Indien u ueL in een sportreren:ígirq zit,
kmrís dan als uolgt aan:

nee () ja GDT2

Izo:al
- Vindt u dat de sportverenlgJ.ng goed werkt?

fndien u o@t ne.rtíng bent dat de sportuer
eniging uel goed ue?kt, l<tuis dan ale
ooLgt aan:

nee () ja 6)L2

VOOStsEELD 3: ZLt u in een sportvereniging?

ïndíen u niet ín een sporttteneniging zit"
kntis dsn aLs oolgt aart:

nee 6) ia ()l2

u dat 'de sportvereniging goed werkt?

M.at u de eerste waag met trpe' beuth»oordde,
hoeft u deze oerlnlgoaag niet te beartà,,toorden.

I z" j"l
- vindt

nee () ja ()
L2
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- WiLt u de vragen goed lezen,
vaak.

Iet, blJvooràee1d op de woordesr weLeens of

- Indien bepaal-de vragen moeiliJk Ln te rnrllen zL)n, probeer dan toch het
meest passende antwoord aan te kruisen; als u echt geen antwoord kr:nt of
wilt geven, of wanneer de \rraa§, voor u niet van toepasslng is, dan laat
u het cirkeltJe open.

- Aan het eind van ieder hoofdstuk bestaat de gelegrenheLd om oprerkLngen te
uaken of ideeën voor verbet-ering te geven in daarvoor bestemde nrímten:

LJ
Deze toelichtingen zijn een belangriJke aanrnrLling op de aangekruiste ant-
woorden.

De LnvultiJd bedraagt geniddeld ongeveer één uur, rnrlt u de vragenlJ.Jst
rustig in uw eJ-gen tcryo in.

-1r
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1. FUNKTIE

E $Ie1ke funktle heeft u?

- wtlt u uw funktie eventueeL hLqronder
kort toelichten?

I
I
I
I
I
I
I-t___--l

IIIER NIET
INI/ITLLEN

kaart 02

kode kolom

20

2t
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KRUIST U EIERONDER S.V.P. DE TYPEII !ÍETE( AAN DIE VOOR U GEI.DEN:

. werken aan produkten

. werken aan produktienachLnes of -installaÈies

. technisch onderhoud, reparatiewerk verrLchten
- beproeven, testen, kontroreren varn prodrrkten of materiaren
. vervoeren, verplaatsen van personen of goederen

. regelen van ver\roersstroren

. werkzaarnheden ret of rondom de coryuter doen

. sek:aetariaatsrerk doen

. archief-r dokr:mentatiewerk verrichten

. boekhouden, financiële admtnistratie voeren

. aLlerhande administratLeve werkzaamheden doen

. beheren

. beleid voorbereiden

. beleid vorÍEn

. dagelijks leiding geven

. management

. organi,seren en pJ-annen

. ontwerpen van werknethoden, produkten, program'r'ars

. inkopen

. verkopen, klanten werven

. publiciteit, rek1are maken

. traLning en J.nstruktie geven

. zorgren \roor gezondheLd, vetligheid of welzlJn van Bersoneer

. werkèn in een kantine of in de horeca

. huishoudelijk werk doen

. schoonmaken, reÍnigen

. regelen van telefoon- of mobilofoonrzerkeer
, terreinen of toegangen bewaken

. toezicht houden op personen

, journalistlek werk verrichten
, wetenschappelijk werk verrichten
, artistl-ek werk doen

, medische of sociale hulp verlenen
onderwijs, vo:mlng gerrèn

()
o
o
o
o
()

()
o
o
()
o
()
o
o
o
o
o
o
()
o
o
o
o
()
o
o
()
()
o
o
o
()
o
()

o. ander werk doen, n1.:

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3B

39

40

4t
42

43

44

IIIER NIET
IIiMSI;EN

kaart 02

kode kolon

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
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WILT U HIERONDER I]!Í !{ERKAKTTVITEITEN AANKRUISEN?

. dingen bewerken met de hand, met hand-
gereedschap

. eigenhandig besturen van een bewerkings-
rnachine

. bewaken of bijsturen van een fabriJ<age-
proces

. instellen of afstellen van rnachines of
apparaten

. prodr:kten bijstellen of afregelen

. kontroles uitvoeren

. sorteren

. inpakken of verPakken

. dingen verplaatsen met hand- of lichaams-
kracht

. eigenhandig besturen van een transport-
middel

. bewaken of bijsturen van een transPort-
proces

. getallen of letters ponsen of typen

. eigenhandig bedienen van een datavenÍÍer-
kingsmachine

. bewaken of bijsturen van een dataverwer-
kingsproces

. kontakten leggen en onderhouden

. informatie oPsPoren, zoeken

. inforrnatie verzannelen, rneten

. informatie bruikbaar maken, ordenen,
koderen of dekoderen

. inforrnatie beoordelen of selekteren

. berelceningren maken

. teksten bedenken

. schriftelijk verslag doen

. mondeling verslag doen

. schetsen of schemars maken

. tekeningen maken, grafisch werk doen

WÍLT U VAN

AANKRUISEN?
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()

()
o
()
()

()

()

()

o
()

()

()
()
()
()

()
()

()
()
()
o
()
,rr

-v()

()

o

o

oo

()

o
()
()
()

o

()

()

()
()

()

()
()
()
()

()
()

()
()
()
()
()

DE AANGEKRUISTE AKTIVITEITEN DE MEEST VOORKOMENDE ITIERBOVEN

HIER NIET
INVT,LLEN

kaart 03

kode kolom

2A 21

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37

42 43

44 45

48 49

50 51

52 53

54 55

56 57

58 59

60 6t
62 63

64 65

66 67

68 69

23

25

27

22

24

26

39

4L

38

40

4746



E Welk onde::wijs heeft u genoten?
(s.v.p. één rondje aankruisen
en wel dat wat het rneest ret uw
niveau van opleiding overeen-
komt)

Wanneer heeft u voor het laatst,
in verband met urr werk, een op-
leiding of kursus gevolgd?

NrPG/U{O 80

Ileeft u voor &it werk

Heeft u voor dit werk
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lager onderuiJs
lager algemeen vormend
of .I ager beroepsonder-
wlJs

middelbaar ondenilijs
of middeïbaar beroeps-
onderïíi js
hoge r beroepsondenvi j s
akademisch onderuijs

()1

()2

()3

o4
()5

nooi t () I

1 - 2 jaar geïeden () 3

3 - 4 jaar geleden ()4
5 - 10 jaar geleden ()s
11. jaar of langer ge-
leden ()G

genoeg schoLlng?

genoeg ervaring?

nee O ja c7

nee o ja c|

uur per week

Hoeveel- uur per week werkt, u gremid-
deld voor dit, bedrijf of deze orga-
nisatie (ove:*trerk reegerekend) ?

In wat voor soort dienst, werkt
u officieel?

andere soort dienst,
nl. ()6

dagdienst

2-pl oegendi enst
3-pl oegendi enst
4-pï oegendi enst
5-pïoegendienst

()r
()2
()3

o4
()5

Vindt u dit soort dienst grurstig? neeo jaQ 27

HTER NIET
IMT('LI,EN

kaart 04

kode kol-om

20

24-25

2L

22

23

26



NIPG/TNO 80
BIJLAGE II -10-

!Íerkt u geregeld over voor dit
bedrtjf of deze organisatÍe, of
neemt u geregeld werk ttrce rraar
huis?

- Vindt u overwerken voor
uzelf gunstlg?

Heeft u werk dat bij u Past?

Heeft u in uw werk voldoende
zelfstand.igheid?

Kr:nt u oP ieder norent als u dat
nodig vindt even het verk onder-
breken?

Hèeft u in uw werk voldoende af-
wisseling?

Heeft u tÍjdens het werk voldoende
kontalten uet anderen?

rs wí werk rneestal boeiend?

Heeft u meestaL plezier in r:r'l werk?

Gaat de werktijd neestal snel voorbij?

Vl-ndt, u het werk t-e eenvoudig?

nee () ja ()
t2

nee o
2

j. (i

e

neeo jaQ

nee o ja 
t)

nee () ja C;

ja

ja

ja

nee () j. (i

nee () ja ()
2l

neeo j.?

nee ()
2

nee o
2

nee ()
2

()
I

o
I

o
I

ja ()
2vindt u het werk te moeilijk? nee ()

I
39

HIER NIET
II{VT'LLEN

kaart 04

kode kolom

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



NrPG/rï{O 80

BIJIÀGE II -11-

a Indien u opnerkingen of Ldeeén voor
verbeteringen heeft naar aanleíding
van het hoofdstuk rFtNI(rrE', vrllt u
deze dan hieronder toeLichten?

-1

L J

HIER IEET
ITiMTIÏJ;EN

kaart 04

kode kolon
40



NIPG/TNO 80

2.

BIJIÀGE II -L2-

INSPANNING

rs uhr vrerk lichareltjk erg inspannend?

Is uw werk geestelijk erg inspannend?

Werkt u geregeld onder tijdsdruk?

Heeft u vaak te weinig werk?

rs het werk voor u vaak te vermeiend?

Heeft u geregeld Prob1eren met het
tempo of de drr:l<te van het werk?

zou u het in het werk eigenlijk kalmer
aan moeten doen?

Ileeft u in r.l* werk:

- rnoeite rnet bul<ken of werken in
gebogen Ii chaam.shoudLng

- upelte met til-len, sjouwen

- rnoeite ret zitten

- noeite met staan

Heeft u in uw werk:

- moeite met loPen

- rrceite met traPloPen

- moeite met werken in een ongemak-
kelijke lichaamshor:ding (denk bijv'
aan werken in liggende houding,
gehurkt of geknield werken, ret
de handen boven de macht werken,
enz.)

oja
1

() ja
1

() ja
IE

nee

nee

nee

()
2

()
2

()
2

nee oI

nee ()
I

nee o
I

ja ()
2

jao
2

ja ()
2

nee ()
I

jao
2

nee o
t

nee o
I

nee ()
I

nee oI

ja ()
2

ja ()
2

jao
2

ja ()
2

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
1

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

TIIER NIET
INVI,IJ;EN

kaart 05

kode kolom

20

2L

22

23

24

25

27

28

29

30

31

32

33

26



NIPG/EI{O 80

BIiIÏ,AGE TI .13-

E Eeeft u in um, werk:

- rceLte met lngespannen ktJken

- mel_te met sctrerp luisteren

- rceite met u te koncentreren
,llii

- rceite net onthouden i ,

- moeite met vereiste narnrkeurigheid

E fndlen u opmerkingen of ideeën voor
verbeteringen heeft naar aanleidlng
van het hoofdstuk TINSPAÀINING', wilt
u deze dan hieronder toelichten?

r

nee () ja () _L2
nee () ja ()

L2
nee () ja ()

L2
rEe (i i. ?
nee () ja ()

l2

-1

L J

HIER NIET
IM/T'I.LEN

kaart 05

kode kolom

34

35

36

37

38

39



NrPG,/rr{o 80

3.

BIiTTÀGE IT -L4-

FYSIEKE VÍERKOMSTANDIGHEDEN

Víerkt u meestal binnen, meestal
in de bul.tenluctrt of aftvisselend
binnen en i-n de buit-enlucht?

Heeft u een eigen werkPlek?

Is de plaats waar u reestal werkt
goed ingerlcttt?

Heeft u in het werk:

- veel hinder van kou

- veel hinder van wamte

- veel hLnder van wJ.sseling
van temPeratuur

Ileeft u in het werk:

- veel hinder van droge l-ucht

- veel hinder van vochtige lucht,
re9en

- veel hinder van tocht, wind

- veeL hinder van gebrek aan
frisse Lucht

Heeft u in het werk:

- veel- hinder van lawaai

- veel hinder van mechanische
trillingen, schokken

- veel hinder van onvoldoende
verlichting

- veel hinder van ongeschlkte
verlichting, verblindlng,
reflektie

meestal binnen ()l
meestal in de buiten- ()2
I ucht

aftiisselend binnen en ()3
in de buitenlucht

nee ()
t

nee ()
2

ja ()
2

i. (i

nee ()
I

ÍEe ()
I

nee ()
I

rEe () ja
I

nee () ja
I

nee () ja
I

nee () ja
I

nee () ja ()
t2

nee () ja ()
l2

nee () ia ()l2

nee () ja ()
l2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

()
2

()
2

()
2

o
2

HIER NIET
IM/UIJ,EN

kaart 06

kode koLom

20

21

22

23

24

25

26

27

30

31

32

28

29

33
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BI.]IÀGE IT -15-

E Heeft u in het werk:

- veel- hLnder van d,aq>, nerrel, gas

. - veel hinder van rook

- veel hLnder van stank

Eeeft u in het werk:

- veel hinder van stof

- veel hinder van vtrll, smeer

fndien u opmerkingen of ideeën voor
verbeteringen heeft naar aanleiding
van het hoofdstr:k I EYSIEKE VIERKOIT{-
STAMIGHEDENT, wilt u deze dan hier-
onder toellchten?

r

nee

nee

? iu?
? i.(i
O ja()
L2

a

neeO j.?
nee () ja ()

L2

-1

L J

HIER ![IET
IT{VT'LLEN

kaart 06

kode koLorn

34

35

36

37

38

39
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BI,JLAGE rr -16-

4. GEZONDHEID

Heeft u de laatste tijd gezondheÍdsklachten?

wordt u in uw werk gieregelil gehinderd door-
dat u zich nlet in orde voelt?

- wilt u hleronder toelichten in hoe-
verre u zich niet in orde \zoelt?

nee o ja
1

rEe (i ia

()
2

()
2

r-------- ------li!lalr

Heeft u gezondheLdskLachten
dat ze door het werk koren?

waarvan u denkt nee ()
I

ja ()
2

- wilt u hleronder toelichten welke
gezondheidsklactrten door het werk
koren?

Eeeft u weleens
kortadenigheid?

Heeft u weleens

last van benaurdheid,

hartklachten?

nee

ÍEe

nee ()
1

nee ()
I

() jao
l2

() ja ()
l2

ja ()
2

ja ()
2

Ileeft u weleens

Heeft u weleens

rnaagklachten?

buikklachten?

HIER NTET

IT{VTJLLEN

kaart 07

kode kolon

20

2l

22

23

24

25

26

27

28
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BIiITÀGE II -L7-

? j'(i
? i.?
? i.?

(i i. (i
? j'§?
O ja()
L2

? ju(i

ja ()
2

ja ()
2

jao
2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

E

Heeft u geregeld:

- klachten o\rer arren, handen

- klachten over benen, voeÈen

- kLachten over schouders, nek

nee

nee

nee

Heeft u geregeld,:

- pijn in de nek

- pijn boven in de

- pijn onder in de

rug

rug

nee

nee

nee

nee o
I

nee o
I

nee o
I

Eeeft u klachten door o\rergëvoeltghetd nee
voor be;»aa1de stoffen op het werk?

tz"E-l
- Wilt u dan toelLchten \roor welke

stoffen op het werk u overgevoellg
bent?

Heeft u vaak Last van tranende, verceide
of pijnlijke ogen?

Heeft u (eventueel met bril) vaak pnoble-
men met scherp zien?

Heeft u vaak noeite ret horen?

Heeft u weleens l-ast van duizelÍngen?

Bent u vaal< vergeetachtig?

Heeft u geregel-d hoofdpÍJn?

nee o
I

rree o
I

nee o
I

HTER NTET
TNVUIJ;EN

kaart 07

kode kolom

29

30

31

32

33

34

35

36

39

37

38

40

41

42



NIPGABIO 80
BI.'IÀGE II -18-

Voelt u zieh vaak gesParmen?

Bent u dj-kwijls PrikkeJ.baar?

Bent u vaak nerveu§?

voelt u zich vaak gejaagd?

Bent u vaak rcedeloos?

Staat u na het slapen geregeld ret een
moe gevoel oP?

Slaapt u reestaL slecht?

Komt u vaak slaaP te kort?

Gebruikt u geregeld rediciJnen?

i

Bent u de afgelopen zes naanden uet
een klacht naar een arts ge!Íeest?

Ííordt u nu behandel-d voor hoge bloeddruk?

wordt u nu behandeld voor andere hart-,
vaataandoeningen?

Víordt u nu behandeld voor longaandoe-
ningen?

Wordt u nu behandeld voor aan&eningen
van organen in borst of buik?

!{ordt u nu behandeld rzoor overgpvoelLg-
heid (allergie)?

nee ()
I

nee ()
I

nee o
I

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

ja (,

ja ()
2

ja ()
2

jao
2

ja ()
2

a

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

jao
2

ja ()
2

E

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
I

nee o
t

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
1

nee o
I

nee ()
I

nee oI

EIER NIET
NNTULI,EN

kaart 07

kode kolom

43

44

45

46

50

51

52

53

54

47

48

49

55

55

57



NIPGAT{O 80

BIiIIÀGE II *19-

E llordt, u nu behandeld voor rugaandoeningen?

Wordt u nu behandeld voor andere spier-,
gewri ctr tsaandoenlngen ?

!Íordt u nu behandel-d voor tets alhrsa

- Wilt u hieronder toelichten voor
welke andere aandoening u nu be-
handeld wordt?

Bent u de afgeJ.ogren zes naanden rrcleens nee () ja
van ur,y werk thuis gebleven wegens ziekte t
of ongeval?

IndLen u oprerkingen hebt naar aanleÍding
van het hoofdstuk TGEZONDEEIDT, wilt u
deze dan hieronder toelichten?

r

rEe (i i. ?
nee (i ir ?
neeo ía?

:

()
2

I

JL

EIER NIET
INVT,LLEN

kaart 07

kode kolom

58

59

60

61.

62

63



NIPG/ITNO 80
BIiTIÀGE II -24-

5. LEIDING EN COLLEGAI S

Vindt u de onderlinge sfeer neestaL goed
op het werk?

!{erkt u gerege}d oet wÍsselende kollegars?

Kunt u, als het nodlg is in ur werk, eert

beroep doen op één of rneer kollegars?

Ergert u zich vaak aan anderen op het werk?

lilerkt u onder telkens wisselende letding-
gevenden?

lÍerkt u doorgaans onder goede direkte lei-
ding?

Heeft de direkte J-etilLng een Juist beeld
van u in ul werk?

Houdt de dinekte leiding vol-doende reke-
ning ret rnt u zegl?

Wordt u door de direkte leidJ-ng voldoende
ondersteund in ur werk?

I{ordt het werk doorgaans biltijk verdeeLd
tussen u en de anderen?

líordt u in ur werk te veel op de vingers
gekeken?

Wordt u voldoenile oP de hoogte gphouden
van wat zlch in urr bedrijf of organisatie
afspeelt?

nee () ja
2

nee () ja
I

ÍEe () ja
2

()
I

()
2

()
I

ja ()
2

ja ()
2

jaQ
a

ja (r)

ja !)

ja c7

() i. (i

O ja()
L2

nee

nee

oI
()
I

o
2

E

nee ()
2

nee ()
2

nee ()
2

nee

nee

E ,*" I i. (i

HIER NIET
II{VL,IJLEN

kaart 08

kode kolom

20

2l

22

23

24

27

28

25

26

29

30

31



NIPG,/!l[O 80

BIJI,AGE II -2L_

! hdLen u oprerkLngen of Ídeeën voor
verbeteringen heeft naar aanlel.dLng
van het hoofdstuk TLEfDING SI I(0TIA-
GA|S!, wÍIt u &ze dair hleronder
toeliehten?

r-1

L J

EIER NIET
IT{I{T'IT;EN

kaart 08

kode kolon
32



NIPG,/T}IO 80

6.

BIiÍI,AGE II -22-

ORGANISATIE VAN HET WERK

Is het werk doorga€rns goed georganlseerd?

Kunt u voldoende overleggen over ur werk?

Heeft u vaste werkbesPrekingen?

- Lopen deze werkbesprekingen over
het algemeen goed?

- Lopen deze vergaderingen door-
ans goed?

Werkt u geregeld saren ret anderen aan
één taak of werkop:lracht?

- LooPt het sarnenwerken over het
algeneen goed?

Loopt de sanenwerking net andere afdelingen
of groepen tÍaarnee u te maken heeft in het
algemeen goed?

Wordt uvr werk vaak belemprd door onver-
wachte situaties?

rs het steeds dui.delijk genoeg wat u noet
doen?

Eeeft u vaak verschil van mening over de
kwaLitsl-t van uI^I werk?

O ja()
2L

() jao
2l

O ja()
L2

a

nee

nee

nee

Moet u in het werk geregeld vergaderen? nee () ja
t

o
2

nee () ia ()2l

nee () ia ()2l

nee () ja ()
l2

nee o Ja
2

nee () ja
2

()
I

()
I

nee ()
1

nee ()
2

nee ()
I

ja

ja

()
2

o
1

()
2

ja

EIER NIET
II\MULI,EN

kaart 09

kode koLom

20

21,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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BI.'I.AGE rI -23-

E Wordt u in het werk geregeld gehinderd door
gebreken in het rryerk van and.eren?

E [Íordt uw werk vaak bemoeilijkt door afirezig_
heid van anderen?

neeo j.?

jao
2

nee o
1

Kunt u in het werk meestal beschikken over
voldoende (hu1p)niddelen? (Denk aan gereed-
schap, machJ-nes, apparatuur, kantoorbeno-
digdheden, komunikatLe- en trans;rortni.d-
delen enz.)

nee o ja
2

Ztjn de aanwezige (hulp)niddelen reestaI
goed genoeg?

Kunt u in het werk meestaL beschikken over
voLdoende gegevens en infornatie?

ZJ-jn de beschikbare gegevens meestal goed
genoeg?

ja ()
I

IndÍen u opnerkingen of Ídeeën voor
verbeteringen heeft naar aanleidJ.ng
van het hoofdstuk TORC,ANISÀTIE VAIiI
HET WERKT, wilt u deze dan hieronder
toelichten?

r-1

L

o
I

ja ()
I

jao
t

nee ()
2

nee o
2

nee o
2

E

J

HTER ![IET
rNI/ULLEN

kaart 09

kode kolon

32

33

34

35

36

37

38
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BIiI.AGE II -24-

7. VOORZIENINGEN

E Kunt u Ín urp bedrtjf bij iemand terecht nee O ia Q
voor goede hulp bij probJ-emen van uzelf 2 L

of van anderen?

Indien er een personee Is firnktlonarls
of afdelincl Personeelszaken is

()1jaZljn r:rr ervaringen Det de afdeling
personeelszaken grunstig?

- WiLt u eventueel hieronder
uw ervaringien toeJ-ichten?

ffiJfsarts of een be

drL j fsqeneeskundigp- dÍenst' ls
Zijn rNr ervaringen Eet de bedrl-Jfs-
geneeskundige dlenst grunstlg?

- Wilt u eventueel hieronder
ur ervaringen toelichten?

nee q1z

geen ervaring ()3

ol

r--------rllrriliririririrara|---------

ja
nee ()2

geen ervaring ()3

I
I
I

HIER NIET
I}[vt,tLEN

kaart 10

kode kolom

20

21

22

23

24



NIPG/ïT{O 80

BIJLÀGE TI -25-

fndien er een bedrLJfsnaatschappel§
nerker of afdeling bedrtjfstraa

lÍik werk Ls

ZiJn rnr ervarÍngen ret de afdeling be-
driJ fsnaatschappeliJk werk grr.rnstig?

- !{Í1t u eventueel hieronder
uw ervaringen toelichten?

ja
nee

geen ervaring

or
o2
()3

I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I

Zí)a er gevaarliJke stoffen in uw werk? nee o ja ()
2

- WiIt u hÍeronder toelichten welke
gevaarllJke stoffen er in tnr werk
zJ-jn?

r------
I
I I

I
I
I

1tilrtil ______ __-l

Vereíst un werk dat u voor rnr eigen vei-
Iigheid bescherntngsulddel_en gebruikt?

- ZiJn deze persoonliJke bescher-
mlngsmiddel-en in orde?

nee () ja
1

()
2

nee () ja (i

HTER NIET
IIWULI.EN

kaart 10

kode koLom

27

28

25

26

29

30



NIPG/TI{O 80
BIiIIÀGE II -26.

E Vindt u dat het verder in orde is met nee Q ia Q
de veiligheid in het werk? (oent< bijv' 2 I

aan voldoende veíligheidsrzoorzleningen
op gevaarlijke pJ-ekken waar u komt,
waarschuwingssigrnalen, vluchtlre gen,
instnrkties, ..-..)

indien nee

- t{ilt o nf"tordJr toe}l-chten
wat niet in orde ís net de
veiligheid in het werk?

rlra!iriL_-------

E

rnaten er een vetligheids
of een veiligheias-4rglP!-rs

Zijn uw ervaringen met het bureau be-
ilri j f sve J-Iigtreld grr:ns tig?

- wilt u e\rentueel hieronder
uw ervarLngen toelichten?

ja
nee

geen ervaring ()3

()r
112

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t__ _-

I
I

I

Vereist uw werk speciale werkkleding? nee O ia ?

deze werkkl-eding in orde? nee () ia Q2l
l,"E-l

.IS

EIER NIET
IN/UI,LEN

kaart 10

kode kolom

31

32

33

34

35

36
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BIJI.AGE II -27:

E ZtJn cle sanitaÍre voorzLenÍngen (rrc's,
wasgelegenhetd) : Ln orde?

E ZlJn de kleedrulmten (garderobes) Ln orde?

r Zijn de kantinevoorzienÍngen (ruimte,
drank en eten) in orde?

rEe o
2

nee o
2

nee ()
2

i. (i

jao
I

ia (i

Indien u opnerkÍngen of ideeèn voor
veràeteringen heeft naar aanleJ.dLng
van het hoofdstuk |\TOORZIENIN@N,,

wLlt u deze dan hieronder toelichten?

rl

JL

ETER NTET
IN\/IILLEN

kaart 10

kode koLom

37

38

39

40
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8.

BIJÏÀGE II -28-

V{ERK - PRIVE

vinilt u het reízen tussen huis èn werk
Uezwaalrttita

Zijn er oustandigheden IN ulv werk dLe
een ongunstige lnvLoed h&ben op uw
privéleven?

Zijn er omstandigheden BUITEN utrv werk-
situatie die u zo bezígtrouden dat ulv

werk eronder liJdt?

nee ()
I

jao
2

nee () ja ol2

nee () ia ()l2

Indien u opmerkingen of ideeën voor
verbeterÍngen heeft naar aanleidlng
van het hoofdstr:k rYÍEnK - PRIVÉ' , wllt
u deze dan hieronder toelLchten?

r'.1

JL

HIER NIET
I!{VT,LI,EN

kaart 11

kode kolom

20

2t

22

23
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BIiTI.ÀGE II -29-

9. WERKKRING

Voelt u zich in dit bedriJf voldoende
gewaardeerd?

Wordt dit bedrlJf goect geleld?
},!

Indien er een ondernemingsraad of ee
Lijksoortiq overlesorsaan is

Werkt dit overlegorgaarl goed?

Is dit voor u een goed bedrtjf on in te
werken?

Biedt deze lrerkkrJ.ng voor u voldoende
zekerheLd?

I{ordt u 1n dit bedriJf btLltjk behandeld?

Vindt u r:lr belonLng in overeenstemi.ng
Eet het r,uerk dat u doet?

Zijn urv vooruitzichten bij deze werk-
gever goed?

Verwacht u binnen afzienbare tiJd ongun-
stige veranderingen voor uzelf in het
werk?

nee ()
2

nee o
2

ja cf

Ja ()
1

nee ()
2

ja ()
I

nee ()
2

nee ()
2

nee ()
2

nee ()
2

nee ()
2

nee ()
I

jao
I

ja ()
I

jao
I

ja ()
I

ja ()
I

ja ()
2

{I

Denkt u er de
werk te zoeken
drijf) ?

laatste tijd over om ander
(binnen of buLten het be-

nee o
I

ja ()
2

HIER NTET
INI/I,IJ;EN

kaart 12

kode koLon

20

2l

22

23

24

25

27

28

26

29
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E Indien u oprerkingen of ideeën voor
verbeterLngien heeft naar aanleLding
van het hoofdstuk TWERKKRINGT, wilt
u deze dan hieronder toelichten?

rl

L J

EIER NIET
INVIJLLEN

kaart 12

kode kolom
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10. sLor

BfirLAcE II -31-

de gunstLgste kanten \ran
bedrtJf,?

WeLke vindt u
uw nerk in dl.t
t---------
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t_ ________

T

I
I
I
I

------J

c llelke vindt u de ongnrnstJ.gste kanten van
u* uerk tn dLt bedrijf?
F------

I
I

Ii
I _____l

r A1 net aI, vlndt u nu zeLf dat u 9oed, gged ()l
redelLJk, natig of nLet goed zÍt ret
rxr wer*? 

Yvss a+e EL redeliJk ()2
matig ()3
niet goed ()4

EIER NIET
rNvu[tEN

kaart 13

kode kol-om

20

2t

22
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ZLt u in verband ret, u!il werk oP dit
rnorrEnt ret een Probleem, klacht of
vraag waaro\rer u ret Lemand wilt pra-
ten?

van de leiding:
direkte chef

afdelingschef

direktl-e

- personeelsfunktionarls

- bedri J fsarts/bedri J fsgieneeskundige
dLenst

- bedri J fsmaatschapg»elijk werk

- veiJ.igheLdsadvlseur

- iemand van de ondernemingsraad

- één van de redewerkers van het
NIPGAI{O

- anders, nI.

nee o ja ()
t2

l""Ta-l
- ienand

o
É
É1
El

B
8
B
H
Él

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
1

rEe ()
I

nee ()
1

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
I

nee ()
1

nee ()
I

ja ()
2

ja ()
2

jao
2

jao
2.

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

ja ()
2

HIER NIET
ITiMT,LLEN

kaart 13

kode kolom

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



BIJLAGE III -1.

TEST-HERTEST GEGEVENS

Test-heitest,per vraag van een korte versie van de vragenrijst naar / Ihet frrnktioneren in de arbeidssituatie, bij bedrijf 14 (n = 60) 
--- /Z--nu /-/<t/

inhoud vraag (beknopte weergave) grestand.aardiseerde k.ppa1) tekentoets2

heeft u werk dat bij u past
loopt uw werk meestal groed
heeft u genoeg zelfstandigheid
wordt u veel op de vingers gekeken
beloning in overeenstemmÍng met werk'-'öndertinge sfeer goed
na werk vaak erg moe
meestal plezier in het werk
zet problemen makkelijk van u af
werk meestal boeiend

. Gnriing vaak verknoeid.
ergert u zich aan anderen op werk
vaak strubbelingen op werk
gaat werktijd snel voorbij
is er vold.oende overleg

r.--' wordt u in bedrijf billijk behandeld

4.17
.t9

3. 81
4.81
5. t4

.24
5.81
4. 85
4.62
5. 31
4.56
3. 35
2.19
4.8t
6.18
2.72
5-t4

.00

.00
- .41

.00
1. 33

.50

.89
-.7 t

-1.33
.00
.41

1.87
-.50

.00

.00

.60
2.O4+*aatste tiid idsklachten

werk gehinderd door niet goed voelen
werk lichamelijk erg inspannend
wgrk geestelijk erg inspannend- loopÈ iret hoofd u vaak om bij werk
zou u het kalner aern willen doen
heeft leiding goed beeld van u en uvÍ werk
wordt er goed leiding lles;even
wordt d.oor lej-ding iets gedaan met ideeën

4s werk d.oorgaans goed greorganiseerd
uï, rderk bemoeilijkt door gebreken werk van anderen
kunt u over vereiste middelen beschikken
wordt u voldoende op de hoogte gehouden

_|eeft u een goede werkruimte/ Èeeft u hinder van de werkomstandigheden
is veiligheid in orde?

5.74
5.79
4.54
4.75
3.88
4. 55
4.95
5. 36
3.74
3.81
1 .30
4.90
1.20
3.56
3. 53

1. 15

-. 50
.00
.89
.35
.00

1.58
.35

1.44
.00
.76

1 .58
.80
.35

1.58
__::B1g!_u_!ersghq_\ree1. hulp of behandeting klachten L.gg 2.2L-----gàem weir én priv5-@ --**_--**-:-7--

)-s dí1c een goed bedríjf/organisaÈie om in te werken- biedt deze werkkring u voldoende zekerheid
zi.jn uw toekomstverwachtingen gunstig
vgelt u zich in uw werk gewaardeerd

hoe goed vindt u zelf dat u het werk doet
ziÈ u groed met uw werk 3)

3. 88
5.61
3.91
4.8t

3. 30
4 .77

.35

.00
1.11
.67

.60
1.66

1)

2)

Indien kappa groter is dan 1.96 (bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van\
58) , dan is de waargenomen mate van overeenstemming serieus te nemen . .../ ./../' /Lil
rndien tekentoets een waarde oplevert die groter is dan 1.96 dan is 

\ rrr,-,er een verschuiving opgetreden 
) .4re

Kodes: 1=goed; 2 = redelijk; 3 =matigi 4= nietgoed. /hZ-
Herkodering: t = Oi 2, 3 en 4 = 1. 

/ ,4;f

3)
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inhoud vraag (beknoPte weergave) gestandaardiseerde kapPa

heeft u werk dat bij u Past 8'77 t '79
heeft u voldoende zelfstandigheid 7 '94 '00
wordt u op de vingers gekeken 5'25 '00
betoning in overeenstei-ing met werk 9'35 t'22
onderlinge sfeer goed 6'53 '95
na werk erg moe 8'34 l'2t
na oPstaan nog moe 8'24 1 '06
plezier in het werk 7'58 '41
werk boeiend 7.60 -.27
ergert zich aan anderen 6'41 '75

-gaat 

werkti jd snel 7 '95 ' 00

is er voldoende overleg 6'02 '27
door organisatie billijk behandeld 7'LG 1'05

-LrÍezondheidskrachten 
8.71' 2'003

-:-ËóEïèmeil-m6-öÍuFge 

or-Eempo -ffi
-à-,-r -i^--t ,;l^a+ ni a# i n arÀa rraa'l an 8.22 1 .51--genrnderd door niet in orde voelen

werk lichanelijk erg inspannend 4'50 '00
werk geestelijk erg inspànnend 7 '67 '27
hoofd loopt om 8'03 '35

. zou het kalmer aan willen doen 7 '49 '52
Hi.r-- -^^à L^^1,{ an rrw wark 7.03 .25lej-ding goed beeld van u en uw werk

werkt u ànaer goede leiding 7 '35 L '2t
is het werk goed georganiseerd 6'43 l'34
voldoende invloed op werkwijz'e 5'47 '24

- 
hinder sebreken werk anderen 9.1: ?'91€-

ffi"níöAe16r; 5.05 1.06

veiligheid in orde 8'60 -'35
gezondheÍdsklachten toegeschreven aan werk 7 '70 '87
invloed van werk oP Privé 8'89 '89
invloed Privé oP werk 7 '67 1 '50

fieae orlanisatie om in te werken 5'06 '00
werk biedt voldoende zekerheid 6'86 '32

/ toekomstverwachtingen gunstig 7 '49 1 '03

,.\1)' voelt u zich in werk gewaardeerd 7'85 '00
8 .71 1 .33

Test-hertest per vraag van een korte versie van de vragenlijst naar het I

funkt,ionerenindearbeidssituatie,bijbedrijf15.l/.x.-+.,

tekentoets2)

(--*- ai met aI hoe goed zit u3)ry
1)

2) Zie noten

3)



BULAGE IV -1-

FREKÍ{ENTIES PER VRAAG1 ÀIAJAR lrYPE ORGAI.IISATIE (INDUSTRIEEL EN DIENST-
vERLENEND/aourursrRATrEF) EN LEEFTTJD, rN pRocENTEN

VRAAGSTELLI NG

(beknopte weergave)

-geslacht vroral
-lager ondenvijs2
-lager algemeen vormend
of beroepsonderwijs2

-mi ddelbaar (beroeps-)
ondenri js 2

-hoger (beroeps- )onderwi js
en akademisch2

-heeft voor werk onvoldoende
schol i ng

-heeft voor werk onvoldoende
ervari ng

-dagdienst zonder meer3
-2-pI oegendi enst 3

-3-ploegendienst3
-ander soort dienst3

-vindt soort dienst ongunstig
-werkt geregeld over
-vindt oververken ongunsti gh

-1ei di n ggevend (bedri j fsopgave

-werk niet passend
-onvoldoende ze1 fstandi ghei d
-werk niet even te onderbreken
-in werk onvoldoende afwis-

sel. i ng

-onvoldoende kontakt met
anderen

-werk rnestal niet boeiend
-rcestal geen plezier in werk
-werktijd rneestal niet snel
voorbi j

-werk te eenvoudig
-werk te moeilijk

-werk lichanplijk erg
i nspannend

-werk geestelijk erg
i nspannend

-werkt geregeld onder tijds-
druk

-vaak te weinig werk
-werk vaak te vermoeiend

-geregeld problemen rnet
tempo, drukte

-zou het in het werk kairpr
aan moeten doen

-moeite ÍrEt buigen of bukken
-moeite Ínet tillen of sjouwen

-moeite ret zitten
-moeite Ínet staan
-moeite met lopen
-moeite met traplopen
-moeite nnt ongemakkelijke

I i chaamshoudi ngen

-moeite met ingespannen
ki j ken

-moeite rnt scherp luisteren
-moei te Írpt koncentreren
-moeite ret onthouden
-moeite mt veÍeiste nauw-
keuri ghei d

7.3 7.3 7.2
11.9 9.3 9.0
5.3 8.3 6.2
6.6 23.4 L2.?
5.6 13.3 6.6

8.7 11.1 10.0

7,9 17.8 11.0
t2.4 13.9 15.6
11.1 19. I 14.1
5.8 5.5 6.9

8.2
t7.9
40.3

32.7

9.0

t7.0

8.2

85 ,6
4.5
3.6
6.3

7.2
23.3
47.5

13.4

13.3
9.0

16.6
18.5

6.1

40.9
15 .0
11. 1

25.8
3.2

28.6

4?.5

45.0

?0.3
37.2

16 .6

27 .6

19.5
2t.7

41.9 21.7
3.7 9.0

14.0 5.8

62.5 56.4

19.9 28.8

36.8 39.3

11.4 9.2

79.t 58.2
0.0 0.0
0.7 0.0

20.1 41.8

5.3 4.9
2L.4 40.4
55.4 52.3

9.6 26.8

24.2 6.9
12.0 5.2
ts.2 t7.5
24.2 t2.3

8.9 10.5

31.5 22.L
15.5 7.4
9.7 4.0

31.8 18.5
2.3 2.7

9.8 L7 .2

49.? 57.7

48.0 64.5

31.1 33.6

13.4 12.3

14.9 2t.3

3.9 6.7
9.2 13.5

17.5 27.3
5. 3 6.2

17.5 ll.8
53.5 57.6

23.7 24.4

17.3 32.3

2.7 f.i

77.7 70.7
0.0 0.0
0.0 0.3

22.3 29.L

5.6 5.2
20.9 28.4
55.0 56.7

32.5 22.6

10.7 13.8
5.4 7 .5
8.0 14.1

12.7 16.4

6.2 8.8

28.3 27.0
12.0 11.4
t0.7 7.8

17.6 22.7
3.6 2.8

t?.4 13.4

60 .2 55 .6

33. 3 5t .7

41.4 34.9

18.6 14.5

45.5 26.1

14.3 7 .8
17.3 13. 1

7.5 3.6
7.2 21.3

50.3 43.7

37 .6 27.7

4.8 7.3

15.8 12.7

16.2 4.3

91.8 88.8
3.7 5.5
3.? 4.6
1.4 1.1

3.9 8.6
25.0 26.7
38. 0 

'16 
.6

3.0 L5.2

t9.7 11.1
14.2 7 .5
16.1 ?t.4
23.9 16 . 5

6.2 5.3

5 i.5 40. 8
19.0 15.5
14.3 11.5

31.4 24.4
1.3 3.5

33.? 30.4

34.7 44.1

47.1 45.3

16 . 9 23.6
31.1 36.8

15.0 t7.2

15.8 2s.5

15 . 9 21.2
15. 1 23.8

5. I 6.9
10.4 L2.9
?.6 4.8
3.6 5.9

?8.5 27.3

13.5 14.0

10.6 1.4.7
18.8 t't .4
13.0 11.6
10.4 9.8

1.0 4.4
37.1 20.3
42.7 46.0

14.2 27.7

6.1 6.0

12.9 14.0

1.8 8.2

83.7 88.5
7.5 5.3
5.4 4.3
3.4 1.8

11.3 7 ,5
13.4 22.3
63.2 45.5

19.3 11.6

6.6 L3.2
4.8 9.3

13.4 L7.L
t4.7 18.9

4.9 5.6

36.1 43.7
11.6 15.8
8.4 LL,7

2L.8 26.5
5.8 3.3

31.1 31.7

42.4 39.9

38.3 44.0

2t.5 20.3
47.7 37.7

19.8 17.1

47.9 27.9

31.0 21.7
35. 1 23.4

2443
2428

100.
99.4

2317
2357

503

2443

23t6
?390
2383
2382

100.0

94.8
97.8
97.5
97.5

96 .5
91.5

98.7

93.9
94.4
95.2

94.0
94.6

96.8

95.7

92.L

92.9
96.3

24LL

2294
2306
2325

2§8

2364

2399

96.9

96.

97.

97.3

93.9

96.2
95. 3

94. 3
95. I
95 .6
96 .5
91.2

97.0

96.9
97.0
96 .8
95.4

5.4
13.4
5.3
9.8

25.6

15 .0
t7.8
14.8
9.9

7.0
5.4
5.4
9.1
3.1

l0 .6

9.1
20.6
13.5
9.2

2297
23tL

2§4

2339

2249

1892
2353

2376

2295

?351
2327

2§4
2323
2336
2357
2228

2370

?367
2370
2364
2355

7.0 6.2
21.8 14. 3
9.4 5. 1

21.8 9.3
32.9 29.3

22.2 16.1

24.7 15 . 8
18.7 18.3
21.6 14.9
11.3 10.5

DIENST + AtllIN (f) TNDUSTRTEEL (Í)

15-34 35-49 50-65 totaa 15-34 35-49 50-65 totaal
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VMAGSTELLING
(beknopte weergave)

-werkt overuegend binnen3
-werkt in de buitenlucht3
-werkt afwisselend binnen
en buiten3

-heeft eigen vaste werkP'lek
-werkplek niet goed ingericht

-veel hinder van kou
-veel hinder van warmte
-veel hinder van wisselingen
in temperatuur

-veel hinder van droge lucht
-veel hinder van vochtige

1 ucht of regen
-veel hinder van tocht of
wi nd

-veel hinder van gebrek aan
fri sse I ucht

-veel hinder van lawaai
-veel hinder van trillingen
of schokken

-veel hinder van onvoldoende
verl i chti ng

-veel hinder van ongeschikte
verl i chti ng

-veel hinder van damP, nevel
of gas

-veel hinder van rook
-veel hinder van stank
-veel hinder van stof
-veel hinder van vuil of sreer

-laatste tiid gezondheids-
kl achten

-in werk gehinderd door niet
in orde voelen

-gezondhei dskl achten toege-
schreven aan werk

-last van duizelingen
-vergeetachti g

-geregeld hoofdpiin
-vaak gespannen

-dikw'i j1s prikkelbaar
-vaak nerveus
-vaak gejaagd
-vaak moedeloos

-staat geregeld moe oP

-slaapt gewoonl ijk slecht
-komt slaap te kort
-gebrui kt geregeld medi ciinen
-last van benauwdheid of
kortademi ghei d

-wel eens hartklachten
-wel eens maagklachten
-wel eens buikklachten
-wel eens klachten over
armn, handen

-wel eens klachten over
benen, voeten

-wel eens klachten over
schouders of nek

67,6
?.9

?9.5

42.4
32.4

19.3
21.0
42.7

26.6
10.6

37.5

42,9

44.5
12.0

18.4

12.0

20.4

2L.4
29.2
28.8
24.1

31. 7

?4.5

28.4

16.3
15 .9
Lt.4
32.4

21.5
28.5
28.7
19.4

2t.0
72,3
16.6
20.4
16.8

82.8 70.3
1.5 3.2

t5.7 26.5

9.7 17.5
19.7 t2.0

22.5 L?.0
26.9 19.?
27.7 18.4

38.9 27.3
10.0 6.8

25.8 16.8

37.7 25.3

22.? i3.8
6.8 1.3

9.8 4.s

12.9 4.6

2.3 2.0

8.5 8.1
8.5 4.7
6.2 4.6
3.8 ?.0

20.3 24.0

14.2 14.7

24.6 14.3

17.3 18.3
19.8 12.8
2?.9 14.6
30.4 32.9

20.0 25.0
37. 5 26 .5
23.0 2t.9
37 .9 4i.8

31.1 21.9
9.8 20.7

21.8 20.0
i9.9 ?9.0
14.3 14.7

14.4 11.8
9.7 9.6
8.8 9 .7
3.7 10.3

10.5 7.1

14.0 14.2

85.7 78.8
0.9 2.0

13.4 19.2

7.2 t2.0
4. 1 L2.4

9.8 14.8
17 . 3 2L.2
13. 6 20 .0

31.8 32.5
4.6 7.3

14.5 L9.2

36.7 32.6

8.3 15.2
0.9 3.0

2.7 5.8

7 .2 8.1

3.6 2.6

7,L 7.9
7.t 6.6
7 .L 5.8
1.8 2.5

47.7 29.4

23.0 16.9

?-4.3 20.6

t7.4 77.7
22.0 L7.7
16.1 17.8
43.8 35.1

25.0 23.3
41.1 34.2
32.7 25.4
27.8 36.6

15 . 5 23.2
20.9 t7.L
26.8 ?2.5
49.1 31.5
2L.2 16.4

17.0 14.1
7.2 9.0
9 .2 9.3
16.8 9.9

19.s 11.7

?0.4 ls.8

61 .6 64.0
2.8 2.8

35.6 33.?

43.9 47.5
45.1 34.0

24.7 ?1.3
24.3 20.3
52.8 49.6

24.4 24.6
LL.z 12.7

46.5 43.6

51.1 45.8

57.8 52.5
14.8 15.5

24.4 22.2

14.5 11.8

28.9 23.6

33.3 2L.2
39.3 3?.5
39.4 30.4
35.8 27 .5

20.0 30.6

16.6 24.1

27 .0 30 .2

13.1 L2.7
14.9 L2.l
17.3 18.5
?7.5 31.3

18.8 21.4
22.7 25.6
?5.9 28.6
17.4 ls.2

21.0 16.8
6.2 10.3

13.6 14.1
9.3 16.4

13.0 14.3

2.8 5.9
18.2 18.0
11.5 i1.5
6. 1 8.6

L2.0 L5.7

10.2 20.0

72.5 65.4
3.6 3.0

23.9 31.6

55.9 48.5
25.9 36.3

L2,9 20.3
17.0 21.0
§.7 47,3

27.7 25.4
9.8 11.3

3L.2 41.4

35.3 45.0

37.4 50.5
10.6 13.9

14.8 2t.0

1i.8 12.9

L7.9 24.1

14.3 24.2
27 .5 33.8
28.5 33.5
19.0 28.5

50.9 32.1

41 .5 26 .t
34.0 30.0

24.0 16.0
20.6 15.5
15.8 17.3
38.7 31.9

24.2 2t.l
36.3 27.4
35.0 29.3
14.6 15.9

?4.4 20.5
19.9 11.4
19.5 15.4
3?.8 18.1
25.6 16.9

2386
2086

2Lts
2L04
2294

2221
2150

2252

2283

2338
2255

2296

2237

97.7
85.4

85.6
86. 1

9 3.9

90.9
88.0

92.2

93.5

8.2
17.L
11. 4
10. 1

16.3

18.2

14.3 7.0
20.6 18.8
t2.8 11.8
18.0 10.1

27.0 17.3

29 .6 18.7

2281

2276
2320
2327
2 301

2391

2394

2320

2383
23s9
238o
2354

2354
2353
2349
2359

2§9
2 383
2 381
2400
2398

237?
2394
2 385
23§

2336

2344

94.0

91.6

93.4

93.2
95.0
95.3
94.2

97.9

98.0

95 .0

97.5
95 .6
97,4
96 .4

96 .4
96.3
96.?
96 .6

97,0
97 .5
97.5
98.2
98.?

97.1
98.0
97.6
95.6

95 .6

9s .9

TNDUSTRTEEL (%)DIENST + ADÍi,IIN (Í)

15-34 35-49 50-65 totaal15-34 35-49 50-65 totaal



BIJLÀGE IV -3-

VRAAGSTELLING
(beknopte weergave)

-geregeld pijn boven in de
rug

-geregeld pijn onder in de
ru9

-overgevoel i g voor bepaalde
stoffen werk

-Iast van ogen
-problemn ret scherp zien
-moeite ret horen
-bi j arts geweest mt klacht

nu onder behandeling voor:
-hoge bloeddruk
-hart- of vaataandoening
- 1 ongaandoeni ngen
-aandoeni ngen inwendi ge
organen

-a1 lergie
-rugaandoeni ngen
-andere spier-, gewrichts-

aandoeni ngen
-andere aandoeningen

-laatste half jaar thuis ge-
bleven wegens ziekte of on-
geval

-geregeld wisselende ko1 Iega's
-onderlinge sfeer niet goed
-kan geen beroep op kollega's

doen
-ergert zich vaak aan anderen
op het werk

-wi sse lende 1ei dinggevenden
-geen goede dagelijkse leiding
-dagelijkse leiding geen juist
beeld van werker en werk

-dageli jkse Ieiding onvoldoen-
de reken'ing mt wat werker
zegt

-Ieiding ondersteunt niet
genoeg

-werk wordt niet billijk
verdee l d

-wordt teveel op vingers ge-
keken

-wordt onvoldoende ingelicht

-kan onvoldoende overleggen
over werk

-heeft vaste werkbespreki ngen
-werkbesprekingen lopen niet
goed4

+noet geregeld vergaderen
-vergaderingen lopen niet

goeda

-werkt geregeld samen met
anderen

-samenwerking loopt niet goeda
-samenwerking andere afdel in-
gen niet goed

-werk niet goed georganiseerd

9.4 12,4 10.0

20.5 26.t 22.6

6.7 6.4 5.5

2t,2 26.5 23.r
26.3 37.5 28.3
8. 3 14.9 LO .2

48.0 60.4 51.6

32.3 39.1 26.O
10.3 13.0 9.3
7.L 21.7 9.5

76.7 13.0 14.5

10.3 25.0 t7 .9
20.0 20.0 15.5
23.3 L7.4 19.5

54.8 62.1 64.5

N.2 38.0 38.1

37.6 31.8 31.2
28.4 17.0 27.7
L?.1 7.4 10.8

38.5 28.4 36.9

L?.3 4.5 10.0
36.8 18.8 33.1
38.7 37 ,0 N,7

36.5 19.6 28.9

13.7 5.8 10.1

19.1 8.5 15.8

6.5 4.4 7.2

34.9 39.0 36.3

24.0 13.8 r8.7

78.7 80.6 77.9
12.0 7.7 14.0

62.7 51.3 55.8
t8.7 14.3 20.6

73.4 67 .5 69.2

10. t 4.0 8.2
22.6 6.9 16.5

27 .9 15.0 25.9

7.4 9.1 72.8 9.4

19.8 27.8 30.8 25.4

22.2 L2.8 L2.8 16.5

15.3 t2.4 19.3 15.5
5.2 11.4 19.5 LL.2
8.9 13.8 26.7 15.4

48.9 53.7 53.5 54,2

8.5 18.3 34.1 22.6
5.7 9.8 29.2 17.1
7.0 7.4 8.8 7.9

12.5 14.3 17.8 15.3

16.4 14.1 15.5 L5.2
18.3 28.6 30.7 27,L
28.5 26.3 29.6 28.2

60.3 45.5 47.t 50.0

61.2 50.2 50.6 54.6

s0.2 40.0 36.9 43.1
29.8 23.8 L7.9 24.5
7.t 6.5 6.6 6.7

38.7 35.4 32.9 35.0

23,4 20.1 13.8 19.6
33.6 27,8 19.0 27.6
39.0 30.3 21.8 31.3

40.7 32.0 2L.2 32.4

36.0 26.t 15.5 27.L

31.2 19.7 10.5 2t.9

10.8 5.2 2.5 6.7

49.4 44.0 40.1 45.1

24.8 2t.3 13.6 20.5

15.1 22.3 §.7 23.4
6.2 6.7 6.7 6.6

6.1 14.9 15.5 tt.6
31.8 19.4 6.3 17.1

68.4 63.0 62.4 65.0

4.4 6.2 4.3 5.0
3s.2 26.5 t7.4 27.s

58.5 50.2 33.0 48.8

9.5

25.0

16.0

16.8
14. 1

14. 5
53.7

23.0
16.3
8.0

75.2

15 .5
25.9
?7.2

5?.1

51.9

41.6
25.0
7.4

36.2

18.0
28.5
3?.8

31. 8

24.2

20.9

6.7

43. 6

20.2

30.4
9.0

19.0
18.8

65,7

5.5
25.7

45.0

8.8

22.2

3.1

22.6
23.0
8.3

48.5

4.3
4.3
0.0

13.0

?0.0
8.3

76.7

75.8

47.0

23.1
35.6
12.0

42.0

11.9
40.5
46.2

27.9

9.3

17.5

10 .4

35.7

16 .5

75.2
?L.L

51. 5
28.4

65.7

9.4
17.?

33. i

2239

2 355

2062

9 1.5

96.4

u.4

97.6
97.7
98.1
74.7

28.
28.2
28.
28.2

26.7

97.6

94.1

2385
2387
2396
1824

696
689
684
690

683
698
688

28.0
28.6
28.?

653

238r'.

2300
2341
2378

2329

2379
2236
225t

2243

2269

2227

2372

2§6

2328

2244
656

2§9
430

2367

1478
226L

2287

95.
97.

95.

97.4
91.5
92.1

96 .9

95.0
9?.6

93.6

91

92.9

91.2

97,L

94.4

95.3

91 .9
96.0

97.0
95.

DIENST + AII.IIN (Í) TNDUSTRTEEL (U)
=ÉOPèctnÉ
lrJ (,d,v

15-34 35-49 50-65 totaal 15-34 35-49 50-65 totaal



BTJI,AGE IV _4-

VRAAGSTELLI NG

(beknopte weergave)

-werk vaak belenmerd door on- | 53.4
venvachte situaties I

-niet steeds duideliik wat | 17.9
werker moet doen

-vaak verschil van rening over | 13.8
kwaliteit van het werk

-last van gebrekkig werk van I 36'2
anderen I

-werk bemoeiliikt door af- | 21.4
wezigheid anderen

-kan niet beschikken over vo)- | 19.0
doende hulpmidde'len

-hulpmiddelen niet goed genoeg | 19.4
-kan'niet beschikken over | 20.7
genoeg gegevens I

-beschikbare gegevens niet | ?2.8
goed genoeg

-kan niet goed terecht voor I 18'0
hulp bii klachten of Problemen I

-ervàringen met Personeels- | 24,6
funktioiaris ongunstigs I-:ï:ï:9.. met bedriifsarts on-i 8'6

40.8 45.0

13.7 16.4

40.8 42.1

31.5 25.8

10 .6 13.?

t2.3 t4,2
18.? t7.6

18.5 20.0

10.2 18.7

15.s 2?.3

17.8 14.8

t2.8 20.0

40.4 42.3

L2.5 14.4

36.4 40.1

26,L 27 .8

8.4 11.0

5.8 11. 3
16.5 L7 .5

t7.L 18.7

7.I 12.6

16.7 18.3

6.5 12.4

7.4 13.0

4.5 5.8

0.0 ?3.8

14.3 18.8

2.6 6.2

0.0 4.0
5.5 rL.2

8.1 9.4
4.5 8.7

4.5 8.5
L7.3 25.4

8.9 9.s

30.3 34.0

9.5 6.5

8.3 9.2

8.6 9.9

41.7 4?.1

44.9 43.9

8.0 10.6

13.1 29.4

60.2 56.4

22.5 t7.6

L7.4 13.7

38.4 39.1

20.3 18.2

28.1 17.3

27.4 20.5
24.7 22.9

27 .0 26.1

?1.3 2L.4

25.6 31.9

15.2 6.2

11.8 9.7

33.6 31.5

62.7 49.4

8.1 6.4

26.7 18.4
19.8 13.9

42.3 32.4

11.3 9.7
L7 .0 13.6

11.1 10.0
22.s 16.1

6.3 9.5
?L.5 20.2

7.? 6.7

61.1 49.4

44.2 39 . 7

38. I 31.6
i8.5 11.0

8.8 6.6

18.6 ls.6

42.3 46.2

s6 .0 51. 7

14.5 19.7

31.8 16.7

47.8 55.6

14. i 18.6

8.7 13.8

26.7 35.4

20.t 19.6

13.3 20.6

11 .9 21.0
14.5 21.3

15.7 23.6

L3.? 19. I

21.6 26.5

3.0 8.1

5.3 9.0

?7 .8 31. 3

40.9 52.0

1.4 6.1

11.0 19.9
5.6 14.0

26.7 34.8

7.2 10.0
8.1 13.4

6.8 9.6
8.0 16.s

10.7 8.5
16.5 19.7

6.3 6.7

36.8 50.6

26.4 37.9
?0 .9 31. I
8.4 13.2

3.0 6.5

2326

2367

1959

2 316

L772

2340

2308
2308

2247

2225

1205

1414

869

1908

2355

1033

2238
1646

95.2

96 .6

96.2

94. I
72.5

95.8

94. 5
94. 5

92.0

91. 1

49.3

57.9

35 .6

93.7

96.4

98.3

91.6
80.8

96 .6

98.7
97.2

94.6
92.4

-:illillttt meE oeorrJrsarfs oÍrl ö'o

-érvariígen met bedriifsmaat-- I 9.7
schappeliik werker ongunstis) 

|

-er ziin gevaar'liike stoffen in | 31.3
het werk I

{oet beschenningsmiddelen | 44.6
dragen I

-besèhermingsmiddelen zijn niet | 6.5
in orde4 |

-veiligheid in vrerk niet in ord{ 19.7
-ervarïngen vei I igheidsfunktio- | 14.0
naris ongunstig5 

I
-werk vereist speicale werk- |,29.9kleding I

-rià.liïÉaing is niet in ordea I g.t
-sanitaire voorzieningen n'iet | 13.1
in orde I

-kleedruimten niet in orde I 9.5
-kantinevoorzieningen niet in | 15.2
orde 

I

-reizen huis-werk bezwaarliik I a.S
-werk ongunstige invloed op | 

20'6

-Bi]ÏË ,.n*rtise invloed op | ,.,
ive rk 

I

-in bedrijf onvoldoende ge- 147-9waardeerd I

-bedriif wordt niet goed geleid I 37.9
-overlegorgaan werkt niet goed | 31.1
-geen goed bedrijf om in te |L2.0
werken I

-werkkring biedt onvoldoende I 6'9
zekerhei O 

I

-door bedriif niet billijk I tS.t
behandeld I

-loon niet in overeenstenming 142.4
met werk I

-vooruitzichten in bedriif 148.7
niet goed I

-venvaéht ongunstige verande- | 
14.6

ringen I

-à.rËi de laatste tiid over I zt.o
ander werk 

I

8.0 4.9

10.0 80.0

2L.1 20.7

6.7 8.5

11.1 0.0
14.8 12.4

9.6 10.1
13.5 7.3

11.0 9.2
26.t 30.5

13.4 6.6

40.0 31.7

5. 3 5.4

11.5 7.9

12.3 8.7

43.0 41.6

45.2 41.9

rr.2 11.9

40.5 31.3

13.3 16. 1

38. 4 42.5

37.4 49.6

11.6 15.4

4.8 19.3

2361

698
2374

2310
2257

2 368
?369

2370

2285

1648
t342
2?66

2333

2270

2?99

207L

2232

2326

96 .9
97.0

97.0

93.5

80.9
65 .9
92.8

95 .5

92.9

94.1

84.8

91. 4

95.2

INDUSTRIEEL (U)DIENST + ADII,IIN (%)

15-34 35-49 50-65 totaal15-34 35-49 50-65 totaal



BrJIÀGE IV -5-

I Daar waar percentages zijn opengelaten is de vraag in de betreffende
organisatie niet gesteld

2 Gegevens zijn ontleend aan de deeln$ersi anh{oorden betreffen
één vraag.

3 Antuoorden betreffen één vraag.
tt Betrrft percentages van het aantal deelnemers dat de vraag ervoor

met 'ja' heeft beantwoord.
s Betreft percentages van personen die ervaring hebben met betreffende

funktionaris of dienst.
6 Percentages van het aantal personen dat over een probleem }íil praten.

VRMGSTELLING
(beknopte weergave)

J

FàTOv
F-

DIEÍ{ST + AD.IIN (Í) II{DUSTRIEEL (Í) zóO+,ÀEV, qt
Uó
Ei-

t,z,O^
aL ta
t^tÉ

15-34 35-49 50-65 totaal 15-34 35-49 50-65 totaal

-zit goed net werk3
-zit redeliJk met werk3
-zit matig met werk3
-zlt niet goed met werk3

-wil kontakt met personeels-
afdel ing6

-wil kontakt met bedrlJfsarts6
-wiI kontakt met bedriJfsmaat-
schappeliJk werker6

-wil kontakt met NIPG6

36.5
46.6
L2.9
4.0

18.3

15.3
10.5

31. 7

29.4 44.5 38.2 37,7
48.5 37.4 41.8 4?.4
15.4 14.? 17.3 15.5
6.6 3.9 2.7 4.5

48.s 45.8 55.9 49.6

25.6 39.8 47.2 §.2
53.9 45.5 40.6 47.4
L5.7 tt.z 9.0 t2.4
4.7 3.5 3.3 3.9

20.9 t7,4 16.1 18.3

10.5 10.4 27.4 15.3
15.2 8.4 5.5 10.5

29,9 27 .8 22.0 26.9

431

430
430

546

2378

21.2

?7.1
21.1

22.3

97.3





FREKIÍENTIES PER VRÀAGl
NEND/ADMINI STRATIEF ),

BIJLAGE V -1-

NAAR flTPE ORGANISATIE
LEIDINGGEVENDE POSITIE

(INDUSTRIEEL EN DIENSTVERLE-
EN INKOMEN, TN PROCENTEN

VRAAGSTELL I NG
(beknopte weergave)

-geslacht vrouw
-lager onderuijs2
-lager algemeen vormend
of beroepsondeníijs2

-mi ddel baar (beroeps- )
ondemi js2

-hoger (beroeps- ) ondemi js
en akademisch2

-heeft voor werk onvo'ldoende
schol i ng

-heeft voor werk onvoldoende
ervari ng

-dagdienst zonder mee13
-2-pl oegendienst3
-3-pi oegendienst3
-ander soort dienst3

-vindt soort dienst ongunstig
-v{erkt geregeld over
-vindt oververken ongunstigf

-l ei di ngge vend (bedri j fsopgave )

-werk niet passend
-onvol doende zel fstandi ghei d
-werk niet even te onderbrek
-in werk onvoldoende afwis-
sel i ng

-onvoldoende kontakt net
andenen

-werk mestal niet boeiend
-reestal geen plezier in werk
-werktijd [Eestal niet snel
voorbi j

-werk te eenvoudig
-werk te moeilijk

-werk lichamlijk erg
i nspannend

-werk geestelijk erg
'i nspannend

-werkt geregeld onder tijds-
druk

-vaak te weinig werk
-werk vaak te vermoeiend

-geregel d probleÍren rrct
tempo, drukte

-zou het in het werk kalrrr
aan moeten doen

-moeite nnt buigen of bukken
-moeite ÍrEt tillen of sjouwen

-moeite met zitten
-moeite mt staan
-moeite Ínet Iopen
-moeite nnt traplopen
-moejte met ongemakkelijke

I i chaamshoudi ngen

-moe'ite ret ingespannen
ki j ken

-moeite rct scherp luisteren
-moei te [Et koncentrcr€n
-moeite met onthouden
-moeite ret vereiste nauw-
keuri ghei d

8.2
17.9
40.3

32.7

9.0

17.0

8.2

85.6
4.5
3.6
6.3

7.2
23.3
47.5

13.4

13.3
9.0

16.5
18.5

33.3
7.0

13.1

59 .6

20.4

30.1

7.5

68.4
0.0
0.3

3t.2

5.8
23.9
52.6

0.0

17.5
8.1

14.7
19.7

10. I

32. 1

13.?
9.5

?7.5
2.3

14.0

49.7

47.8

30.8

10.6

21.0

7.4
t2.5

6.7
9.7
6.7

12.5
6.0

6.5
3.3
7.6

51.1

38.0

40.2

9.9

78.3
0.0
0.0

2t.7

3.4
43.3
63.6

100 .0

1.1
5.4

12.0
5.4

4.3

10.0
5.6
2.2

6.7
4.5

LL,2

75.6

66. I

48.9

27.5

43.7

9.2
15. I

8.9
6.7
4.5

I1.0
8.8

6.7

14.6
13. 6
t7.6
7.7

27 .3
6.2

11.8

57.6

?4.4

32.3

8.1

70.7
0.0
0.3

29.1

5.2
28.4
56. 7

22.6

13.8
7.5

14. I
16.4

4,4
?0.3
46.0

27.7

6.0

14.0

8.2

88.5
5.3
4.3
1.8

7.5
22.3
45 .5

11.6

13.2
9.3

17.t
18.9

2 368

2364

2399

96 .9

96.8

98.2

4. 8 7.7
2?.1 6.4
47.8 32.3

27.1 32.3

3.0 28.9

14. I 13.2

9.0 2.1

87.9 93.6
5.6 3.8
4.6 1.3
1.9 1.3

7.8 s.6
20.4 36.8
44.3 50.6

0.0 100.0

14.4 4.3
9.8 6.0
17.0 17.9
20.8 4.7

6.2 0.8

47 .2 17.8
16.6 9 .6
12.7 4.3

28.8 9.2
3.2 3.6

34.3 tL.7

35.4 74.7

42.5 55.8

19.3 28.3
37.t 4?.4

16.3 23.1

26.0 42.2

23.0 L2.0
25.0 10.9

6.3 5.7
15.4 6.2
5.2 4.I
9.3 9. 1

31.5 tt.2

16.5 12.6

16. I 13.8
t7.8 27.9
14.7 16.9
11.1 5.7

44.8 15.3
13.3 1.2
20,6 5.8

61.2 55.2

4.8 37.8

19.6 4i.3

5.0 70.2

83. 8 61. 9
0.0 0.0
0.6 0.0
15.6 38.1

8.3 3. I
14.4 38.3
73.9 50 .7

6.1 33.9

?4,4 6.6
10.6 s.4
tz.L 15.4
§.2 7.2

11.8 6.7

47.7 L3.2
15.1 9.0
11.3 5.5

39. i 12.2
3.? 2.6

13.7 .13.2

35.2 69.5

29 .9 64. 3

32.1 36.9

t2.8 15.6

26.3 26.0

8.6 7,3
14.6 Lz.L

7.2 7.2
8.6 9.3
8. 5 4.7
16.7 9.2
9.7 4.6

12.7 8.2

14.1 8.9
17.9 14.0
11.4 i6.0
8. 3 5.9

5.1 0.3
22.0 10. I
48.3 32.4

?7.3 30.1

2.3 27.4

14.4 LL.7

9.? 2.4

90.6 76.7
4.3 11.3
3.1 11.0
?.0 1.0

5.6 18.9
20. 8 37 .2
44.3 50.0

3.0 61.8

14.1 8.1
9.7 7.L
L6.t L9.2
20.0 tz.L

5.7 5.1

46 .6 27 .0
16.0 14.4
t2.3 8.2

29.5 9. 1

3.2 3.5

34.5 14.6

35.8 64.2

42.6 52.5

18.9 28.5
36.7 43.4

16.6 19.8

26.t 38.7

23.8 9.4
25.8 9. 1

6.3 5.9
r5.2 9.4
5.4 3.8
9.6 7 .2
32.6 9. I

16.3 14.5

16.0 14.5
t7.9 20.7
14.8 16.0
i1.1 6.6

2443
2428

2377
2357

503

2443

2316
2390
2383
2382

97.
96 .5
91. 5

100.0

94.8
97.8
97.5
97,5

6.1

40.9
15.0
11.1

25. I
3.2

28.6

42.5

45 .0

20.3
37.2

16 .6

27.6

19.5
21.7

6.4
13.4
5.3
9.8

25.6

15. 1

15 .0
17.8
i4. I
9.9

8.8

27,0
11.4
7.8

22.7
2.8

13.4

55 .6

51.7

34.9

14.5

26.L

7.8
13.1

7.2
9.0
6.2

12.2
6.6

5.6

43.7
15.8
tL.7

26.5
3.3

31.7

39 .9

44.0

20.3
37.7

L7.L

27.9

2t.7
23.4

6.2
14. 3
5.1
9.3

29.3

24tt

2294
2§6
2325

2297
23tt

?§4

2339

2249

1892
2353

2376

2295

?351
2327

2§4
2323
2336
2357

98.7

93.9
94.4
95.2

94.0
94.6

96.8

95.7

9?.t

92.9
96.3

97.3

93.9

96.?
95.3

94. 3
95. 1

95 .6
96.5
9r.2

11.0

9.9
16. I
13.1
6.6

10.0

11.0
15 .6
14. I
6.9

16. I

i5.8
18.3
14.9
10.5

2228

2370

2%7
2370
2364
2355

97.0

96.9
97.0
96.8
96.4
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BIJLAGE V -2-

VRAAGSTELLING
(beknopte weergave)

-werkt ovenvegend binnen3
-werkt in de buitenlucht3
-werkt afwisselend binnen en
bui ten 3

-heeft eigen vaste werkplek
-werkplek niet goed ingericht

-veel hinder van kou
-veel hinder van warmte
-veel hinder van wisselingen
in temperatuur

-veel hinder van droge lucht
-veel hinder van vochtige

I ucht of regen
-veel hinder van tocht of
wi nd

-veel hinder van gebrek aan
frisse lucht

-veel hinder van lawaai
-veel hinder van trillingen
of schokken

-veel hinder van onvoldoende
verl i chti ng

-veel hinder van ongeschikte
verlichting

-veel hinder van damp, nevel
of gas

-veel hinder van rook
-veel hinder van stank
-veel hinder van stof
-veel hinder van vuil of

-laatste tiid gezondheids-
k l achten

-in werk gehinderd door niet
in orde voelen

-gezondhe i dskl achten toege-
schreven aan werk

-last van duizelingen
-vergeetachti g

-geregeld hoofdPijn
-vaak gespannen

-dikwi j'ls prikkelbaar
-vaak nerveus
-vaak gejaagd
-vaak moedeloos

-staat ger€geld moe oP
-slaapt gewoonli jk slecht
-komt slaap te kort
-gebruikt geregeld rPdici jnen
-last van benauwdheid of
kortademi ghei d

-wel eens hartklachten
-wel eens maagklachten
-wel eens buikklachten
-wel eens klachten over
anrBn, handen

-wel eens klachten over
benen, voeten

-wel eens klachten over
schouders of nek

42.9

44. s
12.0

18.4

12.0

20.4

27.4
29.?
28.8
24.t

31. 7

24.s

?8.4

67.6
2.9

29.5

42.4
32.4

19. 3
2L.0
42.7

?6.6
10 .6

37. 5

76.5
2.3

21.3

13.3
12.4

16 .5
2l,l
21.0

31.9
8.1

20.3

31. 8

16. I
3.6

7.1

9.8

?.6

7.6
6.6
6.9
3.0

28.3

17.0

18.6

18.8
18.3
19 .5
31.7

22.2
34.0
22.8
36.4

23.4
i6.9
2 3.0
30 .9
18.3

14. 8
9.0
8.7

10 .6

t2.9

16.3

86.8
1.1

t2.L

7.7
12.?

9.0
2t.6
16.7

34. 4
4.5

15 .6

35.6

l?.L
1.1

1.1

2.2

2,2

9.0
6.7
2.?
1.1

33.0

16. 5

27.0

78.8
?.0

19.2

L?.0
12.4

r4.8
21.2
20 .0

32.5
7.3

19.2

32.6

L5.2
3.0

5.8

8.1

2.6

7.9
6.6
5.8
2.5

29.4

16 .9

20.6

65.4
3.0

31. 6

48.5
36.3

20. 3
21.0
47.3

?5.4
11.3

41.4

45.0

50. 5
13.9

2 1.0

l?.9

24.1

24.2
33. I
33. 5
28.5

32. I

26.t

30.0

16.0
15.5
I7. 3
31.9

2L.l
27.4
29.3
15 .9

20 .5
11.4
15.4
18.1
16 .9

7.0
18.8
11.8
10. I

17. 3

18.7

23ffi
208f,

2i15
2104
2294

2221
2 150

2252

2283

2 338
2255

2?96

2237

??81

2276
2320
2327
2§L

?391

?394

2320

2383
2359
2380
2354

2354
2353
?349
2359

2§9
2383
238i
2400
2398

2372
2394
2 385
23§

2 336

2344

97.5

97 .7
8s.4

86.6
86. 1

9 3.9

90 .9
88.0

92.2

93. s

95.7
92.3

94.0

91.6

93.4

93.2
95.0
95.3
94.2

97 .9

98.0

95 .0

64.3 73.3
3.3 1.3

32.4 25.4

46.? 65.7
38.1 23.1

22.7 3.2
22.9 7 .8
50 .6 24.0

25.8 ?2.0
12,3 4.6

44.7 16.7

46.9 30.5

5 3.4 28.9
14.8 7 .2

?3.2 5.3

13.9 s.8

26.5 6.6

26.5 7.0
37.t 9.1
36.5 10.9
31.5 6.6

32.0 32.8

26.4 23,9

30.5 ?5.6

16.1 15.0
15.6 14.7
17.7 L4.2
30.9 38.6

2L.0 22.1
28.1 ?1.9
28.6 35. 1

16.1 14.3

20.8 18.5
1r.1 12.9
15.5 14.9
L8.2 17.9
i7.8 10.3

7 .L 6.0
19.0 17.L
L2.L 10.3
10.5 7.8

18.0 11.7

18.8 17 .5

80.9 77.4
4.3 0.4
14.8 22.?

t2.3 11.9
12.9 11.9

26.t 7.3
?5.8 18.3
36.4 9.3

42.5 26.1
16.0 t.7

30.3 11.9

40.1 27 .8

15.7 14.8
4.4 2.1

9.9 2.9

13.1 4.7

6.3 0.0

10.1 6.5
10.7 3.9
8.8 3.8
5.0 0.9

29.8 29.t

18.4 15.8

22 .0 ,, 19 .6

?2.8 74.2
20.0 16.2
26.3 12.0
37.8 33.2

22.3 ?4.0
42.7 28.4
?8.9 2?.9
35.4 37.5

?7 .2 20.3
19.9 15.2
27.6 19.0
32.7 30.7
21.0 13.3

18.9 11.0
13.0 6.?
11.8 7 .5
11.7 8.7

i5. 1 9.5

2L.6 L2.0

63.2 78.0
3.5 0.3

33.3 21.6

48.6 47.9
39.6 18.1

23.0 5.3
22 .9 10. 4
5t.2 25.4

25.5 24.4
L2.8 - 3.0

45.8 L6.2

46.8 34.6

52.9 §.7
t4.7 9.3

23.7 5.7

13.8 7 .8

26.2 12.3

27.4 6.0
36.8 16.7
36.1 18.6
31.1 13.4

31. 7 34.2

26.t 25.9

30.0 30.0

16.0 15.7
15.8 13.7
t7.9 13.6
30.8 38.0

?L.L 21.4
26.9 $.3
?8.4 34.5
15.9 L6.2

20.2 22.8
10.4 17.1
t3.7 25 . 3
L7.9 19.5
L7.6 12.9

6.9 7.2
18. 7 19 .0
L?.0 10.9
11.3 3.5

18. 3 11. 5

19.4 14.6

16. 3
15 .9
t7.4
32.4

21.5
?8.5
28.7
19.4

21.0
12.3
16 .6
20.4
16.8

8.2
t7.L
11.4
10. i
16.3

t8.2

14. 3
15 .9
12. 1

46 .5

27.0
34.8
34.1
37.4

22.2
17.6
21.7
33.7
10 .0

t2.L
8.7

11.0
7.6

7.7

14.1

L7 .7
L7.7
17.8
35. 1

23.3
34.2
25.4
36 .6

23.2
t7.L
22.5
31.5
16.4

14. 1

9.0
9.3
9.9

tl.7

15. I

97.s
96 .6
97.
96 .4

96.4
96.3
96.2
96 .6

9 7.0
97.5
97.5
98.2
98.?

97.t
98.0
97.6
95.6

95 .6

95.9
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VRAAGSTELLI NG
(beknopte weergave)

-leiding ondersteunt niet
gen0eg

-werk wordt niet billijk
verdeel d

-wordt teveel op v'ingers ge-
keken

-wordt onvoldoende ingelicht

-kan onvoldoende overleggen
over werk

-heeft vaste werkbesprekingen
-werkbesprekingen lopen niet
goed4

-moet geregeld vergaderen
-vergaderingen 'lopen niet goed
goed4

-werkt geregeld samen met
anderen

-samenwerking loopt niet goedq
-samenwerking andere afdel in-
gen niet goed

-werk niet goed georganiseerd

BI,JLÀGE V -3-

10.0 4.8

25.9 22.0

18.0 5.6

16. I 10.8
11.3 tt.?
15.8 12.4
55.1 47.5

-geregeld pijn boven in de
rug

-gerege1d pijn onder in de
rug

-overgevoeli g voor bepaalde
stoffen werk

-1ast van ogen
-problenen mt scherp zien
-moeite nBt horen
-bij arts geweest mt klacht

nu onder behandeling voor:
-hoge bioeddruk
-hart- of vaataandoening
-longaandoeningen
-aandoeningen inwendi ge
organen

-al Iergie
- rugaandoeni ngen
-andere spier-, gewrichts-

aandoen i ngen
-andere aandoeningen

-lïatste haif jaar thuis ge-
bleven wegens ziekte of on-
ge va1

-geregel d wi sselende kol lega's
-onderlinge s.feer niet goed
-kan geen beroep op kollega's

doen
-ergert zich vaak aan anderen
op het werk

-wi sselende 1ei di nggevenden
-geen goede dagelijkse leiding
-dagelijkse Ieiding geen juist
beeld van werker en werk

ozO^Àèe
UÉ

9.5

25.0

16.0

16.8
14.1
14. 5
53,7

23.0
16. 3
8.0

15.2

t2.t

24.2

5.0

22.9
27.6
10.6
52.6

19.4
6.7
8.3

17.7

t7.7
15 .9
19.7

67.6

39.3

30.9
28.6
10. 3

35 .9

10.7
33. 5
42.2

31. 1

10.7

14.7

7.t

37.4

18.0

75.4
t2.3

49.7
?0.4

67.5

7.8
16.7

26.9

3.7

17.4

6.9

23.9
30.8
8.8

48.4

53.3
20.0
14.3
0.0

18.8
18.8
18.8

52.6

34. I

10.0

22.6

5.5

23.t
28,3
10.?
51.5

9.4

25.4

16.5

15 .5
tt.2
15 .4
54.2

2239

2355

2062

2 38s
2387
2396
1824

9l .6

96.4

84. 4

97.6
97 .7
98.1
7 4.7

28.5
28.2
28.0
28.2

15.5
25.9
27.2

52.1

51.9

41.6
25.0
7.4

§.2

32.3
24.7
12.2

40.0

7.7
32.1
36.0

22.r

8.0

19.5

7.6

32.6

20.9

87.1
t9.2

76.1
20.9

74.7

9.2
15. 7

22.7

?0.8 37.7
17.5 13.6
8. I 5.3
15.? 15.9

15.0 16.7
27.6 ?2.6
29.4 t7.2

50.0 50.0

56.8 38.2

45.6 24.t
25.3 18.4
6.4 9.0

35.7 38.7

21.6 5.2
?7.7 27.1
32.t 25.9

33. 9 20 .9

28.3 18.0

23.0 11.8

7.0 4.3

46.3 36.0

2t. t 16.5

18.5 59.5
s.5 9 .2

5.9 53.9
19.6 15. I

64.9 65 .9

4.4 8.8
29.2 15.4

49.8 41.4

13.1 7 .9

23.6 2?.0

8.9 1.9

28.8 19.229.3 ?7.6
9.8 10.456.3 48.5

13.8 33.3
6 .9 10.9.10.3 8.9
13.3 15.2

19.4 L7.0
13.3 18.4
23.3 L7.0

7t.L 60.0

53.6 28.2

26.9 33.7
25.0 ?9.6
9.5 11.6

38.0 36.1

8.0 11.4
31.5 34.343.2 39.0

31. 7 27 .2

10.4 9.8

17.6 14.6

9.3 5.8

35.7 36.7

t7.0 19.8

69.2 82.8
9.0 t6.2

29.2 73.6
20.0 20.7

60 . 7 74.9

7.3 8.7
15.3 L7 .3

27 .8 24.7

10.3 4.2

26.L 21.6

18. 7 4.4

15.7 14.3Lt.z tt.?
15.4 15.3
54 .9 48.7

20.9 32.3
17.4 L5.2
8.6 3.4

14.9 18.0

15.3 14.428.7 17.4
30.4 14.8

51.3 43.3

56.8 42.3

46.4 24.0
24.9 21.9
6.5 7 .6

35.2 40.8

20.6 14.327.6 28.0
31.7 29.3

33.4 ?6.6

28.8 17.l

23.5 11.7

7.0 4.5

46.0 39.9

?0.4 21.6

17.8 55.7
4.9 9 .7

5.1 49.0
20.3 15.3

65. I 64.5

4.8 5.6
29.3 t7.4

49.7 43.7

9.5
14.5

17.9
16 .5
19 .5

64.5

38.1

31.2
27.7
10.8

36 .9

10.0
33.1
40.7

28.9

26.0
9.

10. I

15 .8

7.2

36.3

18.7

77.9
14.0

55.8
20.6

22.6
L7.L
7.9

15.3

15.2
27.1
28.2

50.0

54 .6

28.0
28.6
28.2

26.7

97.6

94. I
95. 8
97.3

95.3

696
689
684
690

683
698
688

653

2384

43.1
24.5
6.7

36.0

300
341

2
2
2

18.0
28.5
32.8 31.

32.4

27.L

2t.9

6.7

45. 1

20.5

23.
6.6

19.6
27.6

I1.6
L7.L

97 .4
91.5
92.1

91.8

92.9

9t.2

97 .L

94.4

95.3

91.9
96.0

97.0
95.3

?379
22§
2251

2243
-dagelijkse leiding onvol 31.
rekening met wat werker zegt

24.?

20.9

6.7

43.6

20.2

30.4
9.0

19.0
18.8

5.5
25.7

45 .0

69.2

8.2
16.5

25.9

65 .0

5.0
27.5

?269

2227

2372

2§6

2244
656

2369

2367

L4

96 .9

95 .0
92.6

93.6
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BIJLAGE V -4-

VRAAGSTELL I NG

(beknopte weergave)

-werk vaak belermerd door on-
ven*achte situaties

-niet steeds duidelijk wat
werker moet doen

-vaak verschil van rening over
kwaliteit van het werk

-last van gebrekkig werk van
anderen

-werk bemoeilijkt door af-
wezigheid anderen

-kan niet beschikken over vol-
doende hulpmiddelen

-hulpmiddelen niet goed genoeg
-kan niet beschikken over
genoeg gegevens

-beschikbare gegevens n.iet
goed genoeg

-kan niet goed terecht voor
hulp bij klachten of problemen

-ervari ngen met personeel s-
funktionari s ongunstig5

-ervaringen met bedriifsarts
ongunsti g s

-ervaringen met bedriifsmaat-
schappel i jk werker ongunstigs

-er zijn gevaarlijke stoffen in
het werk

-moet beschermi ngsmi ddel en
dragen

-beschermingsmiddelen zijn n iet
in ordea

-veiligheid in werk niet in
-ervari ngen ve i 1 igheidsfunkti o-
naris ongunstig

-werk vereist speciale werk-
k1eding

-werkklóding is niet in ordeq
-sani taire voorzieningen niet
in orde

-kleedruimten niet in orde
-kantinevoorzien ingen niet in
orde

-reizen hui s-werk bezwaarl iik
-werk ongunstige invloed op
pri vé

-privé ongunstige invloed oP

werk

-in bedrijf onvoldoende ge-
waardee rd

-bedrijf wordt niet goed geleid
-overlegorgaan werkt niet goed
-geen goed bedriif om in te

we rken
-werkkring biedt onvoldoende
zekerhei d

-door bedrijf niet bill ijk
behandeld

-loon niet in overeensterming
met werk

-vooruitzichten in bedriif
niet goed

-venvacht ongunsti ge verande-
ri n gen

-denkt de laatste tiid over
ander werk

53.4

17.9

13.8

36.2

21.4

19 .0

t9.4
20,7

22.8

39 .0

14.1

36.2

?5.2

10. 3

10.8
14.9

15.4

12.3

19.6

t2.7

Lt.2

53.3

15.7

53.4

36.7

13. 5

t?.6
26.4

29.9

13.5

14.7

11.6

17.9

2.3

50.0

16.3

5.5

0.0
13.8

10.0
10. 1

8.8
31. 9

8.9

20.0

ta

5.5

9.2

35 .6

37 .7

14.1

22.7

5 3.9

16 .9

14. 5

34. 5

t7.9

27.7

22.2
?t.0

23.1

19. 1

25.4

8.4

9.4

33. 5

55.6

6.5

2t.3
14.8

38.1

10. 3
13. 1

9.2
15.8

8.8
19.3

7.1

54 .0

37.1
31. 3
13.3

7.0

16.7

43.4

52.0

15.8

19 .9

68.1

31.1

7.8

4?.3

3?.7

11. 8

11.9
?3.9

27.7

t9.2

32.6

5.4

6.0

15 .0

24.8

0.0

9.0
8.5

9.6

0.0
15.9

12.3
22.4

6.5
22.5

3.9

25.4

44.0
30. 1

12.s

?.6

72.2

35.7

32.0

l?.4

14.9

4s. 3

16.3

44.3

26.1

10.7

10.5
19. 1

20.8

15 .6

20. 8

13.0

18.4

54.1

17 .0

14. 3

34.4

18.2

2?.3

22.5
20.8

2?.9

18.9

24.1

8.5

8.9

32.2

56 .9

6.3

21.6
15.2

37. 8

10 .6
13.9

9.7
L6.2

7.7
17.4

6.8

54. 3

37.1
32.3
12.7

6.8

16. 5

43.8

52.2

15 .6

19.5

64. 0

27.7

10.7

41. 1

30.8

10. 4

L2.2
?4.1

28.0

20.4

35 .0

5.1

9.4

25.9

23.9

4.4

10.0
7.2

t7.4

2.0
10.7

8.6
18.6

i3.6
32.8

6.1

?9.3

4?.9
25.0
15.7

4.5

13.9

35 .0

34.6

i4. I

18.1

42.3

t4.4

40. 1

27.8

11.0

11.3
17. s

18.7

12.6

18.3

t2.4

13.0

5.8

23.8

18.8

6.2

4.0
Lt.2

9.4
8.7

8.5
25.4

9.5

34.0

6.5

9,2

9.9

4?,7

43.9

10.6

29.4

55 .6

18.6

13.8

35 .4

19 .6

20.6

21.0
2t.3

?3.6

19. I

?6.5

8.1

9.0

31. 3

52 .0

6.1

19 .9
14 .0

34.8

10.0
13. 4

9.6
16.5

8.5
19.7

6.7

50 .6

37.9
31. i
13.2

6.5

16. 1

42.5

49.6

15 .4

19. 3

2326

2361

1959

2316

1772

2340

2308
2§8

2247

2225

1205

1414

869

1908

2355

1033

2238
1646

2361

698
2374

2 310
2?57

2§8
?%9

2370

228s

1648
1342
2266

2 333

2270

2299

2071

2232

2326

95.

96.

96.

94.

72.

33.8

30.4

11.4

t?.3
t5.2

15 .6

8.2

t4.7

11.6

7.1

10. 1

20.0

23.2

13.0

4.8
9.3

t4.7
10. 3

9.3
18.8

12.3

49.7

7.1

t5.2

13. 5

55 .4

49.3

14.9

34.2

95.

94.
94.

92

18.0

24.6

8.6

9.7

31. 3

44.6

6.5

L9.7
14.0

29.9

9.7
13.1

9.5
15.2

8.5
20.6

7.2

47.9

37.9
31. 1

12 .0

6.9

15. 1

42.4

48.7

14. 6

2r.0

91.

49.

57 .9

35 .6

6.9

2t.r

19 .6

6.4

5.0
10.5

9.?
8.3

8.4
23.5

9.7

38.2

6.7

10. 3

10. I

44.0

45 .5

9.5

31. 3

3.0

33.3

ls .9

1.7

0.0
12.5

6.0
7.6

8.0
29.8

7.6

23.2

6.1

5.?

7.4

33. 6

39 .9

7.7

26.1

91.6
80.

93.

96.

98.

96 .6

98.7
97.2

94.6
9?.

96 .9
97.

97.0

9 3.5

80.9
65 .9
92.8

95 .5

92,9

94.1

84.8

91.4

95.2

IN DUSTRI EEL èQ

z

DIENST+ADMIN

Iagere hogere
i nkomns i n

niet-
lei d lei d

lagere hogere
inkonBns inkorens
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VRMGSTELLING
(beknopte weergave)

J
1^FÈTo!t-

DIENST+ATÍ{IN
t',l

INDUSTRIEEL
(t) DIENST+AB,IIN

líl IIIDUSTRIEEL
(q,\ JF<6=<EzH

FlrJ-oHa
FCt<

+ la
É,

Jl-t<ututE5-
-aa=

=(,o .!t
Àc
ar, frtlrl lU(t:-

vt
=o^Àà{U'Vtdd

niet-
leid leid

niet-
leid leid

I agere hogere
inkonnns inkomns

lagerc hogere
inkomns inkonnns

-zit goed met werk3-zit redelijk net werk3-zit matig met werk3-zit niet goed met werk3

-wil kontakt met personeels-
afdel ingb
-wil kontakt net bedrijfsarts6
-wil kontakt met bedrijfsmaat-
schappelijk werker6.wil kontakt met I{IPG6

36.5

'16.6L2,9
4.0

18.3

15.3
10.5

31. 7

33.4 52.2
44.7 34.4
17.0 10.0
4.8 3.3

56.6 31.3

34.5 49.3
48.6 38.9
t2.8 9.2
4.1 2.6

15.8 11. 1

tl,z 4,4

28,8 11.1

19. 4 8.9

68.3

25.2 N,2
50.9 36.6
t7 .2 14.3
6.7 2.9

39.2

7.4

13.0
7,4

18.5

34.7 45.3
48,2 42.9
13.2 7 .7
3.9 4.2

19 .9

15.7
10.9

28.r

37,7
42.4
15 .5
4.5

49.6

§.2
47.4
t?.4
3.9

18.3

15. 3
10.5

26.9

2378

43r

430
430

545

97.3

2t.?

2L.t
21.1

22.3

1 Daar waar percentages zijn opgengelaten is de vraag in de betreffende
organisatie niet gesteld.

2 Gegevens ziJn ontleend aan deelnemers; antroorden betreffen één vraag
3 Antroorden betreffen één vraag.
b Èe!ryft.pgrcentages van het aantal deelnaers dat de vraag ervoor

met 'ja' heeft beanbroord.
s Betreft percentages van personen die ervaring hebben met betreffende

funktionaris of dienst.
6 Percentages van het aantal personen dat over een probleem wll praten.
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OVERZICHT VRAGEN PER SOMVÀRIABELE

vraagstellingl )

(beknopte weergave)
scE
nu@et

naaiB
varLabelè

1* genoeg schoLlng voor dlt werk?
2 genoeg ervaring voor allt vrerk?
3 deze dienst gunstlg?
4 overwerken gunstlg voor uzelf?

I heeft u passend rrerk?
2 voldoende zelfstandigheld in werk?
3 werk iede! m@ent te onderbreken?
4* voldoende afwlssellng in werk?
5 voldoende kontakt Eet andereÍr?
5* werk Deestal boeiend?
7* neestaL plezler ln werk?
I werktljd eeesÈal snel voorblj?
9* werk te eenvoudÍg?

10 werk Èe Doeilijk?

3 = soo l+2

I = s@ 5+6+7

crvaling en
'soort d.ienst

taak

funktle

lnspannings-
nlveau

inapannlÍrgs-
gevolgen

llchaneujke
lnsSrannlngs-
aapekten

geestelLJke
lnspannings-
aspeJ<ten

aLle lnspannLngs-
aspekten

luchtk1lnÉt

lt werk lichaneliJk erg inspannend?
2t rerk geestetlJk erg inspanneoal?
3* rerkt u geregeLd onder tlJdsdruk?
4 vaak te rreLnig werk?

1* werk vaak te vermoeiend.?
2* probleaen teopo of drukte?
3* zou u het kaLEer aan Eoeten doen?

1 'Eoelte uet bukken, buigen?
2 Eoeite Det tillen, sjouwen?
3 uoelte Eet zitten?
4 EoeLte Eet staan?
5 noelte Det lopen?
6 noeite Bet traplopen?
7 Eoelte Det werken ong€makkelljke houdlng?

1 Eoeite toet lngespannen kijken?
2 moeltè Eet scherp luisteren?
3 noeite tlet u te koncenÈreren?
4 Doelte Det onthouden?
5 Doeite Det verelste nau$keurlgheÍd?

I veel hlnder van kou?
2 veel hinder van warete?
3* veel hinder rílsseling teDperahrur?
4* veel hinder droge lucht?
5 veel hLnder vochtlge lucht of regèn?
6 veel hinder tocht of wlnd?
7* gebrek aan frisae lucht?



BIJI.AGE VI -2-

vraag§telling
(beknopte weergave)

soo
nu@et

IlaaD
varLabele

1

2
3*
4
5

veëI hinder daDp, nevel?
veél hlnder rook?
veel hinder stank? 10
veel hinder stof?
veèl hinder vuil, sneer?

I werkplek goed ingericht?
2* veel hlnder van lawaal?
3 vèel htnder BechanLsche trlllingèn? 11

4 veel hinder onvoldoende verllchtlrq?
5 weel hlniter ongeschlkte verlichting?

12 = son 9+10+ll

1

2
3
4

last van benau$dheial, koltadeolgheld?
last van hartklachten?
last van naagklachten?
tast van buÍkklachten?

klachÈen ove! alBen, hanalen?
klachten ove! benen, voeten?
klachten ove! gchouders, nek?
pun boven in rug?
pijn onder in rug?

1asÈ tranende ogen?
probl,emen scherp zlen?
rooelte met horen?

1

2
3
4
5

1* gezoÍrdheldsklachten?
2 gehinderd doo! niet ln oratre voelen?
3 last vaÍr dlulzellngen?
4 benÈ u vèrgeetachtig?
5 geregeld hoofdPtjn? 15
6* vaak gespannen?
7 dlkwuls prlkkelbaar?
8t vaak nerveug?
9t vaak gelaagd?

10* wel eeng moealelooE?

staat u gelegelal Doe oP?
slaapÈ u slecht?
slaap tekort?

* bent u onder behanclellng van een alts of andere
therapeut?

1* gebrulkt u meiliclJnen?
2* afgelopen 6 lonal. btj arts geweest?
Fuehanaerd voor hoge bloeddruk?
4 behandelit voor hart- of vaataandoëÍrlng?
5 behandeld voor longaandoening?
5 behandelil voor lnwendlge organen?
7 behandelcl voor allergie?
8 behandeldl voor rugaandoeningen?
9'behandeld voo! andere spLer-, geElchtEaan-

dloeningen?
10 behandëLl voor iets anders, nl. . .

llt afgelopen 6 Enil. zlek Utuís geblevea?

19 = s6o 13+14+
15+16+17

veronÈlelnl-
gingen

overlge fysie-
ke werkcEstan-
digheden

alle fysÍeke
werkcmstaÍdÍgheden

lnwendlge
organen

klachten
beseglÍrys-
apparaat

klachten
zintulgen

vage geuoÍd-
heldsklacht€n

kLachten
(nacht) rust

zlekteqedrag

totaal ervaren
gezondheld

13

t4

15
1

2
3

1

2
3

l7

IH
o
É

q0
rc,

H
o
o

-1
0)t
É
16

lt
.a

18

6
ÉÈ{oo
Er tlÉo
-{ 6!
Éoi
odoÉ-{rd(,
rÉ

+)
H(,ot{do
É!
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vraagstelllng
(beknopte t eergave)

go
nt@er

naa
variabele

1* onderllnge sfeer goed?
2 ktrnt u beroep doen op kollega's?
3* ergert u zlch aan anderen?

1* werkt u onder goede dlrekÈe leldlng?
2i leidLng Juist beeld van u en ut, nerk?
3 houdt leldlng rekening Eet wat u zegt?
4 leldlng ondersteunt u voldoende?
5 werk bifLijk verdeeld?
6 wordt u teveel op vingera gekeken?
7 wordt u voldoende lngelichÈ?

1 relzen huis-serk beztÍaarlljk?
2* oÍrgunstÍge lnvloed van yerk op privé?
3 ongunstlge lnvloed van prLvé op r€rk?

22=s@ 20+21 leidlng en
kollegars

20

2t

kollega's

IeldLng

werk-privé

l* voldoende onerleg over werk?
2 lopèn vastè erelkbesprekingen goed?
3 tolen vèrgaderlngen goed? 23 saDenr,erklng en

a rópt saénwerklng Eet anderen goed? overleg
5 loopt seenïerklng &€t andere àfdellngen goed?

1* rerk god georganlseerd?
2* rerk belemerd door onveírachte sltuatÍes?
3 steeds duldeltJk wat u Eoet doen?
4 vaak aenlngsverschil kwalltelt werk?
5* Last van gebret*lg werk aDderen?
6 uoeiltJkhÀaen aooi afÍrezlgheld anderen? 24 rerkorganlsatÍe
7 voldoende Dlddelen voor rerk?
I , uiddelen goed genoeg?
9 voldoerrile gegevens, inforuatLe?

lO gegevens goed genoèg?

werkorgani8atle,
25= e@ 23+24 suenwerklng,

overleg

t hulp biJ klachten/probleoen goed?
2 ervarÍngen personeelsfi:nktidlàrl,s go€d? .a waardering ao-
3 ervarlnlen ÉedrÍlfsarts gunsttg? 26 clale dÍ.ensten
4 ervarl.ngen bedrufsDaÀÈschappelljk werk gunstig?

I beschenairgelddelen ln orde?
2* velligheld velder ln orde? 27 vei[gheLd
3 ervarlngen veÍllgheidsf,unktionarls gunstLg?

1 werkkledlng ln orde?

3 ;il:ïlï.:ïï'::à:? 
Ín orde? 28 kledins. voe-

dlÍtg en Banltalr
4 kantinevoorzlenÍngen in orde?

29
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vraagatelling
(beknopte weergave)

ttdt
nrrmér

naaD
varlabele

1* voldoende geraardéerd?
2 b€drijf go€d gelèid?
3 ind.ien o.R.: irelkt O.R. goed?
4 goed bedrijf oD Ln te werken?
5 wordt u billiJk behaÍtdel.d?
5 beloning Ln overeenste@ing Eet rrerk?

30 werkkrlng nu

totaal aIle
orderwerpen
(VPFÀ-totaal)

sco van aIIe
lteoe net *;
totaal korte
ItJ st
(\rPfA-kort)

1 biedt werkkring voldoerde zekerheid?
2 voonrltzlchten goed? .1 toek@st-
3 venf,acht u ongunstlge veranderlng? 31 vèHachtingen
4 zoekt u ande! werk?

32=so 30+31 totaal saarde-
ring werkkrlrq

33

34

1) ur.g.r, ult de korte \lJst zijn aaDgèduid uet *; vragen uit de lange líJat ziJn
alle vragen, lncluglef vragetr uÍt de korte llj8t.



BIJLAGE VII

GEMIDDELDEN PER SOMVARTABELE (ONDERWERP EN DEELONDERTÍERP)
NAAR TYPE ORGANISATIE (INDUSTRIEEL EN DTENSTVERLENEND/ADMI-
NISTRATIEF) EN LEEFTIJD

orda*ar;*rrl)
(somrarlabelen)

totaal dienst+adnLnlatratie 1Ítalustrlée1
15-34 35-49 50-65 roraal

d=2443 n=136 n=157 n=l14 n=407
15-34 35-49 50-65
n=795 n=665 n=576

totaal
n=2036

13. klachten'Ínwend1ge organen O.52
14. klachten bet eglngsapparaat 0.75
15. klachten zlntuigen O.44

1. ervarlng en soorÈ dienst
2. taak
3. funktle

4. inspanningsnlveau
5. J-nspanningsgevolgen
5. lichaneJ.tJke inspannings-

aspekten
7. geestelijke j.nspannings-

aspekten
8. aIIe inspanningsaspekten

9. IuchtklÍEaat
10. verontreÍnigingen
11. overige fysl.eke rrèrkoE-

standigheden
12. alle fysleke rrerkoosèan-

digheden

16. vage gezondheidsklachten
17. klachten nachtrust
18. zlektegedrag
19. totaal ervaren gezondheid

22. waarclerlng voor kollega's
en lelding

23. saoenwerking en overleg
24. werkorganisatie
25. rrerkorganisatle, sanen-

werklng en overleg

33. WFÀ-totaal

34. VPFÀ-kort

0.66 0.34 0.s7
1.03 t.t2 1.27
r.69 1.46 1.84

I .22 0 .91 1 .04
o.64 1.04. 0.73
0.54 0.85 0.s9

o.4s 0.54 0.56

1.52 2.54 L.A1

1.19 L.24 1.41
o.20 0.26 0.25
0.33 0.22 0.42

| .73 | .72 2.O7

0.45 0.54 0.48
0.59 0.92 0.58
0.55 0.78 0.51

2.23 2.A3 2.43
0.50 0.61 0.51
1.38 1.98 1.55
4.43 5.68 4.80

0.75 0.50 0.72
1.58 1. 18 l - ss

2.43 1.68 2.27

0.69 0.32 0.57
2.13 t.70 2.00
2.A2 2.O3 2-s7

o.42 0.25 0.34
o.2t 0.r3 0.19
o.2? 0.17 0.27
0.4s 0.30 0.43

0.81 0.83 0.85
o.a2 0.58 0.82
1.62 L.4t 1.68

20.29 20.18 20.90

10.51 10.49 10.79

0.41
t.52
1.93

1.26
0.78
0.95

0. 70

2.44

1. 83
l.t7
1.10

4.09

0.93
0. 59
0.41

0.61

1.61

t.a2
0 .28
0.68

2.77

o.46
0.57
0.53

2.32
0.61
1.45
4.50

0.87
I .71

2.57

0.63
2.O9
2.72

0. 31
o.2t
0.36
0. 50

0.94
1.01
1.96

22.21

11.38

0.65
't.68
2.32

o.44 0.36
1.89 1.50
2.33 t.87

1.27 L.37
0.59 0.76
0.79 0.97

0.65 0.66

2 .O4 2.39

2.17 1.96
1.69 L.27
L.45 1.25

5.31 4.4A

0.45 0.49
0.54 0.78
o.29 0.37

1.91 2.14
0.40 0.40
1.35 1.54
3.59 4.18

0.73 0-53
2.24 1.71

3.00 2.34

0.63 0.52
3.10 2.62
3.72 3. 14

0.41 0.42
o.47 0.3r
0.s4 0.40
0.34 0.35

1.94 1.68
t.03 0.85
2.97 2.53

27.35 25.33

12.66 11.92

o.32 0.38
1.20 1.57
1.53 1.95

t.25 1.30
1.09 0.79
1.44 r.03

0.93 0.73

3.46 2.56

1.51 1.91
0.99 1.35
0.90 1.23

3.40 4.50

0.70 0.53
L.O1 0.77
0.63 0.41

2.88 2.26
0.61 0.45
2.13 1.53
5.89 4.43

0.55 0.64
1.20 1.79

1.75 2.43

0.34 0.51
t.a2 2.58
2.16 3.O9

o.27 0.38
0.14 0.33
o.23 0.41
0.31 0.34

t.24 r.65
o.48 0.81
t.7L 2.47

24.24 25.81

11.20 t2-oo

2-29
o.A9
1.62
4.50

20. waardering voor kollegare 0.66
21. waardering voor dagelljkse l.?5

lelding

25. waardering socLale diensten 0.37
27. veiugheid 0.30
28. kledlng, voedlng, sanlta1! 0.38
29. werk-prlvé 0.35

30. werkkring nu 1.53
31. toeko@stveryachtingelr 0.81
32. totaal naard.ering werkkrlng 2.34

2.40

0.52
2.4A
3.00

24.99

11.80

l)r1" bt1l"g" vr voor sÉurcnatelllng van de sou\rarlab€len
Toelichting: - de getallen staan rroor het Èotaal aantal klachtcn gedeeld door het aaÍrtal persoÍten

per kolotr
- vergeliJklng van geuJ.ddelden is alleen zlnvol per !ÍJ (horizontaal) en nlet per

kolou



onderwerpen 1) totaal 
(somvariabelen) 

totaal dienst+admin 

niet- leid 
leid 

industriëel 

niet- leid 
leid 

n=2443 n=315 n=92 n=1800 n=236 

1. ervaring en soort dienst 
2. taak 
3. funktie 

4. inspanningsniveau 
5. inspanningsgevolgen 
6. lichamelijke inspannings

aspekten 
7. geestelijke inspannings

aspekten 
8. alle inspanningsaspekten 

9. luchtklimaat 
10. verontreinigingen 
11. overige fysieke werkom

standigheden 
12. alle fysieke werkomstan-

digheden · 
13. klachten inwendige organen 
13. klachten inwendige organen 
14. klachten bewegingsapparaat 
15. klachten zintuigen 

16. vage gezondheidsklachten 
17. klachten nachtrust 
18. ziektegedrag 
19. totaal ervaren gezondheid 

20. waardering voor kollega's 
21. waardering voor dagelijkse 

leiding 
22. waardering voor kollega's 

en leiding 
23. samenwerking en overleg 
24. werkorganisatie 
25. werkorganisatie, samen

werking en overleg 

26. waardering sociale diensten 
27. veiligheid 
28. kleding, voeding, sanitair 
29. werk-privé 

30. werkkring nu 
31. toekomstverwachtingen 
32. totaal waardering werkkring 

33. VPFA-totaal 

34. VPFA-kort 

0 . 41 
1. 52 
1.93 

1.26 
o. 78 
0.96 

0.70 

2.44 

1. 83 
1.17 
1.10 

4.09 

0.52 
0.52 
0.75 
0.44 

2.29 
0.49 
1.62 
4.50 

0.66 
1. 75 

2.40 

0.52 
2.48 
3.00 

0.37 
0.30 
0.38 
0.35 

1.53 
0.81 
2.34 

24.99 

11. 80 

0.51 
1.48 
1.99 

0.96 
0.61 
0.58 

0.55 

1. 73 

1.43 
0.26 
0.46 

2.15 

0.50 
0.50 
0.73 
0.60 

2.37 
0.61 
1.56 
4.81 

0.71 
1.57 

2.28 

0.54 
1.83 
2.37 

0.32 
0.19 
0.26 
0.41 

0.92 
0.85 
1. 77 

20.81 

0.74 
0.57 
1 . 30 

1.29 
1.16 
0.61 

0.59 

2. 36 

1. 34 
0.21 
0.27 

1.82 

0.41 
0.41 
0.50 
0.63 

2.63 
0.60 
1.50 
4. 77 

0.75 
1.48 

2.23 

0.68 
2.55 
3.24 

0.38 
0.16 
o. 32 
0.49 

0.66 
0.68 
1. 35 

21.21 

10.64 11.32 

l) Zie bijlage VI voor samenstelling van de somvariabelen 

Toelichting: zie bijlage VII 

0.38 
1.68 
2.06 

1.26 
0.76 
1.10 

0 . 74 

2.59 

2.03 
1.48 
1. 31 

4.81 

0.55 
0.55 
0.79 
0.42 

2.26 
0.46 
1.67 
4.47 

0.65 
1.85 

2.49 

0.51 
2.55 
3.07 

0.37 
0.35 
0.40 
0.34 

1.69 
0.84 
2.54 

26.41 

0.37 
0.76 
1.14 

1.63 
1.04 
0.56 

0.69 

2.30 

1.04 
0.39 
0.66 

2.09 

0.43 
0.43 
0.63 
0.34 

2.28 
0.46 
1. 38 
4.14 

0.64 
1. 35 

1.98 

0.49 
2.77 
3.26 

0.43 
0.16 
0.47 
0.32 

1.41 
0.57 
1.97 

21.28 

12.20 10.49 

dienst+admin 

lagere 
inkomens 

n=165 

0.42 
1.94 
2 . 36 

0.67 
0.70 
0.68 

0.61 

1.99 

2.02 
0.39 
0.53 

2.94 

0.63 
0.63 
0.81 
0.67 

2.75 
0.73 
1. 71 
5.59 

0.69 
1.61 

2.30 

0.44 
1.85 
2.29 

0.25 
0.23 
0.31 
0.39 

1.15 
1.02 
2.17 

23. 21 

11.58 

hogere 
inkomens 

n=242 

0.66 
0.82 
1.48 

1.29 
0.76 
0 . 52 

0.52 

1.80 

1.00 
0.14 
0.34 

1.48 

0.38 
0.38 
0.59 
0.57 

2.21 
0.52 
1.43 
4.26 

0.74 
1.50 

2.24 

0.66 
2.09 
2.75 

0.39 
0.16 
0.25 
0.45 

0.66 
0.68 
1.34 

19.32 

10.26 

industriëel 

lagere 
inkomens 

n=1740 

0.37 
1.65 
2.02 

1.26 
0.76 
1. 12 

0.74 

2.62 

2.05 
1.47 
1. 32 

4.84 

0.54 
0.54 
0.81 
0.41 

2.24 
0 . 43 
1.68 
4.43 

0.64 
1.85 

2.48 

0.51 
2.56 
3.07 

0.36 
0.35 
0.42 
0.31 

1. 70 
0.84 
2.54 

26.37 

12.16 

hogere 
inkomens 

n=296 

0.47 
1.10 
1.57 

1.52 
0.98 
0.51 

0.71 

2.20 

1.13 
0.65 
0.74 

2.52 

0.50 
0.50 
0.54 
0.41 

2.40 
0 . 64 
1. 34 
4.48 

0.68 
1.46 

2.14 

0.53 
2.66 
3.19 

0.49 
0.16 
0.36 
0.51 

1.43 
0.65 
2.07 

22.56 

11.08 

totaal 
dienst 

+ 
admin 
n=407 

0.57 
1.27 
1.84 

1.04 
0.73 
0.59 

0.56 

1.87 

1.41 
0.25 
0.42 

.207 

0.48 
0.48 
0.68 
0.61 

2.43 
0 . 61 
1.55 
4.80 

o.n 
1.55 

2.27 

0.57 
2.00 
2.57 

0.34 
0.19 
0.27 
0.43 

0.86 
0.82 
1.68 

20.90 

10.79 

totaal 
in

dustr. 

n=2036 

0.38 
1. 57 
1.95 

1.30 
o. 79 
1.03 

0.73 

2.56 

1.91 
1. 35 
1.23 

4.50 

0.53 
0.53 
0.77 
0.41 

2.36 
0 . 46 
1.63 
4.43 

0.64 
1. 79 

2.43 

0.51 
2.58 
3.09 

0.38 
0.33 
0.41 
0.34 

1.66 
0.81 
2.47 

25.81 

12.00 
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BIJLAGE IX

MODELLEN VOOR SAMENSTELLING EINDSCORES

Theoretische voorbeelden van drie modellen en hun samenhangen. Vergelijk
Aldag & Brief (1978).

Lineair kompensatorisch model: y = a. x.
LL

Konjunktief model: y= a.x.rl-

n
l

i=1

n
I

i=1

Disjunktief model:

Net ars Ardag & Brief stellen we alle a = 1. verder b = 4. Heeftmen nu
drie gegevens samen te stelren die elk de waarde t, 2 of 3 kunnen aan-
nemen dan krijgt men het volgende:
*L *2 *3 ykorp ykoni yar"1 ykorp yt<on1 yat"3

n.l
Í = .r. {o}-.)"t

.l-=l I- r

1113
1124
1135
lzL 4

3'3 2 I
3339

L .04

2 .06

3 .11

2 .06

18 .s0

27 1.00

Ykorp Ykoni Yai=i

4 L .01

52.02
52.O2

Ykory

Ykoni

Yat"1

.89 .95

.83

Ykorp YkonS Yat=i

.92 .98

.97

De rechter tabel geeft de onderlinge korrelaties van de drie verschillende
yrs waaruit is op te maken dat d.eze eindscores weliswaar verschillend wor-
den opgebouwd, maar dat ze clesondanks sterk op elkaar lijken. Bij andere
verdelingen dan de hierboven aangenomen rechthoekige blijven d.e korrela-
ties hoog (>.80). Een ander voorbeeld: vier variabelen, gedichotomiseerd

Een ander voorbeeld: vier variabelen, gedichotcmiseerd

*! *2 *3 *4

11LL
1112
t12L

Ykorp

Ykonj

v
222i.78.04'disj
2222816.06
Hier zelfs nog hogere korelaties in het dichotome geval. Aannemelijk 1s
dat ook bij andere dan de hier vermelde uniforme verdeling en bij grote-
re i d.e samenhangen sterk zulLen zijn.



BIJIÀGE X

STABILITEIT VAN ANT!{OORDPATRONEN

Bedrijf 16, som 1 x som 2: stabiliteit antwoordpatronen Per persoon'

De 35 dichotome antwoorden zijn eerst gestandaardiseerd, vervolgens is

per individu de korrelatiekoëfficiënt tussen de beide reeksen gegevens

berekend. De verdeling van deze r is als volgË:

tn rn rn

<00 3

00-09 4
LO-19 t2
20-29 15

30-39 23
40-49 32
50-59 49
60-69 43

70-79 40
80-89 31
90'100 37

Gemiddelde r bij deze 289 Personen is .60. Geprobeerd werd de verschil-

len in stabititeit te verklaren aan de hand van drie gege\Iens, te we-

ten: afdeling, funktiehoogte en leeftijd (aIIe drie gedichotomiseerd,

en wel tot x1 hoofdproces = - 1, rest = li x2 lagere funkties - - Ll

hogere fi:nkties = 1; x3 lagere teeftijdell = - 1, hogere leeftijden = 1'

Dit levert:
e-i. ai2 I variantie

a = 50.5
o

a. = - 9.75 95.06 55.1
t

u2 = ' 7.5 56-25 32-7

a- = 3.75 t4.06 8.2
J

^r2 = .75 .56 .3

"13 = - 1'5 2'25 1'3

^23 = 1"75 3'06 1'8

^L23 
= 1.00 1 .00 .6

totaal t72.24 100.0

AIIeen de lineaire bijdragen hebben iets te betekenen, de interakties

kunnen verwaarroosd worden. van de lineaire bijdragen zijn 'afderingr

en rleeftijd'. de belangrijkste, sërmen verklaren ze 88t van de variantie

inpercentages.Eenbehoorlijkevoorspellingistemakenmet:
* = 50.5 - 9.75 x, ' 7.5 xr.

De stabielere antwoordpatronen zijn dus te vinden bij dit bedrijf in

het hoofdproces en in de lagere funkties'



BT.II,AGE XI

OVERZICHIr VAN DE ALPHAIS (cRoNBAcH'S O) vAN DE SoMVÀRTABELEN
UIT DE VPFA VOOR VIER VERSCHILLENDE ORGANISATIES EN VOOR HET
TOTAAL*; HOOFDONDER!ÍERPEN ZfJN ONDERSTREEPT

onderwerpen VPFA aantal totaal
vragen (n=24431
1n som-

valiabele

bedriJft*
15

bedrlJf
16

bedrljf bedrlJf
t7 18

ervaring en soort
alienst
taak
ffiitre
inspannlngsniveau
ÍnspannLngsge-
volgen
lLcha@11jke 1nsp.
aspekten
geestelijke lnsp.
aspekÈen
alle inspaaningsaspekten
(èxcl. inspanningsniveau)
luchtkliDaat
vèrontrelnlging
overiqe fysieke
werkoEstandLgheden
alle fvsieke werk-
opstandighéden
lnwendJ.ge organen
klachÈen beweglngs-
apparaat
klachten zÍntuigen
vage gezondheids-
klachten
klachten nactttrust
zlektegedrag
totaal ervaren gezond-
heial (excI. zlektegedrag)
kollegars
lelding
leidinq en kolleoars
sarenwerklng en
overleg
vrerkorganisatle
0erkorganlsatle ,
sarenwerking,
overleg
waardering soclale
dlensten
velligheLal
k ledlng , voeding ,
saÍrltalr
werk-Brivé
werkkring nu
toekoEs tverfl achtlngen
totaal

t7
4

4 .132
10 .723
t4 .556
4 .405

3 .610

7 .722

5 .510

15 .748
7 .653
5 .818

5 .541

.24t

.801

.725

.t92rl

.772

.761

.587

.697

.710

.707

.557

.715

.638

.479

.777

.827

.740

.5s82)

.8742)

.509

.604

.675

.2143)

.67s3)

.6853)

.540

.27241

.4985 )

'.11,1,"

.7t2

.123

.732

.608

.4978'

.564

.732

.559

.776

.714

.737

.604

.785

.492

.496

.2?4

.758

.649

.563

.81s

.522

.680

.742

.562

.7479)

.77691

.677

.É74)

.398
-262
.s206)
.499

.013

.749

.682

.347

.490

.690

.583

.697

.632

.?2!

.413

.783

.498

.558

.420

.795
'lffror

.841

.510

.715

.73A

.315

.73511)

.7631r)

.580

.272

. 351

.358

.708

.582

.772

.81s

.444

.417

.593

.420

.810

.518

.s88

.849

.512

.757

.76A

.408

.750

.777

.534

.489

.450

.350

.580

.495

.736

.830

.189

.676

.617

.436

.646

.737

.631

.770

.6s5

.426

.654

.855

.404

.626

.38s

.424

.591

.645

.857
,497
.790
.792

.406

.762

.788

.457

.538

.454

.284

.685

.4t4

5
3

t0
3

11

25
3
7

10

5
10

15

4
3

4
3
5
4

10 .7335) .6656)
7l 81

1)

2)

3)

* zie btjlage Vt voor saDenstelllng sovarlabelen
** zle tabel 5 voor omschrijving bedriJven

vaak te weinig werk, gepegeld onder tUdsdruk variantié o; niets op gevonden 1n berekenlng c
8 vragen over ondex behandeling zijn variantle oi niets op gevonden in berekenlng d
lopen werkbesPreklngen goed, neningsverschll kwaliteit varLantle o; nieÈs op gevonden inberekénj-ng c

ervaringen veillgheid fuktloneren gunstlg varlantie oi nlets op ge\rondèn Ln berekening c
werkleldlng, kleedruimtes in orde varlantie oi niets op gevonden Ln berekenlng o
bedrijf goed geleld, organlsatie ln orde variantle o, niets op gevonden in berekenlng a
werk onder tiJdsdïuk, is onde! behanderlng varl"antie oi niets op gerronden in berekentng c
vaak te hreinig werk variantie O, nlets op gevonden in berekenlng a
vaak neningsverschll kwaliteiÈ, werk variantie o, nlets op ge\rondën rn berekening a
afgelopen 6 maanden blj arts geweest variantre o, niets ger.rDnden r.n berekenrng c
werk benoeÍlijkÈ aftiezlgheid anderen variantie oi n1eÈs op Eevond,en ln berekenlng o

4)

s)

6)

7)

8)

e)

10)

11)



algemene gezondheidsvragen 

2 klachten m.b.t. ogen en oren 

3 klachten bloedsomloop 

4 klachten ademhaling 

S klachten spijsvertering 

6 klachten urinewegen 

7 klachten m.b.t. benen en knieën 

8 klachten nek, rug en schouders 

2 3 4 s 6 7 . 8 9 

(73) .31 .43 .33.40 .22 .39 .4S .30 

(39) .30 .41.30 .33 .23 .19 .22 

(SS} ' .Sl.SO .40 ;41 .46 .S3 

10 11 

.48 .sa 

.23 .40 

.4S .S7 

9 klachten ellebogen, polsen en vingers 

(5S) .42 .43 .33 .26 .24 .34 .43 

(66) .35 .56 .39 .31 .42 .49 

(60) .23 .30 .34 .35 .37 

(S8) .34 .37 .S6 .36 

(70) .49 .44 .41 

(82) · .37 .36 

(S8) .41 

(83) 

10 klachten heupen, knieën en enkels 

11 nerveuze klachten 

12 seizoen- en overige klachten 

13 medische konsumptie 

14 riskante gewoonten 

lS werkbeleving 

16 korte ASIA (lS items) 

17 2 vragen over zin van het werk 

18 relaties, werk-privé 

19 eindwaardering over het werk 

20 medisch oordeel 

l) Getallen tussen haakjes zijn Cronbach's alpha's 

12 13 14 

.30 .S9 -.04 

.32 .19 .04 

;23 .33 .19 

lS 

.26 

.13 

.31 

16 17 

.24 .04 

.10 .06 

.28 .07 

18 

.29 

.11 

.27 

19 

.37 

.17 

.25 

20 

.46 

.22 

.29 

.32 .36 .17 .19 .17 -.03 .31 .25 .28 

.26 .27 .03 .22 .27 .14 .20 .22 .2S 

.21 .11 .12 .14 .14 .09 .os .os .27 

.23 .33 .07 .22 .19 .04 .29 .23 .4S 

.20 .27 .01 .22 .21 .06 .21 .26 .36 

.21 .18 -.01 .22 .19 .14 .17 .24 .27 

.22 .40 .06 .19 .15 .00 .21 .14 .46 

• 22 • 49 • os . 36 • 3S • 02 . 32 . 32 . 3S 

(13) .32 -.08 .07 .08 -.02 .18 .09 .2S 

(61) -.03 .19 .16 -.06 .31 .30 .48 

(-'05) .03 .01 .os .04 .09 .03 

(9S) .43 .lS .32 .27 .19 

(8S) .20 .ss .29 .16 

(04) .09 -.06 .04 

(54) .38 .23 

(44) .23 

(39) 
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BIJLAGE XIÏI _1-

STAPSGEWT.JZE REGRESSIE BEDRI.TF T2 EN 13

AFHANKELIJKE VARTABELEN

1. eindoordeel hoe goed respondenÈ meÈ zijn werk rzitl
2. al dan niet over ander werk denken
3. gezondheidsvraag: hoe voelt u zich
4. som van d.rie vragen over salmengaan werk en privé-leven

ONAFHANKELTJKE VARIABELEN

uit rwerkbelevingr:
-5:-il-h;rï&k=;s 

moe
6. meestal plezier in werk
7. zet werkproblemen van zích af
8. werk is meestal boeiend
9. strubbelingen op het werk

10. werk past bij respondent
11. stemming vaak verknoeid
12. werktijd gaat snel
13. beloning te laag
14. goed bedrijf om te werken

uit ASIA:
,5.-;ëi[ wordt gewaardeerd
26. aandacht van direktie voor

problemen
27. baas organiseert goed
28. bedrijf wordt goed geleid
29. baas gaat goed om met mensen
30. zou vriend aanraden hier te

komen werken
31. nieuwen worden goed ingewerkt
32. worden op, de hoogte gehouden

sl!-:sry3ret-sez gtgbel g_,
40. last met ogen
41. Iast met oren
42. last van hartkloppingen
43. snel kortademig
44. rs avonds opgezette voeten
45. pijn borst bij inspanning
46. bíj opstaan hoestbuien
47. aanvallen van benauwdheid
48. wel eens verkouden
49. wel eens keelpijn
50. slechte eetlust
51. noeite met slikken
52. maag- of buikpijn
53.: nel eens missetijk
54. moeite met ontlasting
55. vermoeide/pijnlijke voeten
56. vermoeide/pijnlijke benen
57. pijn of last van nek
58. pijn of last van rug

15. wil het kalmer aan doen
16. ergert zich aan anderen op werk
17. te veel op vingers gekeken
18. hoofd loopt on tijdens werk
19. plezierige kontakten
20. werk loopt meestal goed
21. hinder van werkomstandigheden
22. veiligheid is in orde
23. werk en privé-Ieven gaan goed samen
24. toekomstverwachtingen hier gunstig

33. gezellig werken op afdeling
34. baas neemt het op bij de leiding
35. baas onzeker in zijn optreden
36. bedrijf betaalt goede lonen
37. Ieiding houdt rekening met per-

soonlijke omstandigheden
38. baas staat klaar om te helpen
39. tevreden over overleg in OR

59. pijn of last van schouders
60. pijn of last van ellebogen
61. pijn of last van polsen
62. piln of last van vingers
63. pijn of last van heupen
64. pijn of last van knieën
65. pijn of last van enkels
66. wel eens lasÈ van duizelingen
67. wel eens vergeetachtig
68. wel eens hoofdpijn
69. we1 eens gespannen
70. bent u prikkelbaar
71. idem nerveus
72. idem gejaagd
73. moedeloos
74. staat moe op
75. seizoengebonden klachten
76. (alIeen bedrijf 13) allergie



BIJI.AGE XIII -2-

stapsgiewijze regressie bedríif t2 en bedrijf 13: uitkomsten.
Links telkens vermeld de afhankelijke variabele, de gegevens in de tabel
zijn de signifikante onafhankelijke variabelen met hun bijdragen in de

variantie. Genurmerde variabelen vindt men op vorige pagina.

afhankelijke variabelen beclrijf 12 bedrijf 13

variabele 1 to 32.4t* L2 19.962
76 L2.35

zvffi R=.568
20 varz 52.568 R = .'725

(eindwaardering werk) 6 4.22
x werkbeleving I . 2.67

.19 1.09
20 .88
23 t.O2
t6 .99

lvaffiR=.G27
20 var: 45.23* R = .673

variabele 2 24 9.622 t? 9.754
(denkt over ander werk) 10 3.65 1 var: 9.752 R = .312
x werkbeleving t9 2.to 20 varz 37.202 R = .510

3 var: 75.27? R = .392
20 var: 20.30t R = .451

variabele 3
(hoe voelt u zich)
x werkbeleving

5 10.808
20 1.95
15 2.16
10 2.21
7 1.70

22 1.92
6 var: 20.74* R = .455

20 varz 25.36* R = .505

7 26.81ï^
t2 5.46

zvaffi R=.568
20 var: 55.74* R = .747

variabele I 29 7.038 36 t7.92t^
(eindwaardering werk) 33 4.21 29 6'09
x ASIA 39 1.96 2 vatz 24.Otts R = '490

30 2.28 15 varz 41.71t R = .646
a v.ffi'R = .393

15 var: 18.13* R = .426

variabele 2 26 3.062 30 10'668
(denkt over ander werk) 1 var: 3-068 R = .175 25 6'89
x ASIA 15 var: 8-01t R = .283 32 5'2O

3 var: 22.752 R = .477
15 var: 31.792 R = .564

variabele 3 35 2.682 25 t4.652
(hoe voelt u zich) 25 4.32 1 var: 74.65* R = .383

x ASIA 2 var: Z.OO8 R = .264 15 var: 42.838 R = '654
15 var: 13.16t R = .363

variabele 4
(werk-privé)
x ASIA

36 3.86t
2B 2.87
25 3.32
33 2.2t
26 2.37

s vaffia- R = .382
15 var: 18.698 R = .432

38 18.388
33 J.2e

2 varz 25.672 R = .507
15 var: 38.84t R = .623



BIJÏ.AGE XIII -3.

afhankeLiJke variabelen bedrtJf 12 bedriJf 13

variabele 1

(eindwaarderl-ng werk )
x erverren gezondheid

74 9.79t.
60 4.02
73 2.56
47 2.1,9
57 z.tg

uaffi
var:30.85t

51 25.90r
43 9.78
53 4.76
50 6.42
42 3.19
58 3.35
76 4.25

7 varz 57.64t R
20 var: 78.17t R

5
20

R = .455
R = .555

= .'759
= .884

variabele 2
(denkt over ander werk)
x ervaren gtezondheld

geen sÍgnifikante
bijdragsn

20 var: 12.188 R = .349

52 8.18r
,ailóïEï R = .286
var:61.49tR=.784

I
20

variabele 3
(hoe voelt u zich)
x ervaren gezondheid

74 21..02*
70 8.39
57 5.58
64 3.50
62 2.89

s vaffi5'['n
20 var: 48.81t R

70 40.76*
5t 20.71
57 3.58

vaffin
var: 87.51t R

3
20

= .807
= .935

= .643
= .699

variabele 4
(werk-privé)
x ervaren gezondheid

74 8.20r
45 3,gg
41, 2.6L t

var: 14.68t R =
var: 25.968 R =

70 19.89r
44 9.62
59 s.72
58 5.94
62 6.56
60 5.49

vail-ffiE n
var: 78.68t R

3
20

.383

.510

6
20

= .729
= .887





BIJLAGE XIV

GEMIDDELDE SOMSCORES
EN TUNKTIEKENMERKEN
BELEN BETREFFENDE DE
TAAL (a=2443)

EN STANDAARDAFVÍIJKINGEN VAN PERSOONS-
EN HUN KORRELATIES MET ENKEIlS SOMVARIA-

BEDRIJVEN 15 tot en met 18^,EN HET TO-

son onde*íerpen utt wra2)
nr.

leefttJa3 )

(Jong - oudt)

geslacht4)
(u-v)

15
bedllJf

16 17 18 totaal 15
bedrlJf

16 17 18 totaal

2. Èaakinhoual -.26 -.16
6. IichanelÍJke inspanning .06 .19

7. geestelljke Ínspannlng .O2 .01

12. fysleke trerkomstandlg- -.25 -.18
heden

-.17 -.18 -.15 .06 .03 .05 .04 .03

.19 .18 .16 .27 -.05 -.06 -.10 -.09

-.tt .14 .06 -.o2 -.01 -.04 -.05 -.05

-,10 -.22 -.2L .08 -.O2 -.03 -.12 -.14

18. zlektegedrag

19. ervaren gezondheld

22. leldllng en kollegars
25. organisatle van werk

erlz.

29. werk-privé
32. werkkrlng

33. vPFA-totaal

34. VPFÀ-kort

.14 .14

.o7 .o7

-.16 -.72
-,06 -.09

-.04 -.14
-.77 -.16

-.10 -.07
-.03 -.10

.23 .22

.11 .24

-.11 -.23
-.15 -.22

.01 -.07
-.22 -.2t
-.08 -.o7
-.o7 -.08

.20 .19

.19 .18

-.19 -.05
-.20 -.24

-.o2 -.12
-.20 -.18
-.08 .o2

-.08 -.04

.05 -.03 -.02 -.01

.04 -.00 -.04 .01

.00 .o2 -.o2 -.01
-.12 -.11 -.t2 -.13

-.01 -.07 .o2 .01

.01 -.07 -.07 -. l0
-.05 -.08 -.11 -.11
-.04 -.03 -.09 -.07

genidclelde score

standaardafrrljklng
32.4 37.3 35.8 38.6 37.5

12.5 11.4 13.1 12.8 12.8

t.2 1.3

0.4 0.5

1.1 1 .0 1.1

0.3 0 .2 0.3

s@ onalerserpen uit VPra2)
nr.

onderrlJsniveau
(J-aag - hoog)

leldtnggevend6)
(nee - ja)

s) lnkor"rr7)
(1aa9 - hoog)

15
bedrijf

16 t7 18 totaal l5
bedriJf

t6 t7 18 totaal 15
betutJf

16 L7 18 totaal

2. taakinhouil

6. lichanelijke inspanning

7 - geestelljke lnspanning

12. fysieke eerkoEstandig-
heden

18. ziektegedrag

19. ervaren gezondheid

22. Ieiding en kollega's
25- organisaÈLe van werk

enz .

29. werk-privé
32. §erkkrlng
33. VPFA-totaal

34. VPFA-korÈ

-.01 -.19 .00 .01 -.04
-.23 -.10 -.22 -.19 -.21
-.01 -.04 .o2 -.08 -.o7
-.15 -.27 -.23 -.09 -.21

-.24 -.18 --24 -.13
.o2 .01 .02 -.16

-.08 .05 -.04 .00

-.20 -.01 -.1.2 -.26

-.17 -.44 -.32 -.22 -.13 -.18
-.10 -.24 -.05 -.04 -.18 -.18
-.01 -.08 -.03 -.07 .01 -.05
-.22 -.25 -.33 -.O4 -.27 --32

-.31 .01

-.2A -.09
-.09 .05

.06 .09

.03 .o4

-.03 -.09
-.2L -.07
--25 -.01

-.13 -.12
-.10 -.10

. 15 .09

.18 .13

.o2 .o7

.20 .12

-,01 -.02
.01 .00

-.11 .05

-.09 .01

.o7 -.12

.10 .15

.06 .09

-.05 -.L4
-.07 -.06
-.03 .04

-.22 .00

-.30 -.08
-.21 .03

.10 .11

.01 .06

-.25 -.20
-.32 -.09
-.26 -.01

-.o7 -.06 -.o7
-.05 .00 -.01
.o5 -- 10 -.04
.13 .O2 .01

.10 -o2 .13

.04 -.10 --12
-.00 -. 13 -. 14

.00 -.10 -.08

-.03 -.o2 -.o7 -.05
-.o2 -.05 -.01 -.o2
,04 -.00 -.09 -.05
.15 .09 .00 .o4

.04 -.05 .00 .01

-.r0 -.04 -.10 -.10
.04 -.06 -.13 -.10
.05 -.04 -.1 1 -.07

geEiddelde score

standaardafrdlJ king
3.1 3.1 2.2 2.2 2.3

0.8 1.0 1.0 0.8 0.9

1.3 !.2 1.1 1.1

o.4 0.4 0.3 0.3

1.1 35.0
0.3 12.4

4l .7 29 .4 22.7 27 .2

15.6 10.5 A.2 12.0

1) zie rabel 5
2) zle voor overzicht van alle souvarlabelen bijlagën vI, vlf en VIII
3) teeftijd: volledlge spreidlng ln werkeliJke leeftijd op rno&ent van onderzoek
4) Geslacht3 nan = l, vrourr = 2
5) onderwijsniveau als opgegevèn cloor deelnemer: 1 = Iager ondenrlja, 2 = Iage! algemeen

vonrend of - beroepsonilerwLjs, 3 = niddelbaar (beroeps-)onderwijs, 4 = hoger (beroeps-)
onderwljs, 5 = akademisch niveau

5)' Leidinggevend: nee = l. )a = 2
7l rnkomen: laag/hoog; per bedrijf medlaanwaarde genollen





leeftijd 

geslacht 

leidinggeven {nee-ja) 

inkomen {laag-hoog) 

onderwijs {laag-hoog) 

2. taakinhoud 

6. lichamelijke inspanning 

7. geestelijke inspanning 

12. fysieke werkomstandigheden 

18. ziektegedrag 

19. ervaren gezondheid 

22. leiding en kollega's 

25. werkorganisatie enz. 

29. werk-privé 

32. werkkring 

1) Zie tabel 5 

- .15 

.23 -.07 

.31 -.07 

-.17 .13 

.55 

.29 .47 

.12 

.19 .22 

.20 .30 .17 

.12 .38 .18 .07 

.31 .43 .42 .18 .54 

.36 .12 .18 .29 .08 .26 

.20 .14 .19 .39 .08 .21 .60 

.32 .08 .19 .10 .12 .38 .28 .21 

.36 .08 .14 .28 .06 .21 .56 .47 .28 

2) Korrelatiematrices per bedrijf betreffende gegevens over persoon en funktie zijn eventueel ter inzage voor belangstellenden 

~~ 

~~ 
z t"' 

< ~ 
~ tzj 

til 
"'1 c:: tl:I z ttl 
~ t-3 
H~ 
0 "'1 z "'1 
ttl ttl 

~ s z ttl 

"d 
t-3 ttl 
0 ::<::! 
t-3 til 

~8 
t"' z 
tl:I til 

&5 ~ 
t-3 ~ 
~ ttl 

~~ 
ttl z 
tl~ 

~ "'1 

~~ 
~~ 

H 
..... ttl 
U1 ~ 

~~ 
ttl ~ :z 
ttl ttl 
t-3 z 
..... 0 
CD Z .-o 

"'--til 
~ ::<::! 
NI 

::l 
Il 
N 
~ 
~ 
w 

tl:I 
H 
Col 
t"' 

~ 
ttl 

~ 

..... 
1 



BIJI,AGE XV -2-

KORRELAEIES BEEREFFENDE PER.SOONSKENMERKEN, T.T,NKÍIEKENII{ERKEN EN ONDER-

tlIERPEItI VAN TUNI(IIONEREN, TOTAALBESTAI.ID BEDR,IWEN 15 TOtr EN MET 18, 1=2443
ALLEEN VOOR ONDERVTERPEN BETRETFENDE FI'NKÍIONEREN PER BEDRIJF

bedrljf 15 bedrijf 16

267121819222529

som2-
6 .06

7 ,02 ,t7
L2 .21 .09 .22

18 .22 .22 .10 .18

t9 .26 .42 .36 .29 .53

22 .35 .06 .28 .15 .13 .27

2s .19-.09 .33 .21 .20 .29 .53

29 .20 .2t .15 .10 .16 .31 .34 .38

32 .4L .05 .O7 .23 .12 .18 .51 .20 .27

67t2181922252932

.2t

.26 .15

.L7 .14 .08

.t6 .40 .21 .o8

.32 ,38 .42 .19 .50

.35 n13 .20 .t4 .t3 .32

.25 .t8 .25 .22 .11 .31 .67

,22 ,t4 .29 .10 .17 .40 .33 .37

.40 .11 .06 .21 .Ll .28 .56 .35 .29

32

bedrijf 17 bedrijf 18

71218t922252932

.13
)) ítr

.26 .29 .24

.t7 .41 .t7 .t2

.30 .42 .38 .28 .56

.32 .05 .20 .21. .O9 .23

.L4 .04 .22 .27 .03 .12 .57

.26 .Lt .18 .21. .11 .37 .22 .t5

.30-.oo .23 .18 .03 .16 .52 .53 .2,6

7t2181922252932ie

som 2

6

7

1,2

18

19

22

25

29

32

.;,

.t7

.23

.t2

.31

.4t

.26

.35

.37

25

29 .r4
;2t.18.04
.48 .45 .19 .56

.L4 .17 .34 .06 .27

.t4 .15 .43 .07 .24 .60

.L2 .21 .18 .16 .39 .34 .28

"09 .11 .32 .07 .23 .59 .51 1'



BI.IIJAGE XVI

EERSTE VERSIE VPFA-KoRT; GEBRUIKT BIir BEDRIJF L4l)

1. Eeeft u $erk dlat bU u past?
2. vlndt u d.at Uw rrerk neestal goed loopt?
3. Heeft u in het rrèlk voldoende zelfstandigheid?
4. ÍIordt u in het werk te veel op de vlngers gekeken?
5. vindt u uw belonlng in orrereensteeing @È het rerk dat u doet?
5. Is de onderllnge sfeer ln het xerk goed?
7. Bent u na het werk vaak erg rcë?
8. Heeft u Eestal plezler 1n uw werk?
9. zet u werkprobleren genakkellJk van u af?

10. Is uw rderk Deestal boelend?
11. tíordt. uw steoming vaak verknoeÍd door wat e! op het rrerk gebeurt?
12. Ergert u zich vaak aan anderen op het rrerh?
13. Heeft u vaak last van strubbellngen op het werk?
14. Gaat de werktljal reestal snel voorbiJ?
15. KrIÍtt u voldoende overleggen over uw werk?
15. vindÈ u dat u ln uw bedrljf of organÍsatle bÍl1ÍJk wordt behandeld?
17. Beeft u de laatsÈe tJ.Jd weleens gezondheldsklachten?
18. tlordt u in rr werk gehlndérd oEdat u zLch nlet ln orde voèlt?
19. Is uw werk llcha!éliJk erg lnspannend?
20. Is ur werk geestelljk erg Lnspannend?
21. Ióopt u het hoofd vaak m tljdens het yerk?
22. zon u het ln het werk kaloer aan wlllen doen?
23. Eeeft de leldlng een ged beeld van u en uw uerk?
24. Vlndt u dat er goed leiding rrordt Eegeven?
25. 9iordt er door de lelding lets gedaan rt ldeeën v.n onderop?
26. Is het nerk doorgaans Eoed georEanLseerd?
27. tlordt ur uerk g€regeld beee1ujkt door gebreken tn heÈ uerk vln andcr6n?
28. Kunt u doorgaans beschikken over d€ rrerelsté (hulp)utddclen 6 ue ïerk ta dom?
29. ÍIordt u voldoende oP.de hoogte gehouden ean rat zlch ln uw bedrlrf of orgutlsrtle afap.Glt?
30. Eeeft u doorgaans een goede ïerkrulEte?.
31. Beeft u veel hlnder van de rerkoostandlgheden?
32. Eeeft u de indruk dat het in uw bedriJf of orEanl.satlé ln orde Ía Det dé velllgheid?
33. Kunt u ln uw bedrÍJf of olganlsaÈle, indien nodig, btj leDand terecht voor hulp biJ

probleren of behandellng van klachteÍr?
34. Gaan uw rerk en prlnéIeven goed 6a4n?
35. IB dit \rGEr u een goed bedriJf of een goedè organl,aàÈle m ln te r€rken?
35. Btedt deze serkkrlng voor u \roldoende zekerh€idl?
37. zllÍt uu toeko6t\rëHachtlnEen ln diÈ bedrlJf of deze organlsatle gnnstlg?
38. Voélt u zich ln ur werk gewaardeerd?
39. Boe goed vlndt u zelf dat u ur rerk doèt?
40. À1 net al, vindÈ u nu daÈ u goed, redelljk, oatlg of nlet goed rit Bt ur rerk?

N.B. Deze serí.e is niet dé ultelnèlljke vragenlllst \rpFÀ-kort. Dé antyoordkrte-
gorleèn zlJn, behalve blJ vraag 39 en 40, Ja en nee.

l) zÍe tabel 5



JA

Hebt u de laatste tijd gezondheidsklachten? ( )Z
Bent u de afgelopen zes maanden naar de dokter geweest? ( )Z

(geen pil- of sportkontrole)
Bent u nu onder behandeling van een arts? ( )z ( ) t
Bent u de afgelopen zes maanden wel eens van uw werk ttruis-
gebleven wegens ziekte of ongerlal?... ( )z ( )t

Gebruiktugeregeldmedicijnen?. ...... ( )z ( )t

BIJLAGE XVII

LAATSTE VERSIE VPFA-KORT; GEBRUII(I BIJ BEDRIJF 30

A1 met al, vindt u nu zelf dat u goed, redelijk,
matig, of niet goed zit met uw werk?

KRUIS BI.T ELKE VRÀAG HET
BEST PASSENDE ANT!{OORD A}

NEE

( )1
( )t

)t
)t
)t
)i
)t
)z
)z
)t
)z
)z
)t
)i

)t
)t
)t
)t
)z
)z
)t

)t

Voelt u zich vaak gespannen? ( )Z (

Bent u vaak nerveus?.. ...... ( )z (

Voelt u zich vaak gejaagd?. ...... ( )Z (

Bent u na het werk vaak erg moe? .. .... ( ) z (

Bent u vaak moedeloos? ...... ( )z (

Is uw werk meestal boeiend?.. ( ) t (

Heeft u in uw werk voldoende afwisseling?.. ( ) t (

Vindt u het werk te eenvoudig?.... ( ) z (

Heeft u voor dit werk genoeg scholing? ( ) t (

Eeeft u meestal plezier in uw werk? ... ( ) t (

Is uw werk geestelijk erg inspannend? ......, t ) z (

Is u\^r werk lichamelijk erg inspannend? ( ) Z (

Heeft u geregreld problemen met het tempo of
de drukte van het werk? ( ) z (

zou u in het werk eigenlijk kalmer aaÍr moeten doen? ....... ( ) z (

Werkt u geregreld onder tijdsdruk?.... ...... ( ) z (

!{ordt uw werk vaak belenmerd door onverwachte situaties?....... ( ) z (

Is het werk doorgaErns goed georganiseerd?.... ( ) t (

Kunt u voldoende overleggen over uw werk? ....... ( ) t (

Víordt uw werk bemoeilijkt door afwezighej-d van anderen? ( ) z (

Wordt u in het werk geregeld gehinderd door gebreken in
het werk van anderen?.. ( )z (

Werktuondergoededagelijkseleiding?.... ( )t ( )2
Ergert u zich vaak aan anderen op het werk? ( ) z ( ) I
Houdt de dagelijkse leiding voldoende rekening met \,tat u zegl-?. ( ) t ( ) z
Vindt u de onderlinge sfeer op het werk goed?.... .... ( ) t ( ) 2
Heeft de dagelijkse leiding een juist beeld vem u in uw werk?.. ( ) t ( )z
Ileeft u in het werk veel hinder van lawaai?... (

Heeft u in het werk veel hinder van gebrek aan frisse lucht?... (

Heeft u in het werk veel hinder van droge lucht? ..... (

IIeeft u in het werk veel hinder van wisseling in temperatuur?.. (

Heeft u in het werk veel hinder van stank?.... ....... (

Zijn er omstandigheden in het werk die een ongunstige invloed
hebben op ur,r privé-leven?. . (

Vindt u dat het in orde is met de veiligheid in het werk?...... (

Zijn uw vooruitzichten bij deze werkgever goed? ...... (

Voett u zich in dit bedrijf voldoende gewaardeerd?.. ...... (

Vindt u uw beloning in overeensternrning met het werk dat u doet? (

(

(

(

(

(

)z
)z
)z
)z
)z

)t
)t
)t
)t
)t

)z ( )t
)t ( )z
)r ( )z
)r ( )z
)r ( )z

goed ( )l
redelijk ( ) 2
matig ( ) s

niet goed ( )t+

NEDERLANDS INSTIT'UUT VOOR PRAEVET{TIEVE GEZONDHEIDSZORG TNO



BIJLAGE XVTII

vERDELTNG vAN ANTwooRDEN op DE vpFA-KoRr1)"r, TrEN 
""r*rou"r2)

beknopte vraagsteltitq3) aantal
brul-kbare
antwoorden

percentage
I klachten I

extreme percentages,
gerekend per bedrijf

1 . gezondheidsklachten
2. naar arts geweest
3. nu onder behandeling
4. zLek thuis gebleven
5. gebruikt medicijnen

6. vaak gesparlnen
7. vaak nerveus
B. vaak gejaagd
9. vaak moe

10. vaak moedeloos

11. werk niet boeiend
12. onvoldoende afwisseling
13. werk te eenvoudig
14. onvoldoende scholing
15. geen plezier in werk

16. geestelijk erg inspannend
L7. lichamelijk erg inspannend
18. problemen tempo of drukte
19. wil kalmer aan d.oen
20. geregeld tijdsdruk
21. onverwachte situaties
22. níe1l- goed georganiseerd
23. onvoldoende overleg
24. afwezigheid anderen
25. gebreken werk anderen

26. geen goede leiding
27. ergert zich aan anderen
28. leiding onvoldoende rekening
29. sfeer niet goed
30. leiding geen juist beeld

31. hinder lawaai
32. gebrek frisse lucht
33. hinder droge lucht
34. hinder wisseling temperatuur
35. hinder van stank

36. ongunstige invloed op privé
37. veiligheid niet in ord.e
38. vooruitzichten niet goed
39. onvoldoende gewaardeerd
40. beloning niet naar werk

4L. zLt al met aI goed
redelijk
matig
niet goed

92t
933
904
930
920

9t9
920
920
923
918

tt64
Lt87
t17 t
1t73
LL6T

tt75
tL66
1 188
1 165
1 168

tL67
1142
1 156
1153
1727

1 131
tt63
1 105
lt62
to47

1186
1 189
1181
1 184
It82
1 156
tL47
1018
LO77
1 108

tt62

25.0
49.6
18.5
s4.9
t6.7
23.1
19.2
24.5
23.t
8.2

32.3
t9.7
24.5
8.3

10.8

33.4
22.4
11 .8
15 .0
29.4

37.6
29.9
18.6
2t.4
22.6

t7.6
22.7
20.1
14.5
16.3

34.2
42.5
38. 3
46.9
27 .1

t4.9
t8.2
27.2
27.4
40.5

43.2
43.9
11.0
1.9

15.4 - 33 .3
4t.7 - 6t.9
8.3 - 33.3

25.0 - 79.t
8.6 - 27.8

14.8 - 34.1
7.4 - 26.5

16.5 - 39.0
8.7 - 54.5
o.o - t7.2
0.0 - 46. 1

4.2 - 43.O
12.5 - 32.9
o.o - 2r.9
o.o - 22.8

18.0 - 73.9
5.5 - 47.9
4.2 - t7.r
4.2 - 23.2

18.5 - 50.0

18.4 - 50.0
8.3 - 40.3
0.0 - 31.8

10.9 - 48.6
15.5 - 34.8

9.5 - 37.t
t2.6 - 40.0
0.0 - 30.4
0.0 - 23.1
4.5 - 29.4

4.2 - 67.6
8.7 - 58.6

20.0 - 54.9
8.7 - 69.9
0.0 - 80.6

7-t - 3t-7
4.2 - 32 .9
5.6 - 35. 0
5.3 - 34.8

21. 1 - 58.3

26.5 - 7t.4
23.8 - 56.8
4.8 - 16.2
0.0 - 3.9

1)' Bij de vragen I tot en met 40 zLjn de percentages antwoorden in ongunstige
zín (klachten) verueld

2) u"r, de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg West-Bralrant

3) zie bijlage t6 voor de precieze vraagstelling



BIJLÀGE XIX

VERDELING SOII{SCORES OP DE VPFA-KORT VAN 888 PERSONEN
IN ZEVEN UITEENLOPENDE BEDRIJVEN 1

somscore aantal peröentage cumulatief
Person€n percenlage

1.5
' 4,0
7.5

t2.7
1e. $

I

2s.F
31.5
39.6
47.5
s4.0

13
22
31
46
60

54
53
77
70
58

59
42
45
40
36

0
1

2
3

4

5
6
7
I
9

1i5
2.5
3.5
5.2
6.8

6.1
6.0
8.0
7.9
6.5

6.6
4.7
5.1
4.5
4.t
4.5
2.9
2.0
1,.9
2.I
L.4
1..9
1.0
o.2
1.1

0.5
0.1
0.3
o:u

0.1
0.1

o.2

0.,

60.5
65.3
7a.+
74.9
79.0

93.5
86.à
88.4
90.3
92.4

I

93.
95.
96.
96.
98.

98.
98.
98.
99.
oo

I

99.6
gg.il
ee.7
99.9
99.9

:

100.0

10
11
t2
13
t4
t5
t6
t7
18
t9

20
21.

22
23
24

ACI

26
18
1.7

19

t2
1,7

9
2

10

4
1,

3

:
1

1

2

;

25
26
27
28
29

30
3t
32
33
34

35

totaal 888 100.0

gemiddelde 9.9
standaardafwijking 6. 0

1 v"r, de Stichting Bedrijfsgezondheidszor§ [ilest Brabant



BIJLAGE XX

VERGELI.'KING VAN DE REGRESSIEGEIIICHTEN (VPFA-KORT) MET BE-
TREKKING TOT HET EINDOORDEEL PERSOONLIJK FUNKTIONEREN

(VRAAG 41 , BIJLAGE XVIII) IN TIEN BEDRIJVENl

vraag-
'- 

nummer2
groeP I

(n = 322)
groep II
(a = 441)

groep III
(n = 447)

Ba coëff. a, coëff. B, coëff.

1

2

3
4
5
6
7

I
9

10
tt
L2
13
L4
15
t6
t7

.18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

+.00418
+. 00898
- .to7 t7
+.07373
-.14046
+.27488
+.03667
-.t5797
+. 00003
-.03474
+. 07306
+.1527 4

-.o7259
-. 10702
+.35504
-.17456
+.06106
+.01420
+.08783
-.11666
+.14850
+. 1 3288
-.1t27 3
+.oo524
+.18405
+.16904
+.o7047
+.20777
+.06380
+.o77 49
-.01651
+.17286
-.11779
+.02269
+. 00470
+.04162
-. 07 343
+.1,5767
+.284t9
+.2t395

-.04859
+.16256
+.09147
+.02172
-.18172
+.04326
+.22090
-.16789
-. 0512 3
+.20404
+.16440
+.03907
+.05385
+.08548
+.49808
-.09955
+. tr5334
+.17551
+.00723
+.02585
-.05435
+.02415
-.15399
+. 05361
+.03920
+.27t19
+.02073
+.13334
+.05009
+.08387
-. 09561
+.09783
-.o52t9
+.00446
+.10380
+.28992
-.08479
+.41732
+. 0301 9
+.04347

+.22328
-.04676
+.05200
-.08857
+.14715
-. 0083 1

-.190t2
+.t6456
+.19502
-.0t223
+.03669
+.01 1 43
+.19093
-.17867
+.43876
+.18981
-.12425
+.03848
+. 08470
-.04751
-.02795
+.03138
-.0762t
+.14131
+.04798
+.10796
+.09373
+.12467
+.24209
+.10649
-. 14351
+.08600
+.05792
-.t2730
+.05121
-.04462
+.t6414
+.37514
+.08809
+.09325

I

2

Van de Stichting Bëdrijfsgezondheidszorg [íest Brabant
Zie voor formulering per vraag bijlage XVf
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ITÍERI§/RAGENI SAMENGESTELD VOOR GEBRUIK IN HET KADER VAN IIET ALGE!,TEEiI

PERIODIEK ONDERZOEK IN DE BEDRIiÍFSGEZONDIIEIDSZORG (ZIE V@R TOELICIITING
HOOFDSTUK 13, PARAGRAÀT 12).

1. Ondervindt U tijdens het werk veel hinder van langdurig zitten?
2. Ondervindt U tijdens het werk veel hinder van langdurig staan?

3. Ondervindt U tijdens het werk veel hinder van langere tijd te moeten werken
in eenzelfde houding?

4. Ondervindt U tijdens het werk veel hinder van regelmatig te moeten bukken?

5. Is Uw werk lichamelijk erg inspannend?

6. Is Uw rderk geestelijk erg inspannend?

7. Moet U zich tijdens het werk sterk concenÈreren?

8. Vereist Uw werk grote nauwkeurigheid?

9. Kunt U gemakkelijk weg van de plaaÈs r^raar U werkt?
10. !Íerkt U geregeld onder tijdsdruk?
1 1. Ondervindt U in het werk veel hinder van lawaai?

12. Ondervindt U veel hinder van (mechanische) trillingen of schokken in het werk?

13. Ondervindt U in het werk veel hinder van:

- stank

- stof
- rook

- damp of nevel

- gas

14. ondervindt U in het werk veel hinder van

- koude

- warmte

- temperatuurwisselingen

- tocht
- droge lucht
- vochtige lucht
- gebrek aan frisse lucht

15. Vindt U dat het in orde is met de veiligheid in het werk?

16. ïs Uw werk meestal boeiend?

17. Ilebt U in Uw werk voldoende afwisseling?

18. Vindt U Uw werk te eenvoudig?

19. Hebt U werk daL bij U past?

20. Hebt U meestal plezier in het werk?

21. Wordt Uw werk vaak belemmerd door onverwachte situaties?
22. Is het werk doorgaans goed georganiseerd?

23. Werkt U onder goede dagelijkse leiding?
24. Houdt de dagelijkse leiding voldoende rekening met wat U zegt?

25. Heeft de dagelijkse leiding een juist beeld van Uw werk?
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25. Brgert U zich vaak aan anderen op het werk?

27. Vindt, U de onderlinge sfeer op het werk goed?

28. Kunt U voldoende overleggen over Uw werk? :

29. WordÈ Uw werk bemoeilijkÈ door afwezigheid van anderen?

30. !{ordt U in IJw werk geregeld gehinderd omdat anderen hun werk niet goed doen?

31. Biedt deze werkkring U vold,oende zekerheid?
32. Verwacht U voor Uzelf binnenkort ongunstige veranderl-ngen l-n Uw werk?

33, zijn Uw rzooruitzichten bij deze werkgever goed?

34. Voelt U zich in dit bedriJf voldoende gewaardeerd?

35. Vindt U Uw beloning in overeensterrming met het werk dat U doet?

36. Moet U vaak iets doen dat eigenlljk niet tot Uw taak behoort?
37. 9íeet U waarvoor U wel en niet verantwoordelijk bent in Uw werk?

38. Weet U wat anderen op de afdeling van U verilachtep?

39. ZL)n er omstandigheden in het werk die een ongunsrtige invloed hebben op Uw privé-levenl
40. Wordt U leven ongrunstlg beÍnvloed door onregelnatd.ge werktíJden?

(zoals ploegendienst, nachtdienst,, oven*erk)

41. À1 met aI, vindt U nu zelf dat U goed, redeliJk, natLg of nl-et goed zit uet Uw

werk?

- goed

- redelijk.
- matig

- niet soed i

I

i
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VOORBEEIID : VOORIJICETINGSII{ATERIÀAL OVERHEAD

DOEL ONDERZOEX

VÀ§ trNZICEÍ IN:

ERVÀREN GEZO§DËEID,

rENX EN

NERXOUSTÀNDIGSEEEN
VÀ}T IEDERE TIERNT{EIIER ÀFZONDERLIi'X

EEI! LEVEN,EII VIN
IEII BIi'DN,ÀGE àAII
DE XrÀLMErt VÀtl
DE WEBI(§IAUÀAIE

FÀSEII VÀ§ ONDERZOEX

I

IE!T![ÀEIE vooR-
BEAEIDING

4

EI{gUETE

7

BÀPPOR![ÀGE

I
VBRVOIJG
OP DE
BàPPONTÀGE

5

INDTVIDUEI,E
rorílIÀr8E§
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VOORBEREIDIÀIG

- INFORUÀTIE ÀÀt{! LEIDIIE

OIIDEIDIETIIIUG§'BMI)

PERSOIEEI§ZàXEI

BBDRtr'FSGEZOIIDEBIDSDIIII§I 
.

VEIÉIGEEIDSDIETST

BEDRI{ITSIiIAàESCEÀP,PET,I'ÍT IÍENX

- l!lrERN BERAÀD EN BESI.UIT

- ÀI'SPRÀKEN O.A. : VERIBOInIEITIiTXEEID

\IRIdIïII.I,IGEEID

VERSIJAG AÀI{ AI'I'E TíERXNEUENS

- BEGELEIDIIIGSGROEP

-. ÀDIIINISTRATIET'E E{ PERSC{EIJE VOOABERETDI!|G

ràsE 3 l-*r****l

- BRIEF VÀlI NàÀR EUISÀDNE§ VÀI{ IIEDIIIERÍERS O'IR:

. r}EÍJ VÀI{ OITDERZOEK

. ÀTSPR,AXEN

. WERXPROGRÀIII,Ià

ÀIJLET\I DIE VOOR OIIDERZOEK IN AÀTOIERKI}iIG TOUEII
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PERSOOEIiINE UXTIPDIGITG UgT DAG, TI'ID, PITÀTS VOOR EIQUE1E

IEDEA VUI,T EIGEI{ VRÀGEIGI.IS,IT IN DOOR

. IEE ÀÀI'KRUISEN VET ÀI|IIIOORDEII

. EVT. OP§CERIJVEI{ VÀÀ'

- II{ WEAI(rI.'D OP EEI BEDBI'IF

- DIruRTIUUA

- ÍíÀT GEBEITE! EB ltEr: ZIEKEN

NITT'IIE UEDETÍEBXERÍI

NIET-NMERÍÀIiID§!ÀÍJIGEí

. IIIEOUD \IRAGENITIiI§T: FT'!'I(IIE

${sPÀ!r{r!!G

FTSIETB

GEIZONDBEID

LEIDTIE Ef trOÍJ.EGàIS

O§GIAIII§AIIIA VÀI'I EBf, I|IAX

VOON'IEÍIIT(EDI

ïEX- PBII'É

TERXtrRITG

SI'T

ET'BII|I'EEL TOEGEII@q)E VRÀGEN D@R

rÀ§E 5 INDIVIDUEI.E TONTÀXTEN

OP INITIÀÍIEF VÀ}I DE UEDENEEKER,

NÀÀB AÀNLEXDIIG VÀII PROBI.EEIí/VRAÀG

l(o[tTAl(I MEf : o IEl,lÀND VÀN DE IJEIDING

- DTREKTE CEEE

- ÀTDEI,INGSCEEI'

- DIREKTTE

. PER§ONSELSIUNXEIONÀRIS

. BEDNIJI'§AXÍS

. BEDRIJFSUÀÀTSCEÀPPEI.IiIK TIERKER

. IEIIIAND VÀIiI DB ONDERZOEI(SIII§TÀNTIa

. VERMUïEIJIiIKE BEÀI{DEIJT{G
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BIJLAGE XXII

BRIB §ET I§TN§D VTI' 8àI8I XTàR EUICTDNEÍ' IilDilTllnxlR

lÍltËlEH[-1/IBEIÀG àtrX

r LBISBàI§8EID

! lFSPnilfB w$tLà66t
r E?lllttlEffr EIÀ]I OD NIPDIOR'MG8

. P,III VBEVqIÍi OP DE

- vtn,iElrDrlsci vBsÀ(urt
. uilG@ÍETD VE§8T"IG

. BEXlipPr VEn§IÀG àÀlí ÀIJ,E llEIrMlEBXEna,I
'I

I
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vooRBEELDs KOSTEN VOOR ONDERZOEK

ONDERVÍERP materiaal personeeJ- kosten(investerl-ngen) (dagen)

1. Oriëntatie
1. 1 oriënterende besprekingen
1.2 voorbereiding voorstel voor

onderzoek

2. Voorbereiding onderzoek

2.1 opzet plan
2.2 werkafspraken net begelei-

dingsgroep
2.3 afspraken met hulpverleners
2. 4 arrrni nistratieve voorbereiding
2.5 vragenlijsten
2.6 voorbereiding draai-opdracht

3. Introduktie
3.1 brief aan medewerkers
3.2 bijeenkomst met, medewerkers

4. Enquëte

5.'Afhandeling individuele kontakten

6. Bewerking enquëtegegevens

6.1 kodeerinstruktie
6.2 kodering
6.3 nakodering
6.4 ponsing
6.5 kontrole-output
6.6 rekenwerk

7. Rapportage

7.1 brief rstand van zakenr
7.2 beschrijving uitkomsten in-

klusief bewerking gegevens
7.3 tlpewerk, veroenigvuldiging

koncept, tekenwerk
7.4 bespreking rapport
7. 5 vermenigrvuldiging

8. Reis- en verbliJfkosten

9. Algehele administratieve onder-
steuning

10. onvoorzien





1)

2)

3)

4)
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VOORBEELD: VOORSTEL VOOR ONDERZOEK NAAR F'UNKTTONEREN IN DE ARBEIDSSITUATIE

Op verzoek van de direktie van .. (het bedrijf) en na positief
advies van de ondernemingsraad heeft .... (de onderzoeksinstantie)
zj-ch bereid verklaard een onderzoek in te stellen onder alle werknemers,

gericht op gezondheid, werk en werkomstandigheden.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in heÈ funktioneren
van de werknemers ten behoeve van ind.ividuele serviceverlening en het
leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de werksituatie en het
sociaal beleid van . ... (het bedrijf).

Voor het onderzoek zijn met U de volgende afspraken gemaakt:

de individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld; verzameling,
bewerking en opslag ervan geschiedt onder verErntr^roordelijkheid van

. . . . (de onderzoeksinstantie) ;

er worden geen individuele gegevens verstrekt aan derden, tenzij de
betreffende werknemer hiervoor toestenming geeft,.

deelname aan het onderzoek vindt plaats op vrijwillige basis;
aan alle werknemers wordt tenminste een beknopt verslag van de onder-
zoeksresultaten toegrezonden ;

het uitgebreide onderzoeksverslag zal voor alle werknemers ter in-
zage liggen op daarvoor door het bedrijf aan te wijzen plaatsen; in
de rapportage zal het individu niet herkenbaar zijn als bron van
informatie;
indien de uitkomsten van het onderzoek d.aartoe aanleiding sJeven,
zal een plan opgesteld worden ter verbetering van bepaalde situaties;
maatregelen welke uitvoerbaar worden geacht zullen gerealiseerd wor-
den; een voorbehoud dient gemaakt te worden voor overmachtssitua-
ties;
er wordt een begeleidingsgroep ingesteld, waarin onder andere zit-
ting hebben vertegenwoordigers van de leiding, de staf en de onder-
nemingsraad (of gelijksoortj-g overlegorgaan) . De begeleidingsgroep
heeft tot taak: goedkeuring van het werkprogrëunmai (eventueel) sug-
gesties geven voor aanvullingen op de vragenliJst, met narne betref-
fende bedrijfsspecifieke onder-werpeni in overleg met de onderzoekers
vaststellen van ronderzoeksgroepen', dat wil zeggen het indelen van
de werknemers in zinvolle eenheden met het oogt op de rapportaqe; in
overleg met de onderzoekers nagaan welke vorm van rapportage voor
het betreffende bedrijf het meest geëigende is; toezien op de lees-
baarheid van het rapport (de begeleidingsgroep oefent geen invloed
uit op de resultaten van heÈ onderzoek); (eventueel) een plan op:-
stellen ter toelichting van de uitkomsten en bespreking ervan meÈ
betrokkeneni erop toezien dat op grond van de onderzoeksresultaten
zo nodig een plan wordt opgesteld ter verandering van bepaalde si-
tuaties.

s)

6)

7)
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Algereen informatief:

- de doelgroep van het onderzoek betreft (eventueel onderdeel

van de organisatie en aantal lverknemers);

- het onderzoek omvat schriftelijke enquëtes en eventueel (op verzoek

van de werknemer) een nagesprek met iemand van het bedrijf of met

iemand van de onderzoeksinstantie; (eventueel) een nedisch onderzoek

te verrichten door ....';.:ï' (de redische instantie) ;

- de enguètes vinden plaats (perlode);

- de individuele kontakten worden zo spoedig nogeJ-iJk na inrnrlling van

de klassikale enquëtes gehouden;

- na bewerking van de gegevens zal- . . (periode) het koncept-

verslag worden aangeboden aan de begeleidLngsgrogp.

Voor de goede orde bevestigen wij bij deze dat de onderzoekskosten (ge-

heel of gedeeltelijk) voor rekening konen vëm (de onderzoeks-

instantie of het bedrijf). De onderzoeksttosten bedragen f ...
Indien U akkoord kunt gaan net dit voorstel zouden wtj dit graag spoe-

dig schrifteltjk van U \rerneuen.

(plaats en datr:m)
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VOORBEELD: UITGEVÍER!(I SCEEIIIA VATiI DE FASEN VAII ONDERZOEK

1

r8t{-
:IE

2

v@R-
BEREIDING

- Lntern beraadl
en beglult

- afspralcen

- begeleldlng§-
groep, taken

- werkprograma

- a.{q{ nlsitra-
tieve en per-
sonele voor-
berelding

3

TNTRODT,K-
TIE

. naaD onder-
zoekalnBtan-
tLe

. doel onder-
zoek

. afspraken

. aankondlglng
lntroduktlé-
blJeenkoust

- bijeenk@sten
voor $erkne-
t!€rs

.11uur

. door onder- '
zoekslnstan-
tle

. ln bedriJf/
organLsatle

. onderwetpen:
aloel onder-
zoek; f,asen
onderzoekl
afgpraken;
vrlJYilllghold,
vertrouueliJk-
helal lndlvldu-
ele gagevensl
belaopt \rer-
slag naar all€
werknemers

4

BTQUSIES

- lnvullÍng
vragenllJst
. 1n werk-

ttJd op
het be-
dldJf

.tluur

- zLeken

5

r§DIlXIEJEI.E
xoilrÀrrtsN

- 1n verbanal net
lndtvlduGlè
piobleren

- kdltàLt Dèt
lenand van het
bëdl$f of Et
lelland van de
onderzoekln-
stantÍè

6

BEIíENKIl{G
@GEVEDTS

- kontrole
ultdraal

- evt. v€rderé
opdrachtsn
t.b.v. rap-
Xrortage

7

RÀPPONÍÀ@

. leesbaarheld

. afapraken
over veraprei-
dlng

. evt. plan ter
toè11chtlng
op ralDortage

. plan verslag
op de rappor-
tage

- velzending ver-
elagen

. uLtgebreld ver-
slag

. beknopt verslag
aan alle nede-
werkers

I
VA8$OIÉ OP DE
RÀPPO8íTÀGts

- lnfolDrtl€ - lntroduktle
aan dlrektler blIef naàr
o8,, PZ, BGD, hulsa&es
BM{, ...... rerkneoerg

- peraoonllJke - op lnltlatlef
ultnodlging van de ïerk-
enquète neoa!

- plan voor be- - brlef stand - Gvt. ult\ro€rl'ng
xerklng gegé- van zaken plan voor toe-
vena naar huie- llchting op ult-

adrea tÍ€rk- k@6tsn, b.v.
- koderl,ng nouera hearlng

;:à:::i"-' r l::Pon. -ulrvoélrnspran
Btruktle ' t'annoer vernotg op dekonaePt- r.protèage

versragt- Iron8lng

- konseptver-- Vererkano'-- -J'.--' alaq naar be-
:ry:::il:i- geràrarngs-
:ae aDondenÈ€n groep

- nleuwe D€de-
*"rf"i.- -- - vertrourellJke

behandellng

- nlet n6dè!'
IaÍtdEtà11gen
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VOORBEELD: PIÀNNING DER VIERKZAÀIIIHEDEN

ONDERZOEKS IN§TÀNTIE BEGELE IDINGSGROEP BE D RI;IF

JUN I lnfo aan ilirektie, staf en OR

onderzoeksvoorstel en kosten-
beraming naar bedrljf

excursie naar bedriJf

opstellen werkprogr:m, introduktÍe'
brLef en eventueel extra vragen

na lnfo onderzoeksinstantle I
en besluiÈ over voorstel ondt
en kosten beraElng

adminlstratieve werkzaarohedel
(leveren van persoons- en afi
gegevens)

JULI adminlstratleve werkzaamheden
(verwerken, koderen persoons-
en andele gegevens)

vragenlljsten typen en drukken

introdukti e-bi j eenkoEsten

besprekén vorD van rapportage

lndeling onderzoeksgroepen

lijst. Det indellng van groeP(
neDérs voor klassikale enquël
onderzoekslnstantie sturen

ÀUGUSÍUS klasslkale enquëtes en na-
gesprekken

opsturen vragenlljsten naar afwezi-
gen (b.a. langdurig zieken)

koderen vragenlj. Jsten

\

VOORTGÀNGS-

BESPREKINGEN

indlviduele kontakten op
werkneoers

SEPTEMBER ponsen van vragenlijsten en lljsten'
Eet persoonsgegevens

plan voor bewerking gegevens (alraai-
otrÉracht)

kontrole uitdraal

OKTOBER lnboeken opEerklngèn èn ideeën

NOVEMBER coEputerbewerklng

schrlJven verslag

DECEMBER schrljven en t)Een koncePtverslagen

JÀNUARI koncepÈverslagen verzendlen aan bege-
leldlngsgrroep ter besplekin9 (toe-
I1chtlng)

konceptverelagén bespleken (Iees-
baarheld)

afspraken ove! versPreiiling versla-
gen

eventueel plan ter toèIichtlng oP
de rapportage

plan voor venolg oP de raPPortage

FEBRUARI drukken en verzenden van het ultge-
bleid en beknopt verslag

lÍdien plan ter toelichting (

rappoltage, ulwoerlng hierv,

overleg Eet begeleldlngsgrroe:
plan voor vervolg o.p de raPP
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VOORtsEEI.D: BRTEF VÓON NTEUWE MEDEIVERKERS

(plaats, a"t*i'

Àan de nieuwe medewerker(st)ers
van . . (het bedríjf,/de or-
ganisatie)

Onderwerp: Onderzoek naar "Funktioneren in de arbeldssltuatie',
door . ....... (de onderzoeksLnstantie)

Blnnenkort zal onder de medewerkers van . (het bedrijf) een onder-
zoek ingesteld worden, dat zal ziJn gericht op gezondheJ.d, werk en
werkomstandigheden.

Deelnane aan dit onderzoek voor redewerkers dle nog maar kort in dienst
ziJn is nJ-et erg zinvol. Daarom is besloten alleen de medewerkers biJ
het onderzoek te betrekken dl-e voor . . 19.. (ile peildatr:n) reeds
werkzaam waren biJ .. (het bedrijf).

U zult geen uitnodiglng ontvangen voor deeln;ute aan de enquëte.
Vanzelfsprekend wordt u nettertiJd we1 op de hoogte gebracht van de
resultaten van het onderzoek.

Nanens de begeleidingsgroepl Nanens het onderzoeksteamr

aaa.a
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VOORBEELD3 TIJDSCHEIIIA FASEN VAI{ ONDERZOEK

234 5578
ii,i.

oxràmanrrM ENQURIE
I§DlvIDI,EI,E
xorlarrru

BETIERKING

GEGEVENS
RÀPPONOÀGE

vEflDI,G
OP ÍE
&APPO§Ím

WÍ T/M BRIEF 16 OI(TOBER HÀLa OKISER OKI'ICBER BRIEF DECEMBER

sEr{rE!.{BER 29 SEPT. l/U 27 OI(TOEER Tnt BlLr 19.. T/t4 19..
19.. 19.. 19.. NOITEISER iIàt{uARt roNcEpr-\rER§r.Àc

BrirEEN- 19" 19" llmstr 19..
xot §Ittf
9 Tl§ 13

OI(NIBER
19. .
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VOORBEELD: INTRODUKTIEBRIEF

Aan aIIe medewerk(st)ers
vErn (het bedrijf/
de organisatie)

(plaats, datum)

Onde::vrerp: Onderzoek naar "Frmktioneren in de arbeidssituatie',
door . (de onderzoeksinstantie)

Op advies van de direktie (het bedrijf) en na positief
advies van de ondernemingsraad, wordt binnenkort onder alle med,ewerkers
een onderzoek ingesteld dat zal zijn gericht op gezondheid, werk en
werkomstandj-gheden.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het funktioneren
van werknemers ten behoeve van individuele serviceverlening en het leve-
ren van een bijdrage aan het onderzoek van de werksituatie en het sociaal
beleid van . (het bedrijf).

Het onderzoek bestaat voor U uit het invullen van een uitgebreide vrasÍen-
Iijst (enquëte). Omdat deze enquëte tijdens het invullen tot vragen of
opmerkingen aanleiding kan ge\ren, zal de invulling hiervan (door iedere
werknemer afzonderlijk) onder leiding van het onderzoeksteam van .
(de onderzoeksinstantie) in werktijd op het bedrijf plaatsvinden (voor
zieken wordt aan een andere regeling gedacht).

Voor het onderzoek zijn tussen .. (ond,erzoeksinstantie) en ..
(het bedrijf) de volgende afspraken gemaakt:

1. de individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld; verzaurc-
ling, bewerking en opslag ervan geschiedt onder verantwoordetijk-
heid van (de onderzoeksinstantie);

2. er worden geen individuele gegevens verstrekt aan derden, tenzij
de betreffende werknemer hiervoor toesterming geeft;

3. deelname aan het onderzoek vindt plaats op vrijwillige basis;
4. aan aIle werknemers wordt ten minste een beknopt verslag van de

onderzoeksresultaten toege zonden ;

5. het uitgebreide onderzoeksvrerslag zaL voor alle werknerners ter
inzage liggen op daarvoor door het bedrijf aan te wijzen plaatsen;
in de rapportage zal het individu niet herkenbaar zijn als bron
van informatie;

6. ind.ien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven,
zar een plan opgesterd worden ter verbetering van bepaalde situa-
ties; maatregelen welke uitvoerbaar worden geachÈ, zullen gerea-
liseerd worden; één voorbehoud dient gemaakt te worden voor over-
machtssituaties;
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er hTordt een begeleidingsgroep ingesteld, !,raarin onder andere
zitting hebben vertegenwoordigers van de leiding, de staf en de
ondernemingsraad (of gelijksoortig overlegorgaan) ; de begelei-
dingsgroep heeft tot taak: groedkeuring van het werkprograÍunai
(eventueel) suggesties geven voor aanvullingen op de vragenlijst,
met naÍIe betreffende bedrijfsspecifieke onder:vrerpeni in overleg
met de onderzoekers vaststellen van tonderzoeksgroepent, dat wil
zeggen het indelen van de werkneners in zinvolle eenheden met het
oog op de rapportage; in overleg met de onderzoekers nagaan welke
voI:rn van rapportage voor het bedrijf de meest geëigende is; toe-
zien op de leesbaarheid van het rapport (de begeleidingsgroep oefent
geen invloed uit op de resultaten van het onderzoek); (eventueel)
een plan opsÈellen ter toelichting van de uitkornsteni erop toezien
dat op grond van de onderzoeksresultaten zo nodig een plan wordt
opgesteld ter verandering van bepaalde situaties.
De begeleidingsgroep is als volgt samengesteld:

Het werkprogramma is als volgt:
- in de periode van .. t/m

sten gehouden worden voor
wí1ze van het onderzoek;

- in de periode van .. t/m
ten plaats vinden.

19. . zullen er introduktiebi jeerrkom-
groepen medewerkers over doel en werk-

L9.. zaL invulling van de vragenlijs-

Uitnodigingen voor deze aktiviteiten zullen tijdig aan de medewerkers ïIor-
den doorgegeven.

Als kontaktpersonen treden op:

- voor (de onderzoeksinstantie)
(naam)
(adres)
(telefoon)

(naam)
- voor (het bedrijf)

Namens de begeleidingsgroep, Namens het onderzoeksteam,
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VOORBEELD: UIITiIODIGING VOOR KIÀSSIKÀLE Sl§QUÉfE

Aan de redewerkers
van. . (hetbedrUf)

plaats, datum

UITNODIGING

EierbLJ wordt U ultgenodigd om

op . (dag) (datr.m) om . . (uur)

aanwezig te willen zLjn
Ln . (rulmte, gebouw),

waàr de eerder aangekcrdigde enquète naar gezondheid, werk en werk-
onstandigheden zaI worden gehouden.

IndÍen U bent verhLnderd, of, vragen heeft, kr:nt U kontakt opnenen

met . . (naan medevrerker onderzoeksLnstantLe), díe
tiJdensd,eonderzoeksperl-odevan. ..t/a.. ..dage-
tijks telefonLsch van . . . . tot . uur bereikbaar is op toe-
stelnr:mrer

ulr deelname, die geheel vríJwillig is, is zeer belangrlJk en wordt
op hoge prtjs gesteJ.d.

Eet onderzoekstean van

(de onderzoeksinstantle)
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\TOORBEELD KODEBOEK PERSOOTiISGEGEVENS

kaart 0t
(t/n kolou 17 op alle kaartea ponsen)

kolom kodé orechrÍJvJ.ng

1- 4

5- 6

7-10

tl- 13

t4- 15

L6-t7

l8- 19

20

2t -22

23-24

25-24

32-3s

:6-38

29

30

31

gerlenu.rer

kaartnrrer

volgnr@r

beallu f,/organisatle

Jaar ordbrzoek

naand ond,eizoek

dealnare onderzoek:

0l = ruèI eegedaan

02 - aiet EegedaÀn

reden non-reaPdrs!

0 = rÉet van t epaasLng

I = langdurtg zleklÍíÀo

2 = geen ínterèB8e en./of vertrouwen
ln het ondèrzoek

3 - naóerend freasl,oèn

4 - anderg

9 = oribekend

gÉb@rteJaar

jaar lndlensttredlng

schaal - loongtoep (enkele voodceel-
den)

1 - 0010

{5 = 045O

87a - 0871

gBslacht:

l-un
2 = vrorrr

I = nlet-leldlnggevead
2 - wel-IeldÍnggevend

non-alctLef:

1 - niet langdurlg zleh
2 = langdurlg ziek, gtshee1 nerzuin

3 = g€detacheeral (ardere af,dellng
of,tkvantllenet)

4 = langdurlg zlek, ged€eltèUjk
rrerzulE

5 = ÀÀÍf-err geheel verzuln

6 - ÀÀlf-err gedeeltellJk vtrzul.E of
andlere serkzaadreden

klèl.nate afdlell.ng

naau fruktLe
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VOORBEELD: LIifST VOOR PONSING PERSOONSGEGEVET\IS

k.Àrt 0l
(t/o kolo 17 oD alle kaarten Doneen)

kolou I - 4

oEdrrlrvlng s6rlen8.
5:6 7-10 ll-13 14-ts 16-17 t8-19

kaartnr. tolgmr. nr. or- JaÀ! uand deel-
ganLaa- onder- on&r- nare
tle/ve3- zo€k zoek onder-

20 2t-22 23-24
rcden geb. Jaar
non- Jaàr ln-
res- dlenst-

tÍ91nE 5o€k POnE tr€dlng

47

52

28

41

34

54

6
60

16

45

7l
74

51

62

57

73

77

78

54

69

03010
01 0

02 I
0l 0

01 0

0r0
01 0

or0
023
0l 0

0t7026 015 800001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

enz.
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VOORBEELD: ALFABETISCHE VÍERKLIJST

I vb = ingevulde vragenlijst binnen
2 vh = vraqenlijst naar huisadres mdewerker gezonden

3'nr = non respons (n1et-deeLnane) naa{ reden: 0 = niet van toepassing

9 = oribekend

1 = langdurig ziel</weo

2 = geen interesse
3 = naderend pensioert

4 = uit dlenst
5 = anders

4 bz = bijzonderheden

nr geb.datun naarn

Jr mnd dag
o6I v12 nr3 bz4

0001 - 15 06 23 .]ansen

Ooo2 - 38 06 02 , r""§h[
OOO3 - 50 OS 'óS ,Jansens

0004 - 34 13 13 Janssen

enz.

+

+

3

5 in mil.dienst
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VOORBEELD: DAGLI,JST KLASSIKALE ENQUËTE

GROEP I: 9.15 t/m 10.15 uur

(ruimte, gebouw)

geb. datum
ilag mnd Jr

datum

nr.

003

019

o25

031

032

036

043

045

048

o62

077

091

enz.

22 05 47

t6 04 52

24 09 28

30 08 48

1,7 06 L9

04 11 47

02 06 43

27 tL 34

04 01 41,

18 02 54

19 08 46

t6 03 60

H. ÀaLbers

A. de Boer (Àlbert)

A. de Boer (Andries)

A. de Boer (Andrles)

À.M. Koster (Ànthonir:s Meindert)

A.M. Koster (Anthonius Meindert)

T. v.d. !{ark

B. Noten

O. Posthrma

P. SneL

R. Toonder

C. de VrLes
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VOORBEELD: BEGEIJEIDENDE BRIEF BIJ VERZENDING VRAGENLIJST NAAR HUISADRES

Aan medewerk(st)ers van
(het bedri jf,/de organisatie)

,:1!

(;i;;;;;""';;;il

onderwe rp' 
::::::::: . ::::. 

" 

ïr:::::;::-:Ï":illl:iu"="uatie 
" door

Geachte medewerk (st) er,

Door welke oorzaak dan ook nam u in de periode van . .... niet
deel aan de enquète, die in werktijd is ingevuld-

Het kan zijn dat U deelnane WEL zinvol acht, rnaar dat U niet in de gele-
genheid was aanvrezLg te zijn.
In dat geval kunt U bijgaande vragenl-ijst invuLlen en daarna in de ant-
woordenveloppe aan ons opsturen.

IIet kan ziJn dat U deelnane NIET zinvol acht of hiertoe niet in staat
bent.
In dat geval kunt U bijgaande vragenlijst oningevuld in de antwoordenve-
loppe aan ons opsturen, zo mogelijk met opgaaf van redenen.
Hiervoor kunt u de voorpagina van de vragenlijst gebruiken.

Uur deelname is zeer belangrijk en wordt op hoge prijs gesteld, maar is
geheel vrijwillig. IIw gegevens worden bij deelname aan het onderzoek strikt
vertrouwelijk behandeld. Geen enkel gegeven wordt door .

(de onderzoeksinstantie) verstrekt aan andere personen of instanties.

ï::. :::::::::::'Ë"It.o"r.=ins,an,

p.S. In verband met een zo snel rcgelijke vervrerking en rapportage van de

gegevens verzoeken wij U de vragenlijst BINNEN EEN VÍEEK aan ons terug
te sturen.
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VOORBEEI.D: KODEERINSTRUI$IE VRAGENLIJST

Koderen is het veltalen van gegevens, in dlt geval van gekozen antwoorden op gestelde vralJen,

tn ciJfers. Deze cijfers kunnen rrorden verwerkt op ponskaaxten en gelalenÈificeerd Eet behulp van

eèn kaaÍtnu@e! van de betleffende ponskaart en het kolomnu@èr voor de betreffende kode. BiJ elk
kolo&nu@er wordt clus genoteerd het getal alat overeenk@t Eet het betreffende antlroord. Deze ant-
woorden uorden nlet altljal aaÍrgegeven zoals gevraagd, naDel.ljk met een krulsJe Ln het betreffende

hokje. Sc|Ds woldt het helemaal rood geEaakt, ook zet men in somige gevallen alleen maar één streepJe.

Bet getal onder het hokje dat als antrroord is aangeduid, ongeachÈ hoe men het ook heeft aangegeven,

wordt gekodeeld. Ere regel is dus: l<Ddeel'udt 4e oirlgeatteept, beaclanu alles Mt niet ie aangegt?eept

al,e 'onbekenà', dat wil zeggen kode '9'.

De vragenlijst bestaat uit \r€rschillende soorten vragen:

l. tu eflkel»oudige »raag

De erikelvoudLge vraag heeft reestal drle antwoordmgelÍJkheden.

. Een rlr of '2'r aL naar gelang LE aangekruLst, eneen r9r lndia nièts ofbelde ziJn aan-

gekrulst, blj reer koloElrr!@rs evenveel 'negens'.
' Eèn enkele uaal heeft deze vraag Eer antrroordrcgelijkheden dan 'lt of t2t. Ook dan tordt

het getal gekodeerd overeenkoostlg het aangekruLst€ hokje en bij 9één of Ee! anÉroorden

een r9r.

2. Vmgen net een vefi)ol$)?aag

De antwoordlen op de rr€r'\roIÍryraag en de voorvraaE dle eraan voorafgaat, ror&n afzonder-
llJk gekodeerd op de rrijze als aangegeven onder prnt 1.

3. Wagen uafrbii teoene een belichtdng uozdt georuagd

De antwoordlen op deze vlaag worden gekodeerd a1s onder punt 1.

À16 er een toelÍchtlng is gegeven, uordt déze gtskodeerd ret een '2'i als er nÍetB toége-

Ilctrt 1E uordt een r9r gekodeerd.

a. E'nkeLe bij zonderheden

- BtJ de vraag: 'welk onderirijs heeft u genoten?r zou, bij het aankruisen van Deer dan

één hokjè, een 19' t[oeten rorden gekodeerd. Eler wordt echter het hoogste geÈal geko-

deerd dat is aangekruist:

- De vraag naa! de irerkaktiviteitèn (pagina 7 en 8) worden als volgt gekodeeld: aange-

kruist hokje een r2r; nÍet aangekruÍEt een '9'
- De vraag rhoeveel uren pe! seek rrerkt u?r heeft tweè koloenu@èrs, Eler rorden dus

a1tLjd ttíèe ciJfers ingevuld. Eventueel halve uren florden naa! boven afgeronil.
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VOORBEELD: FORMULIER VOOR HET BOEKEN VAIiI OPMERKINGEN

Nr. bedrLjf/organísatie: 123; afdeling of onderzoeksgroeP! 45r onderwerp:
fysieke werkomstandigheden

voLg-
nr.

firnktiebenam.lng kaart
koLom

rreerga\re van de toelíchting
.t

678

901

44t

inLader

techn.assistcnt,

tschn.assistent

asl39

os/28
oslse

hínderlvan stank, doordat de ventll-atie
niet g<ired Ls. vooral door de heftrud<s
dte do{r het bedrlJf rtjilen oP gas.

Ll-gt eraan aan welke uachine men staat.
meer afzuiglng, zodat de bedo:rren lucttt
weg kart
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VOORBEELD: RICIITLIiTNEN VOOR HET BOEKEN VAÀI OPMERKINGEN

1. Neem een stel boekingsforuulieren, voor elke afdeling één per onder-
$rerp. Zet in de kop nunmer bedrijf, nurmer afdeling of onderzoeksgroep
en aanduiding van het, hoofdstuk van d,e vragenlijst.
zie bijlage 37.

De onderwerpen zijn de volgende:

L. funktie
2. inspanning
3. fysieke werkomstandigheden
4. gezondheid
5. leiding en kollegars
6. organisatie van het werk
7. voorzieningen
8. werk-privé
9. werkkring

10. slot
2. Neem van de binnengekomen vragenlijsten een exemplaar en lees het

respondentnummer.

3. Neem de lijst met persoonsgegevens en zoek die persoon opr schrijf d.iens
nummer van afd.eling of onderzoeksgroep rechtsboven op de voorkant van de
vragenlijst.

4. voeg de rijst in de desbetreffende staper vragenrijsten, die op
volgorde van de afdelingen worden gelegd.

5. tteem een stel vragenlijsten van de werknemers uit eenzelfde afdeling.
6. Pak de voorbereide boekingsformulieren van die afdeling.
7. Begin met hoofdstuk 1 rFunkÈie' . Zet op dit vel (en later ook op alle

volgende) voor elke werknemer zijn nunnner en een aanduiding van de
funktie. aegin elke opmerking met aan te geven bij werk kaart- en
kolomnunrmer deze staat. Ga pas door net een volgende werknemer, als
aIle opmerkingen van de betreffende werknemer over rFunktie' geboekt
zí)n. schrijf letterlijk over wat de werknemer toegericht heeft.

B. Heeft een bepaald.e werknemer geen opmerkingen bij het hoofdstuk dat
aan de orde is, schrijf dan alleen diens respondentnumer en funktie-
aanduiding op plus een streep.

9. Het is het handigst om telkens een heel hoofdstuk af te werken en
dan pas aErn een volgend te beginnen, vandaar punt 4 en 5.

10. Let er bij hoofdstuk 10 'sloti op dat er ook op de raatste pagj-na's
van de vragenlijst opmerkingen gemaakt kunnen zijn..

11. Zet op elke afgewerkte vragenlijst een teken.
L2. Berg de afgewerkte vragenlijsten op, geordend naar afdeling en liefst

ook nog naar respondentnumners binnen de afdeling.
13. Berg de ingevulde boekingsfonnulieren op, geordend naar afdeling of

naar onderwer?.
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VOORBEELDT BRIEF MET STAIÍD VAN ZAKEN

Aan aIle redewerk (st) ers
van . (het bedrtjf/
de organisatie)

(p1aats, datr:m)

Ondenrerp: Onderzoek naar "F\rnktioneren in de arbeidssituatie"

Nu de onderzoek$rerkzaamheden bij .. .. t.. (het bedrijf/de organisatie)
beëindigd z!)n1 ltjkt het goed U een tussentijdse stand van zaken te geven'

- De enquétegege\rens zíin verzareldien worden nu verÍíerkt. van de

redewerkers, die voor dit onderzoek in aanmerking l«ranen,

hebben (-..8) de vragenlijst' ingernrld'

Door ..... (...t) deelnemers aan het onderzoek is gebruik gernaakt

van de gelegenheid om in verband met probleren in het werk of ter
. toelicniing-van bepaalde werkaspekten nader in kontakt te treden

rnet redewerkers van . . l(cle onderzoeksinstantie) '
Borzendien hebben (aantal) deelnerers aangegeven kontakt op

prijs te stelLen met de leiding, i.... (aantal) net de bedrijfs-
arts, (aantal) met de bedrirfsmaatschaSpeLijk werker en

(aantal) met de afdelÍng peisoneeJ'szaken'

- Het konceptverslag wordt omstreeks (maand, jaar)
aan de begeleidingsgroep aangeboden, waarna het beknopte verslag
zo spoedià rcgelijk aan aLle roedewerkers wordt toegezonden.
De begeleidingsgroep za1 toezien op de leesbaarheid van het rap-
port en op eventuele toepassing vàn de onderzoeksresultaten. De

beEeleidirrg=gro"p oefent geen invloed uit op de resultaten van het
onderzoek en heeft geen inzage in'uitJ<ousten van Índividuel-e werk-
neIIErs.

Vertrou$íend U voldoende te hebben geÍnfonreerd over de stand van zaken'

het onderzoeksteam van
(onderzoek sinstantie )
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VOORBEELD: RICHTLI,INEN VOOR KLASSIT(ALE ENQUETE

Benodigde attributen:

a) alfabetische werklijst meÈ volgnummers, geboortedatum en namen van
aIIe werknemers van het bedrijf;

b) daglijsten met volgmumners, geboortedatun en nemen van werknemers,
ingedeeld naar dag van enguètering, uur en ruj-mte, in alfabetische
volgorde;

c) vragenlijsten voor deelnemers met volgrnummer; strookje met naamr

voorletter(s) en geboortedatum met paperclips aan de voorkant van
de vragenlijsten bevestigen;

d) extra lege vragenlijsten voor medewerkers die op de geplande datum
niet kunnen of konden komen en zich spontaan 'roor invulling van de
vragenlijst mèlden;

e) een aantal tformulieren nagesprekt;

f) schrijfmateriaal voor invulling van de vragenliJsten.

Binnenkomst der resPondenten:

1) naeun van de medewerk(st)ers vragen, betreffende vragenlijst opzoeken,
voorletter(s) en geboortedatr:m kontroleren op het strookJe voorop
de vragenlijst, indien dit klopt strookje verwijderen en vernietigen;

2)' betreffende vragenlijst overhandigen met schrijfmateriaal.

In het geval dat een werknemer zich spontaan meldt voor het inrnrllen

van de vragenlijst omdat ht)/zL) oP een andere datun verhinderd is of
een eerdere oproep veïgeten isr wordt een lege vragenliJst genomen en

wordt het betreffende rzolgnummer van de respondent (zie alfabetische

werkliJst) op de lijst gezeÈ. Venzolgens wordt de naarn van de toege-

voegde deelnemer en het volgnumer op de daglijst gezet.

Het inleveren v@

respondent even 'vasthoudent tot is nagezien of hj-i/zij kontakt

hebben met:

iemand van het bedriJf. Dan even nagaan of de medewerker nog

geen kontakt heeft met deze instantie. Zo niet, dan bijvoorbeeld

zeggen dat het verzoek wordt doorgegeven aan de betrokken funk-

ÈÍonaris, die de medewerker voor een kontakE zaL uitnodigen
(vóór het onderzoek ziJn hierover met de betrokken instanties
afspraken gemaakt);

-de
wil
a)
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b) één van de onderzoekers. In dlt geval zijn er twee uogell-Jkheden:

1) een afsPraak maken voor het nagesprek;

2) de zaak ter plekke afhandeleni van het gesprek worden door
de onderzoeker aantekeningen geoaakt over de inhoud van het
§esprek en de afspraken met de medewerker.
Na het gesprek worden door de onderzoeker opmerkingen van de

. werknener biJ het betreffende onderwerp in de vragenlÍJst ge-
schreven en ver\rolgens wordt het lformtrlier nagesPreki inge-
vuld. '.

op de dagliJst rzoor de klasslkale enqltëte aantekenen wie gteweest is;
als extra kontrole voor de aduinistratie van de onderzoeksinstantie.

Dit gegeven ZEER VEIUIROUIVELÏJK BEHAIIDEtEN.
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*
VOORBEELD: FORMULIER NAGESPREK

organi satle/vesÈiging
volgnumer

X !íie voerde heÈ gesprek? . . .... . ( ) L

....( ) 2

X Betreft de toelichting/het probleem één of
meer van de volgende onde:rvrerpen?
(aankruisen wat van toepassing is, koderen: o=1 t I = 2)

EIGEN WERK

aard van het werk
zvíaarte van het werk
f unkti ewaarde ring/be loning
loopbaan pe rspektie f /promotiebe leid
opleiding
ouder worden, vervroegde penslonering
anders, nl.

I.EIDING EN KOLLEGAIS

()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

beleid
chef (s)
kollega ( rs)
sfeer op het
anders, nI.

tUefk

WERKOMSTÀI{DIGHEDEN

ploegendienst
werktiJden
ove:*rerk
werkvoorbereiding
organisaÈie van het werk
werkoverleg/inspraak
samenwerking andere afdelingen
drukte/piekbelasting
gebrek aan personeel
hulpmiddelen
gevaarli jke stoffen/veiligheid
fysieke werkomstandigheden
anders, nl.

Tijdens heÈ gesprek aantekeningen maken over de Lnhoud
van het gesprek en de gemaakte afspraken, dit fo:mulier
achteraf invullen

Kaart
kode kolom

20

2t
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
4t
42
43
44
45
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BUITEN DIREKTE WERKSITUATIE

naderend pensioen
afstand huis - werk
lichamelijke klachten
psychische klachten
huwelijk, relatie vriend(in)
kinderen
woning
financiën
afdeling personeelszaken
bedri j fsgeneeskundÍge dienst
bedri j fsmaatschapPelijk werk
andersr nI.

Eventueel kunnen onderstaande vras1en worden toegevoegd.

!{at is ten aanzien vëur bovenstaande aangekruiste
onderwerpen door de respondent en de onderzoeker
verder besloten? (aIle antwoorden aankruisen die
van toepassing zLin)

,(

GEEN AIETIE

aktie niet (meer) nodig
geen aktie omdat er geen uitzicht
is op verbetering
geen aktie omdat het geen indivi-
dueel probleem is
geen aktie om andere reden, nl.

()

()

()
()

()L
()2
()3

VíEL AKTIE

aankruisen wie aktie neemt:

resPondent
onderzoeker
beiden

kontakt met leiding
kontakt met kollega
kontakt met personeelsfunkÈionaris
kontakt met bedrij fsmaatschappeli jk
werker
kontakt met bedrijfsarts
kontakt met instantie buiten het
bedrij f
andere aktier nI. ()

Is afgesproken dat de mondelinge toelich-
tingen op dezelfde wijze verweïkt worden als nee
de geschreven opmerkingen in de vragenlijst? ja

()
()
()
()

()
()

x () L

()2

Kaart
kode kolom

58
59

60

6t

62

63
64
65
66

67
68

69

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

70



BIJI.AGE XLII

*
VOORBEETD! E'tCRldt IJIER VOOR DOOB§/ERIÍIJZING NAAR IJEIDING

Onderstaande deelnemers hebben ttjdens de erquéte door nlddel van de vragen-

liJst de wens te kennen Eegp\ren met U een gresprek te willen hebben.

[fLJ rrerzoeken U vrLendelLjk ret hen kontakÈ op te nenen.

naao en voorletter(s) geboortedatr.tm blJzonderheden

* respektLevelLJk: persoreelszaken
bedrijfsarts
bedri J f snaatschappell Jk werk
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gebruikt voor 

het uitvoeren van logische kontroles van 
de gekodeerde gegevens (denk aan kodes 
of kombinaties van kodes die niet mogen 
voorkomen als men de vaste gegevens van 
het bedrijf paarsgewijs vergelijkt 

terugmelding van fouten aan programmeur 

samenstellen van rapportage-eenheden 
m.b.v. de vaste gegevens die door het be
drijf zijn verstrekt. Standaard zijn de 
indelingen van alle werknemers naar de 
onafhankelijke somvariabelen: werkeenheden 
(afdelingen en/of funktiegroepen), leiding
gevende groepen en leeftijdgroepen. Op ver
zoek van het bedrijf, bv. ook naar: soort 
dienst, naar vorige werkkring van de werk
nemers, naar nationaliteit, naar dienst
jaren, naar salarisklassen, enzovoort. 

herindeling op bepaalde kenmerken; als tot 
de deelname in bepaalde groepen werknemers 
zeer gering is of als bepaalde 'onafhanke
lijke variabelen' niet zo onafhankelijk ten 
opzichte van elkaar blijken te zijn, kan 
besloten worden de indelingen te wijzigen 

rapportage per vraag (afhankelijke item
variabele); niveau- of klachtenpercentages 
van antwoorden op vragen per rapportage
eenheid; sterke verschillen in percentages 
tussen eenheden in elke indeling worden be
schreven; 

rapportage per vraag van het percentage van 
alle respondenten dat een vraag heeft open
gelaten 

rapportage per onderwerp (afhai· 1lijke som
variabelen; gemiddelde scores (niveau of 
klachten op onderwerpen per rapportage-een
heid; sterke verschillen in gemiddelden 
tussen eenheden in elke indeling worden be
schreven (in grafieken kunnen verschillen 
overzichtelijk worden gepresenteerd) 

samenhangen tussen onderwerpen 
samenhangen van onderwerpen met (gekombi
neerde) demografische gegevens en eventu
eel met beschikbare ziekteverzuimgegevens 
f PVPnrnPP1 on vi::ior7.~le "~" hPr hi::irirlri ;rl 

TESTTABELLEN ~ 

nee E 

DATA 
0KE? korrigeer· 

data 
ja 

SAMENSTELLEN 
GESCHIKTE t..... 
RAPPORI'AGE Mf"'lll---~~,i 

EENHEDEN 

PAARSGEWIJZE 
KRUISTABELLEN 

VAN DE 
ONAFHANKELIJKE 

VARIABELEN 

• RESPONSANALYSE 

" KRUISTABELLEN: 
ONAFHANKELIJKE 

VARIABELEN 
x 

ITEMVARIABELEN 

• VARIANTIE-
ANALYSES: 

ONAFHANKELIJKE 
VARIABELEN 

x 
SOMVARIABELEN 

RTNn 

verwerkingsprocedure (o.a. met SPSS) 

uitgangspunt is dat alle gegevens van het onderzoek zijn ge
ponst en per wérknemer op kaar of magneetband vastgelegd 
frekwentietabellen van alle variabelen; kruistabellen, voor 
elk paar vaste gegevens 
uitlijstingen van personen met foutieve kode(s) 

op uitlijstingen per respondent aangeven hoe foutieve kodes 
moeten worden veranderd ofwel bepaalde systematische fouten 
m.b.v. computer herkoderen 

frekwentietabellen van de numerieke onafhankelijke variabe
len met gegevens over de verdelingen (statistics all); be
sluiten nemen over de indeling in klassen waarbij er reke
ning mee wordt gehouden dat deze aansluiten bij algemeen ge 
bruikte klasse-indelingen (bv. leeftijd; salarisklassen, zo 
als die door het CBS worden gebruikt) ; voorkom te kleine 
groepen 
stel de afdelingen, werkeenheden of funktiegroepen samen 
uit de gegevens van het bedrijf; voorkom te kleine groepen 
kodeer de klassen en groepen en zet de kodes per werknemer 
in het databestand 

per paar onafhankelijke variabelen wordt de onderlinge af
hankelijkheid geanalyseerd m.b.v. een x2-procedure, een va
riantieanalyse of een korrelatieberekening afhankelijk van 
de aard van de gegevens; zonodig vindt herindeling plaats 

met elke onafhankelijke variabele en met elk paar onafhanke
lijke variabelen waarbij de gegevens in de vorm van klassen 
worden gerapporteerd, wordt een responsanalyse gedaan; het 
responspercentage per groep wordt berekend en er wordt be
keken of de respons teveel verschilt tussen de groepen, 
waardoor het onderzoeksmateriaal niet meer representatief 
is voor het gehele bedrijf maar misschien wel voor een deel 
van het bedrijf; (x2-procedure op r .eële aantallen respon
denten en te verwachten aantallen respondenten per groep) 

er worden kruistabellen van alle items telkens tegen elk der 
onafhankelijke variabelen gemaakt (bv. afdelingen, leiding
gevende groepen, leeftijdsgroepen): de statistische groothe
den x2, Te en Rpearson geven aanwijzingen voor sterke ver
schillen; dit is afhankelijk van het soort gegeven; 'Missing 
values' worden genegeerd in de berekeningen maar worden wel 
gepresenteerd per rapportage-eenheid zodat te kontroleren is 
of bepaalde vragen selektief zijn opengelaten bij het invul
len van de vragenlijst 

voor elke respondent wordt per onderwerp een somscore bere
kend en in het databestand vastge legd 
er worden variantie-analyses gemaakt van elke onafhankelijke 
variabele met elke somvariabele; een F-toets geeft aanwijzin
gen voor belangrijke verschillen; een SNK-procedure levert 
een rangordening van groepen naar hoogte van de gemiddelde 
score; met de procedure Bartlett Box F kan men kontroleren of 
er sprake is van zeer sterke verschillen in spreiding tussen 
de groepen 

er kunnen korrelatieanalyses, faktoranalyse s , meervoudige varian
tie-analyses enz. worden uitgevoerd om bepaalde verbanden op het 
spoor te komen 
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BIJIÀGE XLIV -1-

VOORBEELDEN VAN ONDERDEIJEN UIT HET UITGEBREÏDE VERSLAG

\IOORBEELD VAII EETiI TITELPAGINÀ

FUNKTIONEREN IN DE ÀRBEIDSSITUAIPIE

Verslag van een onderzoek onder werknemers naar
gezóndheid, werk en werkomstandÍgheden gehouden'
bij . (naam beilrijf)

, (naarn onderzoeksinstantie)
(pLaats)

(datun)



BIJIÀGE XLIV -2-

VOORBEELD VAN EEN INHOUDSOPGAVE

bLz'

BEKNOI{TE T{EERG]AVE VAN DE UITI(O'IS5EN :. 1

1. INLEIDING.. ..27
1.1 DoeI en werkwijze van het onderzoek
1..2 Uitvoering .
1.3 Bewerking en presentatie van de gegevens
L.4 Deelneming in het gehele bedrijf . .
1.5 Deelnemíng in verschillende doorsneden van het bedrijf

2. PERSOON EN FUNKTIE

3. INSPAIiINIIG

3.1 Inspanningsniveau
3.2 trlaardering van de inspanning .

4. FYSIEKE !{ERKOMSTÀDTDIGEEDEN

27
27
28
31
31

35

2.2 Leeftijd . 35
2.3 Nationaliteit . 37
2.4 Basissalaris. .38
2.5 LeidingEeven. .40
2.6 TiJdindienst.. --40
2.7 opleiding en ervaring - 4t
2.8 Soort dí.enst en overnerk . . 43
2.9 De taak en de funktie als gehee,I . - 45

51

51
54

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

Het klimaat
Verontreinigingen
Overige fysieke werkomstandÍ.gheden . .
AIIe fysieke werkomstandigheden

63

63
64
65
66

80

83

89

5. ERVAREN GEZONDITEID EN ZIEKTEGEDRAG

Ervarengezondheid. . -7L
Ziektegedrag - 76
Verbanden van ervaren gezondheid en ziektegedrag
onderlJ-ng en met andere onderwerpen

6.

7.

LEIDIIiG EN KOTI,EGAIS

WERKORGÀTiIISATIE,

SOCIALE DIENSTEN

7L

8.

SAMETiIWERKING EN OVERI,re

97



BIJLAGE XLIV -3-

Voorbeeld van een inhoudsopgave (verwolg)

o VEILIGIIEID

10. KLEDIIG, VOEDII,I3 EN SÀNITAIRt
11. WERK - PRIVÉ

12. WAARDERITG !ÍERKKRING

13.

L4.

TCXTAAI" VAN ALIE OIIDERWMPEN EN E\IÀI,UATIE

ZIEKTEVERZUIM EN

14.1, InleidJ-ng

IÀIiGDURIG ZIEKETiI

bl,z.
1,02

106

110

113

120

126

L26
1,4.2 Verschillen tussen deelnemers en niet-deelneners t27
14.3 Verschillen tussen afdelingen, werkeenbeden en

leeftiJdsgroepen orrer de deelnemers . 1.28
1,4.4 Samenhangen met ziekteverzuim . . 131

15.' BUITENIÀT{DSE TÍERKNEMERS .

18.1 Inleiding . .
L8.2 Uitkomsten over de onderwerpen rkorte vragenJ.iJst'

en ziekteverzul-m
18.3 Uitkomsten per vraag

t6. INDMDUELE KOI'ITAI(IEI\I

BIJI.AGBiI

t34
t34

135
135

136

N.B. Een knelpuntenÍnventarisatie
afzonderlUke behandeld (zie

de uitkomsten wordt
schena 4).

op grond van
hoofdstuk 21,
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BIJLAGE XLIV -4-

VOORBEELD VAI{ EEN OVERZICHT VAN EN9UETERESULTATEN PER AFDELING, LEEFTIJDS-
GROEP EN GROEP AL DAI.I NIET LETDINGGEVEDTD VAN DE SEKTOR PRODUKT]E*

VRAAGSTELL ING
(beknopte weergave)

lv
Ig
lg sot'l

l@_1n
100
98

199
195

30
3?3
41 20

26 40

t37

052
11 3? 36
s2 30 29

33 27 25

41110

111 002
s3280107
?8 39 t2 45 50

L2 28 56 39 38

7631 65

2
26
37

29

I

3B
11
15

6
10
20

10

4

465
11 13
13 24
5 11

721
18 26

108
50

45
3
5
0

13
33

8

3

11 8
77 70
t? 22

6? 85
275
100
110
95

22 16

67 83

6916
77 77 72
t7 14 11

67 62 7l
26 27 13
6811
235

li122
L7 28 16

60 7L 78

?0663
69 65 56 74
11 29 38 23

16 94 93 97
57600
22000
6073
?9q03
?a 39 ?9 9Z59 7L 100 50

5
I

18-?

7
8
7

3

5
5

34 36
tB 11
28 10
414
610
919

16 18
69

38 18
67
616

28 31

7rL
35

66650
10 t2 33
ll2?0
4613
6 6 13
13020

18

6

L2

5

193

t92

190

194

97

96

95

97

9

3

6

6

10

1

96

91
97

95
98
97
98

98
93
96
96

95
96

9:
92

9:
9;

9(
9l

9.

191

181
36

190
196
193
195

195
185
191
191

189
184
190
193

191
190

181

190
191

9
10
32

25

20
49
25
17

33-1

1l 85
10116
29 39 2L
23 21 18

22 18 11

4? 47 32
24 22 18
14 L7 L2

25 31 24
032

10110310
566320s0ti6aöi6
1? II 0 -e 

?0

33601010EZ za 13 29 4623 11 -6 16 31
2266314
37?27732-ö-öoö-5

58
5§
52

5

32
23

38

64 38 44
6ö 63 62
55 54 52
6?6

?5 29 38
16 26 24

?2 31 51

61
69
73
Iö

40
24

41

46 35 23 50
53 s0 57 74
34 28 69 7L-3 -0 -0 -3

30 17 25 24
22 12 20 25

11
75
14

66
22
8
3
I

20
69

8
9

30
20

L7
40
?2
14

27
2

49
61
54

5

30
22

39

íz *""x niet passend
I 2 onvoldoende zelfstandigheid
I 2 werk niet even te onderbreken
lo 2 in werk onvoldoende afwisseting
l=ló
l5 2 onvoldoende kontakt met anderen
lX 2 werk meestal niet boeiend
lÉ 2 meestal geen Plezierin werk
lF 2 werktiid neestal niet snel
I voorbij
| 2 werk te eenvoudig
I 2 werk te moeiliik

i3
72
61

5

3 = som 1+2

4 werk lichamelijk erg inspannend
4 werk geesteliik erg insPannend
4 werkt geregeld onder tiidsdruk
4 vaak te weinig werk

5 werk vaak te vermoeiend
5 geregeld Problemen met temPo'

drukte
5 zou het in het werk kalmer aan

moeten doen

* Zie voor noten volgende Pagina

Izt<.ócc500=>
ÀZ=

zIUzta<.6Jè(50a=>
=àuHz<5

23
17

40

AL DAN NIET LEID.
zóOPÀEoóUó

AFDELINGEN BINNEN DE SEKTOR

19-34 35-49 50-65
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BIJLAGE XLIV -5-

vooRBEELD VAI{ EEN OVERZTCHT VAN E}IQUETERESULTATEN pER AFDELTNG, LEEFTTJDS-
GROEP EN GROEP AL DAN NIET LEïDINGGEVEND VAN DE SEKTOR PRODUKTII* (vervolg)

* De onderstreepte percentages verschillen signifikant in de betreffende doorsnede (chi kwadraat, p<0.05)
1) Mee"de.e antwoorden op één vraag, verschilt signifikant tussen afdelingen, leeftijdsgroepen en al dan niet

leidinggevenden (p < 0.05)
2) Mee"de"e antvíoorden op één vraag, verschilt signifikant tussen afdelingen (p < O.05)
3) M"".d""e antwoorden op één vraag, verschilt signifikant tussen afdelingen en al dan niet leidinggevenen (p < 0.05)4) Percentages van het aantal personen dat de voorafgaande vraag met ja heeft beantvíoord
5) Percentages van de werknemers zonder werkoverleg
6) Betreft het aantal personen dat ervaring zegt te hebben met de betreffende funktionaris of d.ienst
7) Me"rde.e antwoorden op één vraag, verschilt signifikant tussen leeftijdsgroepen en al dan niet Ieiding-

gevenden (p < 0.05)

Bovenstaande noten hebben betrekking op het gehele overzicht van genoende enquéteresultaten. Als voorbeeldis hier de eerste en Iaatste pagina van betreffend overzicht gegeven.

VRAAGSTELL I NG

(beknopte weergave)

èa

J

Fo

AFDELINGEN BINNEN DE SEKTOR
PRODUKTIE (%)

LEEFT IJ DSGROEPEN
PRODUKTIE (%)

AL DAN NIET LEID
PRODUKTIE í%) z.oopÀgo6U6dv

zO^èèe
UÉc D EBA 19-34 35-49 50-65 Uïl LErD

werk vereist speciale werk-
kleding
werkkléding is niet in orde4)
sanitaire voorzieningen niet in
orde
kleedruimten niet in orde
kantinevoorzieningen niet in
orde

reizen huis-werk bezwaar'li jk
werk ongunstige invloed op privé
privé ongunstige invloed op werk

in bedrijf onvoldoende gewaar-
deerd
bedrijf wordt niet goed geleid
overlegorgaan werkt niet goed
geen goed bedrijf om in te
werken

werkkring biedt onvoldoende
zekerhei d
door bedrijf niet billijk be-
handel d
loon niet in overeensternming
rnet werk

vooruitzichten in bedrijf niet
goed
verv{acht ongunsti ge verande-
ri ngen
denkt de laatste tijd over
ander werk

= som 30+31
= som 3+4+8+12+L9+22+25+26+27+

28+?9+32

zit ooed met werkT)
zit iedelijk met werkT)
zit matig met werk/)
irt niét"gàÀa mÀt wertT)

wil met iemand over probleem
praten

28
28

2B
28

29
29
29

30

30
30
30

31

30

30

32
33

7
26

6

56

9
27

?0
20

42

39
47
14

7

13

49

37

13

28

30
55
10

4

15

!§ !q

L2 10

!t§
4664i 1e

?5_ A? !q !! 11

92413717
2? ?9 31 27 34

l3

50

I
t2-0

q9 99

l0 28

3?!
32
64

617t235
23 33 33 23 267tt606

43 27 40 3? 5?

35 50 t7 22 54i,2 50 7-5 33 39
18130318

761209
13t2?57ls
60 59 44 38 38

33 31 31 4L 18
49 50 62 44 70
156569
312092

16 t2 31 11 10

44 35 31

1l 10 18

!9 2_! L?

67 46 56

9109
91 t9 !!
19 23 18
24279

?2 23 45
61 67 37
11813
625

L7 L2 14

866
31 32 14-3 -B -6

!1 !? ?e_

48 39 30
52 56 3?
13 16 Í2

1235
16 10 15

53 56 36

91 99

531e3 -Z

22 13
245

tg ?3

44 18
44 58
t72

40 25

11 18

29 24

25 49
58 46
125
50

147

67
25 28
73

82
14 l0

11 91

195

110
195

191
193

196
193
190

182

167
146
181

188

186

189

t70

t79

188

190

192

98

91
98

96
97

98
97
95

94

93

95

85

90

94

91

84
73
91

95

96
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- l I SEKTOREN AL DAN NIET LEEFTIJDS-_, GROEPEN - 1 • ~ PRODUKTIE HULPDIENST ADMIN LEIDINGGEVEND 1 ONDERWERP 
1 f-("som") - 0 Afdeling Afdeling Afdeling NIET 17 -34 35-49 50-65 r f- LEID 1 r A B c D A B A B LEID 

n=664 l.n=117 n=98 n=89 n=52 n=89 n=44 n=54 n=121 n=595 n=31 n=315 n=277 n=72 
1. ervaring en soort dienst 0.78 0.59 0.99 1.02 0.44 0.99 0.73 0.91 0.55 0.77 1.13 0.76 0.77 0.88 
2. taak 1.88 2:21 I:bil 2:ss 2:cr4 2:=;a ï:o2 n>4 ï:oo 2:öo ö:§=; 2.12 1.65 1. 78 
3. funktie 2.66 2:7g 2:s3 3:sg g~~~ ~~§2 I~z~ g~~~ !~~~ g~z~ ·g~IQ 2:aa 2:42 2:65 

(=som 1+2) 'I ---- ---- ----
4. inspanningsnivo .. 1.44 1.48 1.43 1.20 1.69 1.17 1.68 1.52 1.55 1. 37 1.97 !:.~§ !:.§! 1.18 
5. inspanningsgevolgen o. 70 o:sil <Do o:s1 1:23 o:as o:ss cr:1a o:sa ö:67 ï:ï6 0.63 0. 77 0:12 
6. lichamelijke inspanningsaspekten 1.09 1:02 1:35 I:5l 2:10 r:il2 o:il3 r:rg ö:20 ï:ïS o:4s 0.96 1.14 1.49 
7. geestelijke inspanningsaspekten 0. 75 ll7!15 0796 o:g1 o:s3 cr:so o7sa o:?ii 0:55 a:=;3 cr:1il ö:S7 o:äö ö:94 
8. alle inspanningsaspekten 2.55 g~äQ g~~I g~22 3:22 g~~z l~2Z 2;zg 1;~~ 2.55 2.35 g"g§ g"n ~"!§ 

~=som 5+6+7) 
9. uchtkl imaat ~ 2.70 g ... gQ J ... §~ ~"zg g"2e ~"Z4 Z"Q2 J"QZ 1"ZQ z"zs g ... §!l 2.67 2.83 2.33 

10. verontreinigingen 1. 36 Q ... Z!l g:.!Z g ... z§ l"Q!l l.:.23 Q"52 1"21 Q"16 1"40 Q"6Z 1.22 1.56 1.19 
ll. overige fysieke werkomstan- 1. 37 ! ... Q§ !:.Z2 g"g§ Q"§Z !"§§ Q ... 6~ l"62 Q"H l"U 1"06 1:32 I:ilil 1733 

digheden 
12. alle fysieke werkomstandigheden 5.43 1:.Q~ Z:.1~ ê:.Z~ 1:.n §.:.Qf ~.:.~Q §.:.ê! f.:.§~ ~:.~~ 4.52 5.21 5.83 4.86 

(=som 9+1o+ll) 
13. Rlachten inwendige organen 

~ 
0.80 0.85 1.02 0.97 Q"~ Q ... Z§ Q ... §Q Q"62 Q"5Q o"6Z o"4a 0.85 0.78 0.64 

14. klachten bewegingsapparaat 1.06 Q~M I:~~ I:Ig ~"QQ 1"31 Q"64 1"12 0"4Z 1.08 0.81 Q"2§ l"lQ l.35 
15. klachten zintuigen 0.59 0. 75 0.77 0.71 0.37 0.62 Q.:.1! 0.65 0.32 0.60 0.35 Q:.1~ Q.:.§! Q~2§ ---- ----
16. vage gezondheidsklachten 2.57 2.63 3.04 2.62 3.42 2.48 1.89 2. 37 2 .15 2.61 2.52 2.50 2.57 2.92 
17. klachten nachtrust " 1 0.83 07li!l I7IJ r:r2 o:M o:ag o:so o:as 0:55 0.83 0.84 o.a4 o .at. o. 1a 
18. ziektegedrag 

• r 
1.58 ï:ss I:7I l:äil r:a1 I:5il r:ro I:liä r:Jli 1.62 1.06 1.52 1.57 1.88 

1~. totaal ervaren gezondheid 5.85 5777 Eg~ ~~~g 7756 ~~Q~ ~~H 57!lil ~~~~ ~~~~ ~~QQ 5.64 5 .90 6 .. 62 
(=som 13+14+15+16+17) 

20. waardering voor kollega's 0.86 0.79 0.90 0.98 1.06 0.96 0.73 1.17 0.60 0.86 0.77 0.86 0.89 0.79 
21. waardering voor dagelijkse 2.05 2705 E~Z 275b 2:31 [~~ Q~~~ ~~!~ !~~Q f:.!Q !:.1~ 2.15 1.94 2.00 

leiding 
22. waardering voor kollega's 2.91 2.84 2.87 3.54 3.37 2.89 !:.~~ 4.31 2.19 2.96 f:.f~ 3.01 2.83 2.79 

en leiding 
(=som 20+21) 

23. samenwerking en overleg 0.56 Q"42 Q"Zl Q"§1 0"2.Z Q"2.4 O"ZJ o"6Z o"35 0.56 0.61 0.49 0.61 0.68 
24. werkorganisatie 2.68 f.:.2J g"Qg g"§§ 3"lZ g"§3 Z"32 4"Z6 Z"J6 2.57 3.65 2.64 2.77 2.50 
25. werkorganisatie, samenwerking 3.24 J:.4f g ... n ~:.!Z 3.:.6~ a"iz a"21 ~"l~ ,"ZQ 3:IZ ~:z2 3.13 3.38 3. 18 

en overleg 
(=som 23+24) 

0.64 Q"ZZ Q"§f Q:.24 Q"J!! Q,_§1 Q,_§1 Q"!!~ Q:.§4 0.64- 0.65 0.62 0.68 0.58 26. waardering sociale diensten 
27. veiligheid 0.26 0.14 0.30 0.56 0.17 Q:.~l Q:.!4 Q"4!! Q"lf 0.26 0.13 0.26 0.28 0.15 
28. kleding, voeding, sanitair 0.58 Q~~§ Q~41 I~~z Q~4~ Q,_ZJ Q"JQ Q:.Z4 Q,_lZ 0.58 0.45 0.56 0.62 0.47 
29. werk-privé 0.44 Q"J!l Q"~!! Q,_§Q Q,JJ Q,_4§ '1:.J4 Q"4§ Q:.J~ 0.45 0.45 0.44 0.43 0.49 . 
30. werkkring nu 1.64 1.91 1.55 2.04 !"~§ 1.65 !.:.!§ 2.22 !:.fl !"ZQ l"l2 1.69 1.61 1.58 
31. toekomstverwachtingen 0.85 ï~ï§ ö~62 l~Q~ 1.04 ö~6§ Q"§4 1:g:z Q"~~ 0.88 0.68 QL2Z QLZ5 QL§Z 
32. totaal waardering werkkring 2.49 ~~Q~ ~~!Z J"QZ ~:~§ ~:~4 1"00 J"~Q !:.00 ,"~e l"SZ 2.66 2. 36 2.25 

(=som 30+31) 
30.19 29.41 33.38 37.94 33.35 31. 75 21.48 36.72 20.41 ~:..~1 fZ:.~~ 29.62 30.76 30.53 33. totaal alle onderwerpen ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----(=som 3+4+8+12+18+19+22+25t/m31) 

34. totaal korte lijst 13.52 13 . 37 14.33 15.11 14.38 14.48 10.57 16 .11 10.67 H:..~~ E:..E 13.30 13.81 13.33 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
35. geen ervaring sociale diensten 2.15 2.06 2.27 2.13 2.54 2.27 1. 73 2.09 2.07 2.20 1.58 2.26 ~:.QZ 1.96 ---- ----
36. speciale bezigheden 0.78 0.62 0.97 1.06 1.13 1.43 0.09 Q:..11 Q:..~ 0.86 0.10 Q:..~~ Q:..~~ Q:.~~ ---- ---- ---- -----

* Toelichting: - de getallen zijn het totaal aantal klachten gedeeld door het aantal personen per subgroep 

,~ 
- alleen vergelijking binnen rijen ·is mogelijk, niet binnen kolommen 
- signifikante verschillen zijn onderstreept •' ' • 
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BIJLAGE XLIV -7-

VOORtsEELD VAT.I EEbI GRAFIEK BETREFFENDE EEN VERDELING VA}I HET GEMIDDELD
AAIVT]AL KT,ACHTEDT OVER WAÀRDERING KOLLEGA'S/LEIDING PER ÀFDELI}TG (S*1 227
EOOGSTE AÀIiIT.AL KTÀCETEN B[ TBEORETISCH MAXI!{T'M IS 10, BEDRIiTE'SGEMIDDELDE

rs 2.9)

AFDETINGEN (n) gemiddeld aantal klachten
012345678

Í{

§E
HH

ln,frlO A E{

IHBBlfr: lE È1lulHto

rt1
IÉHH

lE É E#3: Il(,)(U)

AFD. À
AFD. B
AFD. C

AFD. D

AED. E
AFD. F
ÀFD. G

AAD. H

AFD. I
AFD. J

AFD. A
AFD. B
AFD. C

AFD. D

AFD. E

47
34
76
67
78
53
44
4t
51

22

75
18
t6
33
57

32
42

01234s678

Geniddelden van de sektoren zijn aangegeven n€t een plJI, het
bedrijfsgenÍddelde met een onderbroken liJn

lTsfgntfikante verschillen in geniddeld aantal klachten van de
afdellngen binnen de sektor



BIJLAGE XLIV -8-

VOORBEELD VAIiI EEN GRAFIEK OVER VERSCHILLEN IN KORTDUREIID ZIEKTEVERZUI!4
OVER EE![ iIAAR TUSSEN SEKTOREN EOI AFDELINGEN UITGEDRUIE IN GEMIDDELDEN,
BETREFFENDE ALLE IIBKNEMERS, (BEDRIiTFSGEMIDDELDE IS 1.3)

AFDELINGEN (n) §emiddelde ziekteverzuim frekwentie (korter dan
14 dagen) : kortdurend ziekteverzuim
UI2J4
t-

A
B
c
D

E
F
G

H

I
J

È1

Ët
H§

À

AFD.
AFD.
AFD.
AFD.
Ar.D.
AFD.
AFD.
ÀFD.
AFD.

62
70

t02
90
96
89
88
43
6L
27

AFD. A
AFD. B
AFD. C

AFD. D

AFD. E

x tÉoAt<E{É(,lV DZHIETq
óH a

I lÉI
l8EËAFD. A

lgEÉAFD. B
lEl O E{l|,/14|r']

L AFD.

108
29
l7
50
69

33
60

Gemiddelden van de sekÈoren zijn aangegeven
bedrijfsgemiddelde met een onderbroken lijn

*sigrrifitante verschillen tussen afdelingen

met een pijl, het



BIJLAGE XLV -L-

VOORBEELDEN VAN ONDERDETJEN UIT DE BEKNOPTE WEERGAVE VAN HET

VERSLAG

VOORBEELD VAN EEN TITELPAGITiIA

FUNKTIONEREN IN DE ARBEIDSSITUATIE

Beknopt verslag van een onderzoek
naar gezondheid, werk en werkomstandigheden
bii (naam bedrijf)

(naam onderzoeksinstantie )

(plaats)

(datun)



BI.fI,AGE XLV .2-

VOORBEELD VATiT EEIiI INHOT'DSOPGAVE

1. DOEL EN UITVOERING VAII HET ONDERZOEK . .

2. DEELNA!,TE . .

3. DE VERTROT !{ELTJKE EN oPENBÀRE KANT VAtf IIET ONDERZOEK

4. GEGEVEI{S OVER HTI BEDRIiÍF

Schema 2. Overzicht
kanten van

blz.

1

L

3

3

4

4
5
5
6
6
7
7
7
7

5.

I
I
9

1,1

13
15
t7
18
20

ALGEMENE UITKOI4STBiI OVER HEf, FUNKTIONEREN

5.1 Inleiding . .

5.2 De funktie .
5.3 InsPanning
5.4 lrlerkplek, fysieke werkomstandigheden en veiligheid
5.5 Gezondheid, ziektegedrag en ziekteverzuim ' '
5.6 Leiding en kollega|s
5.7 Ílerkorganisatie, sememÍíerking en overleg
5.8 Ííaardering voor de werkkring
5.9 Resterende onderwerPen

6. UITKOMSTEN OVER HET FITNICIONEREN PB aFDELING è I

6.7 Afdeling A
6.2 Afdeling B

6.3 Afdelinq C

6.4 Afdeling D

5.5 Afdeling E

6.6 Afdeling F
6.7 Afdeling G

6.8 Afdeling tI

7. OVERIGE UITKOMSTEN OVER IIEE FT'NKEIONEREN . . 2L

7.L Leeftijdsgroepen ' 2t
7.2 Leidinggevenden . . 22

7.3 Buitenlanders . 23

Schema 1. Deelnemers ingedeeld in sektoren, afdelingen
en kleinste werkeenheden en in vergelijking
met het totale Personeelsbestand

van de gunstige en minder gunstige
het funktioneren Per afdeling

Schema 3. overzicht van de gunstige en minder gunstige
kanten van het funktioneren per leeftijdsgroeP
en al dan niet leidinggevende groep ' ' 26

24

25



BI.JI.AGE XLV -3-

VOORBEELD VAÀI EEN OVERZICHT VAIiI DE q'NSTIGE EN MINDER GUNSTIGE IGI{TEN
VA}iI HET FT'NKTIONEREN PER AFDELING

f gunstiger beoordelÍng van het ollalerrfetI) door de betreffènde afdeling dàn ln h6t bedrijf, als Eehee1

I dlcht bij het gemiddelde van het bedrljf als geheel

r ongunstiger dan het geEiddelde van het bedruf als geheel

de + en - alleen horizontaaL vergelijken
de oet l} geroerkte onderuerpen zijn samenvattende onden erpen

ÀFDELINGEN

onderwerpen GFEDcBÀ E

l. »eiligheid (vellighèidsnldde1en, veÍItgheid in rrerk
I ln orde, etc?)
l. aaneruerking en ouenleg (probleuen net \derkoverleg,
J samenwerkl,ng onderllng en tussen afclellngen, etc?)
l. kledíng, ooeding, eanitair (werkkledlng, sanlrair,
I kleedruinte, kantine in orde?)
l. aerk-pri»é (problenen thuis door werk of oryekeerd,
I reizen bezwaar?)

|. eeesteliike inspanningedepekten (moeLÈe scherp luis-
teren, ingespannen kijken, koncentreren, etc?)

. Liehane Li j ke íneparming eaapekten (moeire buigen,
tillen, staan, ongemakkelijke houdingen, eÈc?)

. uaa"det4ng aoeíale diensten (ervaringen pz, BcD,
etc. gunsÈig?)

* ALLE INSPAIININGSASPEKTEN (alle lnspanningsklachren
te zamen genomen)

. taak koLdoende afrrj-sseling, kontakÈen, plezier,
boelend rrerk, \.rerk niet te eenvoudig?)

* EWKruE (alle problemen bij taak, ervaring en soort
dienst te za&en genmen)

. eyoan:ng, eoo"t diengt (voldoende ervarlng, schollng,
soort dÍenst, overwerken gunstlg?)

. zintuigen (klachten oren, ogen?)

. íruen&ige o?ganen (klacht€n maag, buik, longen, hart?)

. beuegíngeqparmt (kLachten rug, benen, schouders,
etc? )

. toekonst»ezuachtingen (vooruitzichten, zekerheld gun-
stlg, etc?)

* TIERIQRGANISAIIE, SAMENIIERIUN1 EN 1WRLE? (son van
probleoen over de afzonderlljke ondemdrpen)

* I1?AAL ALLE 1NDERIIEEPEII (sou van probleEen over aIIe
aan de orde gestelde onderwerpen)

. inepawingege[oLgen (na werk vaak Doe, kalner aan
doenl probleren dÍukte?)

* T1TAAL ERVAWN GEZ1NDHEID (alle gezondheidsproble-
aen te zamen genonen)

*!O?AAL ,IAARDERING WRKKRING (werkkring nu en toe-
k@stverdachtlngen Èe zallen)

. oage gezondheidsklachten (gespannen, gejaagd, ner-
veus, prJ.kkelbaar, vaak hoofdpijn, eÈc?)

. SPeciale bezigheden (ztare lasten tiLlenr teupoge-
bonden werk, in geflxeerde llchaaEshoudlng werken?)

. De"karg@ioatie (hLndex door afwezlgheid uensen, na-
terlaal, gegevens, onverwachte sltuatles, etc?)

. oe?ontteinig"íngen (\Lnder door stank, atof, vull,etc?)

. Mardeting ue"kkríng na (voldoende waarderlng, belo-
nlng, overlegorgaan goed, bedrlJf goed geleld,
bll1tJk behandeld, etc?)

. ooe?íge fueíeke aetkonotandigheden (hLndet lawaàI,
trlllingen, verllchtlng, werkplek goed ingerlcht?)

. nacht"uat (slecht slapen, slàap tekort, moe opstaan?)

. kolLegarg (sfeer goed, ergernis, beroep op hen uro-
geIlJk, étc?)

t* LEIDING EII NOLLEGA t§ (alLe probJ.emen over leidlng en
kollegats t€ zamen genouen)

. dagelijkee Leidtng (voldoende lnspraak, zelfstandlg-
held, op de hoogte gehouden of ondersteund wor-
denr blllijke werkverdeling, etc?)

* ALLE EYSTEKE WERKOMS?ANDÏGHEDEN (hiNdEr KIiOAAt, VEr-
ontreinlgingen, lawaai, verlichtj-ng, eÈc?)

. ínepanningsnioo (werk Ilchaloeltjk, geestelljk erg ln-
spannend., geregeld tijdsdruk, etc?)

. Luchtklinuaf, (hinder warmte, droge, onfrlsse lucht,
wisselingen teEperatuu!, kou, tocht?)

. ziektegedtag (bij arts onder behandeUng zljn, laat-
ste half jaar arts bezochÈ, zlek thuls gebleven,
medÍcijngebruik? )
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