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I. INLEIDING

Doel van de handleiding

Voor u ligt de handleiding voor de NOVA-WEBA (IIIPG QnderzoeksVragenlijst

§beidsinhoud - Welzijn Eij drbeid). De vragenlijst is hier bijgevoegd als bijlage

7.Deze handleiding beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van

de gegevens van de NOVA-WEBA. Dit is een handleiding voor het gebruik van de

vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording van de vragenlijst kunt u in bijlage

2 vinden.

De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-
methodiek (Projectgroep WEBA, 1989; Vaas e.a,1995). Met deze gestandaardiseerde

vragenlijst kunt u op een snelle wijze welzijnsrisico's in functies beschrijven die

volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3) vermeden moeten worden. De

NOVA-V/EBA leent zich bij uitstek om een risico-inventarisatie en -evaluatie op

het vlak van psychische belasting te realiseren.

Doelgroep

Deze handleiding is bestemd voor een divers publiek: namelijk alle betrokkenen bij

de arbopraktijk (bedrijven, bedrijfstakorganisaties of arbodiensten) die zich met het

inventariseren en aanpakken van risico's in de arbeidsinhoud en -organisatie willen

of moeten bezighouden. We denken hierbij aan: P&O-functionarissen, arbo-

coördinatoren, ondernemingsraadsleden, vakbondsleden en arbo-deskundigen. Het

stappenplan in deze handleiding is bedoeld voor minder ervaÍen gebruikers van

vragenlijsten. Bijlage 2 is gericht op ervaren vragenlijstgebruikers of personen die

geinteresseerd zijn in de psychometrische kenmerken van de vragenlijst.

Opbouw van de handleiding

De opbouw van deze handleiding is als volgt. In hoofdstuk 2 is nog een overzicht

opgenomen van de achtergronden van het WEBA-model en daarna van de constructie

van de NOVA-WEBA. De eerst volgende hoofdstukken gaan in op de wijze waarop

u de NOVA-ÏVEBA kunt afnemen bij een onderzoeksgroep.

V/e gaan nader in op:

- Fase 1: de introductiefase. Tijdens deze fase benadert u de medewerkers van

een organisatie met het verzoek om deel te nemen aan het NOVA-WEBA-
onderzoek. De medewerker krijgt onmiddellijk de vragenlijst met het verzoek

deze tn te vullen.



Hand.leíding NAVAWEBA - @1996 TNA 2

- Fase 2: de bewerkingsfase, waarin u de verzamelde vragenlijstgegevens

invoert, coiltroloclt en gereed maakt vqor het uitvoeren van de analyses.

- Face 3: de analysef-ase, waarin u minimaal de standaardanalyses uitvoert.
Een esse:rtieel onderdeel darirvan is het vergelijken van de gegevens van de

onderzoeksgroep met referentiegegevens.

- Fase 4: de rapportagefase.
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2. ACHTERGROND EN OPZET VAN DE WEBA EN NOVA.WEBA

2.1 Achtergronden van de WEBA*

Zoals in de inleiding is gezegd, hebben we de NOVA-WEBA afgeleid van de WEBA-
methodiek. De beoordelingsmethode WEBA is gebaseerd op de welzijnsbepalingen

ten aanzien van arbeidsinhoud en organisatie van de arbeid in artikel 3 van de

Arbowet. Het doel van deze wet is risico's voor welzijn te voorkomen en bestaande

welzijnsrisico's te verkleinen door eisen te stellen aan de arbeidsinhoud en de

organisatie van het werk. We hebben het in deze paragraaf over de risico-benadering

die in de V/EBA wordt gebruikt en over de opbouw van de WEBA-methodiek.

Een risico-benadering

Er is volgens de Arbowet sprake van een welzijnsrisico in arbeidsinhoud en

organisatie in de volgende gevallen:

- het werk kan mensen psychisch overbelasten. In dat geval leidt het werk tot

blijvende stressreacties en overspanning.

- het werk kan mensen onvoldoende kansen bieden om in en door het werk

te leren en zich verder te ontwikkelen. In dat geval laat het werk niet toe

om de bekwaamheden van mensen te benutten, in stand te houden en verder

te ontwikkelen.

De werkgever moet deze risico's voorkomen bij het organiseren van de arbeid, het

inrichten van de arbeidsplaatsen en het bepalen van de produktie en werkmethoden.

Onderzoek met behulp van de WEBA moet leiden tot het identificeren van risicovolle

condities in het werk en uiteindelijk tot het aanpakken van deze condities zodat de

kans op gezondheidsklachten zo geingklein mogelijk wordt.

Het eerste uitgangspunt van de WEBA-methodiek is risico's in functies te ontdekken

die kunnen leiden tot stress en onvoldoende leermogelijkheden. De WEBA richt zich

niet op risico's die met de persoonlijke eigenschappen (bijv. opleidingsniveau,
persoonlijkheidskarakter) van de medewerker samenhangen. Deze risico's zijn ook

belangrijke oorzaken van stress en onvoldoende leren, maar de werkgever kan door

aanpassingen in arbeidsinhoud en organisatie van het werk dergelijke risico's niet

wegnemen. De WEBA inventariseert ook geen gezondheidsklachten.

* Zie voor WEBA-Analyse: Projectgroep WEBA e.a., 1989; Vaas e.a., 1995.
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Met deze benadering volgen we met'Welzijn' dezelfde aanpak als voor'Veiligheid'
en 'Gezondheid' in de Arbowet. Een steiger op een bouwplaats moet bijvoorbeeld

aan objectieve veiligheidscriteria voldoen, al neemt dat de kans op ongelukken door

onveilig gedrag niet weg. De WEBA-analyse richt zich uitsluitend op de beoordeling

van de risico's die samenhangen met de organisatie van het werk en de functie.

Hoe pak je de organisatie van het werk en de functie dan aan? Daarvoor moeten we

kijken naar de organisatie van het bedrijf. In organisaties kunnen we het onderscheid

maken tussen de produktie- en de besturingsstructuur. De produktiestructuur geeft

aan op welke manier men in de organisatie 'iets' gaat maken (de uitvoering), hoe

het werk wordt voorbereid en ondersteund. De besturingsstructuur heeft te maken

met hoe de problemen in het werk een oplossing krijgen. Op functieniveau beinvloedt

de produktiestructuur de samenstelling van de taken en de 'te regelen' problemen

in een functie. De besturingsstructuur beinvloedt de regelmogelijkheden in een functie.

Door het werk in kleinere werk-eenheden te organiseren, bijvoorbeeld in taakgroepen,

kunt u de uitvoering van het werk verbeteren. Op dit wijze pakt u de produktiestruc-

tuur van een organisatie aan. Decentralisatie van taken en bevoegdheden levert

dikwijls al veel verbeteringen in de besturingsstructuur op. Voor de theoretische

bronnen van de WEBA-benadering (Hacker, Karasek, De Sitter) kunt u terecht bij
Vaas e.a., 1995.

Let op!!
Een risico-benadering houdt niet per definitie in dat u werkplekken louter
'negatief' (wegnemen van risico's) moet benaderen. De WEBA gebruiken we
ook om (nieuwe) werkplekken zo goed mogelijk in te vullen: goede
werkplekken dragen bij aan het ontwikkelen van een organisatie die winst en
meer effectiviteit oplevert.

Opbouw WEBA-methodiek

De WEBA-methodiek is een werkplek-analyseinstrument. De WEBA-gebruiker is

een expert die samen met de functie-uitoefenaars die worden beoordeeld, tot een

beoordeling van deze functie komt. De methodiek bestaat uit twee delen: de WEBA-
analyse en het herontwerp of verbeteren van functies. De WEBA-analyse bestaat uit
twee stappen.
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De eerste stap bestaat uit het beschrijven van alle taken in de functie (de

functiesamenstelling), van de verschillende problemen die in de functie voorkomen

(de regelproblemen) en van de wijze waarop de problemen opgelost moeten worden

(de regelmogelijkheden). De functiesamenstelling kunt u volgens duidelijke richtlijnen

beschrijven. Het beschrijven van de regelmogelijkheden en regelproblemen verloopt

in twee stappen: eerst moet u de belemmeringen in de regelmogelijkheden aangeven;

vervolgens moet u nagaan in welke mate deze belemmeringen een functie-houder

verhinderen om bepaalde regelproblemen tijdig en afdoend op te lossen.

- Het beoordelen van deze dimensies van de functie aan de hand van zeven

criteria. Deze criteria zljn:

l.Volledigheid: is de functie een -vaktechnisch- volledige functie, dat wil zeg-
gen: bestaat ze luit een logisch samenhangend geheel van voorbereidende,
uitvoerende en ondersteunende taken?

2. Kortcyclische taken: is het aantal kortcyclische taken in de functie beperkt?
3. Moeilijkheidsgraad: bevat de functie voldoende moeilijke taken?
4. Autonomie in het werk: bevat de functie voldoende autonomie, dat wil zeggen
zelfstandige regelmogelijkheden ?

5. Contactmogelijkheden: bevatde functie voldoende mogelijkheden voor con-
tacten: is er sprake van een geïsoleerde werkplek en zijn er voldoende moge-
lijkheden om hulp van collega's in te schakelen?

6. Organiserende taken'bevat de functie voldoende organiserende taken, dat
wil zeggen: functionele contacten met collega's uit stafdiensten of met leiding-
gevenden, periodiek werkoverleg?
7. Informatievoorziening.' wordt voldoende informatie verstrekt over het doel
van het werk, over de opdracht en is er voldoende feedback over de resultaten
van het werk?

De beoordeling van een functie aan de hand van deze criteria levert een welzijnspro-

fiel op. Dit profiel geeft voor elk knelpunt in de functie aan hoe dringend u de functie

moet verbeteren.

Met het herontwerp-gedeelte van de WEBA-methodiek zijn we in staat om van de

analyse van welzijnsrisico's concrete verbeteringsmaatregelen af te leiden. De

belangrijkste maatregelen zijn: we kunnen regelproblemen in taken wegnemen

(aanpassingsmaatregelen), we kunnen regelmogelijkheden in functies verbreden

(verbeteringsmaatregelen) en we kunnen de hele organisatie vernieuwen (vemieu-

wingsmaatregelen) (zie verder: Pot e.a., 19921.Yaas e.a, 1995).
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2.2 Uitgangspunten van de NOVA-WEBA

De hoofddoelstelling van de NOVA-WEBA luidt als volgt:

Het op een betrouwbare en valide wijze nagaan of bij groepenwerknemers knelpunten

voorkomen in psychische belasting of de leermogelijkheden, uitgaande van de

condities van het werk. Daarbij meet de vragenlijst de volgende kenmerken van een

functie: de volledigheid van eenfunctie, de cyclusduur van een taak, de moeilijkheids-

graad, de autonomie, de contactmogelijkheden, de organiserende taken, de

informatievoorziening, de taakeisen en de emotionele belasting*.

We kiezen hierbij voor een breedbandige benadering: het gaat er niet om door het

bedrijf reeds bekende welzijnscondities diepgaand te analyseren, maar eerder om een

algemene indruk te krijgen van de mogelijke knelpunten die zich binnen een bedrijf
op het vlak van arbeidsinhoud kunnen voordoen. Een NOVA-WEBA-onderzoek is

een vragenlijstonderzoek om in kaart te brengen hoe het naar de maatstaven van de

werknemers gemeten, gesteld is met de welzijnscondities. Daarom leent de NOVA-
WEBA zich bij uitstek voor een risico-inventarisatie en -evaluatie zoals in een arbo-

aanpak binnen bedrijven vereist is.

Bij het gebruik van de handleiding veronderstellen we:

- dat het eindprodukt van een NOVA-WEBA-onderzoek een verslag is waarin

u de resultaten uit de NOVA-V/EBA samenvat,

- dat u de NOVA-WEBA groepsgericht afneemt. Dit betekent dat u

bijvoorbeeld per afdeling, of per functie werkt en dat iedereen in die functie

of in die afdeling werkzaam, aan het onderzoek kan meedoen,

- dat u over statistische software (bijv. SPSS, SAS) en computers beschikt

om de resultaten van de vragenlijsten te kunnen verwerken.

Voor de betrouwbaarheid en de validiteit van de NOVA-WEBA verwijzen we u naar

bijlage 2 en naar de volgende rapporten: Dhondt & Houtman, 19921' Houtman e.a.,

1994. ln bijlage 3 hebben we een meer gedetailleerde vergelijking van WEBA en

NOVA-WEBA opgenomen.

*Deze laatste twee condities zijn niet voorzien door de WEBA. Zrl zijn aan de WEBA
toegevoegd op vraag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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2.3 Opzet van de NOVA'WEBA

Schema 1 geeft de hoofdlijn weer van de verschillende acties die u moet nemen bij
de uitvoering van een NOVA-WEBA-onderzoek. Andere varianten kunt u van deze

hoofdlijn afleiden door bepaalde onderdelen van de vragenlijst weg te laten, andere

modules aan de vragenlijst of andere onderzoeksstappen toe te voegen.

Schema 1. Fasen en aclies in een NOVA-WEBA-ondezoek.

Het NOVA-WEBA-onderzoek start met een aankondiging van het onderzoek bij de

betreffende onderzoeksgroep. Vooraf moet u een aantal antwoorden op vragen

coderen. Dit coderen moet gebeuren in samenspraak met de opdrachtgever. Op die

wijze gebruikt u de juiste indelingen. In het voorgesprek met de opdrachtgever spreekt

u de probleemstelling van het onderzoek, de doelstelling en het onderzoekstraject

goed af. Coderen is een vereiste om achteraf het invullen van de vragenlijst en het

invoeren en analyseren van de antwoorden te versnellen. Meestal zal dit coderen de

variabelen 'afdeling' en 'functie' betreffen.

Als de NOVA-WEBA is afgenomen, bewerkt en analyseert u vervolgens de gegevens.

Uitgaande van deze gegevens kunt u beslissen om specifieke risico's diepgaander

in beeld te brengen door bijkomende WEBA*analyses uit te voeren.

Onderstaande figuur geeft aan hoe u de NOVA-WEBA tezamen met de WEBA-
methodiek kunt gebruiken. Het WEBA-onderzoek is geen vereiste in elk NOVA-
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WEBA-onder"zoe§ maar het is aan te bevelen om met de WEBA meer gedetailleerde

infonnatie te verzamelen.

Figuur 1. Opzst voor een combiriatie van NQVA"WEBÀ,eh WEBA-onderzoek.
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INTRODUCTIE EN AFNAME VAN DE NOVA.WEBA

Doel van de introductie- en afnamefase

Doel van de introductie- en afnamefase is dat u de NOVA-WEBA op een uniforme

wijze bij de medewerkers van een organisatie, afdeling of werkplek introduceert.

Zo voorkomt u dat door verschillende methoden van introductie, medewerkers met

verschillende motieven en verwachtingen en dus waarschijnlijk met verschillende

antwoordpatronen aan het NOVA-WEBA-onderzoek deelnemen en dat u door

verschillen in de werkwijze tussen medewerkers, antwoordpatronen van medewerkers

niet onderling kunt vergelijken of samenvoegen.

3.2 Overzicht van deze fase

Met de introductiefase bedoelen we hier het aankondigen van de NOVA-WEBA en

het uitnodigen of oproepen tot deelname aan de NOVA-WEBA. Met de afnamefase

bedoelen we de instructies over de wijze waarop de vragenlijst moeten invullen.

Het beste kunt u zelfhet doel en de opzet van het onderzoek bij de onderzoeksgroep

toelichten. Indien dat niet kan, kunt u een bedrijfsverantwoordelijke dat laten doen.

In het uiterste geval kunnen schriftelijke instructies volstaan over de opzet van het

onderzoek en over de wijze waarop de vragenlijst moet worden ingevuld. U moet

duidelijkheid geven over de wijze waarop u de resultaten aan de groep zult
terugkoppelen en wat u met de resultaten zult doen. Eventueel kunt u een schriftelijke

mededeling of brief aan de onderzoeksgroep richten.

Elke participantaan het onderzoek moet de vragenlijst ontvangen en zo snel mogelijk
retourneren. Dit kan door een retourenvelop te gebruiken of door daags na het afgeven

van de vragenlijst in het bedrijf de vragenlijsten te laten ophalen. In dit laatste geval

moet u ervoor zorgen dat de onderzoeksgroep de vragenlijst in een gesloten envelop

afgeeft zodat de anonimiteit van deelname aan het onderzoek gegarandeerd blijft.
Bij een schriftelijke enquëte moet u een herinneringsbrief gebruiken om de respons

te verbeteren.

Na inname van de vragenlijst moet u de vragenlijst op volledigheid doornemen en

de 'open vragen' coderen. Bij dit coderen dient u erop te letten dat zoveel mogelijk
onderscheid in de variabelen blijft bestaan. Bij de analyse kunt u codes samenvoegen

tot grotere groepen.

FASE 1

Stappenplan
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Tip:

Hoe groot moet uw onderzoeksgroep zijn?
Om meettechnische redenen is het van belang om elke onderzoeksgroep uit
minstens een vijftiental respondenten te laten bestaan (zie Kompier &
Marcelissen, 1990). Alleen met een dergelijk aantal kunt een betrouwbaar
antwoord krijgen voor de functie. In de praktijk zult u vaststellen dat niet altijd
dit aantal functionarissen voor een functie in een bedrijf werken. In dit laatste
geval is het aan te bevelen de onderzoeksgroepen minimaal groter te laten zijn
dan vijf functiehouders. Indien men de groep kleiner maakt is identificatie van
de respondent gemakkelijk mogelijk. Onder dit aantal respondenten kunt u beter
geen NOVA-WEB A-onderzoek uitvoeren, maar persoonlijke interviews.
De vragenlijst is niet bedoeld voor individuele diagnostiek.

10
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4. BEWERKING VAN DE GEGEVENS

4.1 Doel van de bewerkingsfase

Doel van de bewerkingsfase is om volgens uniforme richtlijnen een databestand van

de antwoorden van de medewerkers te maken, dat geschikt is voor de analyse van

antwoordpatronen van groepen medewerkers. De bewerking zal vrijwel altijd met

behulp van de computer gebeuren. Voor onderzoeksgroepen met minder dan vijftien
respondenten kunt u denken aan een handmatige verwerking van de antwoorden.

Overzicht van de bewerkingsfase

Voer volgende bewerkingen door:

- de invoer van de gegevens in een databestand,

- een eerste run op het databestand zodat het computerprogramma datalabels,

variabele-namen en formats aan de data toekent,

- een eerste controle op de ingevoerde gegevens,

- een correctie van fouten in de dataset,

- een nieuwe controle van de gegevens,

- de aanmaak van de schaalscores (zie bijlage 5).

Fouten kunt u vermijden door bij de invoer een invoerprogramma te gebruiken. Een

dergelijk programma kan een database-prografirma (bijv. dBase IV) zijn waarin een

controle op de invulcodes is opgenomen. U kunt ook de lengte van de records nagaan.

Indien een codeur de data invoert, kunt u vragen om de data dubbel in te voeren:

door vergelijking van de twee data-sets kunt u fouten opsporen.

Na constructie van de schalen is het databestand gereed voor de analysefase.

4.3 Invoeren

De invoer van gegevens is een verlengstuk van het coderen. Alle code-problemen

moeten vó6r deze fase opgelost zijn. De invoer kunt u op verschillende wijzen

uitvoeren. Voorbeelden:

- codes in een tekst(ascii)-file,

- codes in een database-file.

De database-file heeft de voorkeur omdat u zo automatisch enkele controles op de

invoer kunt uitvoeren. Een database-file is evenwel pas aan te raden indien uw

il

FASE 2

Stappenplan

4.2
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statistisch computerprogramma in staat is om een dergelijke file te lezen. Ascii-files
vergen dat er een input-file wordt geschreven in de taal van het statistisch programma.

Controleprogramma

Na de invoer moet u de gegevens op verschillende punten controleren, te weten:

- Dubbele persoonsnummers: er mogen geen verschillende medewerkers met

een zelfde record- of persoonsnummer voorkomen. Dit zijn onvolledig

ingevulde vragenlijsten. In dat geval moet u dit nummer corrigeren.

- Blanco's in de records: deze mogen niet voorkomen. Records met blanco's

zullen in de analyse verloren gaan.

- Onjuiste gegevens: voor de meeste gegevens geldt dat er slechts een beperkt

aantal antwoorden (scores) mogelijk is. Gegevens met scores die buiten de

toegestane range van scores vallen, moet u opsporen en corrigeren.

- Inconsistente gegevens: inconsistenties in antwoorden kunnen pas bij de

analyse opgemerkt worden. Bij de opdrachtgever checkt u of dergelijke

inconsistenties mogelijk zijn. Indien deze niet mogelijk zijn, dan moet u het

record weglaten.

4.5 Constructie van de schalen

In bijlage 5 hebben we aangegeven hoe u de NOVA-WEBA-schalen kunt construeren.

De NOVA-WEBA gaat met 62 vragen in op verschillende welzijnsrisico's. Om bij

zoveel detail toch een snelle beoordeling van de resultaten te kunnen maken zijn de

vragen gecombineerd tot een aantal somscores. Een somscore is het aantal beoorde-

lingen van een medewerker over een aspect vanzijn werk. De minimumscore is nul

(geen klachten of problemen), het maximum op de somscore is gelijk aan het aantal

vragen waaruit de somscore is opgebouwd. Om tot een 'consistente schaal' te komen,

waarin de scores van alle vragen zo worden gesommeerd dat ze een logische optelling

vorïnen waarbij alles score in ongunstige, of juist gunstige richting lopen, is soms

een'spiegeling' (omkering van de vraagscore) vereist. Vervolgens deeltu deze score

door het aantal vragen waaruit de somscore is opgebouwd en verkrijgt u een getal

tussen 0.00 en 1.00. Op die wijze zijn alle schalen gestandaardiseerd: zij hebben

dezelfde variatie.
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5. ANALYSE VAN DE GEGEVENS

5.1 Doel van de analyse

Doel van de analyse is om de gegevens van de vragenlijst zodanig te bewerken dat

u duidelijk maakt öf bepaalde welzijnsrisico's meer voorkomen, öf bij bepaalde

medewerkers, öf bij alle medewerkers meer welzijnsrisico's aanwezig zijn dan u op

grond van kenmerken zoals leeftijd, geslacht of functie zou verwachten.

Overzicht

De eerste stap bij de analyse is de databeschrijving. Hierbij zet u de omvang en de

samenstelling van de onderzochte groep, en de antwoorden op de vragen in een tabel.

Hierdoor ontstaat een algemene indruk van wat het onderzoek heeft opgeleverd.

De tweede stap van de analyse is de knelpuntenanalyse. Hierbij gaat u na welke

knelpunten in het werk bij de onderzochte groep aanwezig zijn.

5.3 Databeschrijving

Voordat u kunt vaststellen wat het onderzoek heeft opgeleverd, moet u eerst de

onderzoeksgroep en de antwoorden die deze groep heeft gegeven beschrijven. Hiertoe

maakt u een aantal tabellen waarin in ieder geval de volgende gegevens zitien:
- de non-respons + aanwijzingen voor verschillen tussen non-respons en de

respons;

- het aantal deelnemers aan het onderzoek: afdeling, functie, verdeling naar

persoonsgegevens;

- de schaalscores per groep en scores voor individuele vragen.

Voor het maken van de overzichten, kunt het beste gebruik maken van een statistisch

programma, bijvoorbeeld SPSS of SAS. Het beste start u met een overzichtstabel

van de respons (per functiegroep) en vervolgens voor de hele onderzoeksgroep

verdeeld naarpersoonsvariabelen. In onderstaande tabellen hebben we een voorbeeld

opgenomen hoe dergelijke resultaten er kunnen uitzien.
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Voorbeeld:

Tabel 5.1 Overzicht van de respons: aantal veJzonden vragenlijslen en aanlal retour ontvangen (absoluut en in percentages).

(alleen respons > 5 weergegeven).

vezonden % respons

14

Funclie:
- functie 1

- Íunctie 2

Geslacht:

Leeftijd:

TOTML

Tabel 5.2 Uitkomsten van de ondeaoekspopulatie onderverdeeld in afdelingen en van de referentieppulaties. Hogere somscores

duiden op meer klachten.

x1

x2

nl
n2

p1

p2

Vragenlijslnummer

(beknopte weergave)

AÍdeling 1

(n='.)
AÍdeling 2

(n=...)

totaal reÍerentiebestand

(n=...) NOVA-WEBA(n=1602)

1. Geslacht
- man
- vrouw

2. Leeftijd

- 15-19

-20-29
- 30-39
- 40-49
- 50.65

3. Opleidingsniveau
- lagere school
- lager algemeen vormend of VBO
- middelbaar onderwijs of middelbaar BO

- hoger beroepsonderwijs
- academisch onderwiis

5. hoe lang werkzaam in Íunclie:

0-5 jaar

6-10 jaar

11-15 jaar

> 15 jaar

6. leidinggevend

7. werktijd
- Íull-time

75-100%

50-750/"

minder dan 50%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

100%

02.0

29.1

28.2

26.4

14.4

07.0

49.6

32.8

10.6

68.6 I
91.4 I 1oO"/.

100%

34.4

22.2

13.3

30.1

x

x

x

x

x

60.7

13.7

08.6

07.0 100%
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8. ervaring opleiding
- te hoog

- te laag

- juist goed

9. ervaÍen werkervaring
- te veel
- le weinig
- juisl goed

ARBEIDSINHOUD

(0%=gunstig)

functievolledigheid

kortcyclische arbeid

moeilijkheidsgraad

aulonomie in de taakuitvoering

contactmogelijkheden

organiserende taken

inf ormatievoorzien ing

laakeisen

regelproblemen

emolionele belasting

x

x

x

x

x

x

x = score van de belrefÍende afdeling
- 

= gespiegelde scores

De resultaten in deze tabellen zullen slechts zelden "voor zich zelf spreken". Betekenis

krijgen de resultaten door ze te vergelijken met referentie- of vergelijkingspopulaties.

Knelpuntenanalyse

Bij de knelpuntenanalyse gaat u na welke klachten relatief veel voorkomen, en welke

groepeÍ/afdelingen/functies veel problemen rapporteren. Dit gebeurt in twee of meer

fasen:

- Vooreerst kijkt u binnen het bedrijf of er verschillen bestaan tussen de

onderscheiden onderzoeks(sub-)groepen. Hiervoor kunt u de tabellen

gebruiken die bij de beschrijvende analyse zijn gemaakt (zie tabel5.2).
- Bovendien vergelijkt u de gegevens van de onderzoeksgroep als geheel met

die van referentiepopulaties. Op deze wijze voorkomt u dat u problemen ten

onrechte over het hoofd ziet omdat zij zich bijvoorbeeld bij alle groepen

voordoen.

Bij de analyse is het van belang dat u bestaande verschillen statistisch toetst, om na

te gaan of de gevonden verschillen reëel zijn of mogelijkerwijze op toeval berusten.

Door middel van standaardisatie zorgt u er voor dat verschillen die u vindt, u ook

zinvol kunt interpreteren. Op beide methoden zullen we hier in het kort ingaan.

t5
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08.3 I
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12.4 )
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.53

.15-

.59

.38

.lI

.39

.27
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.33'

.18*
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Statistische toetsing

Statistische toetsing houdt in dat u nagaat ófen in hoevérre verschillen tussen groepen

op toeval berusten. Voor meer gegevens over de interpretatie van toetsen, en over

de wijze waarop dit gebeurt, verwijzen we u naar de basishandboeken statistiek (btjv.

Lyman Ott, 1988).

Hoewel toetsing van groot belang is, is ze geen doel op zich. In de eerste plaats geeft

ze geen antwoord op de vraag ofeen statistisch 'significant' verschil tussen groepen,

ook inhoudelijk significant is. Significantie is afhankelijk van de grootte van de

groepen: kleine verschillen tussen schaalscores van groepen kunnen dan statistisch

significant zijn; de betekenis van het verschil ligt daarmee nog niet vast.

In de tweede plaats zullen bij kleine groepen grote verschillen statistisch niet

significant worden: deze verschillen kunnen wel betekenisvol zijn. Een precieze uit-

spraak is dan niet mogelijk. Bij kleine groepen (n<10) is het de vraag of een

vragenlijstmethode de beste methode is. Met een dergelijke groep kunt u in een

groepsgesprek meer en betere informatie verwerven over risico's. Een WEBA-analyse

kan dan uitkomst bieden.

G e standaardis e erde v e r g e lij kin g e n

Wanneer u bijvoorbeeld een onderzoeksgroep vergelijkt met een referentiepopulatie,

dan doet u dat omdat u wilt weten of er verschillen zijn die u kunt toeschrijven aan

de arbeidssituatie van de onderzoeksgroep. Andere verklaringen voor verschillen,

zoals personeelssamenstelling van de afdelingen of leeftijdsopbouw wilt u zo

verantwoord mogelijk uitsluiten. Dit uitsluiten van alternatieve verklaringen waarin

we niet geinteresseerd zrjn, kunt u doen door middel van standaardisatie.

Met een gestandaardiseerde vergelijking drukt u de de scores van uw onderzoeksgroep

uit in standaard-afwijkingen van de referentiepopulatie. Een referentiepopulatie is

een onderzoeksgroep waarvan we kunnen aannemen datze een 'goed' gemiddelde

aangeeft. 'Goed' betekent hier representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Het betekent ook dat een afwijking van het gemiddelde samengaat met een risico

op meer of minder klachten (zie verder bijlagen 2 en 4). U kunt aan de hand van

deze gemiddelden (en standaarddeviaties) toetsen of het gemiddelde van de eigen

onderzoeksgroep verschilt van de referentiepopulatie.
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6. HET EINDVERSLAG

6.1 Doel van het eindverslag

De bevindingen van het totale NOVA-WEBA-onderzoek vat u samen in een verslag.

Dit eindverslag heeft als doelstelling het overdragen van de bevindingen aan het

bedrijf (werkgever en medewerkers), waarbij u zonodig aanbevelingen voor verdere

actie of verder onderzoek doet.

6.2 Overzicht van het eindverslag

In het verslag vermeldt u niet alleen de resultaten van het vragenlijstonderzoek, maar

bekijkt t deze resultaten samen met de bevindingen van bijvoorbeeld de WEBA-
analyses. Indien er geen WEBA's zijn uitgevoerd, beperkt u zich tot de NOVA-
WEBA-scores. Naast deze gegevens betrekt u de overige gegevens die u ter

beschikking heeft, zoals gegevens over ziekteverzuim, klachten medewerkers e.d.

in de beschouwing.

Wat betreft het vragenlijstonderzoek, moet u in ieder geval de volgende gegevens

vermelden:

- Aantal deelnemers, uitgesplitst naar afdeling enlof functie + gemiddelde

leeftijd. Het aantal personen dat niet aan het onderzoek deelnam, en redenen

die duidelijk maken of de resultaten anders zouden zijn geweest wanneer

zij wel deel zouden hebben genomen.

- Per afdeling: alle vragen en/of schalen waarop knelpunten werden aange-

geven.

- De onderlinge samenhang tussen de verschillende gegevens.

- De interpretatie van de gevonden knelpunten, en aanbevelingen om deze op

te lossen.

Een belangrijk aspect van het eindverslag is dat de daarin opgenomen aanbevelingen

overtuigend zijn. Het heeft geen zin om alle tabellen op te nemen. Het is beter om

enkele grafieken te maken die de aanbevelingen ondersteunen.

t7
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Let op!!
Zrxgbij de eindrapportage dat alle respondenten in het onderzoek op de één
of andere manier op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onder-
zoek. Op die manier zorgt u ervoor dat hij deze deelnemers aan het onderzoek
geen ergernis ontstaat over het doel van het onderzoek. Indien u in de toekomst
nog bij deze groep ondmzoek wí lmea uitvoeren, dan moet u ook nu goed
terugrapporteren wat u met de resultaten van het onderzoek hebt gedaan en
wat de resultaten zijn. [Iet zijn huu welzijnsrisicons die u beschrijft en
booordeelt.
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1. Inleiding

Voor het gebruik van om het even welk meetinstrument is het van belang om van

de volgende eigenschappen van het meetinstrument verzekerd te zijn:
- zorgt het meetinstrument ervoor dat verschillende metingen bij een zelfde

object een zelfde resultaat opleveren, ongeacht diegene die het meetinstrument

gebruikt: met andere woorden, is het meetinstrument betrouwbaar?

- laat het meetinstrument toe te meten wat men wil meten: met andere woorden,

is het meetinstrument valide?

- laat de meting toe te voorspellen: met andere woorden, in het geval van de

NOVA-WEBA, laat het instrument voorspellingen (= predictieve validiteit)

voor welbevinden en stress-parameters toe?

Met een antwoord op deze drie vragen ken je de meetkwaliteit van een instrument.

In deze bijlage kijken we nÍur deze meetkwaliteit van de NOVA-WEBA. In paragraaf

3 van deze bijlage presenteren we de resultaten van het betrouwbaarheidsonderzoek.

Het validiteitsonderzoek van de NOVA-WEBA komt aan bod in paragrafen 4 en

5. In paragraaf 6 formuleren we de belangrijkste conclusies over beide aspecten van

de NOVA-WEBA en richtingen voor verder onderzoek. In elke paragraaf geven we

aan welke onderzoeksopzetwe hebben gebruikt om de eigenschappen van de NOVA-
WEBA te onderzoeken. Vooraf moeten we nog even iets zeggen over de samenstelling

van de onderzoekspopulatie.

2. Onderzoekspopulatie

In 1992 en 1993 is betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek met de NOVA-V/EBA
uitgevoerd (Dhondt & Houtman, 1992; Houtman e.a.,1994; Dhondt, 1994).In 1.992

werd een enquëte gehouden blj 749 personen. Omdat in deze onderzoekspopulatie

in de eerste plaats van een ondervertegenwoordiging van industriële functies sprake

was en in de tweede plaats de omvang van de onderzoekspopulatie te beperkt was,

werd in 1993 een nieuw onderzoek uitgevoerd. In dit tweede onderzoek is een

onderzoekspopulatie samengesteld waarin een grote spreiding in de inhoud en

organisatie van het werk van verschillende functies is voorzien. Uiteindelijk hebben

veertien bedrijven hun medewerking aan het onderzoek verleend zodat er een

onderzoekspopulatie met23 functies (met meer dan tien respondenten) kon worden

samengesteld. Deze onderzoekspopulatie omvatte 1602 bruikbare antwoorden. Deze

populatie is van voldoende omvang, bevat een goede spreiding naar bedrijfstak en
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naaÍ het soort functies, en de samenstelling naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

en arbeidsduur komt goed overeen met die van de Nederlandse werkende bevolking.

3. Betrouwbaarheid van de NOVA-\ryEBA

De betrouwbaarheid van een meetinstrument kunnen we vaststellen aan de hand van

twee testen:

- een test-hertest, en,

- een test van de interne samenhang van de schalen.

Voor de NOVA-WEBA is tot op heden slechts gekeken naar de interne samenhang

van de schalen. Uitgangspunt voor de analyses van de psychometrische eigenschappen

van de NOVA-WEBA zijn 82 vragen (73 itemscores) die zijn samengevoegd tot de

negen NOVA-WEBA-condities. Tabel 2.1bevat het resultaat van de item-analyses

op de ontwikkelde schalen.

Met uitzondering van 'kortcyclische taken' vertonen alle welzijnscondities een goede

interne consistentie. De schaal 'kortcyclische taken' heeft een lage homogeniteit. De

samenhang tussen de twee componenten van deze schaal, 'mate van eentonigheid'

en 'lengte van de cyclusduur', blijft aan de matige kant. Hier dient opgemerkt te

worden dat de Cronbach alpha alleen al omwille van het feit dat deze schaal uit twee

vragen bestaat laag uitvalt. De berekeningswijze van deze homogeniteitscoëfficiënt

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

vragen wordt vermenigvuldigd geringer is bij een geringer aantal vragen. Wat betreft

het item 'werkoverleg' in de schaal 'organiserende taken', kunnen we vaststellen

dat dit item goed past binnen de schaal.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de interne consistentie van de NOVA-WEBA
goed is. Deze conclusie volgde eveneens uit het onderzoek van Dhondt en Houtman
(reez).
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Tabel 2.1 lnterne consistentie van de 9 NOVA-WEBA schalen

29

Aantal items

1 Volledigheid

2 Kortcyclische laken

3 Moeilijkheidsgraad

4 Autonomie

5 Contactmogeliikheden

6 Organiserende taken

7 lnÍormatievoorziening

8 Werkdruk

a taakeisen

b regelproblemen

9 Emotionele belasling

6

7

7

.71

.43

.72

.73

.71

./J

.73

.71

.57

.64

18 (11 itemscores)

4 (2 itemscores)

I
I
A

5
'11

Totaal 82 (73 itemscores)

4. De validiteit van de NOVA-WEBA

De validiteit van een meetinstrument heeft een aantal kanten:

- een meetinstrument heeft een interne validiteit, de 'content validity',
- een meetinstrument heeft een convergente validiteit of komt overeen met

vragenlijsten die een enigszins gelijke inhoud hebben; het meetinstrument

heeft een divergente validiteit met die schalen die een duidelijk verschillende

inhoud hebben;

- een meetinstrument heeft een predictieve validiteit.

Deze validiteitsaspecten van de NOVA-WEBA stelden we vast aan de hand van de

volgende testen:

- de interne validiteit maten we aan de hand van de correlatie tussen de

verschillende NOVA-WEBA-condities en aan de hand van de factorstructuur

van de NOVA-WEBA-condities (4.1),

- de convergente en divergente validiteit onderzochten we aan de hand van

de correlaties van de NOVA-WEBA met de Job Characteristics Questionnaire
van Karasek, de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid en de Vragenlijst

B ewegin gsappar aat (4.2),

- de predictieve validiteit gingen we na door te kijken in welke mate de

NOVA-V/EBA-condities gezondheid en welbevinden konden voorspellen

(s.).
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4.1 De interne validiteit van de negen NOVA-WEBA-condities

Correlatie-analyse

De interne validiteit is vastgesteld door de correlatie tussen de negen NOVA-WEBA-
condities vast te stellen en de factorstructuur te analyseren. In tabel 2.2 worden de

samenhangen tussen de negen NOVA-WEBA-condities weergegeven. Uit deze tabel

blijkt dat de correlaties laag of matig (lager dan .40) zijn. De enige schaal die enige

correlatie met de andere schalen vertoond is 'organiserende taken'. Meer organiserende

taken lijkt gepaard te gaan met meer volledige functies en met een hoge moeilijkheids-

graad. Meer regelproblemen correleren met moeilijkere functies en meer taakeisen.

Deze lage correlaties duiden aan dat de verschillende NOVA-WEBA-condities in

grote mate onaftrankelijke informatie opleveren. In het vorig onderzoek (1992) werd

een zelfde geringe onderlinge samenhang tussen de negen NOVA-WEBA-condities

geconstateerd. De lage correlaties zijn dus stabiel.

Tabel 2.2 Correlaties lussen de negen NOVA-WEBA-condities.

1. Volledigheid

2. Kortcyclische taken

3. Moeilijkheidsgraad

4. Autonomie

5. Contactmogelijkheden

6. 0rganiserende taken

7. lnformatievooziening

8. Taakeisen

9. Regelproblemen

10. Emotionele belasting

.23"

-.21"

.26"

-.00

.32"

--zz

.14

.09"

-.12"

-.14"

-.03

-.02

.25"

.13"

.16"

-.04

.02

.39"

. 16" .37

.22"

.27'

.26"-.1 1

-.00

.06"

--JZ

.04

.37"

.35"

.24

.00

.23"

.12"

.07'

-.05'

-.06"

.19"

.15" .12"

.04 -.15"

.05' -.23"

p<.05
p < .001

Factoranalyse

Aan de hand van een factoranalyse is de schaalstructuur van de NOVA-WEBA
onderzocht. Er is zowel gekeken naarde dimensionaliteit van de totale NOVA-WEBA

die uit 82 items bestaat, als naar de dimensionaliteit van de zeven oorspronkelijke

WEBA-condities die in deze versie fit 62 items bestaat.
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Voor zowel de 82 als de 62 item-versie is eerst gekeken naar de 'scree-plot' op basis

van de principale componentenanalyse. De 'scree-plot' op de 82 itemversie heeft

als meest optimale oplossing een 5 of een 1l-factoroplossing (zie figuur 2.1).Dit
komt bijna overeen met het aantal schalen dat opgenomen is in de NOVA-WEBA.

Deze 11-factoroplossing verklaart42lo van de variantie, hetgeen betekent dat er veel

items zijn die niet of niet veel bijdragen aan de 11 onderscheiden factoren. De lading

van de items op de 11 factoren is bepaald op basis van een varimax-rotatie waarbij

de dimensies zo geroteerd zijn dat ze onderling maximaal onafhankelijk zijn (tabel

2.3).Deze varimax-rotatie levert factoren op die als volgt kunnen worden benoemd:

factor l'. organiserende taken: op deze factor laden alle items van 'organi-

serende taken', waarbij overigens de lading van de vraag over het werkover-

leg relatief gering is. Vragen over volledigheid ten aanzien van methode,

bijhouden van materiaal, verantwoordelijke beslissingen nemen (werkdruk)

en beslissingen over wanneer men taken uitvoert (autonomie) laden ook op

deze factor.

factor 2: informatievoorziening: deze factor omvat alle items van 'informa-

tievoorziening'. Drie items, 'krrjgt u tegenstrijdige verwachtingen', 'hoort

u van collega's/leiding hoe goed uw produktie is?' en 'krijgt u informatie

over de prestaties van het bedrijf?' laden niet of niet erg hoog op de factor.

factor 3: contactmogelijkheden: op deze factor laden alle items over 'contact-

mogelijkheden', en het item 'hoort u van collega's hoe goed uw produktie

is?' uit de schaal informatievoorziening. Inhoudelijk hoort dit item goed bij
de schaal.

factor 4: moeilijkheid: op deze factor laden de vragen over de moeilijk-

heidsgraad, behalve de vragen 'routine' en 'onverwachte gebeurtenissen'.

Vooral cognitieve complexiteit doet het goed in dezefactor. De vraag 'kunt

u over andere dingen nadenken' heeft een lage lading.

factor 5'. taakeisen en regelproblemen: deze factor bestaat uit de vragen over

taakeisen (in 'werkdruk') en over regelproblemen. De vragen over materiaal

en hulpmiddelen laden echter op factor I l.
factor 6: emotionele belasting: alle items uit deze schaal laden op deze factor

behalve de twee discriminatie (sexe, huidskleur) items.

factor 7: kortcyclische taken + regelproblemen: op deze factor laden

(negatief) alle items van de schaal kortcyclische taken en de regelproblemen-

items uit de werkdruk-schaal. Verder scoren de items 'routine' en

'onverwachte gebeurtenissen' op deze schaal.
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- factor 8: autonomie: deze factor omvat alle vragen over autonomie, behalve

de vraag over 'autonomie werkwijze' . Deze laadt op een andere schaal.

- factor 9: volledigheid: op deze factor laden de meeste vragen van volledig-

heid, zowel voorbereidende als ondersteunende taken. Alleen de samengestel-

de items laden laag.

- factor 10: middelen: deze factor is moeilijk interpreteerbaar. Al die items

die iets met middelen te maken hebben (in volledigheid, autonomie

werkwijze, regelproblemen) laden op deze factor.

- factor 11: problemen: deze factor is moeilijk interpreteerbaar. De twee

discriminatie-items en de materiaaUhulpmiddel-problemen laden op deze

factor.

Deze factoroplossing sluit redelijk goed aan bij de schaalstructuur. Alleen de laatste

twee factoren zijn iets minder goed interpreteerbÍur. Verder valt de schaal

regelproblemen uitéén in deelschalen die laden op andere factoren. Opvallend is dat

de twee vragen over kortcyclische taken niet, zoals in het eerste onderzoek, vallen

onder verschillende factoren, maar samen met regelproblemen één aparte factor

vorïnen.

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

oorspronkelijke WEBA-condities (63 items) meten laat zien dat een 7- of 10-

factoroplossing optimaal is (zie figuur 2.2 en tabel2.4). De schaalstructuur van de

NOVA-WEBA is ook in de 7 factoren-oplossing goed te herkennen.
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Figuur 2.1 Scree plot van de 82 item-versie.

Tabel 2.3 Factoranalyse op de uitgebreide NOVA-WEBA (82f3 items). Met 1 1 tactoren.

Cumulatieve verklaarde variantie voor 11 factoren: 42olo (73 items)

Rotated Factor Pattem

33

Figuur 2.2 Scree-plot van de 62-item-versie.

I

FÀCrcR1

VOLLTA
VOLLTB
voLLTC
VOLINPW
voMry 0.34031
voËvorcB
VOLLTD
votlTE
VOLLTP
voLLa 0. 578t5
voLL9 0.60961
oRG13 0, 56{95
oRG14 0 , t80?5
oRG15 0 .58396
oRG16 0.63604
oRcl7D 0.36370
KORT18
xoRrl9N
MOEr2 0
MOEI2 1
MOEI22
uoEI2 3
WEÍz4
MOEI2 5
MOEI2 6
M@T21
MOEI2 9
Àmo3 {
Àuo3 5
Àuro3 6
Àmo3 7
ÀuTo3a 0 .43344
ÀuTo3 9
ÀuTo4 0
ÀUrc41
ÀuTo42
com43
coM44
com45
coM45
coM4?
com{8
INFO{9
INFOSO
lNFOS1
INFO52
INFO53
ÍNFO54
IMO55
lNFOg6
IMOS?
rNFO58
INFO59
DRWSO
DRW61

FÀCMR2 FÀCMRf

0.65147
0. 59521
0.7 0558
0.63319
0 .42897
o.51019

0.4?039
o ,3111 4

0. 50788
0. 63103
o.12631 -
o.65692 -
0.40941 -
0.3041?
0.53320 -
0. 58552

0,63?86
0.49362
0.31248
0.731a6
0.5431{
0 ,59154
0.48330

FÀCTORs FACrcR6

stelt u d€z€ zelf 1tr?
kunt u kl€zen met welke u taak ui.Èvoër!?

_ 
kunt u ktezen uelké u sèbruikts bll klant

I u"tcoaprlag vottedigheld votgorde
otrderhoudt u deze zelf?

- kijkt u zelf of dèze in orde zijn?
he!Éte1! of velvatrgt u deze 2e1f?
houdt u zèlf blj hoeveel MtsriÀàL nodls
houdt u zelf b1l hoeveet lnfo nodiq?

- hèeft u invloed op besllsÉingèn?
- kun! u bij problemen mensèn tnschàkèI6D?

bespleekl u hoe taken worden verdeeld?
hspreekt u hoe taken gepland worden?

is Bw werk eentoniq?

- vereist uw werk intènsiÉf nàdènkèn?
noet u veel lnfo tanqe tijd onlhoudén?

- kunt u over andere dingen nàdènken?
vergt uw welk vooltd. uw gedacht€n erblj
versts uw werk veel aandacht van u?
velgt uw weÈk voolEdrrend opleltendhetd?
mèt u ve€1 dingetr In de gatèn houden?

- hnt u uw werk op routiné doen?
vÀàk voor onverwachle qèbèurlenisÉen gep
Lunt u uw wèrk zelt onderbreken?
kunts u zèlf het werkteryo regelen?

- kunt u lij&tip klaar zlln ultstelleD?
kunÈ u sèMkkeltjk ewd weg?
bÉl1st u zelf wann6er u taak uitvoelt?
bépaà1t u zelf dÉ volqorde van we!k?
wordt uw werkwll z€ voolqeschreven?

- heëfl u moseltjkheld zelf te bÉEllssen
kunE u eèn elgèn wèrhtjze kiezeD?
bent u altlld op uzelf aahgè{ezen?

- kah een coll€ga werk van u overnmèn?
- helpen u coIl€gà's u bij afwèrken?

prààÈ u me! collegè's ult etgen atdeling
pràaÈ u het uw leidlnggevetrde?
bent u vàak alle€n op uw wèrkpl-ek?
hoort u van lEldiÈg hoè goeal uw prod.is?
hoort u vàn co1]èqa'§ hoe goèd prod. is?
krijgt u info over pr6stàt1es bedÍi.Jf?
krijgt u voldoende info over doel werk?
krtjsr u voldoende info om mèe te werken
komt de info nodig hè6Btà1 op tljd?

- noet u vaàk wàchlen op lnfo nodig?
krijgt u tegenEtrlldj,se opdrÀchten?
worclÈ u gecotrf!. he! tegenstr. vemècht.

- zijn de gegèvenÉ dlÉ u krljgÈ juisr?
zijn opdràchten di€ u krijgt duldelijk?

0.5a540 hoet u ètg snel werken?
0.56818 - héeft u ov€r hè! algseen genoeg lijd?
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DRU(6 2
DRW63
DRW64
DRW67
DRW65
DRUX6 6
DRW58
DRUK6 9
DRUKTO
DRUK71
DRUK?2 -0.31559 -
ryoT?8

wor80
moT81
wo?82
&oT83
froI84

FÀCrcR7 FÀCrcR8

moeÈ u exErà hatd werken?
moel u hèe] vëèl werk doen?
iÉ uw werk hectisch?
verlrààg! wachlen op anderen uw werk?
is mleriaal van onvoldoende kwaliteit?
zljn hulpmlddelen van onvoldoende kwalits
belnvloed snelheld leryo van anders werk
loopt werk vàak andèrs dan geplànd?
hèeft u regelMtig net storing€n Èe Mke
moe! u vaak lryroviseren?

0.35552 moet u vaak be§lissinsen met qevols nene
0.41239 wordt u gèconflonÈeèrd nèt dood, ziekte

wordt €r gedlsërihiheerd nàa! sexe?
wordt er qediscrihineerd nàa! huidskleur

0.6A562 ls uw werk gevaàrlljk voor uzelf?
0.55680 hoet u beduchÈ zijo voor gevaàil. siÈuaÈ
0.65121 noet u uerken met àgressieve klanlen ed?
0.58271 zijn uw k1ànten ed. lastis?

54322
58874
43984
39494

19056

30940

VOLLTÀ - 0.60503 sÈelt u de?e zelf in?
voLLTB - 0.51699 0.44924 kunÈ u klezen meÈ welke u taak uitvoert?
VoLLTc 0.45958 0.49131 kunt u kiezen welke u sebruikt bij klanr
voLImuT - 0.40021 -
vo]ffi - 0.46085 -
voLvoLGB 0.46661 - hercoderinq volledighèid volgo.de
voLLTD - 0.66941 - onderhoudt u deze zelf?
VoLLTE 0.660d8 - kijkt u zelf of deze in ordè ziin?
volL?F - 0.52015 - - herstelÈ of veryaDgt u deze zelÍ?
voLls houdt u ze1Í bij hoeveel Mteliaal nodig
voLL9 houdt u zelf bij hoeveel info nodiq?
oRG13 heeft u invloed op beslissinsen?
oRs14 - kunÈ u bij problmen mensen inschakeletr?
oRc15 bespreèkÈ u hoe taken worden verdéeld?
oRG16 berpreekl u hoe laken qèp1and wordèn?
ORG17 D
KoRT18 -0.33405 - is uw werk èenÈonig?
troRT19ÀB -0.46004
MoEI2o vereisÈ uw werk inÈènsief nadenken?
MoEI21 hoeÈ u veel. iDfo lange tijd onthouden?
MoEI22 0.36035 - kunt u over andere dinqen nadenken?
MoE123 - vergÈ uw werk voorÈd. uw gedachtèn erbij
voEI24 vergt uw werk veel aandachl van u?
MoE125 - verst uw werk voorldurend oplettendheid?
MoEI26 moeÈ u veel dingèn in dè gaten houden?
MoE127 0.48090 - kunt u uw serk op routine doen?
MoEI29 0.52664 - aak voor onverwachte gebeurlenissen qep
ÀUTo34 0.17392 - - kun! u uw werk zelf onderbreken?
AUTo35 - 0.65525 kunt u zelf hèL werkÈ€mpo regelen?
ÀUTo36 - 0.45669 - kun! u lljdsllp klààr zijn uilstellen?
AUTo37 0.60454 - kunÈ u qemkkelijk even weg?
AUTo38 0.35906 - - beslist u zelf wànneer u Èàak uiEvoerÈ?
ÀUTo39 o.4oo12 - 0.42098 - bepaalt u zelf dë volgorde van werk?
ÀUTO40 A.44042 wordt uw werkwllze voorgeschr€ven?
ÀuTo41 - 0.36167 0.50824 heèft u hoq€1ljkhetd zéIf te beslissen
AUTo42 - 0.35351 0.49009 kunÈ u e6n eigèn werkwljze kiezen?
coM43 - ben! u a]tÍjd op uzelf aans€wezen?
coM44 - kan een collegè werk vÀn u ov€lnemen?
com45 - helpen u collesà's u bij àfwerken?
com46 praats u mëts coltega's uil eigen afdeling
coM47 - praat u mel uw teidinssevende?
com48 benÈ u vaak alleen op uw werkplek?
IMo49 - hoort u vàn lej.dlnq hoe goed uu prod.is?
IMo50 hoorÈ u van co1legà's hoa goed prod. is?
INFo51 - krijql u info over preslàlies bedrijf?
1mo52 krijqÈ u voldoende info ovèr doèl §erk?
Imo53 krijst u voldoende info om mee !e werken
IMo54 koml de info nodis meeslal op tijd?
1Mo55 et u vaàk uàchl€n op info nodiq?
1Mo56 krijgt u tegensÈrijdige opdrachlen?
IMo57 0.11234 - ordt u gèconfr. met tegenstr. vèÍeachÈ.
Imo58 zijn de seg€vèns die u k.iJgt julst?
IMos9 zijn opdrachten die u krijst duidelijk?
DRW60 noe! u erg snel werken?
DRW51 - heefÈ u over hèÈ algemeen genoeg tljd?
DRW62 et u eiÈra hald werken?
DRW63 noel u heel veel werk doen?
DRG64 - is uw werk heclisch?
DRUX5? erÈiaagt wachÈen op aEderen uw werk?
DRUK65 0.61639 is mteriaal van onvoldoende kwalileit?
DRw66 0.59716 zijn hulpmiddelen van onvoldoënde kwalit
DRG58 beinvloed snelheid tryo van andèrs werk
DRW59 0.51d55 - - loop! uelk vaàk anders dan qepland?
DRB?o 0.31084 - heeft u regelMtig meÈ storingen te mke
DRW71 0.51103 - - hoèt u vàak iryroviseten?
DBW72 0.31843 - et u vàÀk beslissinsetr net sevolq neme
moT78 ordÈ u geconfronteèrd met dood, zièkte
woT?9 - 0.42447 word! er qediscrimineèrd naàr sexe?
trOT8o - 0.39132 wordt er gediscrihlneerd naar huidskleur
HoT81 j.s uw werk qevaàr]1jk voor uzelÍ?
rooT82 - hoeÈ u beduchÈ zijn voor sevaarl. situa!
&oT83 oeE u werken het aglessieve klanten ed?
WoT84 tjn uw klanten ed. laslis?

Tabel 2.4 Factoranalyse mel 7-factoroplossing. Varimax-rotatie. 53/62 items.

Cumulatieve verklaarde variantie voor 7 factoren: 39o/o (53 ilems)

Rotated Factor Pattern

FÀCrcR9 FÀCTOR1O FÀCTORI]

FACTORl

voLLTÀ
voLLTB 0.3010?
voLLTC
VOLÍNPUT 0.45541
vo]:mH 0. 52788
VOLVOreB
VOLLTD
VOLLTE

voLla 0.54808
voLL9 0.59390

FÀCrcRs FACTOR6 FACMRT

0 .62611
0. 59755
0. 55842

0.67001
0.65838
0 .45108

srelt u deze zelf in?
kunÈ u kiezen mel welke u Èaak uitvoert?
kunl u kiezen wéIk€ u gebruikE bij klant

hercodertng volledigheid volgorde
ondelhoudl u deze zelf?
kijkt u zelf of deze in orde ziin?
hersle1t of vervangt u Aeze zelt?
houdt u 261f bij hoeveel mteriaal nodis
houdr u zelf btj hoeveel info nodig?

FÀCrcB3
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- heefÈ u invloed op beslissinsen?
- kun! u bii problemen mensen inschakelen?
- bèspreekt u hoè Èaken worden verdeeld?
- bespreekl u hoe laken qepland worden?

- ls uw werk eentonlg?
-0.35181

veÍeist uí rerk inÈensief nadenken?
moeÈ u veel info 1ànge tijd onthouden?

- kunt u ovèr andere dingen nadenken?
- verst uw werk voorÈd. uw gedachÈen erbij

verg! uw werk veel aandachl van u?

ORG13
ORG14
ORG15
ORG16
ORG17D
KORTl 8
KORT19ÀB
MOÉI2 0
MOE I2 1
MOEI22
MOE I2 3
MOEI24
MOËr25
uoE 12 6

MOEI2?
MOË r2 9
ÀuTo34
ÀuTol5
ÀuTol 6
ÀUrc]?
AWO38
ÀUrc3 9
Àuro40
ÀUrc41
Àurc42
coM43
com44
coM45
com45
coNE47
coM48
IMO49
1NFO50
IMO51
IMO52
IMO53
IMO54
lNFO5 5
tNEO55
INFO5?
lNFO5 8
IMO5 9

68000
46161
63622
65401

42414
32196
30133

0.65844
0.51539
0 .37491
4.12413
0.57060
0.57123
0.4f563

64945
65001
49831
51520
42318 -
53838 -
39468 -
55139 -
52860 -

0.32853
0 . 51312

0 .45881
0.52362

verqt uw rerk vooÍÈdurend oplettetrdheid?
moe! u veel dinsen in de saten houden?
kun! u uw werk op routine doen?
vaak voor onveruaëhte gebeurteDissen gep
kunt u uw werk zelÍ onderbreken?
kunt u zelf àèt werklempo regelen?
kunr u tijdslip kIàar zijn uitstellen?
kunt u qeBkkelljk ewen wes?
beslist u zelf wannee! u taak uitvoer!?
bepaalt u zelf de volsorde van werk?
wordt uw Berkwijze voorseschreven?
h€eft u mogelijkheid zelf te beslissen
kunt u een elsen werkwijze klezèn?
ben! u altijd op uzelf aangèwezen?
kan een collega werk van u overnemen?
helpen u collega's u bij afwerken?
plaat u met collega's uiL eigen àfdeling
praa! u met uw leidinqqevende?
bent u vaak alleen op uw uerkplek?
hoorÈ u van leiding boe goed uw prod.is?
hoo!È u van co11eqà's hoe goed prod. is?
krijsl u info over preslalies bedrijf?
krijst u voldoende info over doel werk?
krijqt u vordoende tnfo om meè te wèrken
komÈ de l.fo nodis meestal op tiJd?
noet u vaak wachten op info nodig?
krijgE u teqenstrijdlse opdrachten?
wordt u geconfr. meÈ tegenstr. veroach!.
zijn de qeqevens die u krijst juist?
zijn opdrachlen die u krijsl duidelijk?

65014
5315 6
12672
61562
43414
55694

0.41698 -

0.30905
0.53383
0.54014
0.73528
0.66687 -
0 .45043
4.17034
0.55314 -
0.54479

In vergelijking met het onderzoek van Dhondt en Houtman (1992) is de in het tweede

onderzoek gevonden factoren-oplossing beter interpreteerbaar. De factoren die in dit

onderzoek naar voren komen zijn vrijwel geheel te benoemen als de zeyen

welzijnscondities die aan de WEBA ten grondslag liggen.

4.2 Convergente en divergente validiteit van de NOVA-WEBA

Convergentie van de negen NOVA-WEBA-condities met de Job Characteristics

Questionnaire - schalen (J CQ; Karasek)

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

autonomie uit de JCQ (Karasek, 1985; zie bijlage 5) en de schaal over 'werkdruk'

bevat, naast regelproblemen, de vertaalde vragen over psychologische taakeisen uit
de JCQ (Dhondt en Houtman,1992). De vragen over autonomie uit de JCQ betreffen

voomamelijk

aanduiden als

vragen over autonomie ten aanzien de werkwijze en zullen we hier

' werkwijze-autonomie'.' Decision latitude' betreft naast autonomie

('authority over decisions') ook 'skill discretion' dat we hier vertalen als

'vaardigheidsmogelijkheden' . Eigenlijk meet deze schaal de mogelijkheid om vaardig-

heidsmogelijkheden toe te passen en verder te ontwikkelen.

In het JCQ-model sommeert Karasek de schalen 'vaardigheidsmogelijkheden' en

'werkwijze-autonomie' . De analyses die zijn uitgevoerd op het materiaal van het eerste

onderzoek (1992) laten echter geen samenhang tussen deze schalen zien. Er is daarom
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in dit onderzoek voor gekozen deze schalen apart te houden. De correlaties tussen

de 'Karasek'-schalen en de NOVA-WEBA schalen zijn in tabel2.5 opgenomen.

De samenhang tussen de NOVA-V/EBA schalen en de JCQ kan als volgt worden

samengevat:

- De mogelijkheid om 'vaardigheidsmogelijkheden' toe te passen en te
ontplooien hangt samen met meer'volledigheid', meer 'organiserende taken',

minder 'kortcyclische taken', en met een hogere 'moeilijkheidsgraad'. Deze

correlaties zijn matig tot redelijk hoog.

- Het hebben van veel 'taakeisen' hangt nauwelijks samen met de NOVA-
WEBA schalen: meer 'taakeisen' hangt matig samen met een hogere

'moeilijkheidsgraad' en weinig 'informatievoorziening'. Veel 'taakeisen' hangt

echter ook redelijk samen met veel regelproblemen, een subschaal van

'werkdruk'.

- 'Autonomie' (over werkwijze) vertoont eveneens weinig samenhang met de

NOVA-WEBA schalen. Uitzondering is de hoge correlatie met 'autonomie'

maar deze samenhang is geflatteerd omdat de JCQ-schaal met betrekking

tot autonomie deel uitmaakt van de NOVA-WEBA schaal over autonomie

(' autonomie' correleert met zichzelfl .

De resultaten die in deze tabel zijn opgenomen komen in belangrijke mate overeen

met die van het onderzoek van Dhondt en Houtman (1992). De conclusies uit dat

onderzoek betreffende de samenhang tussen de NOVA-WEBA en de'job demands'

en 'decision latitude' schalen uit de JCQ kunnen dan ook grotendeels worden overge-

nomen. Deze conclusies waren dat er slechts in heel geringe mate sprake is van

convergentie tussen de NOVA-WEBA en de JCQ-schalen. De gevonden convergentie

is bovendien niet geheel in de verwachte richting: vooral de correlaties tussen

'vaardigheidsmogelijkheden' en de NOVA-WEBA schalen zijn, in verhouding tot

de andere JCQ-schalen, veel en hoog.
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Tabel 2.5 Conelatie van de negen NOVA-WEBA-condilies met de JCQ-, de VAG- en de VBA-schalen.

37

VAG- VAG-Íy- Fysie-

leidin- sische ke be-

g/colle- Íactoren lasting

ga

Auto- VAG-

nomie arbei-

werk- dsinh.

wijze oud

Vaar-

dighei-

dsniv-

eau

VAG. VAG.

inspa- wer-

nning korga-

nisatie

Taa.

kei-

sen

-.14".01.03'.24".31"-3f'-.12"

-.02

.06'

.31" -.12" .29" .2{' -,07' -.05'

.52" .0/ .21" ,63" .04' .06'

.71" .20" .16" .05' .10" .13" .13"

-.06' .03 .08" .06' .14" .01 .03

-.04'

.21"

.31"

.25"

.23"

.l1

1.00 .07' ,06' .57" .42"

.39" -.04 -.04' .33" ,50"

.16" -.04 -,00 .18" .33"

't. Volledigheid

2. Kortcyclische

taken

3. Moeilijkheids-

graad

4. Aulonomie

5. Contactmogelijk-

heden"

6. Organiserende

laken

7. lnÍormatievoor-

ziening

B. Taakeisen

9. Regelproblemen

10. Emotionele be-

lasling

.09" .09"

.21" .22"

-.42"

.18"

-.06'

-.17"

-.15"

.37"

.16"

.04'

-.1 5"

.22"

.zó

.02

.37" .26"

.07

-.01

.01

.03

.15"

.23

.12"

.51"

-.06'

.4f'

.22" .21"

.22" .1f

. 19" .14"

p<0.05

p<.001

Samenhang van de negen WEBA-condities met ervaren arbeidsbelasting

Om de convergente en divergente validiteit van de NOVA-WEBA verder te
onderbouwen zijn de samenhangen onderzocht tussen de NOVA-WEBA schalen en

ervaren arbeidsbelasting (vijf schalen uit de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid en

een schaal uit Vragenlijst Bewegingsapparaat).

In tabel 2.5 worden de correlaties weergegeven van de NOVA-WEBA-condities met

de ervaren belasting-schalen. De resultaten hiervan kunnen als volgt worden

samengevat:

- Arbeidsinhoud (VAG): De meeste correlaties zljn laag tot matig hoog. De

correlatie met kortcyclische taken is hoog (niet kortcyclisch werk gaat gepaard

met hoge arbeidsinhoud).

- Inspanning (VAG): Deze schaal vertoont weinig samenhang met de NOVA-
WEBA schalen. Er is alleen een redel{k hoge correlatie met 'taakeisen' (.57).

- Werkorganisatie (VAG): Ook deze schaal correleert in geringe mate met de

NOVA-WEBA. Uitzondering vorÍnen de redelijk hoge correlaties met
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'informatievoorziening', 'taakeisen en 'regelproblemen' (respectievelljk .47,

.42, .50).

- Leiding en collega's (VAG): Deze schaal vertoont alleen met 'informatie-

voorziening' een redelijke samenhang (.51). Deze correlatie kan worden

vergeleken met de correlatie uit het eerste onderzoek tussen 'informa-

tievoorziening' en de schaal 'ondersteuning chef'. In de VAG-schaal hebben

vier van de vijf items te maken met de chef: goede 'informatievoorziening'

hangt dus samen met goed 'leiding geven'.

- Fysische factoren (VAG): Deze schaal vertoont geen samenhang met de

NOVA-WEBA schalen.

- Fysieke belasting (VBA): Ook deze schaal vertoont geen samenhang met de

NOVA-WEBA schalen.

De convergentie tussen de NOVA-WEBA en de onderzochte schalen is beperkt. Dat

'arbeidsinhoud' (VAG) samen zou hangen met'moeilijkheid' en 'kortcyclische taken'

lag enigszins in de lijn van de verwachting. Er werd echter geen relatie gevonden

met 'volledigheid'. Verwacht maar niet gevonden zijn een significante samenhang

tussen 'contactmogelijkheden' en 'regelmogelijkheden' met'leiding en collega's'
(VAG). Vooral de relatie met contactmogelijkheden had voor de hand gelegen omdat

deze schaal bij uitstek condities schept voor (al dan niet functionele) relaties op het

werk. Tevens is niet gevonden dat'organiserende taken' samenhangt met'werkorga-

nisatie'(VAG).
De verwachte afwezigheid van samenhangen tussen de NOVA-WEBA schalen en

'arbeidsomstandigheden' ('fysisch belastende factoren' uit de VAG en 'fysiek

belastende factoren' uit de VBA) was verwacht. Daardoor wordt de divergente

validiteit van de NOVA-WEBA ondersteund.

5. Predictieve validiteit van de negen NOVA-WEBA-condities

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenhang tussen de NOVA-WEBA schalen

onderling en indicatoren voor gezondheid en welbevinden. De WEBA-theorie houdt

voorspellingen in over gezondheids- en gedragseffecten (verloop, gezondheidsgedrag,

leermogelijkheden). In principe is het zo dat we dergelijke voorspellingen, de predic-

tieve of criteriumvaliditeit van de WEBA en van de NOVA-WEBA, het beste in
longitudinaal onderzoekkunnen vaststellen. Indien de NOVA-WEBA-condities van

invloed zijn op stress en leermogelijkheden, dan leidt een wijziging in deze condities

tot een wijziging in de stresservaring en leermogelijkheden op de korte en de lange

termijn. Een dergelijk longitudinaal onderzoek is tot op heden niet uitgevoerd. De
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gedachte bij het uitgevoerde cross-sectionele onderzoek is dat in die functies waar

de NOVA-WEBA-condities de beste zijn, deze functies (of condities) ook betere

effecten moeten laten zien voor stress- en leerparameters.

In tabel 2.6 zljn de correlaties tussen de negen NOVA-WEBA-condities en de

verschillende welbevinden- en gezondheidsschalen opgenomen. De correlaties tussen

de NOVA-WEBA schalen enerzijds en de indicatoren van gezondheid en welbevinden

zijn gering tot matig. De hoogste correlatie is die tussen taakeisen en de gezondheids-

klachten-score (r=.33).

Tabel 2.6 Correlaties tussen de negen NOVA-WEBA-condities en schalen voor welbevinden en gezondheid.

Veíoop- Arbeids- VOEG

geneigd- satisÍactie

heid

VAG-ge-

zondheids-

klachten

Verzuim Klachten

(vrlst) bew.app.

Medische

c0nsum-
plie

.03

.16"

-.03

11

-.00

.12"

.13"

.1 1"

.09"

.04"

.00 .05' .05'

.1f' .08" .00

.1 1" -.04' -.03

.13" .09" .06-

.04' -.01 .00

.04' .09" .06"

.20" .04' .01

.33" -.01 .01

.16" -.00 .01

.10" .01 .01

.06" .09" .04'

.19" .28" .20"

-.00 -.08" .03

.04' .18" .14"

.06" .03 .00

.02 .15" .11"

.22" .28" .22"

.14" .20" .23"

.15" .11" .14'

.10" .09" .06"

1. Volledigheid

2. Kortcyclische taken

3. Moeilijkheidsgraad

4. Autonomie

5. Contaclmogelijkheden

6. Organiserende taken

7. lnÍormatievooziening

8. Taakeisen

9. Regelproblemen

10. Emotionele belasting

Hoewel de correlaties tussen de individuele NOVA-V/EBA schalen en de indicatoren

voor gezondheid en welbevinden gering tot matig zijn is het van belang te kijken

naar de mate waarin de NOVA-WEBA als geheel de verschillen in de scores op de

gezondheids- en welbevinden indicatoren verklaart. Hiervoor zijn multivariate

regressies uitgevoerd op individueel en op functieniveau.

De analyses zijn op drie verschillende manieren uitgevoerd.

Model l;Allereerst is op individueel niveau onderzocht wat de multiple samenhang

is tussen de NOVA-WEBA schalen en indicatoren voor gezondheid en welbevinden.

Per indicator is de relatie onderzocht met alle NOVA-V/EBA schalen. Met deze

p<u.u5

p<.001
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analyses worden verschillen in gezondheid en welbevinden tussen individuen verklaard

door verschillen in welzijnsrisico's tussen en binnen functies.

Model2:Op functieniveau zijndezelfde relaties onderzocht. Enkele indicatoren, de

bedrijfsgegevens over ziekteverzuim en V/AO-intrede, zijn alleen op functieniveau

en soms zelfs alleen op bedrijfsniveau beschikbaar. Voor de andere indicatoren is

iedere werknemer de gemiddelde 'functiescore' toegewezen. Met behulp van deze

analyses worden verschillen in gezondheid en welbevinden alleen verklaard door

verschillen in risico's tussen de functies.

Tenslotte is gekeken naar dezelfde relaties binnen een aantal grote functiegroepen,

groepen waarvan minimaal 50 werknemers in het gegevensbestand waren.

Analyses op de totale onderzoekspopulatie:

In tabel 2.7 is een samenvatting van de resultaten van de regressieanalyses op

individueel niveau voor alle indicatoren van gezondheid en welbevinden weergegeven.

Niet alle informatie was op individueel niveau beschikbaar. Zo is het WAO-

intredepercentage alleen op functieniveau verkregen. In tabel 2.8 zijn de resultaten

van de regressie-analyses op functieniveau samengevat, rekening houdend met

verschillend tussen functies in geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Verder is in
deze tabel ook gekeken naar de variabele verantwoordelijkheid, een subschaal van

taakeisen.

In tabel 2.7 zijn per aspect van gezondheid of welbevinden de Beta-coëfficiënten

van de NOVA-WEBA schalen die significant bijdragen aan de verklaring van

individuele verschillen in de score op de afhankelijke variabelen weergegeven,

rekening houdend met de verstorende variabelen geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Ook is voor ieder aspect van gezondheid ofwelbevinden aangegeven hoeveel procent

van de individuele verschillen in de scores in het totaal wordt verklaard en wat de

toename is wanneer, na de variabelen geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, ook de

NOVA-V/EBA schalen in de regressie worden toegevoegd. Deze variabelen hangen

samen met de verschillende NOVA-WEBA-condities en moeten dus gecontroleerd

worden. De variabele 'verzuim' is niet opgenomen in de tabel omdat er geen

significante verbanden met de welzijnsrisico's werden gevonden. In bijlage 8 van

het rapport Houtman e.a. (1994) zijn ook de resultaten van de regressie-analyses

waarbij geen rekening is gehouden met de verstorende variabelen weergegeven.
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Tabel 2.7 De relaties tussen de individuele scoíes op de N0VA-WEBA en verschillende aspeclen van gezondheid en

welbevinden, rekening houdend met individuele verschillen in geslachi, leeftijd en opleidingsniveau. ln de tabel ziin

de Beta-gewichten weergegeven van de risico's die signiÍicant bijdragen aan de verklaarde varianlie.

Veíoopge-

neigheid

n=1501

Arbeids-

dissatis-

Íactie

n=1489

VOEG

n=1499

VAG-gezo- Medische Klachten

ndheidskla- consum- bew. app.

chlen ptie

n=1497 n=1499 n=1490

Volledigheid

Korlcyclische taken

Moeilijkheidsgraad

Autonomie

Contactmogelijkheden

Organiserende taken

I nf ormatievoorzien ing

Taakeisen

Regelproblemen

Emotioneel belastend

.12',16".54" .12'

-.31"

.28"

.18"

.06'

.11

.06'

.25"

.1 1'

.12'

.05'

.12'

.09'

.06'

.1 3'

.60"

.36"

.12'

.22"

loename in verklaarde

varianlie door toevoe-

gen

NoVA.WEBA (%)

Totaal verklaarde

variantie (%)

1513l9

1715t9

p<.05
p < .001

De informatie in tabellen 2.7 en 2.8 kunnen als volgt worden samengevat:

- De verklaarde variantie van zowel de regressie-analyses op individueel- als

op functieniveau is gering tot matig hoog, variërend tussen de llVo en de

227o. Dit geldt echter niet voor de op functieniveau gemeten indicatoren

verzuimpercentage en WAO-intredepercentage (bedrijfsgegevens in plaats

van vragenlijstgegevens). Beide hangen beduidend sterker samen met de tien

welzijnsrisico's. De verklaarde variantie is hierbij 307o,respectievelljkZ77o.

- De verklaarde variantie met betrekking tot medische consumptie is

daarentegen echter juist uitermate gering: een totaal verklaarde variantie van

respectievelljk 4 en 3Vo.

- De totaal verklaarde variantie neemt over het algemeen zeer licht toe indien

gecorrigeerd wordt voor de invloed van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Alleen bij het verzuimpercentage en het WAO-intredepercentage (op

functieniveau) is er een duidelijke toename te zien indien ook geslacht,
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leeftijd en opleidingsniveau in het model zijn opgenomen: een toename tot

respectievelijk 46Vo en 42Vo. Wanneer eerst deze verstorende variabelen in
het regressiemodel worden gebracht, wordt aanvankehjk3íTo, respectievelijk

3l%o van de variantie verklaard en verhoogt het toevoegen van de NOVA-
WEBA-schalen de totaal verklaarde variantie slechts metll%o, respectievelijk

l7Vo.

- De samenhang tussen welzijnsrisico's en de 'vragenlijst'-indicatoren voor
gezondheid en welbevinden op individueel niveau verschilt weinig van die

op functieniveau.

- Meer klachten op het gebied van welbevinden hangen vooral samen met meer

kortcyclische taken, minder informatievoorziening, veel taakeisen en een

lagere leeftijd.

- Meer gezondheidsklachten en meer problemen van het bewegingsapparaat

hangen samen met een grotere volledigheid, minder organiserende taken,

meer kortcyclische taken, minder informatievoorziening, meer taakeisen, meer

regelproblemen, een hogere leeftijd en een lager opleidingsniveau.

Tabel 2.8 De relalies tussen de Íunctiescores op de NOVA-WEBA en verzuim (bedrilÍsinÍo) en WAO (bedrijfsinÍo), rekening
houdend mel verschillen in geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. ln de label zijn alleen de Beta-gewichten opgenomen

van de risico's die signiÍicant bijdragen aan de verklaarde varianlie.

Verzuim (bedrijÍsinÍo)

n =Tl1

WAO-inÍede (bedrilÍsinÍo)

n=501

Volledigheid

Koícyclische taken

Moeilijkheidsgraad

Autonomie

Contactmogelijkheden

Organiserende taken

lnformatievoorziening

Taakeisen

Regelproblemen

Verantwoordelijkheid

Emotioneel belastend

-.í3--

-.17-'

.16*

-- tz

.14*

-.16--

-.14--

-.08-

.16-

-. to

loename in verklaarde variantie door

loevoegen

NOVA-WEBA (%)

Totaal verklaarde variantie (%)

10

42

p<.05
p < .001
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Op functieniveau hangt een hoger verzuimpercentage vooral samen met meer

volledigheid, minder organiserende taken, een geringere moeilijkheidsgraad, minder

autonomie, meer contactmogelijkheden en een lager opleidingsniveau (zie bijlage

8, Houtman, e.a,1994).

De relatie tussen welzijnsrisico's en het WAO-intredepercentage op functieniveau

is met correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau duidelijk anders dan zonder

correctie. Zonder correctie hangt op functieniveau een hoger WAO-intrede-percentage,

evenals een hoger verzuimpercentage, samen met meer volledigheid, minder

organiserende taken, een geringere moeilijkheidsgraad, minder autonomie en meer

contactmogelijkheden. Indien rekening gehouden wordt met verstorende variabelen

hangt een hoger WAO-intrede-percentage samen met meer volledigheid, minder

organiserende taken, minder kortcyclische taken, meer contactmogelijkheden, minder

verantwoordelijkheden, 'vrouw-zijn', 'ouder zijn' en'lager opgeleid' zljn.

Analyses binnen functies :

Regressie-analyses werden ook bínnen functies uitgevoerd wanneer er minimaal 50

respondenten binnen die functie aan het onderzoek deelnamen. Enkele functiegroepen

bleken bij de multivariate regressies zoveel uitval te vertonen dat het aantal personen

in de regressies minder was dan 50. In dat geval werden dan ook geen analyses binnen

de betreffende functiegroepen uitgevoerd. Uiteindelijk zijn er zeyen multiple regressie-

analyses binnen functies uitgevoerd: voor de functies van timmerman, uitvoerder,

bank: baliemedewerker, winkelbediende, zelfstandige agrarische bedrijfsverzorging,

verpleegkundige en wachtmeester. Bij de analyses is rekening gehouden met

verschillen in leeftijd. De geringe spreiding van de variabelen geslacht en opleidingsni-

veau binnen functies liet het niet toe om ook voor deze variabelen te controleren.

De resultaten zijn weergegeven in bijlage 9 van het rapport Houtman,e.a.(1994).

resultaten zijn de volgende:

Er zijn tussen de verschillende functies grote verschillen in verklaarde

variantie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote verschillen in
spreiding van de scores voor aspecten van gezondheid en welbevinden binnen

de functies.

In slechts enkele gevallen is de verklaarde variantie van het voor leeftijd
gecorrigeerde model duidelijk hoger dan van het ongecorrigeerde model.

De samenhang tussen welzijnsrisico's en indicatoren voor gezondheid en

welbevinden verschilt aanzienlijk tussen de verschillende functies. Bij elke

functie is weer een andere set welzijnsrisico's het meest van belang.

De
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Bij de timmerman leidt met name een gebrek aan informatievoorziening tot

verminderd welbevinden. Minder organiserende taken, een hogere emotionele belasting

en een hogere leeftijd hangen bij hen samen met meer gezondheidsklachten.

Bewegingsapparaatklachten hangen vooral samen met meer kortcyclische taken, meer

contactmogelijkheden, meer taakeisen, een hogere emotionele belasting en een hogere

leeftijd.

De verloopgeneigdheid van baliemedewerkers neemt vooral toe door minder

kortcyclische taken en meer taakeisen. De arbeidssatisfactie van deze groep is lager

bij meer volledig werk, minder moeilijk werk, minder autonomie, minder

informatievoorziening en meer regelproblemen.

Klachten ten aanzien van zowel het welbevinden als de gezondheidsklachten van

de uitvoerders zijn hoger wanneer er sprake is van minder informatievoorziening.

De gezondheidsklachten van de zelfstandigen asrarische bedriifsverzorsing nemen

met name toe naarmate er meer kortcyclische taken, meer taakeisen en minder

organiserende taken in het werk zijn. Bewegingsapparaatklachten hangen met name

samen met emotionele belasting.

Bij de wachtmeesters leidt vooral meer volledig werk, minder autonomie en minder

informatievoorziening tot verminderd welbevinden. Een hogere VOEG-score hangt

vooral samen met minder autonomie en minder informatievoorziening. Een hoge

gezondheidsklachten-score wordt met name bepaald door minder moeilijk werk,

minder informatievoorziening, meer taakeisen en een hogere leeftijd.

Bij winkelbedienden is het welbevinden minder bij minder autonomie. Meer taakeisen

leidt tot meer gezondheidsklachten. Bewegingsapparaatklachten worden voor een

belangrijk deel verklaard door kortcyclische taken van winkelbedienden.

Bij vemleegkundigen tenslotte is sprake van een samenhang tussen gezond-

heidsklachten (de VOEG-score) en minder organiserende taken, meer regelproblemen

en met name een hogere emotionele belasting.

We zien hier dat bij twee functies, die van baliemedewerker en van wachtmeester

'volledigheid' in een richting samenhangt met aspecten van gezondheid en

welbevinden die tegengesteld is aan de verwachting. Dit is ook het geval voor

'contactmogelijkheden' in de functie van timmerman. Het is onduidelijk of hier
mogelijk sprake is van factoren die niet in het regressie-model zijn opgenomen en

die systematisch samenhangen met 'volledigheid' of 'contactmogelijkheden' of dat

er hier mogelijk andere verklaringen gelden. Er is in de regressiemodellen alleen naar

onafhankelijke, lineaire verbanden gekeken. Opvallend is echter dat juist waar

bovengenoemde resultaten werden gevonden die tegengesteld waren aan de

verwachting, er vaak ook 'vreemde' combinaties van voorspellers waren. Zo was
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er zowel bij de wachtmeesters als de baliemedewerkers bijvoorbeeld sprake van meer

verloopgeneigdheid bij minder klachten ten aanzien van volledigheid (tegengesteld

aan verwachting) maar (tegelijk) ook minder autonomie en informatievoorziening.

Bry de timmerman was er sprake van meer VOEG-klachten bij minder klachten ten

aanzíen van volledigheid en (tegelijkertijd) minder organiserende taken en meer

emotionele belasting.

6. Conclusies

We hebben in deze bijlage gekeken naar een aantal eigenschappen van de NOVA-
WEBA als psychometrisch instrument. Daarbij hebben we onze aandacht toegespitst

op volgende vragen:

- wat is de interne consistentie van de verschillende NOVA-WEBA-schalen?,

- wat is de interne validiteit (de 'content validity') van de NOVA-V/EBA?,
- wat is de convergente en divergente validiteit van de NOVA-WEBA?, en

- wat is de predictieve validiteit van de NOVA-WEBA?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we een reeks testen uitgevoerd. Wat zijn

nu de conclusies?

Met uitzondering van de schaal 'kortcyclische taken' vertonen alle met de NOVA-
WEBA gemeten welzijnsrisico's een goede interne consistentie.

Het correlatie-onderzoek en de factoranalyse bevestigden in grote mate de schalen

zoals de NOVA-WEBA ze had voorzien. De oplossing blijkt ook redelijk stabiel te

zljn in de verschillende studies. Toch is de door de factoroplossing verklaarde

variantie (42Ta) niet erg hoog en kan deze variantie opgedreven worden door een

aantal vragen weg te laten. Dit heeft niet de voorkeur omdat we toch zoveel mogelijk
informatie over werkplekken met de NOVA-WEBA wensen te verzamelen.

De NOVA-WEBA-schalen tonen slechts weinig convergentie met de schalen van

de Job Content Questionnaire (Karasek, 1985) (uitzondering voor autonomie). De

theoretische relatie tussen NOVA-WEBA en de JCQ is empirisch niet goed te
onderbouwen. Met de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG) worden redelijke

tot hoge correlaties in de verwachte richting gevonden met de NOVA-WEBA-schalen.

De samenhangen zijn goed interpreteerbaar. Met de Vragenlijst Bewegingsapparaat

(VBA) worden divergenties gevonden zoals verwacht.

De samenhang tussen elk van de afzonderlijke NOVA-WEBA-schalen en indicatoren

voor gezondheid en welbevinden is gering (r varieert van niet significant tot .33).
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De samenhang tussen de NOVA-WEBA-schalen gezamenlijk en gerapporteerde

gezondheid en welbevinden is hoger dan de samenhang met de afzonderlijke schalen.

Wanneer rekening gehouden wordt met verstorende variabelen als geslacht, leeftijd

en opleiding kart l17o tot 227o van de variantie in scores op de indicatoren voor

gezondheid en welbevinden worden verklaard. Dit komt overeen met wat op grond

van de literatuur kan worden verwacht.

Verschillen in verzuimpercentage, respectievelijk V/AO-intredepercentage tussen

functies kunnen voor 1,0Vo à llVo worden verklaard door verschillen in het vóórkomen

van de met de NOVA-WEBA gemeten welzijnsrisico's in die functies, rekening

houdend met verschillen in geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

De verbanden tussen deze afhankelijke variabelen en de NOVA-WEBA-condities

gaan op individueel niveau steeds in de verwachte richting. Op functieniveau zien

we dat meer problemen gepaard gaan met meer volledige functies, minder kortcyclisch

werk en met meer contactmogelijkheden. Een verklaring voor deze tegengestelde

verbanden hebben we nog niet. Daarvoor is meer onderzoek vereist.

Onze eindconclusie is dat de NOVA-WEBA een bruikbare vragenlijst is om

welzijnsrisico's te meten. De NOVA-WEBA, of modules hiervan, zijn geschikt voor

het meten van welzijnsrisico's als onderdeel van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bij het uitvoeren van een vragenlijstonderzoek moet de gebruiker echter een aantal

randvoorwaarden voor dergelijk onderzoek in acht nemen (zie handleiding).

Logische volgende stappen naar verdere validering en vergroting van de bruikbaarheid

van de vragenlijst zijn onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid van de

welzijnsrisico's, gemeten met de NOVA-WEBA, longitudinaal onderzoek naar de

samenhang tussen de NOVA-WEBA en indicatoren van gezondheid en welbevinden,

en een verdere uitbreiding van het referentiebestand.
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BULAGE 3.

Verschillen en overeenkomsten tussen WEBA en NOVA-WEBA
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Met de NOVA-WEBA streven we in principe dezelfde doelstellingen na als met de

WEBA-methodiek, namelijk het beschrijven van de welzijnsrisico's in functies die

volgens artikel 3 van de Arbowet voorkomen moeten worden. Verschillen met de

WEBA hebben te maken met het feit dat een gestandaardiseerde vragenlijst minder

mogelijkheden biedt om diepgaand een functie te beschrijven.

De belangrijkste verschillen zijn:

- de NOVA-WEBA is een vragenlijst, de WEBA is een observatie-methodiek.

De vragenlijst levert subjectieve gegevens van respondenten op, de observatie-

methodiek levert een expert-beoordeling op. Brj deze expert-beoordeling is

een inbreng van de respondenten mogelijk.

- de beoordeling van een functie verloopt op een andere manier: in onder-

staande tabel is aaÍrgegeven welke NOVA-WEBA-vragen met welke WEBA-

dimensies overeenkomen en hoe de beoordeling wordt gemaakt. Bij de

NOVA-WEBA gebeurt een beoordeling van een functie door de somscores

te vergelijken met referentie-waarden (ziebijlage 4).

- de NOVA-WEBA laat ook toe om de taakeisen en de emotionele belasting

in een functie vast te stellen.

Onderstaande tabel geeft aan welke vragen uit de NOVA-ïVEBA overeenkomen met

de beschrijvende stappen in de WEBA-analyse. Voor vragen die gebruikt zijn in het

eerste onderzoek (1992), hebben we dit tussen haakjes aangegeven in de lijst.
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Tabel 3.1 Overeenkomst en verschillen WEBA en NOVA-WEBA.
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Formulier 1. - lnventarisatie Íunctiesamenstelling

Voorbereidende taken:
- taakvolgorde bepalen

- middelen voorbereiden

- materiaal voorbereiden

- werkmethode vooraÍ

bepalen

Ondersteunende taken:
- onderhoud of reparatie

- administratie oÍ regislra.

tie

- kwaliteit bepalen

- collega's inwerken oÍ

begeleiden

B e oo rde I in g vo lle d ighe id:
- WEBA: in de hele functie moeten ten aanzien van alle uitvoerende taken voldoende voorbereidende en ondersteunende

taken zijn
- NOVA-WEBA: volledigheid wordt gemeten aan de hand van de som van de schalen voobereidende en ondersteunende

taken

Bepaalt u vooraÍ de volgorde van hoe u het werk gaat uitvoeren?

Voor de verschillende waarmee u werkl:
- stell u deze zelÍ in?

- kunt u zelf kiezen met welke u een taak gaat uitvoeren?

- kunt u zelÍ kiezen welke u gebruikt bij uw klanten?

Haalt u zelf de grondslofÍen op die nodig zijn voor uw werk?

Bestelt u zelÍ de grondstoffen die nodig zijn voor uw werk?

Verzamelt u zelÍ de inÍormatie die nodig is voor uw werk?

Benadefl u in eersle instantie zelÍ deze klanten/cliénten/pupillen?

Benl u belrokken bij het vaststellen van de bewerkingswijze?

Vraagl u zelf de informalie op die nodig is voor uw werk?

Bedenkt u doorgaans zelÍ hoe deze klanlen/cliënten/pupillen gaat bedienen/helpen?

Krijgt u uw grondstotÍen via een lopende band-systeem?

Slelt u zelf een plan op voor de bewerking oÍ venrverking van uw informatie?

Bepaalt u hoe lang u met een klanVcliënUpupil werkt?

- onderhoudt u deze zelÍ?

- voerl u aan deze zelÍ reparalies uit?

- kijkt u zelÍ na oÍ deze in orde zijn?

- indien deze kapot zijn, herstelt of vervangl u deze zelÍ?

Houdl u zelf bij hoeveel werk u per dag/weeUmaand doet?

Houdt u zelf bij hoeveel maleriaal u per dag/weeUmaand in uw werk nodig heeÍt?

Houdt u zelÍ bij hoeveel inÍormatie u per dag/weel«/maand in uw werk nodig heeft?

Beoordeelt u zelf de kwaliteit van uw aÍgeleverd werk?

Werkt u weleens een nieuwe collega in zijn/haar werk in?

Kort-cyclische taken:
ls uw werk eentonig?

Komen in uw werk steeds dezelÍde kortdurende werkzaamheden lerug?

@ia hoe lang duurt dan één herhaling van deze taken?

lndien deze kortdurende werkzaamheden minder dan 20 minutm duurl, welk percentage

van uw totale dagtaak komen deze kortdurende werkzaamheden voor?

Beoordeling:
- WEBA: mate van voorkomen van taken met een cyclusduur van minder dan 1.5 minuten
- NOVA-WEBA: idem



wËF"È-.

Moeiliikheidsgraad:
Vereisl uw werk voortdurend intensieÍ nadenken?

Moet u veel inÍormalie gedurende lange tijd onthouden?

Moel u veel inÍormatie in uw werk gedurende korte periodes onthouden? (1992)

Kunt u tijdens uw werk over andere dingen nadenken?

Vergt uw werk dal u er voortdurend uw gedachlen bij houdt?

Vergt het werk veel aandachl van u?

Vergt het werk een grote nauwkeurigheid? (1992)

Vergt uw werk voortdurend oplettendheid?

Moet u in uw werk veel dingen tegelijk in de gaten houden?

Kunl u uw werk grolendeels op rouline doen?

Vindt U het werk te eenvoudig?

Wordt u op het werk vaak voor onvemachte gebeurtenissen geplaatst?

Bestaat het werk bijna geheel uit moeilijke taken? (1992)

Bestaal het werk bijna geheel uit makkelijke taken? (1992)

ls er in uw werk regelmatig aíwisseling tussen moeilijke en makkelijke taken? (1992)

Beoordeling:
- WEBA: mate waarin routinematige oÍ eenvoudige taken voorkomen

- NOVA-WEBA: idem
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Contactmogelijkheden:
- Íunctioneel contact

collega's

- sociaal contact collega's

Benl u in het werk altijd op uzelÍ aangewezen?

Kan een collega werk van u ovememen als u er niet uitkomt?

Helpen uw collega's u bil het afwerken van een opdracht als dat nodig is?

Praal u op hel werk met collega's uit de glg@ling over hel werk?

Praat u op het werk mot collega's uil andere afdelingen over het werk? (1992)

Praal u op hel werk met uw leidinggevende over het werk?

Kunt u tiidens het werk gemakkelijk een praatje maken met collega's? (1992)

Heeft u vaste collega's? (1992)

Benl u vaak alleen op uw werkplek?

5t

Formulier 2. lnventarisatie regelmogelijkheden

Bepaalt u zelÍ de volgorde van uw werkzaamheden?

Ligl de volgorde van uw taken in grote male vasl? (1992)

Wordt uw werktempo opgelegd door andere mensen?

Kunt u uw werk, als u dat nodig vindt, zelÍ ondeöreken?

Kunt u sneller werken als u dat wilt? (1992)

Kunt u zelf hel werktempo regelen?

Kunt u, indien nodig, het lijdstip waarop iels klaar moet zijn uitstellen?

Wordt uw werkwijze in grote male voorgeschreven?

Kunt u zelÍ beslissen hoe u uw werk uitvoerUdoet?

Kunt u een eigen werkwijze kiezen?

Beslist u zelf wanneer u een taak uitvoert?

Beslisl u zelf om een laak eerder oÍ later uit te voeren dan een andere? (1992)

Moel u steeds op één werkplek blijven zitten oÍ staan? (1992)

Kunt u makkelijk even wèg van de plaals waar u wekt?

Beoordeling:
- WEBA: mate waarin regelproblemen tijdig en aídoend opgelost kunnen worden
- NOVA-WEBA: mate waarin keuzemogelijkheden voorkomen ten aanzien van volgorde, tempo, nethode en werkplek
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wral-aÀryse I r.ro.,rn,wrnÀ

Beoordeling:
- WEBA: mate waarin resterende regelproblemen (die niet met autonomie op te lossen waren) tijdig en afdoende opgelosl

kunnen worden

- NOVA-WEBA: mate van voorkomen contactmogefirtheden

Organiserende taken:
- Íunctionele contacten HeeÍt u invloed op de beslissingen van uw werkploeg/taakgroep/aÍdeling?

mel andeÍe afdelingen of Bespreekl u doorgaans uw werk met uw collega's? (1992)

leidinggevende Kunt u mensen uit uweiqen afdeling bij eventuele problemen inschakelen? (1992)

Kunl u bij eventuele problemen mensen uit andere aÍdelingen inschakelen?

Kunl u een collega met een andere Íunctie (bllv. staÍdienst) bij eventuele
problemen inschakelen? (1992)

Kunl u uw leidinggevende(n) bil eventuele problemen op het goede momenl inschakelen?

(1 ee2)

Bespreekl u met anderen hoe de taken worden verdeeld? ('wie doet wat?')

Bespreekt u met anderen hoe de taken gepland moelen worden?

- werk- oÍ teamoverleg Hoe vaak heeÍl u overleg tijdens het werk?

Beoordeling:
- WEBA: mate waarin resterende regelproblemen (die niet met autonomie of contactmogelijkheden op te lossen waren)

tijdig en aÍdoende opgelost kunnen worden

- NOVA-WEBA: mate van voorkomen organiserende taken

Formulier 3: Regelstrategie

Probleeminventarisatie:
- inÍormatie over doel van Krijgt u iníormatie over de prestaties van uw bedrijÍ?

het werk Krijgt u voldoende informatie over het doel van uw werk?

Heeft u voldoende inzicht in het doel van uw werk? (1992)

Krijgt u voldoende informatie om mee le werken?

- opdrachiinÍormatie Komt de inÍormatie die u nodig heeÍt meestal op tijd?

Moel u vaak wachten op inÍormatie die u nodig heeft?

Zijn de gegevens die u krijgt meestal luist?
Zijn de opdrachten die u krijgt duidelijk?

- Íeedback Hoorl u van uw leidinggevende hoe goed uw produkVdienst is?

Hoorl u van uw collega's hoe goed uw produkVdienst is?

- te bewerken materiaal ls het materiaal waarmee u werkt doorgaans van onvoldoende kwaliteit?

- middelen Zijn de hulpmiddelen waarmee u werkl vaak van onvoldoende kwaliteit?

- operaties ls hel op uw werk een gekkenhuis ('hectisch')?

Heefl u regelmatig mel storingen in uw werk le maken?

- interactienetwerk Beïnvloedt de snelheid waarmee u werkt het tempo van andermans werk?

- normen over opdrachl Loopt hel werk vaak anders dan gepland?

Moet u vaak improviseren om een opdracht uit te voeren?

Krijgt u tègenstrijdige opdrachten in uw werk?

Weet u wat anderen op uw werk van u vemachlen? (1992)

Wordt u in uw werk geconÍronleerd met tegenslrijdige verwachtingen?

Werkt u vaak met'deadlines'om het werk af le krijgen? (1992)

HeeÍt u vaak te weinig le doen op het werk? (1992)

Moet u vaak meerdere opdrachten legeliikertijd uitvoeren? (1992)
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Werldruki
(reslerende rcgelprobl+ Ve{raag hel wadten op we* vanrandere msneer of aÍdolingen vaak uw eigen r{eJk?

men) Moel u erg snel werken?

Heeft u over het algemeen tijd qenoeg om uw werk al te kiigen?
Moet u extra haÍdl{eÍlen?
Moet u heol \roel uleÍl( doen?'

Beaordelilng:

-WES* Wenarcn ih beoordelingW.rcgplntc{elïMedr{I @pafiesfr/rebfirqelslntegie-ma$se: werkdruk=
onoplosbae regalproblemm)
- N9VA-WEBA: mate van tffikaisen oÍ rwbtoblenen lh hét tyetk

Emolioneh belaslingr
Wordt U beroepshalvo geoontonleerd met dod, zieKe oÍ andor menseliik !'tidsn?

Wordt er op hel werk gediscrimineerd vanwege huidskleur?

Wordt er op hel weÍk gediscrimineerd vanwege sexe?

ls uw uork gevaaíiik voor uzelÍ?

Moel u vsortdurend betlucj! ziin vosr gevq.arliik situatiqs?

Moet u vgel woften met agrossieve klanterVpatiënten?

Zijn uw pupilleilklantor/patiènten lastig?

Beoor&kg:

"WEBA: nieÍwardan
- NAVA-WEBAr m^b vah voork0//nenproblemen
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BIJLAGE 4.

Referentiegegeyens voor de NOVA-WEBA
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1. Inleiding

De NOVA-WEBA is in twee grote onderzoeksgroepen getest. Vooral het tweede

onderzoek (Houtman e.a, 1994) heeft een data-set opgeleverd die voor vergelijking

zinvol is. Het onderzoek vond plaats in 1992 en 1993. Deze vergelijkingsgegevens

kunnen als maatstaf worden gebruikt om uit te maken hoe goed of slecht een groep

werknemers bij een nieuw onderzoek uit de NOVA-WEBA naar voren komt.

De functies in deze referentiepopulatie zijn: timmerman, zelfstandig agrarisch

bedrijfsverzorger, uitvoerder, baliemedewerker bank, wachtmeester politie, docent,

verpleegkundige, catering medewerker, winkelbediende, arbeider agrarische

bedrijfsverzorging, data entry bank, dagbladjournalist, chauffeurreiniging, administra-

tief medewerker politie, modinette, schoonmaakpersoneel, bouwvakker, reiniger,

kantoorpersoneel bouw, leidinggevende functies, drukker, andere functies kleding,

maatvoerder/voorman. Deze referentiepopulatie kan verder onderverdeeld worden

naar enkele persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht, hoogste opleiding, nationaliteit

en arbeidsduur.

De vergelijkingscijfers van de NOVA-WEBA geven een eerste houvast hoe een bedrijf

of een groep daarbinnen er aan toe is wat betreft welzijnsrisico's. Een significante

(slechte) afwijking van deze vergelijkingswaarden geeft een hogere kans op het

voorkomen van klachten, van verloop of meer verzuim. De cijfers geven echter niet

aan of bepaalde consequenties (bijvoorbeeld verzuim, verloop, ...) automatisch zullen

voorkomen. Statistisch en betekenisvolle verschillen zullen volgens ons aanleiding

moeten zijn om verdere analyses (WEBA's) uit te voeren en om aan een organisatie-

onderzoek te starten. Voor verbetering van de werkplekken kan de WEBA-methodiek

verder gehanteerd worden.

In deze bijlage zljn er twee soorten referentiegegevens:

- antwoordpercentages voor alle vragen uit de vragenlijst en,

- referentiegegevens gebaseerd op de somscores.
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2. Antwoordpercentages voor de hele NOvA-WBBA-onderzoekspopulatie

In onderstaande tabellen worden antwoordpercentages gegeven voor de hele

onderzoekspopulatie, voor verschillende leeftijdsgroepen, voor mannen en vrouwen

en voor verschillende functiegroepen.

De antwoorden op de vragen van de NOVA-WEBA krijgen de code Q=§een risico,

l=risico (na spiegeling van de vragen). Opengelaten antwoorden of onduidelijke

antwoorden leiden ertoe dat u de hele record uit het onderzoek moet weglaten. De

items die gespiegeld zijn, zijn met een "*" aangekruist.
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Tabel 4. 1 Antwoordpercentages voor NOVA-WEBA-vragen. Tolale populatie.

Vraag N Mean Std Dev

Volledighej-d
- stelt u deze zelf in?
- kunt u kiezen met welke u Laak uitvoert?
- kunt u kiezen wel-ke u gebruikt bij klant
- hercodering volledigheid input
- hercodering volledigheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudt u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zíjn?
- herste1t of vervangt u deze zelf?
- houdt u zel-f bij hoeveel- materiaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
KorÈcyclische taken
* is uw werk eentonig?
* cyclusduur frequentie
Moeilij kheidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?
* moet u veel info lange tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergL uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergt uw werk voortdurend oplettendheid?
* moet u veel dingen in de gaten houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurtenissen gep
ÀuÈonomi6
- kunt u uw werk zelf onderbreken?
- kunt u zelf het werktempo regelen?
- kunt u tijdstip kl-aar zijn uitstellen?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- beslist u zelf wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zelf de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zelf te beslissen

151_9

l_5 1 l_

L42B
L602
L602
L602
L477
L491,
1,482
1_509

1,497

1572
13 84

1,5'7L
157 B

1,57 7

157 5
157 5
1s89
L577
L572
1,57 L

1580
L57 6
1,512
1,5'7 6

757 6
L5'75
]-577
L57 9

0.30
0 .45
0.50
0.48
0.41
0.39
0 .64
0 .37
0.81
0.66
0.61

0.72
0.22

0 .54
0.55
0.22
0.'74
0.'74
0.91
0 -72
0.28
0.59

0 .26
0 .28
0.53
0.34
0.66
0.35
0.57
0.19

0 .46
0 .49
0.50
0.49
0 .49
0.48
0 .47
0.48
0.38
0 .47
0.48

0.33
0.30

0 .49
0 .49
0 .42
0 .43
0 .43
0 .28
0 .44
0.45
0 .49

0 .44
0 .45
0 .49
0 .47
0 .41
0 .47
0 .49
0.39
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- kunt u een eigen werkwij ze kíezen?
ContacÈmogelijkheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collega werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collegra's uit eigen afdeling
- praat u met uw leidinggevende?
* bent u vaak al1een op uw werkplek?
Organiserende taken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeel-d?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regelmaat van werkoverleg
rnf ormat iewoorzi ening
- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u info over prestaties bedrijf?
- krijgt u voldoende info over doel werk?
- krijgt u voldoende info om mee te werken
- komt de info nodig meestal op tijd?
* moet u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u g,econfr. meL tegenstr. verwacht.
- zíjn de gegevens die u krijgt juist?
- zijn opdrachten die u krijgt duidelijk?
Taakeisen
* moet u erg: snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u extra hard werken?
* moet u heel veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
Regelproblemen
* beinvloed snelheid tempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan gepJ-and?
* heeft. u regelmatig met storingien te make
* moet u vaak improviseren?
EmoÈionele belasting
* wordt u qeconfronteerd met dood, ziekte
* wordt er gediscrimineerd naar sexe?
* wordt er gediscrimineerd naar huidskleur
* is uw werk gevaarlijk voor uzelf?
* moet u beducht zijn voor gevaarl. situat
* moet. u werken met agressieve klanten ed?
* zijn uw klanten ed. lastig?
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L57 t

1s88
l-585
L582
L5 87
1585
L590

L522
L5t7
1519
1510
7487

t5'15
L57 6

1,57 7

1_57 3

1_562
15 51
r,553
1555
1554
l_555
l_550

L572
l_585
15 61
1555
15 13

1556

l_563
L51 4
L57 5
L562

l_5 83
1580
L577
L571,
L51 4
L57L
1545

0.2L

0 .26
0.20
0.16
0.12
0.09
0.30

0 .42
0.37
0.31
0.40
0 .45

0.43
0 .57
0 .25
0.16
0.13
0 .29
0 .29
0 .25
0.34
0.15
0.10

0.57
0.26
0 .32
0.60
0 .37
0 .25

0.37
0 .49
0.33
0.48

0.31
0.05
0.05
0.1,7
0.42
0.08
0.1_3

0 .4L

0 .43
0.40
0.37
0.33
0 .29
0 .46

0 .49
0.48
0 .46
0 .49
0 .49

0 .49
0 .49
0 -43
0.37
0.34
0.45
0.45
0 .43
0 .47
0.35
0.30

0 .49
0 .43
0 .46
0 .48
0 .48
0 .43

0.48
0.50
0 .47
0. s0

0 .46
0.22
0.22
0.38
0 .49
0 .28
0.33
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Tabel 4.2 Antwoordpercentages van de NOVA-WEBA-vragen vergeleken voor drie leeftijdsgroepen.

onder de 30 jaar

Vraagr N Mean Std Dev

volledLgheid
- stelt u deze zelf in?
- kunL u kiezen met welke u taak uiLvoert?
- kunt u kiezen welke u gebruikt bij klant
- hercodering volledigheid input
- hercodering volledigheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudt u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zijn?
- herstelt of vervangL u deze zelf?
- houdt u zelf bij hoeveel materiaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
Kortcyclisctre taken
x is uw werk eentonig?
* cyclusduur frequentie
Moeili jlrtreidegraad
* vereist uw werk intensief nadenken?
* moet u veel info lange tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergt uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergt uw werk voortdurend oplettendheid?
* moet u veel dingen in de gaten houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurtenissen gep
Àut,onomie
- kunL u uw werk zel-f onderbreken?
- kunL u zelf het werktempo regelen?
- kunt u Lijdstip kl-aar zijn uitstel-l-en?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- beslist u zelf wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zel-f de volgrorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogeli-jkheid zelf te beslissen
- kunt u een eigen werkwijze kiezen?
contacÈmogelijkheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collega werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u meL collega's uit eigen afdeling
- praat u met uw J-eidinggevende?
* bent u vaak alleen op uw werkplek?
organiserende Èaken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regrelmaat van werkoverleg
Inf olaraÈ iewoorz iening

4'7 9

480
449
49'7

49'.l
497
469
4'7 4
410
473
473

491,
436

489
493
493
488
489
495
489
488
488

491,

490
489
4BB
486
488
489
492
487

491,
49L
488
487
49L
49L

478
4tv
482
41"7

473

0.32
0 .49
0.58
0 .48
0.41_
0 .46
0.64
0.39
0 .77
0 -74
0.65

0.1,7
0.28

0 .47
0 -52
0.1_3
0.72
0.71
0.91
0.71,
0.28
0.59

0.26
0 .26
0.45
0.35
0.55
0.37
0.59
0.19
0.20

0.22
0.15
0.18
0.17
0. l-1
0.34

0 .45
0.35
0.32
0.42
0.51

0 .46
0.50
0 .49
0.50
0 .49
0 .49
0 .47
0 .49
0.41
0 .43
0 .41

0.38
0 .32

0.50
0 .49
0.34
0 .44
0 .45
0.27
0 .44
0.45
0 .49

0 .44
0 .43
0.49
0 .47
0 .47
0.48
0 .49
0.39
0.40

0.41
0.36
0.38
0.38
0.31"
0 .4'7

0.49
0 .47
0 .47
0 .49
0.50
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- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- kríjgt u info over prestaties bedrijfu
- krijgrt u voldoende info over doel werk?
- kri-jgt u voldoende info om mee te werken
- komt de info nodig meestal op tijd?
* moet u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u geconfr. met tegenstr. verwacht.
- zíjn de gegevens die u krijgt juist?
- zíjn opdrachten die u krijgt duidelijkr
Taakeieen
* moeL u erg snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u exLra hard werken?
* moet u heel veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
Règ6lprob1emen
* beinvloed snelheid tempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan gepland?
* heeft u regelmatig met sLoringen te make
* moet u vaak improviseren?
Emotsionele belasting
* wordt u geconfronteerd met dood, ziekte
* wordt er gediscrimineerd naar sexe?
* wordL er gediscrimineerd naar huidskleur
* j-s uw werk gevaarlijk voor uzelf?
* moet u beducht zijn voor gevaarl. situat
* moet u werken met aqressieve klanten ed?
* z:-jn uw klanten ed. lastig?

Tussen de 30 en da 50 jaar

Vraagi

61

491.
489
495
494
490
482
484
485
486
487
489

490
493
483
481
467
483

484
494
489
488

492
489
489
487
489
487
477

0.39
0.55
0 .25
0.14
0.11
0 .27
0.28
0.28
0.37
0.14
0.08

0 .52
0.17
0 .26
0.53
0.34
0 .25

0.34
0.52
0.31
0 .40

0.39
0.07
0.05
0.1_4
0.38
0.10
0. 15

0.48
0 .49
0.43
n 2tr

0.31-
0 .44
0 -44
0 -44
0.48
0.35
0.28

0.50
0.37
0 .44
0 .49
0 .47
0.43

0 .47
0.50
0.48
0 .49

0.48
0.26
0.22
0.3s
0.48
0.30
0.35

srd

volledighaid
- stelt u deze zel-f in?
- kunt u kiezen met welke u taak uitvoert?
- kunt u kiezen welke u gebruikt bij klant
- hercodering volledigheid input
- hercodering volledigheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudt u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zíjn?
- herstelt of vervangt u deze zelf?
- houdt u zelf bij hoeveel- materíaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
KorÈcycLiache tsaken
* j-s uw werk eentonig?
* cyclusduur frequentie
Moeilij kheidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?

828
824
794
873
873
873
Bl-1
812
809
827
819

854
758

862

0.29
0 .44
0 .47
0.46
0.39
0.35
0.65
0.37
0.83
0 .62
0.59

0.10
0 -20

0.55

0.45
0 .49
0.49
0 .49
0.48
0 .47
0 .47
0.48
0.37
0.48
0 .49

0.30
0 .29

0 .49
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* moet u veel info lange tj-jd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergt uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergL uw werk voortdurend oplettendheid?
* moet u veel- dingen in de gaten houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurtenissen gep
ÀutsononLe
- kunt u uw werk zel-f onderbreken?
- kunt u zelf het \^/erktempo regelen?
- kunt u tijdstj-p klaar zijn uitstel-l-en?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- beslisL u zelf wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zelf de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zelf te beslissen
- kunt u een eigen werkwijze kiezen?
coÍrtactmogeli j kheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collegra werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collega's uit eigen afdeling
- praat u met uw J-eidingrgevende?
* bent u vaak alleen op uw werkplek?
Organiserende taken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regelmaat van werkoverleg
Inf ormatievoorz íening
- hoort u van leiding hoe g,oed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u info over prestatíes bedrijfz
- krijgt u voldoende info over doel werk?
- krijgt u vol-doende info om mee Le werken
- komt de info nodig meestal op tijd?
* moet u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u geconfr. met teqenstr. verwacht.
- zijn de gegevens die u krijqt juist?
- zi)n opdrachten die u krijgt duidelijk?
Taakeisen
* moet u erg snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u extra hard werken?
* moet u heel veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
RegeJ-problemen
* beinvloed snelheid Lempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan gepland?
* heeft u regelmatig met storingen te make
* moet u vaak improviseren?

62

864
862
863
864
868
866
8s9
863

866
B 6l_

860
ub4
864
862
856
862
858

869
865
86'7
871,
865
öoö

828
827
825
825
81,7

858
858
855
853
853
853
850
851
850
852
854

856
864
853
852
833
854

855
853
860
855

0 .57
0.25
0.74
0.74
0.90
0.74
0 .28
0.6L

0.28
0.56
0.33
0.65
0.33
0.55
0.18
0 .21,

0.24
0.27
0.L4
0.09
0.09
0 .26

0 .40
0.37
0.30
0.39
0.43

0.4s
0.56
0.24
0.18
0.14
0.31-
0.30
0.27
0.36
0.15
0.11-

0. s9
0.29
0.34
0.61
0.38
0 .25

0.39
0.50
0.33
0.53

0 .49
0 .43
0 .43
0 .43
0 .29
0 .43
0.45
0.48

0 .44
0.45
0 .49
0 .47
0 .47
0 .47
0 .49
0.38
0 .40

0 .43
0 .41
0.35
0.29
0.28
0 .44

0 .49
0.48
0.4s
0.48
0 .49

0 .49
0 .49
0.43
0.38
0.35
0 .46
0 .46
0 .44
0.48
0.35
0 .32

0 .49
0 .45
0 .41
0.48
0.48
0 .43

0.48
0.50
0 .47
0 .49
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EmoÈionele belasting
* wordt u geconfronteerd met dood. ziekte
* wordt er gediscrimineerd naar sexe?
* wordt er gediscrimineerd naar huidskleur
* is uw werk gevaarlijk voor uzelf?
* moet u beducht zijn voor gevaarl. situat
* moet u werken meL agressieve klanten ed?
* zijn u\,Í klanten ed. lastiq?

Meer dan 50 jaar

Vraag

63

862
864
863
858
8 61-

861
851

0.31
0.04
0.0s
0. L9
0 .44
0.09
0.13

0 .46
0.21,
0 .23
0.39
0 .49
0.28
0 - 34

Std Dev

volledigheid
- stelt u deze zelf ín?
- kunt u kiezen met welke u taak uitvoert?
- kunt u kiezen wel-ke u gebruikt bij klant
- hercodering volledigheid input
- hercodering volledigheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudL u deze zelf?
- kijkt u zeLf of deze in orde zíjn?
- herstelt of vervangt u deze zelf?
- houdt u zelf bij hoeveel materiaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
Kortcyclische Èaken
* is uw werk eentonig?
* cyclusduur frequentie
Moeilij kheidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?
* moet u veel info lange tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergt uw werk voorLd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergrt uw werk voortdurend oplettendheid?
* moeL u veeL dingen in de qaten houd.en?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurtenissen gep
Àutonomie
- kunt u uw werk zelf onderbreken?
- kunt u zelf het werktempo regrelen?
- kunt u tijdstip klaar zijn uitstellen?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- besli-st u zelf wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zelf de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zelf t.e beslissen
- kunt u een eigen werkwij ze kíezen?
Contactmogelijkheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collega werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collega's uit eigen afdeling
- praat u met uw leidinggevende?

2L7
205
1,84

230
230
230
L96
203
202
208
204

aaE

189

2L9
220
221,
a1a

220
224
220
aaa

2]-8

ala

223
221,
aa,

224
224
225
223
224

226
228
225
227
aa1

0.30
0.39
0 .44
0.51
0.48
0.38
0 .62
0.33
0. 84
0.61
0.59

0.09
0.17

0.65
0.57
0.33
0.78
0.77
0.91
0.69
0 .29
0.53

0 .29
0.32
0.57
0.35
0.69
0.40
0 .64
0.21
o.25

0 .37
0 -29
0.22
0.11
0.09

0 .46
0 .49
0 .49
0.50
0.50
0.48
0.48
0 .47
0.36
0-48
0 .49

0 .29
0 .26

0 .47
0 .49
0 .47
0 .4L
0 .42
0.28
0 .46
0.45
0.50

0 .45
0 .47
0 .49
0.48
0.46
0 .49
0 .47
0 .41,
0.43

0.48
0 .45
0 .4L
0.31_
0 .29
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* bent u vaak alleen op uw werkplek?
OrganiseraÍrdo Èaken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regelmaat van werkoverleg
rnf ormat ievoorziening
- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u info over prestaties bedrijf?
- krijgt u voldoende info over doel werk?
- krijgt u voldoende info om mee te werken
- komt de info nodig meestal op tijd.?
* moet u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u qeconfr. met tegenstr. verwacht.
- zijn de gregevens die u krijgt juist?
- zí)n opdrachten die u krijgt duidelijk?
TaakeiEen
* moet u erg snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u extra hard werken?
* moet u heel veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
Regelproblemen
* beinvloed snelheid tempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan grepland?
* heeft u reqelmatig met storingen te make
* moet u vaak improviseren?
Erotionele belaEtsing
* wordt u gTeconfronteerd met dood, ziekte
* wordt er qediscrimineerd naar sexe?
* wordt er gediscrimineerd naar huidskleur
* is uw werk gTevaarlijk voor uzelf?
* moet u beducht zijn voor gevaarl. situat
* moet u werken met agressieve kl-anten ed?
* zijn uw klanten ed. lastig?

64

aao

215
2L0
2Lt
20'7
1,96

224
227
225
225
21,8
21,5
21,8
21,8

217
21,5
21,5

225
228
224
220
2L1
2L7

a1a

225
224
2L7

227
Z Zt)

224
artr

223
222
2t6

0.37

0 .47
0 .43
0.35
0.38
0.36

0 .46
0.63
0.28
0.17
0. r_6

0.26
0.27
0.r"3
0.24
0 .1,2
0. 10

0.63
0 .32
0.38
0.69
0.4r-
0.23

0.38
0.43
0 .25
0 .41

0.1-9
0 .02
0.05
0.15
0.42
0.03
0.05

0.48

0.50
0 .49
0 .47
0 .48
0.48

0.50
0.48
0 .45
0.37
0.37
0 .44
0 .44
0.34
0 .43
0.33
0.30

0.48
0.46
0.48
0 .46
0 .49
0 .42

0.48
0.49
0.43
0.50

0.39
0.16
0.23
0.3s
0 .49
0.77
o.22
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Tabel 4.3 Antwoordpercentages voor de NOVA-WEBA-vragen. Vergelijking voor administralieve en induslriële beroepen.

àdminisÈratief , verzorgende functies

Somscore Mean Std dev

volledligheid
- stel-L u deze zelf in?
- kunt u kiezen met welke u taak uitvoert?
- kunt u kiezen welke u gebruikt bij klant
- hercodering volledj-gheid input
- hercodering vollediqheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudt u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zíjn?
- herstel-t of vervangt u deze zelf?
- houdt u zelf bij hoeveel materiaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
KortcycLisctre Èaken
* is uw werk eentonig?
* cyclusduur frequentie
Moeilij kheidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?
* moet u veel info lange tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergt uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel- aandacht van u?
* vergrt uw werk voortdurend oplettendheid?
* moet u veel dingen in de gaten houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurt.enissen gep
Àutonomie
- kunt u uw werk zelf onderbreken?
- kunt u zelf het werktempo regelen?
- kunt u tijdstip klaar zijn uitstel-len?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- besl-ist u zel-f wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zel-f de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zelf te beslissen
- kunt u een eigen werkwijze ki-ezen?
Contsactmogel-i j kheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collega werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collega's uit eigen afdeling
- praat u met uw leidinggevende?
* bent u vaak alleen op uw werkplek?
organiserende Uaken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regrelmaat van werkoverleg
Informa! iewoorz i eningr

693
686
650
729
729
729
671
6'7 5

682
697
686

1a)

637

720
1aa

723
722

724

7 2),

7 21,
7 1,9

7 1,8
114

720
1aa

722
1a À

721

'72'7

724
'725
'728

726
126

7 1,5

7 1,L

1 1,5

709
709

0.40
0.50
0.54
0.38
0.28
0.36
0.71
0 .52
0.92
0 .67
0.61

0.L2
0 .29

0.56
0.65
0.30
0.74
0.75
0.88
0.'74
0.38
0.60

0.33
0.3s
0.55
0.40
0.56
0.31
0.52
0.21
0 .23

0.16
0 -20
0.74
0.05
0.08
0.21

o?/'
0 .2'l
0 .24
0.31
0.38

0 .49
0. s0
0 .49
0.48
0 .45
0.48
0 .44
0 .49
0 .26
0 .46
0.48

0.33
0 .32

0 .49
0 .47
0 .46
0.43
0.43
0.32
0.43
0.48
0.48

0 .47
0 .47
0 .49
0 .49
0 .49
0 .46
0 .49
0.41
0 .42

0.37
0.40
0.35

0 .27
0.41

0 -47
0 .44
0 .42
0.46
0-48
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- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u info over prestaties bedrijf?
- krijgt u voldoende info over doel werk?
- krijgt u voldoende info om mee te werken
- komt de info nodig meestal op tijd?
* moet u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u geconfr. met tegenstr. verwacht.
- zíjn de geqevens die u krijqt juist?
- zijn opdrachten die u krijgt duidelijkz
Taaksisen
* moet u erg snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u extra hard werken?
* moet u heel veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
Regelproblemen
* beinvl-oed snelheid tempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan gepland?
* heeft u regelmatig met storingen Le make
* moet u vaak improviseren?
Emotionele belasting
* wordt u geconfronteerd met dood, ziekte
* wordt er gediscrimineerd naar sexe?
* wordt er qediscrimineerd naar huidskleur
* is uw werk grevaarlijk voor uzelf?
* moet u beducht zijn voor gevaarl. situat
* moet u werken met agressieve klanten ed?
* zijn uw klanten ed. lastig?
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722
722
716
7L8
7 1,6

710
'7 1,2

714
7L2
7L7
7 1,1,

'7L8

724
'tt4
7 1,2

103
721

'720

724
1aa

720

1)1

729
72'7
726
724
726
7 1,7

0.41
0 .47
0.27
0.15
0.1,4
0.31
0-34
0 .25
0.38
0.72
0.09

0.60
0 .29
0.35
0.58
0. s1
0.27

0.33
0. s1
0.34
0 .42

0.35
U.U,/
0.03
0.15
0 .24
0.1_5
0.20

0 .49
0 .49
0 .44
0.36
0.34
0 .46
0 -4'l
0.43
0.48
0 .33
0 .29

0.48
0 .45
0 .47
0 .49
0.50
0 .44

0 .47
0. s0
u.4t
0 .49

0 .4'7
0 .26
0. l_B

0.36
0 .43
0.35
0.40

IndusÈriëIe functiee

Somscore Std dev

Volledligheid
- stelt u deze zelf in?
- kunL u kiezen met wefke u taak uitvoert?
- kunt u kiezen wel-ke u gebruikt bij klant
- hercodering volledigheid input
- hercodering volJ-edigheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudL u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zíjn?
- herstelt of vervangt u deze zeTf?
- houdt u zelf bij hoeveel materiaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
Kort,cyclische Èaken
* is uw werk eentonig?
* cyclusduur frequentie
Moeilijkhaidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?

800
'7 98
753
841,
841
84L
7 81,

788
775
792
786

822
tzb

824

0.20
0.40
0 .47
0.55
0 .52
0.41
0.58
0 .24
0 -72
0.64
0.61

0.t2
0.16

0 .52

0.40
0 .49
0 .49
0 .49
0 .49
0 .49
0 .49
0 .42
0 .44
0 -4'7
0.48

0.32
0.27

0 .49
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* moeL u veel info lange tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergt uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergTL uw werk voortdurend oplettendheidZ
* moet u veel dingen in de gaLen houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachLe gebeurtenj-ssen gep
Àutonoeie
- kunt u uw werk zelf onderbreken?
- kunt u zelf het werktempo regelen?
- kunt u tijdstip klaar zijn uitstell-en?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- beslist u zelf wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zelf de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zelf te beslissen
- kunt u een eigen werkwijze kiezen?
ConÈactmogelijkheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collegra werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collega's uit eigen afdeling
- praat u met uw leidinggevende?
* bent u vaak alleen op uw werkplek?
Organiserende tsaken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bi-j probJ-emen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regelmaat van werkoverleg
Inf ormaÈievoorz iening
- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u info over prestaties bedrijf?
- krijgt u voldoende j-nfo over doel werk?
- krijgt u voLdoende j-nfo om mee te werken
- komt de info nodig meestal- op tijd?
* moet. u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u geconfr. met tegenstr. verwacht.
- zíjn de gegevens die u krijgt juist?
- zijn opdrachten die u krijqt duidelijk?
Taakeisen
* moet u erg snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u extra hard werken?
* moet u heel- veel- werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
RegelprobJ.eman
* beinvloed snelheid tempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan gepland?
* heeft u regelmatig met storingen te make
* moet u vaak improviseren?

67

827
821
823
823
830
822
821,
819

830
827
825
824
827
824
822
826
821,

831
831
826
828
830
832

782
782
779
778
752

823
825
830
827
816
813
81,2

81,2

815
817
818

825
B3t-
8l_B

8 l_4
't 83
807

814
820
824
B1_6

0.48
0.16
0 .73
0.73
0.93
0.71,
0. L9
0.58

0.21,
0.22
0. sl_

0 -29
0 .73
0.38
0.63
0.15
0.18

0.33
0.20
0.18
0.1_8

0.1-0
0.39

0 .48
0.45
0.37
0 .47
0. s1

0 .45
0.66
0.23
0.L7
0.12
0 -27
0 .25
0.25
0.31
0.16
0.11

0.55
0.23
0.30
0 .62
0.26
0 .23

0.40
0.48
0 .32
0.55

0.50
0.36
0 .43
0 .43
0.24
0 .4s
0.40
0 .49

0.40
0.41
0.50
0 .4s
0.43
0.48
0.48
0.36
0.39

0 .47
0.40
0.39
0.39
0.31
0.48

0.50
0 .49
0.48
0 .49
0.50

0 .49
0 .4'7
0 .42
0 .37
0.33
0 .44
0 .43
0.43
0 .46
0 .37
0.31

0 .49
0 .42
0 .46
0.48
0 .44
0 .42

0 .49
0.50
0 .46
0 -49
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EmotioneLe belasÈing
* wordt u qeconfronteerd met dood, ziekte
* wordt er gediscrimineerd naar sexe?
* wordt er grediscrimineerd naar huidskl-eur
* is uw werk gevaarlijk voor uzel-f?
* moet u beducht zíjn voor gevaarl. situat
* moet u werken met agressieve klanten ed?
* zíjn uw klanten ed. lastig?

68

826
825
823
81,7

823
819
801

0 .29
0.03
0.07
0.19
0.58
0.03
0-07

0 .45
0.18
0.25
0.39
0 .49
0 .L7
0.25

Tabel 4.4 Antwoordpercentages voor de N0VA-WEBA-vragen. Vergelijking vooÍ geslacht.

Man:.er:r

Std Dev

volledigheidl
- stelt u deze zelf in?
- kunt u kiezen met welke u taak uit.voert?
- kunt u kiezen welke u gebruikt bij klant
- hercodering volledigheid input
- hercoderingr volledigheid methode
- hercodering volledigheid volgorde
- onderhoudt u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zíjn?
- herstelt of vervangt u deze zelf?
- houdt u zelf bij hoeveel materiaal nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
KorÈcyclisctre Èakèn
* is uw werk eentonigr?
* cyclusduur functie
Moeilijkheidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?
* moet u veel info lange tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergTt uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergt uw werk voortdurend oplettendheid?
* moet u veel dingen in de gaten houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurtenissen gep
Àutsonomie
- kunt u uw werk zel-f onderbreken?
- kunt u zelf het werktempo regelen?
- kunt u tijdstip klaar zijn uitstellen?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- beslist u zel-f wanneer u taak uitvoert?
- bepaalt u zelf de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zelf te beslissen
- kunt u een eigen werkwijze kiezen?
contacÈmogeIíjkheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collega werk van u overnemen?

1_03 4
7026

968
1098
1098
r-098
r-005
t_014
l-002
L025
1019

!077
952

1,011
10 81
10 81
1080
1080
1088
108L
107I
l-073

r-083
t_080
L07 9
107 8

7077
1,07 6

1,0'72
1080
1,07 ),

1088
10 81

0 .27
0.40
0.45
0.48
0 .43
0.38
0.61
0.30
0.76
0 .64
0.58

0.09
0. l-5

0. s9
0.59

0 .'77
0.76
0 -92
0 .16
0.29
0 .62

0.23
0 .23
0 .49
0.32
0 .67
0 -34
0.55
0.L4
0.L7

0 .30
0 .23

0 .44
0 .49
0 .49
0.50
0 .49
0.48
0.48
0 .46
0 .42
0 .47
0 .49

0 .28
0 .24

0 .49
0 .49
0.41
0.41-
0 .42
0.25
0.42
0.4s
0.48

0 .42
0 .42
0.50
0 .46
0.46
0 .47
0 .49
0.35
0 .37

0 .46
0 .42
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- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collega's uit eigen afdeling
- praaL u met u\,t leidinggevende?
* bent u vaak al-leen op uw werkplek?
Organiserende taken
- heeft u i-nvloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland v/orden?
- regelmaat van werkoverleg
Inf or:naÈ iewoorziening
- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u info over prest.aties bedrijf?
- krijgt u voldoende info over doel werk?
- krijgt u voldoende info om mee te werken
- komt de info nodig meestal op tijd?
* moet u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdigre opdrachten?
* wordt u greconfr. met tegenstr. verwacht.
- zi)n de gegevens die u krijgt juist?
- zijn opdrachten die u krijgt duidelijk?
Eaakeisen
* moet u erg snel werken?
- heeft u over het algemeen genoeg tijd?
* moet u extra hard werken?
* moet u heel veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* vertraagt wachten op anderen uw werk?
Regelproblemen
* beinvloed snelheid tempo van anders werk
* loopt werk vaak anders dan gepland?
* heeft u regelmatig met storingren te make
* moet u vaak improviseren?
Bnotsionele belasÈLng
* wordt u geconfronteerd met dood, ziekte
* wordt er gediscrimineerd naar sexe?
* wordL er gediscrimineerd naar huidskleur
* is uw werk gevaarlijk voor uzelf?
* moet u beducht zijn voor gevaarl. situat
* moet u werken met agressieve klanten ed?
* zíjn uw kl-anten ed. lastig?

69

108L
1_084

1,082
10 87

l_03 5

103 4
l_03 4

L029
10 01

1,0'7 6

107 B

10 81
1,07 6

1066
1060
r-059
1062
1065
1,064
1068

1,07 6

1085
107 0
L067
1.037

105 9

1066
107 8

107 B

1068

t-085
10 81-

1,0'71

1,07 2

107 5
1,0'7 2

1,052

0.19
0.14
0.1"0
0.34

0 .41
0.38
0.31
0.39
0.45

0.45
0.60
^ 

')a

0. l-6
0.74
0.28
0.28
0 .26
0.36
0.15
0.11

0.56
0 .2'7
0.31
0.61
0.35
0.24

0.39
0.51
0.34
0.57

0.31
0.03
0.06
0 -20
0 .52
0.08
0.1,2

0.40
0.35
0.30
0 .47

0 .49
0.48
0 .46
0.48
0 .49

0 .49
0.48
0 -42
0.37
0.34
0.45
0.45
0 .43
0.48
0.36
0.32

0 .49
0 .44
0 .46
0.48
0 .41
0 .42

0.48
0.50
0 .4'7
0 .49

0 .46
0.19
0 .24
0.40
0 .49
0 .27
0.33

Vroulven

Std Dev

Volledigheíd
- stelt u deze ze)-f ín?

kunt u kiezen met welke u taak uitvoert?
kunt u kiezen welke u gebruikt bij klant
hercodering volledigheid input
hercoderj-ng volledigheid methode
hercodering volledigheid volgorde

483
483
459
502
502
502

0.37
0.55
0.61
0.46
0.38
0.41

0.48
0 .49
0.48
0 .49
0.48
0 .49
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- onderhoudt u deze zelf?
- kijkt u zelf of deze in orde zijn?
- herstelt of vervangt u deze zeTf?
- houdt u zelf bij hoeveel materi-aaI nodig
- houdt u zelf bij hoeveel info nodig?
KortcycJ.ische taken
* is uw werk eentonig?
* cyclusduur functies
Moei]-i j kheidsgraad
* vereist uw werk intensief nadenken?
* moet u veel- info langre tijd onthouden?
- kunt u over andere dingen nadenken?
* vergt uw werk voortd. uw gedachten erbij
* vergt uw werk veel aandacht van u?
* vergt uw werk voortdurend oplettendheid?
* moet u veel dingen in de gaten houden?
- kunt u uw werk op routine doen?
* vaak voor onverwachte gebeurtenissen gep
ÀuÈonomie
- kunt u uw werk zel-f onderbreken?
- kunt u zel-f het werktempo regelen?
- kunt u tijdstip klaar zijn uj-tstel-1en?
- kunt u gemakkelijk even weg?
- besl-i-st u zelf wanneer u baak uitvoert?
- bepaalt u zelf de volgorde van werk?
- wordt uw werkwijze voorgeschreven?
- heeft u mogelijkheid zel-f te beslissen
- kunt u een ej-gen werkwijze kj-ezen?
Contactmogelijkheden
* bent u altijd op uzelf aangewezen?
- kan een collega werk van u overnemen?
- helpen u collega's u bij afwerken?
- praat u met collega's uit eigen afdeling
- praat u met uw leidinggevende?
* bent u vaak alleen op uw werkplek?
Organiserende tsaken
- heeft u invloed op beslissingen?
- kunt u bij problemen mensen inschakelen?
- bespreekt u hoe taken worden verdeeld?
- bespreekt u hoe taken gepland worden?
- regelmaat van werkoverleg
Informat ievoorz i ening
- hoort u van leiding hoe goed uw prod.is?
- hoort u van collega's hoe goed prod. is?
- krijgt u j-nfo over prestaties bedrijf?
- krijgt u voldoende info over doel werk?
- krijgt u voldoende info om mee te werken
- komt de info nodig meestal op tijd:
* moeL u vaak wachten op info nodig?
* krijgt u tegenstrijdige opdrachten?
* wordt u geconfr. met tegenstr. verwacht.
- z:-jn de gegevens die u krijgL juist?
- zijn opdrachten die u krijgt duidelijkZ
Taakeisen
* moet u erg snel werken?

70

41 0
475
479
482
4'77

493
430

493
496
495
494
494
500
494
493
497

495
494
49L
496
497
497
497
497
498

498
502
499
501
501
501

486
483
48s
481,
485

497
496
494
495
494
489
492
49t
487
489
490

494

0.70
0.52
0.92
0.70
0.69

0 .20
0.38

0.43
0 .47
0 .24
0 .6'7
0.69
0.86
0.65
0.26
0 .52

0.33
0.38
0.60
0.39
0.63
0.37
0.61
0.28
0.31

0.15
0.15
0.09
0.08
n no

0 .22

0 .46
0.34
0.33
0.41
0 .46

0.39
0.48
0.30
0. l_8

0.13
0.31
0.31
0.25
0.3l-
0.13
0.07

0.61

0 .45
0 .49
0.26
0 .45
0 .46

0 .40
0.35

0 .49
0.50
0 .42
0 .46
0 .46
0.33
0 .47
0 .44
0 .49

0 .47
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.45
0 .46

0.35
0.36
0 .29
0 .21
0.28
0 .41

0 .49
0 .47
0 .47
0 .49
0 .49

0.48
0.50
0 .46
0.38
0.34
0 .46
0.46
0 .43
0.46
0.34
u-2t

0-48



Handleidins NCIVAWEBA - @1996 TNO

- heeft u over het .algeneerr genoèg Èijd?
* rnoet u exEra ha,rd werken?
* moet u heet veel werk doen?
* is uw werk hectisch?
* 'Írertraagt waahten op and.eren uw werk?
Regelproiblanea
* beinvloed g.ne1heiil eenp-o van anders rÀrerk
* loopt werk vaak anders dan gepland?
* heeft u regrelmatig met storingen te make
* .moet u vaak improviseren?
EusÈLonele Drobl.eren
* wordt u .Eecohf,ronteerd met dood,, zlekLe
* Illq-,rdb er gedisc.rimineerd rraar sèxe?
* wordt er gediscrimineerd naar huidskleur
* is uw r^rerk gevaarlijk voor uzel f ?
* moet u beduchE zijn voor gevaarl. situat
* moets u werken rset agre§sieve klanten ed?
* zíjn uw klanten ed. lastig?

7t

499
489
486
474
495

49s
494
495
,492

496
497
498
497
49"t
497
49L

0.22
0,.3 5
0.56
0,,4-3
0-28r

0"33
0.45
0.30
0.29

a.32
0-08
0 .03
0.11_
o .20
0 .09
0-13

0.4L
0.a7
0 .49
0.49
a .44

a.47
0 .49
0.46
0 .45

0 .46
0.28
0.17
0.31
0.40
0,29
0 .34
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3. Vergelijkingsgegeyens voor de schalen

ln de volgende tabellen vermelden we telkens om welke schaal het gaat, het aantal

respondenten waarop de referentiegegevens zijn gebaseerd, wat de gemiddelde

schaalscore is en wat de standaardafwijking van de schaalscore is.

Om te beoordelen wanneer u kunt spreken van significante verschillen kan een95Vo

betrouwbaarheidsinterval berekend worden. De omvang van dit interval is onder meer

aftrankelijk van de omvang van de groep. Het 95Vo betrouwbaarheidsinterval op

schaalniveau loopt van: Schaalgemiddelde + l.96 * r/(sa'n).

Opgemerkt moet worden dat de schalen 'kortcyclische taken', 'moeilijkheidsgraad',

'taakeisen', 'regelproblemen' en 'emotionele belasting', allen gespiegeld zijn. Dit
houdt in dat een '0.00' betekent dat er steeds minder van dit aspect aanwezig is. De

betekenis van de schalen is aangegeven in tabel4.5.

Tabel 4.5 Gemiddelde schaalwaarden voor de lolale populatie en betekenis van de schaalwaarden.

Somscore Mean Std Dev

72

Volledigheid
Kortcyclische taken
Moeilij kheidsgraad
Autonomie
Contactmogel ij kheden
Orqaniserende taken
Inf ormat ievoorz iening
Taakeisen
Regelproblemen
Emotionele problemen

1,602 0.51_
1586 0.L7
1595 0.59
1599 0.38
1600 0.1_9
ts57 0.40
1595 0 .27
L597 0.39
r-s96 0.33
L592 0 .1,7

0.25
0 .27
0 .24
0 -25
0.24
0.35
0.22
0 .29
0.24
0.20

zeer volledig
geen kca
laag moeilijk
veel- autonomie
veel contacten
veel org.taken
goede info.vz.
geen taakeisen
geen problemen
green problemen
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Tabel 4.6 Gemiddelde schaalwaarden. Vergelijking voor drie leeÍtiidsgroepen.

onder de 30 jaar

Somscore

73

Mean Std

Volledigheid
Kortcyclische taken
Moeilij kheidsgraad
Autonomie
Contactmogel ij kheden
Organiserende taken
fnformati evoorz i ening
Taakeisen
Regelproblemen
Emotionele problemen

0 .54 0 .24
0.22 0.29
0 .56 0 .24
0 .37 0 .2s
0.20 0 -26
0.41- 0.34
0 .26 0 .21,
0 .34 0 .27
0.33 0.24
0.18 0.20

497
495
496
496
496
488
496
495
496
495

russen de 30 en d6 50 jaar

Somscore Mean Std

Vollediqheid
Kortcyclische taken
Moeilij kheidsgraad
AuLonomie
Contactmogel ij kheden
Organiserende taken
fnformat i evoorz i ening
Taakeisen
Regelproblemen
Emotj-onele problemen

0.s0 0.24
0 .15 0 .25
0.60 0 .24
0 .37 0 .25
0 .L7 0 .24
0.38 0.34
0.28 0.22
0.41_ 0.30
0 .34 0 .25
0.18 0.20

873
8 51_

870
873
8'72
846
868
870
869
867

Mear dan 50 jaar

Somscore Mean Std

Volledigheid
Kortcyclische taken
Moeil ij kheidsgraad
Autonomie
Contactmogelij kheden
Organiserende taken
Inf ormatievoorz iening
Taakeisen
Regelproblemen
Emotionele problemen

0 .50 0 .26
0.1-3 0 .25
0.61 0.25
0.42 0.26
0 .24 0 .25
0 .41 0 .38
0 .27 0 .22
0 .44 0.31
0 .32 0 .23
0 .13 0 -L'l

230
228
227
228
230
222
229
230
229
228
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Tabel 4.7 Gemiddelde schaalwaarden. Vergelilking voor geslachl.

Mannen

Somscore

74

Mëan st.d

Volledigheid
Kortcyclische taken
Moei lij kheidsgraad
Autonomie
Contactmogelij kheden
Organiserende taken
Inf ormat i evo orz i ening
Taakei-sen
Regelproblemen
Emotionel.e problemen

L098
1086
1093
10 95
1096
1061
to92
L095
t094
109l-

0.48 0 .24
0.t2 0 .22
0.51- 0 .23
0.35 0 .24
0 -22 0 -26
0.39 0.35
0 .27 0 .22
0.39 0.30
0.36 0 -24
0-19 0.19

VrourÍrEr3,

Somscore Mean std Dev

Voltredigheid
Kortcyclische taken
Moeil i j kheidsgrraad
Àutonornie
contaetmogelij kheden
Organiserende taken
rnf ormat ievoorziening
Taakeisen
Regelproblemen
Emotionele problemen

s02
498
500
502
502
495
501
500
500
499

0.57 0.2s
0.28 0 .32
0.53 0 .27
0.43 0 .27
0-L3 a.2L
0-40 0.33
a.26 0.22
0.41_ 0.29
0.28 0.23
0 .1-4 0 .21,
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Tabel 4.8 Gemiddelde schaalwaardon. Vergelijking voor administratieve en industriële beroepen.

ÀdminisuratLef, verzorgende functies

Somscore

75

Std Dev

Volledigheid
Kortcyclische taken
Moeilij kheidsgraad
Autonomie
Contactmogelij kheden
Organiserende taken
Inf ormati evoorz iening
Taakeisen
Regelproblemen
Emotionele problemen

0.53 0.2s
0.20 0 .27
0.62 0.25
0 .39 0 .28
0 .1_4 0 .21,
0.31- 0.31
0 .27 0 -22
0 .43 0 .29
0.33 0 .25
0.l_7 0 .24

729
728
728
728
729
72t
729
729
729
729

IndusÈriële funcÈ:les

Somscore Std Dev

Volledigheid
Kortcyclische taken
Moeilij kheidsgraad
Autonomie
Contactmogelij kheden
organiserende taken
Inf ormatievoorz iening
Taakeisen
Regelproblemen
EmotÍone1e problemen

0 .49 0 .24
0. l-4 0.2s
0.56 0.23
0 .37 0 .23
0 .23 0 .26
0.46 0.35
0 .27 0 .22
0 .37 0 .29
0 .34 0 .24
0.18 0.1-6

841_
831
835
839
839
807
834
836
83s
833
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BIJLAGE 5.

Samenstelling van de somscores en herkomst van de items in de vragenlijst



Handleiding NOVAWEBA - @1996 TNO 78



Handleiding NOVAWEBA - 41996 TNO

1. Inleiding

In deze bijlage geven we aan op welke wijze u een somscore moet berekenen. Voor

elke variabele kunt u aantreffen hoe deze is geconstrueerd, hoeveel vragen in de schaal

zijn opgenomen, hoe de scoring verloopt en of de vragen zijn ontleend aan andere

vragenlijsten.

We hebben de NOVA-WEBA samengesteld op basis van de theorie van de ïVEBA.

In principe hebben we ervoor gekozen alle items zoveel mogelijk nieuw te maken

en op betrouwbaarheid en validiteit te toetsen. Soms konden we items in andere

vragenlijsten vinden die goed aansloten bij de concepten die we hanteren in de

NOVA-WEBA. In deze bijlage is per vraag aangegeven of ,enzo jawelke vragenlijst

de bron is geweest voor een betreffende vraag in de NOVA-WEBA of aanvullende

modules. Wanneer de bron tussen haken staat is de formulering veelal aanzienlijk

aangepast. Van belang is nog op te merken dat de antwoordcategorieën van alle

vragen zijn aangepast aan 'ja-neen'.

Br1 de scoring van de schalen zijn de volgende regels van belang:

- Een 'ja' coderen we als een nul, een 'neen' coderen we als een één.

- We willen dat alle schalen dezelfde variatie vertonen. Daarvoor moet u alle

ruwe schaalscores delen door het aantal items in de schaal. Zo krijgt u een

score voor de schaal tussen nul en één.

- De betekenis van alle schaalscores moet in dezelfde richting gaat. Een 'nul'

betekent dan dat er geen welzijnsrisico's aanwezig zijn. Hoe dichter tegen

de'één' aan, hoe meer risico's aanwezig zijn in de functie. Dit betekent dat

u sommige schalen helemaal moet spiegelen. Dit gaat op voor: kortcyclische

taken, moeilijkheidsgraad, taakeisen, regelproblemen en emotionele belasting.

Verder is aangegeven hoeveel vragen u in elke module moet gebruiken. In bijlage

1 vindt u de NOVA-WEBA-versie die momenteel de voorkeur heeft.

In de tabellen is gebruik gemaakt van onderstaande afkortingen:

Afkortine
-JCQ=
-VAG=
- VOS-D =
-VBA=
- HAINES =

Vragenliist

Job Content Questionnaire (Karasek e.a., 1985)

Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (De Winter, 1991)

Vragenlijst Organisatie Stress - Doetinchem (Bergers e.a., 1986)

Vragenlij st B ewegingsap p ar aat (Hildebrandt en Douwe s, 19 92)

Haines e.a. (1991)
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- OPMEER = Vragenlijst ter beoordeling van de relatieve taak

proefpersonen (Opmeer e.a., 1988)

- DLO/LSO = Leefsituatie-onderzoek - Nederlandse bevolking

Bloemhoff A, 1991)

-ELCHARDUS= Elchardus e.a. (1990).

80

zwaarte door

(cBS, 1987;

,,

2.1

WEBA-Schalen

Volledigheid

Constructie:

De schaal 'volledigheid' wordt als volgt geoperationaliseerd: iemand die helemaal

geen voorbereidende of ondersteunende taken heeft, bezit een onvolledige functie.

Iemand die daarentegen wel voorbereidende en ondersteunende taken kan uitvoeren,

bezit wel een volledige functie.

Een opsomming van voorbereidende taken is gemaakt en de respondent moet aandui-

den of hij één van deze taken vervult of niet. Een eerste schaal meet het aantal

voorbereidende taken dat een werknemer heeft. Een tweede schaal meet het aantal

ondersteunende taken dat iemand heeft. Ook daar is een opsomming gemaakt van

taken, waarop de respondent moet aanduiden of hij deze taken uitvoert.

Naast deze schaal kan ook worden gekeken naar de schalen 'vaardigheidsmogelijkhe-

den' (vakmanschap) en 'kwalificatiegebruik'. Beide concepten sluiten nauw aan bij
volledigheid.

Aantal vragen:

23 vragen.

Scoring (uitgebreide versie):

Ten aanzien van de voorbereidine van het werk zijn er vier items die iedereen moet

invullen. Bij de voorbereidende taken gaan we er vervolgens van uit dat de respon-

denten öf met srondstoffen. öf met informatie. öf met klanten (cliënten. pupillen)

werken. Scores worden dan alleen voor díe subgroep van vragen opgeteld. Voor men-

sen die werken met grondstoffen zijn vier items geformuleerd, slechts drie items voor

de twee andere subgroepen. De score voor'voorbereidende taken' kan dus variëren

van nul tot zeven (in ongestandaardiseerde vorm).
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Er zijn negen vragen over ondersteunende taken. De te behalen score kan variëren

van nul tot negen.

Om een score voor volledieheid te verkrijgen moet de score voor voorbereidende

en ondersteunende taken bij elkaar worden opgeteld. Bij de berekening moet men

er wel rekening bij houden dat de vraag over 'lopende band' wordt gespiegeld.

Vaardieheidsniveau (Vakmanschap) (Karasek dimensie) bestaat uit vijf vragen. De

score kan variëren van nul tot vijf.
Kwalificatieeebruik bevat twee vragen. Onder kwalificatiegebruik wordt ten eerste

verstaan de relatie tussen opleidingsniveau en arbeidsinhoud: werkt men boven, onder

of op zijnlhaar opleidingsniveau? Als controle op dit antwoord wordt het vereiste

opleidingsniveau afgetrokken van het persoonlijke opleidingsniveau. Ten tweede wordt

vastgesteld of iemand boven, onder of op zijnlhaar ervaringsniveau werkt.
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Herkomst van de vragen:
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VOLLEDIGHEID

Bepaalt u vooraÍ de volgorde van hoe u hel werk gaat uitvoeren?

Voor de verschillende@waarmee u werkt:

- stelt u zelÍ deze in?

- kunt u zelf kiezen mel welke u een laak gaat uilvoeren?

- kunt u zelÍ kiezen welke u gebruiki bii uw patiënlen,klanten?

- onderhoudl u zelÍ deze middelen?

- voert u zelÍ reparaties uit aan deze middelen?

- kijkt u zelf oÍ deze in orde ziln?

- indien deze kapol zijn, herstell oÍ vervangt u deze zell?

Beoordeelt u zelÍ de kwaliteit van uw afgeleverd werk?

Houdt u zelÍ bij hoeveel werk u per dag/weeldmaand aÍleverUdoel?

Houdt u zelÍ bij hoeveel materiaal u per dag/weeUmaand in uw werk nodig heeÍt?

Houdt u zelÍ bij hoeveel iníormatie u per dag/week/maand in uw werk nodig heeÍt?

Werkt u wel eens een nieuwe collega in zijn/haar werk in?

lnÍormeert u oÍ uw patiënlen/klanVpupil tevreden zijn met uw diensVwerUproduki?

lndien u vooral met qrondstofÍen werkt:

- haalt u zelÍ deze grondsloffen op die nodig zijn voor uw werk?

- beslelt u zelÍ de grondstoÍíen die nodig zijn voor uw werk?

- bent u betrokken bil het vaststellen van de bewerkingswijze?

- krijgt u uw grondstoffen via een lopende band-systeem?

lndien u vooral met informatie werkt:

- vezamell u zelÍ de informalie die nodig is voor uw werk?

- vraagt u zelÍ de informalie op of aan die nodig is voor uw werk?

- slelt u zelf een plan op voor de be- en verwerking van uw inÍormatie?

lndien u vooral met klanten (klanten, patlënten, pupillen) werkt:

- benaderl u in eersle inslantie zelf u klanten/patiënten?

- bedenkt u doorgaans zelÍ hoe u uw klanten gaat bedienen/helpen?

- bepaalt u hoe lang u met een klant werkt?

allen nieuw

VAKMANSCHAP

Vereist uw baan een hoog vakmanschap?

ls uw werk gevarieerd?

Vereist uw baan dal u nieuwe dingen leert?

Vereisl uw baan crealiviteil?

Heeft u de gelegenheid om uw eigen vakmanschap te ontwikkelen?

JCQ,7

JCQ,9

JCQ,3

JCQ, 5

JCQ,1í

KWALIFICATIEGEBRUIK

Heeft u voor uw werk: een te hoog opleidingsniveau? nieuw (JCQ)

een le laag opleidingsniveau? nieuw

een passend opleidingsniveau? VAG, A.5; DLO

Heeft u voor uw werk: te weinig ervaring? (VAG, 1.4)

te veel ervaring? nieuw

een passende ervaring? VAG, A.5; DLO
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2.2 Kortcyclische taken

Constructie:

Deze schaal bevat uitspraken over de eentonigheid van de arbeid en het 'kort-
cyclische' karakter van de taken. Ten aanzien van de mate waarin een taak 'kort-
cyclisch' zijn twee aspecten van belang: de cyclustijd en de mate waarin de herhaling

een belangrijk deel vormt van de taken die de respondent uitvoert.

Aantal vragen:

Vier vragen.

Scoring:

Deze schaal wordt integraal gespiegeld. Hoe'kortcyclischer' een functie is, hoe hoger

de score. De spiegeling gebeurt als volgt: de eerste vraag naar eentonigheid dient

gespiegeld te worden: 'ja'krijgt de score 1, 'neen' krijgt de score 0.

Als op het tweede item een 'ja' wordt geantwoord, dan kunnen 6 scores worden

berekend:

6 punten: 'minder dan 90 seconden' en 'meer dan de helft van de dagtaak'

5 punten: 'minder dan 90 seconden' en 'meer dan de helft van de dagtaak'

3 punten: 'meer dan 90 seconden' en 'minder dan de helft van de dagtaak'

3 punten: 'meer dan 90 seconden' en 'meer dan de helft van de dagtaak'

I punt: 'meer dan vijf minuten'

0 punten: wanneer 'nee' wordt geantwoord op de basisvraag

Deze scores worden teruggebracht tot een schaal van '0' tot'l', door de variabele

te delen door zes. De totaalscore op deze schaal loop van minimaal 0 tot maximaal

1.

Herkomst van de vragen:
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2.3 Moeilijkheid

Constructie:

Moeilijkheid is vooral geinterpreteerd als de geestelijke inspanning die vereist is bij
de taakuitvoering. De vragen handelen over de mate waarin een respondent veel moet

waarnemen, onthouden (op de korte en lange termijn), of nauwkeurig dient te
reageren. Naarmate een functie hoog scoort op moeilijkheidsgraad is het werk

moeilijker.

Aantal vragen:

Negen in de beperkte schaal, vijftien in de uitgebreide schaal. De beperkte schaal

heeft de voorkeur.

84

Scoring:

Alle vragen moeten worden gespiegeld, behalve:

'eenvoudig'. De score voor moeilijkheidsgraad

Herkomst van de vragen:

' andere dingen nadenken','routine',

loopt van nul tot negen.

MOEILIJKHEID

Vereisl uw werk voorldurend inlensieÍ nadenken?

Moet u veel inÍormatie in uw werk gedurende lange tijd onthouden?

Moet u veel informatie in uw werk gedurende korte periodes onlhouden?

Kunt u tijdens uw werk over andere dingen nadenken?

Vergl uw werk dal u er voortdurend uw gedachten bij houdt?

Vergt hel werk voortdurend veel aandacht van u?

Vergt hel werk een grote nauwkeurigheid?

Beslaat uw werk bilna geheel uit moeilijke taken?

Bestaat uw werk bijna geheel uit gemakkelijke taken?

Vergt uw werk voondurend oplettendheid?

Moet u in uw werk veel dingen tegelijk in de gaten houden?

Moel u uw werk grotendeels op routine doen?

Wordt u op het werk vaak voor onveMachte gebeurlenissen geplaatst?

ls er in uw werk een aÍwisseling tussen moeilijke en gemakkelijke taken?

ls er in uw werk regelmatig aÍwisseling lussen moeilijke en makkelijke taken?

(VAG) ;JCa,27
nieuw

nieuw

nieuw

(VAG) ;JCA,27
JCQ,27

OPMEER

(VAG 1.17); (VOS-D 10)

(VAG) ;JCa,5
nieuw

nieuw

nieuw

VAG

nieuw

nieuw



Handleiding NOVAWEBA - @1996 TNO

2.4 Autonomie

Constructie:

Autonomie bestaat uit de subschalen autonomie ten aanzien van werktempo, werk-

plaats, werkvolgorde en werkmethode. Een extra subschaal, die in dit verband

eveneens belangrijk wordt geacht, meet de mate van toezicht die wordt uitgeoefend

op het werk. Hoe hoger dit toezicht, hoe minder autonomie er is. Optelling van de

verschillende schalen vormt de basisschaal autonomie. Deze laatste subschaal is niet

nodig in de beperkte versie van de schaal.

Aantal vragen:

De beperkte schaal bestaat uit negen items, de uitgebreide uit zeventien items. De

beperkte schaal heeft de voorkeur.

Scoring:

Verschillende vragen moeten worden gespiegeld: 'opgelegd door andere mensen',

'volgorde vast' , 'werkwijze voorgeschreven', ' 1 werkplek' . De score kan lopen van

nul tot negen.
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Herkomst van de vragen:

AUTONOMIE

Wordl uw werktempo opgelegd door apparatuur of machines?

Wordt uw werktempo opgelegd door andere mensen?

Kunt u uw werk, als u dat nodig vindt, zelÍ onderbreken?

Kunt u sneller werken als u dat wilt?

Kunt u zelÍ het werklempo regelen?

Kunt u, indien nodig, het tijdslip waarop iels klaar moel zijn uitstellen?

Kunt u gemakkelijk even weg van de plaats waar u werkt?

Moel u steeds op één werkplek blijven zitten oÍ staan?

Beslist u zelÍ wanneer u een taak uitvoert?

Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?

Ligt de volgorde van uw taken in grote mate vast?

Beslist u zelÍ om een taak eerder oÍ later uit te voeren dan een andere?

Heeft u in uw werk voldoende zelÍstandigheid?

Wordt uw werkwijze in grote mate voorgeschreven?

Heeft u de mogelijkheid om zelÍ te beslissen hoe u uw werk doet?

Kunt u een eigen werkwijze kiezen?

Wordt u in uw werk voortdurend op de vingers gekeken door uw collega's?

Wordt u in uw werk voorldurend op de vingers gekeken door uw leidingge-

vende?

Registreert een machine/computer alles wat u doet?

:a:::::::::::::::::::::::::::: :::a::1:4,.:.:.:::.:::,=,:..:ji::=

nteuw

nieuw

nieuw

nieuw

(vos-D 37)

nieuw

VOS-D 35

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

JCQ,1O

(vos.D 36)

JCQ,8

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw



Handleiding NOVAWEBA - @1996 TNO

2.5 Contactmogelijkheden

Constructie:

Om van goede contactmogelijkheden te kunnen spreken moet er sprake zijn van

ondersteuningscontacten, functionele contacten en sociale contacten. Deze drie

aspecten zijn afzonderlijk geoperationaliseerd: een schaal ondersteuningscontacten

(is er hulp?, ...), een schaal functionele contacten (werkt u met anderen?) en sociaal

contact (werkt u al dan niet geïsoleerd van anderen?).

Aantal vragen:

De beperkte schaal bestaat uit zes items, de uitgebreide uit negen items. De beperkte

schaal heeft de voorkeur.

Scoring:

De vragen 'op uzelf aangewezen' en 'vaak alleen' moeten worden gespiegeld. De

totale score loop van nul tot zes.

Herkomst van de vragen:

86
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2.6 Organiserende taken

Constructie:

Deze schaal is opgebouwd uit twee subschalen. In de eerste schaal wordt na gegaan

in welke mate een respondent functionele contacten heeft: kan hij terugvallen op

collega's of andere functieuitvoerders om zijn problemen op te lossen? De tweede

schaal handelt over het werkoverleg van de respondent. Is er werkoverleg, en kan

hij daarin problemen oplossen?

Aantal vragen:

De beperkte schaal bestaat uit vijf items, de uitgebreide uit elf items. De beperkte

schaal heeft de voorkeur.

Scoring:

Alle vragen zijn positief geformuleerd en moeten worden gesommeerd. De score kan

variëren van nul tot vijf.
Werkoverleg is een schaal die loopt van één tot vijf. Het item van deze schaal wordt
'nul' gescoord als het werkoverleg minstens eens per twee weken gehouden wordt.

Werkoverleg dat maximaal eens per maand wordt gehouden lijkt weinig functioneel

en wordt gescoord als 'een'.

Herkomst van de vragen:

ORGANISEHENDE TAKEN

Heeft u invloed op de beslissingen van uw werkploeg/taakgroep/afdeling? JCQ, 13

Bespreekt u doorgaans uw werk met uw collega's? (VAG,6.4)

Kunt u mel mensen uit ryglg aÍdeling bil eventuele problemen inschakelen? nieuw

Kunl u met mensen uit andere aÍdelingen bij eventuele problemen inschakelen? nieuw

Kuntumeteencollegamet@b|v.stafdiensl)bijeventueleproblemennieuw
inschakelen?

Kunt u uw leidinggevende bij eventuele problemen op het goede moment inschakelen?

Bespreekt u met anderen hoe de taken worden verdeeld? ('wie doet wat')

Bespreekl u met anderen hoe de taken gepland moeten worden?

Bespreekl u met anderen wat wel en wal niel tot uw taak behoort?

Hoe vaak heefl u in uw werk werkoverleg?

Kunt u bil eventuele werkproblemen het werkoverleg inschakelen?

(JCO,51)

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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2.7 Informatievoorziening

Constructie:

Deze schaal is opgesplitst in drie subschalen: beschikt de respondent over feedback

ten aanzien van het doel en het resultaat vanzijn taakuitvoering, krijgt de respondent

informatie over de organisatie waarin hrj of zij werkt en over de positie van zijn of
haar taak hierin. De items peilen of de informatie volledig is, op tijd komt en of de

informatie betrouwbaar is.

Aantal vragen:

De beperkte schaal bestaat uit elf items, de uitgebreide schaal uit veertien items. De

beperkte schaal heeft de voorkeur.

Scoring:

De schaal loopt van nul tot elf. De items 'vaak wachten', 'tegenstrijdige opdrachten',

'tegenstrijdige verwachtingen' moeten worden gespiegeld.

Herkomst van de vragen:

il

INFOBMATIEVOOMIENING

Hoorl u van uw klanUaÍnemer hoe goed u werkt?

Hoorl u van uw cheÍ hoe goed u werkVuw dienst is?

Hoort u van uw collega's hoe goed u werkUuw dlenst is?

Krijgt u inÍormatie over de prestalies van uw bedrijí?

Krijgt u voldoende inÍormalie over het doel van uw werk?

Heeft u voldoende inzicht waartoe u werk dient?

Krijgt u voldoende iníormatie om mee le werken?

Komt de informalie die u nodig heeÍt in uw werk meestal op tijd?

Moet u vaak wachten op inÍormatie die u nodig heeft?

Weel u wat anderen op uw werk van u verwachten?

Krijgt u tegenslrijdige opdrachten in uw werk?

Wordt u in uw werk geconÍronteerd met legenslÍiidige verwachtingen?

Zijn de gegevens die u krijgt meestal juist?

Zijn de opdrachten die u krijgt duidelijk?

(JCO,59)

(JCa,69;VOS-D 19)

(JCO,71)

nieuw

nieuw

nieuw

(vAG 6.14)

nieuw

nieuw

VOS.D 17

JCQ, 26; VOS-D 2s

HA|NES, (VOS-D 26)

nieuw

nieuw
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3. Toegevoegde NOVA-\MEBA-schalen

3.1 Emotionele belasting

Constructie:

Deze schaal bestaat uit een aantal heel versehillende vragen. De som van deze vragen

moet een indicatie geven van de emotionelebelasting van de werkplek (discriminatie

o.w.v. geslacht, huidskleur, mogelijke schade aan het milieu, gevaarlijkheid van het

werk, houding van klanten).

Aantal vragen:

De beperkte schaal bestaat uit zeven items, de uitgebreide uit acht items. De beperkte

schaal heeft de voorkeur.

Scoring:

De vragen moeten allen worden gespiegeld. De score loopt van nul tot zeyen.

Herlomst van de vragen:

EMOTIONELE BEI.ASTING

Wordt U beroepshalve geconÍronteerd mel dood, ziekte of ander menselijk liiden? nieuw

Wordt er op het weÍk gediscrimineerd naar sekse? nieuw

Wordl er op het werk gediscrimineerd vanwege huidskleur? nieuw

Moel u in uw werk erg opletten om geen emstige schade aan het milieu te veroozaken? nieuw

ls uw werk gevaarlijk voor uzelf? nieuw

Moet u voortdurend beducht ziln voor gevaarlijk situaties? nieuw

Moet u veelwerken met agressieve klantery'patiënten? nieuw

Zijn uw pupilleruklantenipatiënten lastig? nieuw

89
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3.2 Werkdruk

Constructie:

Het eerste deel van de vragenlijst meet psychologische taakeisen die in het werk

worden gesteld volgens de definitie van Karasek. Daarnaast zijn verschillende vragen

toegevoegd die verschillende aspecten van regelproblemen meten die in de WEBA
geinventariseerd worden.

Aantal vragen:

De beperkte schaal bestaat uit twaalf items, de uitgebreide uit achttien items. De

beperkte schaal heeft de voorkeur.

Scoring:

Alle vragen moeten worden gespiegeld, behalve: 'tijd genoeg', 'rustig aan doen',
'te weinig te doen'. De score loopt van nul tot twaalf.

Herkomst van de vragen:
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WERKDRUK

1. Moet u erg snel werken?

2. HeeÍt u over hel algemeen tijd genoeg om al uw werk aÍ te krijgen?

3. Moet u extra hard werken?

4. Moet u heel veel werk doen?

5. Moel u vaak meerdere opdrachlen tegelijkertijd uitvoeren?

6. ls het op uw werk een gekkenhuis?

7. ls uw werk hectisch?

B. Heett u leveel werk om alles goed te doen?

9. Kunl u het dooÍgaans rustig aan doen tijdens uw werk?

10. Werkt u vaak mel'deadlines'om hel werk af te krijgen?

1 1. HeeÍl u vaak te weinig doen op het werk?

12. ls het materiaal waarmee u werkt doorgaans van onvoldoende kwaliteit?

13. Zijn de hulpmiddelen waarmee u werkt vaak van onvoldoende kwaliteit?

14. Vertraagt het wachten op werk van andere mensen oÍ aÍdelingen vaak uw eigen werk?

15. Beïnvloedt de snelheid waaÍmee u werkt, het tempo van andermans werk?

1 6. Loopt het werk vaak anders dan gepland?

17. HeeÍt u regelmatig met sloringen in uw werk te maken?

18. Moet u vaak improviseren om een opdracht uit le voeren?

JCQ,19: VOS-D,6

JCa,8; (VOS-D,12)

JCQ,20; (VOS-D,8)

lCQ,22; (VoS-D,e)

(vos-D,e)

nieuw

JCQ, 29

HAINES

(vos-D)

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

JCQ,32

nteuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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4. Aanvullende schalen

In de vragenlijst is een Íurntal aanvullende stressrisico's opgenomen dat geen deel

uitmaakt van het WEBA-model, maar wel van belang is om de context van

welzijnsrisico' s te begrijpen.

4.1 Beloning

Constructie:

Deze vaiabele bestaat uit een item dat peilt of de respondent tevreden is met zijn
loon. Hier kan de reële loonhoogte aan gekoppeld worden.

Aantal vragen:

1 vraag.

Scoring:

Dit is een bivariate variabele.

4.2 Tijds-autonomie

Constructie:

In deze schaal worden de regelmogelijkheden met betrekking tot tempo van werken

en werktijden gemeten. Kan de werknemer zijn werktijden al dan niet beïnvloeden?

Aantal vragen:

Vier vragen.

Scoring:

De score loopt van nul tot en met vier.

4.3 Werkzekerheid

Constructie:

Heeft de werknemer voldoende werkzekerheid in zijn werk?

Aantal vragen:

Zes vragen.
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Scoring:

Het tweede item moet gespiegeld worden. De score loopt van nul tot zes.

Herkomst van de vragen:

5. Achtergrondvariabelen

Voornamelijk persoonsvariabelen die van belang zijn voor het onderzoek: leeftijd,
nationaliteit, eigen functie-omschrijving, duur van functie-uitoefening, bedrijf, duur

dienstverband, contractvorm, statuut, arbeidstijd, ploegenverband, netto loon, oplei-
dingsniveau en lichamelijke gebreken.

92

ARBEIDSVOORWMRDEN

ls uw loon voldoende voor het werk dat u doet?

Kunt u hel tiidstip waarop u begint of stopt te werken zelt kiezen?

Kent u uw werkroosler langer dan een maand van levoren?

Kunt u zelÍ kiezen wanneer u pauzeert?

Kunt u veíoÍdagen opnemen wanneer u dat zelÍ wilt?

ls uw werkzekerheid goed?

Liep u in hel laatsle jaar kans om werkloos le worden?

Verwacht u uw huidige baan de komende vijÍ jaar te kunnen behouden?

Verwacht u promolie le maken in de komende vijÍ jaren?

Zullen over vi.jÍ jaar uw kennis en vaardigheden nuttig zijn voor uw huidige werk?

Zullen over víjfjaar uw kennis en vaardigheden nuttig zijn voor andere bedrijven?

(VAG e.7);JCa 67

JCQ,IV.4

ELCHABDUS

nieuw

nieuw

JCQ,34

(JCO,35)

JCQ,36

JCQ,37

nieuw

JCQ,38



Handleiding NOVAWEBA - @1996 TNO 93

BULAGE 6.

Toelichting begrippen



Handleiding NOVAWEBA - @1996 TNO 94



Handleiding NOVAWEBA - @1996 TNO 95

verzameling van antwoorden, van onderzoeksgegevens

iemand die de vragenlijst heeÍt geretoumeerd, deelnemer aan hel ondezoek

het laten uitvoeren van een compuleÍprogramma door een computer

in een statistisch computerprogramma worden de meesle variabelen en anl-

woordmogelijkheden gecodeerd weergegeven. AchteraÍ zijn deze codes leesbaar

te maken door ze in de tabellen te vervangen door echte namen (labels) en door

de antwoordmogelijkheden te vervangen door meer belekenisvolle indelingen

(blv. 0 = goedi 1 = slecht; 0 = mani 1 = vrouw). Dit laatste gebeurt aan de hand

van'Íormals'.

in psychometrie zoekl men naar de mogoliikheid om door meerdere antwoorden

op vragen een meer betrouwbaar beeld van de realiteit te kriigen. Deze verschil-

lende antwoorden worden samengevat tot éón score. Dit samenvatlen kan door

faclor-scores (scores verkregen aan de hand van de slatislische lechniek van de

Íactor-analyse) te gebruiken. Meestal beperkt men zich tot het sommeren van de

antwoorden lot één score. De sommatie leidt niet tol sterke afwilkingen van de

factorscores.

alle gegevens voor 1 respondent

omkeren van de waarde van een variabele oÍ van een somscore
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LEES EERST DIT:

Dit is de NOVA-WEBA-vragenlijst QIPG QnderzoeksYragenlijst Arbeidsinhoud - V/elzijn §ij
§beid). Deze vragenlijst is opgesteld door TNO.

Het beantwoorden yan de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
De meeste vragen kunt u eenvoudig met 'ja' of 'nee' beantwoorden. Het gaat er bij het invullen om,
dat u de knelpunten van uw werk zoals u die zelf ziet zo goed mogelijk naar voren laat komen. Het
is de bedoeling dat u de vragen zonder lang nadenken beantwoordt want u'w eerste reactie op een
vraag is vaak het beste antwoord. We verzoeken u de vragen zèlf, dus zonder overleg met anderen,
te beantwoorden.

Kruis slechts één antwoord aan, ook al vindt u de keuze tussen de antwoordmogelijkheden misschien
moeilijk. Kies dan het antwoord dat naar uw mening het beste past bij uw werkbeleving. Probeer alle
vragen te bentwoorden en doe dat volgens onderstaand voorbeeld.

De beantwoording van de vragenlijst is anoniem. Niemand van uw organisatie krijgt de ingevulde
vragenlijsten onder ogen. Alleen een TNO-onderzoeker heeft inzage in de ingevulde vragenlijsten. Er
zal alleen gerapporteerd worden over groepen werknemers. Individuele werknemers zullen nooit
herkenbaar zijn in de rapportage aan de dienst.

Terugsturen van de ingevulde vragenlijst
Wilt u a.u.b. de ingevulde vragenlijst binnen de week terugsturen. Bijgaand vindt u hiervoor een
antwoordenvelop die u ongefrankeerd op de post kunt doen.

Ieders deelname is zeer belangrijk voor het slagen van het onderzoek, maar is vrijwillig.

Hartelijk dank voor uw inbreng en medewerking!
Informatie over de vragenlijst is te verkrijgen bij: Dhondt Steven, TNO-PG, tel 071 - 5181743

NOVA.V/EBA 1996
OTNO Preventie en Gezondheid

VOORBEELD:

Bespreekt u het werk vaak met collega's?
Zo ja,leveren deze werkbesprekingen u iets op?

jatr neeE
jatr neeE

Als u vaak of zeer veel het werk met uw collega's bespreekt, dan zet u een kruisje zoals in dit
voorbeeld aangegeven en beantwoordt u ook de vervolgvraag. Als u nooit, zelden of niet vaak
uw werk met uw collega's bespreekt, streep dan 'nee' aan, waarna u de vervolgvraag kunt
overslaan.
Twijfelt u, probeer dan toch te kiezen voor die mogelijkheid die het dichtst bij de werkelijkheid
komt. Kruis nooit zowel 'ja' als 'nee' aan of iets ertussen in; want dan knn uw antwoord niet
meer verwerkt worden!
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ALGEMEEN

1. Bent u man of vrouw?

\ffat is uw leeftijd?

Wat is de hooqste opleiding die u heeft afsemaakt ?

4, Wat is uw functie?

II

man
vrouw

n1
D.

jaar2.

3.

lagere school E,
lager algemee:r vonnerd of lager beroepsondenyrjs tl,

middelbaar onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs Q
hoger beroepsondetwij s !o

andere opteiding, namelijk: ..........::i".Y:*:: ft

5.

6.

7.

8.

Hoe lang werkt u al in deze functie?:

In welke afdeling werkt u momenteel:

Geeft u leiding aan mensen?

Werkt u ....--.........

maanden ja(a)r(en)

ja E1 nee Q

tull-time [1,
75 tot lWVo A,

50 tot 757a Z,
minder dan 5A% Du

NOVA-WEBA 1996
@TNO Preventie en Gezondheid
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ARBBIDSINHOUD

FLINCTIEVOLLEDIGHEID

1. Bepaalt u voorafde volgorde van hoe u het werk gaat uitvoeren?

- stelt u deze zelf in?
- kunt u zelf kiezen met welke u een taak gaat uitvoeren?
- kunt t zelf kiezen welke u gebruikt bij uw klanten/cliënten?
- onderhoudtv, deze zelf?
- kijkt u zelf na of deze in orde zijn?
- indien deze kapot zijn, herstelt of vervangtlu deze zelf?

8. Houdt u zelf bij hoeveel informatie u
per daglweek/maand in uw werk nodig heeft?

9. Houdt a zelf bij hoeveel materiaal u
per daglweek/maand in uw werk nodig heeft?

10. Beoordeelt u zelf de kwaliteit van uw afgeleverd werk?
11. Werkt u weleens een nieuwe collega in zijnlhar werk in?

IaI

ja tr, nee E,
2. Voor de verschillende machines. (hulp)middelen of sereedschappen waarÍnee u werkt:

ja tr,
ja E,
ju E,
ja E,
ja fl,
ja n,

ja n, nee E,

nee D2

nee E,
nee fl,
nee E,
nee fl,
nee E,

ja tr, nee E2
ja tr, nee fl,
ja tr, nee fl,

In de volgende vragen wordt gevraagd of u een bepaalde taak wel of niet uitvoert. Er wordt
daarbij uitgegaan van drie soorten functies:
- functies waarin u vooral te maken krijgt met het verwerken of bewerken van grondstof-

fen of materiaal (bv. een metaalbewerker bewerkt materiaal, een naaister stikt kleding-
stukken aan elkaar, de chemisch analist bestelt zeLf zljn chemische produkten, een
bouwvakker haalt zelf zijn stenen op, ...),

- functies waarin u vooral omgaat met informatie (bv. een secretaresse corrigeert vooral
teksten of voert deze in, een bewaker van een controlekamer observeert een controle-
bord en reageert zonodig op signalen op dit bord, ...),

- functies waarin u vooral met personen werkt (bv. een leraar werkt met pupillen, een
verpleegster verzoÍgt patiënten, een verkoper werkt met klanten, ...).

Er zijn sommige functies waarin de werknemer zowel met grondstoffen, informatie als met
mensen te maken kdgt. Wilt u eerst aanduiden waar u in de eerste plaats in uw werk mee te
maken krijgt, en dan de verwijzing naar de juiste vraag volgen? Voor de overige vragen die niet
voor uw functie opgÍum, kunt u 'niet van toepassing' aankruisen.

Waar werkt u voomamelijk mee?:
- grondstoffen of materiaali ga naar vraag 12

- informatie: ga naar vraag 16
- klanten (of patiënten, pupillen): ga naar vraag 19

12. Indien u vooral met grondstoffen of materiaal werkt:
- Haalt u zelf de grondstoffen op die nodig zijn voor uw werk?
- Bestelt u zelf de grondstoffen die nodig zijn voor uw werk?
- Bent u betrokken bij het vaststellen van de bewerkingswijze?
- Krijgt u uw grondstoffen via een lopende band-systeem?

ja E, nee D2
ja E, nee fl,
ja E, nee fl,
ja tl, nee fl,

NOVA-WEBA 1996
OTNO Preventie en Gezondheid
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16. Indien u vooral met informatie werkt:
- Verzamelt a zelf de informatie die nodig is voor uw werk?
- Vraagt u zelf de informatie op of aan die nodig is voor uw werk?
- Stelt u zelf een plan op voor de be- en verwerking van

uw informat ie I mateiaal?
19. Indien u vooral met personen werkt:
- Benadert u in eerste instantie zelf deze klanten/cliënten/pupillen?
- Bedenkt u doorgaans zelf hoe deze klanten/cliënten/pupillen

gaat bedienen/helpen?
- Bepaalt u hoe lang u met een klanícliënt/pupil werkt?

Vakmanschap

1. Is voor de uitvoering van uw werk vakbekwaamheid/vakmanschap vereist?
2. Is uw werk gevarieerd?
3. Vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert?
4. Vereist uw baan creativiteit?
5. Heeft u de gelegenheid om uw vakbekwaamheid/vakmanschap

te ontwikkelen?

Kwalificatiegebruik

1 Heeft u voor uw werk een te hoge, te lage of juist een goede opleiding?

aaa

ju E, nee fl,
ja E, nee fl,

ja E,

ja E,

ja E, nee f!
ja tr, nee E,

nee D,

nee Q

ja tr, nee f!
ju E, nee fl,
ju E, nee f1,
ju E, nee E,

ja E, nee E,

te hoge opleiding
te lage opleiding

juist een goede opleiding

2. Heeft u voor uw werk te veel, te weinig of juist voldoende jobervaring?
te veel ervaring

te weinig ervaring
juist voldoende ervaring

KORTCYCLISCHE ARBEID

l Is uw werk eentonig? ja E, nee
2. Komen in uw werk steeds dezelfde kortdurende werkzaamheden terug? ja tr, nee

Zo ia, hoe lang duurt dan één herhaling van deze taken?
minder dan 90 seconden

tussen 90 seconden en 5 minuten
tussen 5 minuten en 20 minuten

meer dan 20 minuten
Indien deze kortdurende werkzaamheden minder dan 20 minuten duurt,
welk percentage van uw totale dagtaak komen deze kortdurende werkzaamheden voor?

bijna de hele tijd
ongeveer drie-kwart van de tijd

ongeveer de helft van de tijd
ongeveer een vierde van de tijd

zelden (minder dan 25Vo van de tijd)/nooit

NOVA-V/EBA 1996
@TNO Preventie en Gezondheid

nr
q
tr,

Er
J,
tr

4
J,

flr
J,
tr,
tr

Er
J,
tr
tr
tr,
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MOEILIJKHEIDSGRAAD

1. Vereist uw werk voortdurend (meer danT5Vo van de tijd)
intensief nadenken?

2. Moet u veel informatie gedurende lange tijd onthouden?
3. Kunt u tijdens uw werk over andere dingen nadenken?
4. Vergt uw werk dat u er voortdurend (meer dan 75Vo van de tijd)

uw gedachten bij houdt?
5. Vergt het werk voortdurend (meer dan757a van de tijd)

veel aandacht van u?
6. Vergt uw werk voortdurend (meer danT5Vo van de tijd) oplettendheid?
7. Moet u in uw werk veel dingen tegelijk in de gaten houden?
8. Kunt u uw werk grotendeels op routine doen?

9. Wordt u op het werk vaak voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst?

AUTONOMIE IN DE TAAKUITVOERING

1. Kunt t zelf beslissen hoe u het werk uitvoertldoet?
2. Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
3. Beslist u zelf wanneer u een taak uitvoert?
4. Kunt u makkelijk even weg van de plaats waar u werkt?
5. Kunt u uw werk, als u dat nodig vindt, zelf onderbreken?
6. Kunt t zelf het werktempo regelen?

7. Kunt u, indien nodig, het tijdstip waarop iets klaar moet zijn uitstellen?
8. Wordt uw werkwijze in grote mate voorgeschreven?
9. Kunt u een eigen werkwijze kiezen?

CONTACTMOGELIJKHEDEN

1. Bent u in het werk altijd op uzelf aangewezen?
2. Kan een collega werk van u overnemen als u er niet uitkomt?
3. Helpen uw collega's u bij het afwerken van een opdracht als dat nodig is?
4. Praat u op het werk met collega's uit de eigen afdeling over het werk?
5. Praat u op het werk met uw leidinggevende over het werk?
6. Bent u vaak (meer dan de helft van de tud) alleen op uw werkplek?

ORGANISERENDE TAKEN

1. Heeft u invloed op de beslissingen van uw werkteam/taakgroep/afdeling?
2. Kunt u bij eventuele problemen mensen uit andere afdelingen inschakelen?
3. Bespreekt u met anderen hoe de taken worden verdeeld? ('wie doet wat?')
4. Bespreekt u met anderen hoe de taken gepland moeten worden?
5. Hoe vaak heeft u overleg tijdens het werk?

Ia

ja fl, nee D,

eens per week of vaker
eens per 2 weken

eens per maand
eens per twee maanden of minder vaak

noort

ja tr, nee fl,
ju E, nee Q
ja fl, nee fl,

ju fl, nee E,
ja tr, nee Q
ja n, nee D,
ja tr, nee E2
ja n, nee E,

ju tr, nee E2
ja tr, nee E,
ja n, nee E,
ja E, nee E,
ja tr, nee E,
ja n, nee fl,
ja E, nee D,
ja tr, nee E,
ja tr, nee fl,

ja E, nee E,
ja tr, nee E,
ja tr, nee Q
ja E, nee D,
ja E, nee fl,
ja D, nee fl,

J,
J,
D,
4
Er
J,
tr.
tr
tr,

ja tr, nee
ja E, nee
ja n, nee
ja fl, nee

NOVA-WEBA 1996

OTNO Preventie en Gezondheid



aa a t

INFORMATIEVOORZIENING

1. Hoort u van uw leidinggevende hoe goed uw produkídienst is?
2. Hoort u van uw collega's hoe goed uw produkídienst is?
3. Krijgt u informatie over de prestaties van uw bedrijf?
4. Krijgt u voldoende informatie over het doel van uw werk?
5. Knjgt u voldoende informatie om mee te werken?
6. Komt de informatie die u nodig heeft meestal op tijd?
7. Moet u vaak wachten op informatie die u nodig heeft?
8. KrUgt u tegenstrijdige opdrachten in uw werk?
9. Wordt u in uw werk geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen?
10. Zijn de gegevens die u krijgt meestal juist?
ll. Zijn de opdrachten die u krijgt duidelijk?

WERKDRUK

1. Moet u erg snel werken?
2. Moet u heel veel werk doen?
3. Moet u extra hard werken?
4. Heeft u over het algemeen genoeg tijd om al uw werk af te krijgen?
5. Is uw werk hectisch/Is het op uw werk een gekkenhuis?
6. Is het materiaal waaÍmee u werkt doorgaans

van slechte/onvoldoende kwaliteit?
7. Zijn de hulpmiddelen waarmee u werkt vaak

van slechte/onvoldoende kwaliteit?
8. Vertraagt het wachten op werk van andere mensen of afdelingen

vaak uw eigen werk?
9. Beïnvloedt de snelheid waarmee u werkt het tempo van andermans werk?
10. Loopt het werk vaak anders dan gepland?
11. Heeft u regelmatig met storingen in uw werk te maken?
12. Moet u vaak improviseren om een opdracht uit te voeren?

EMOTIONELE BELASTING

1. Wordt U beroepshalve geconfronteerd met dood,
ziekte of ander menselijk lijden?

2. Wordt er op het werk gediscrimineerd vanwege huidskleur?
3. Wordt er op het werk gediscrimineerd vanwege sekse?

4. Is uw werk gevaarlijk voor tzelfl
5. Moet u voortdurend beducht zijn voor gevaarlijk situaties?
6. Moet u veel werken met agressieve klanten/patiënten?
7 . Zljn uw pupillen/klanten/patiënten lastig?

III

ja E, nee E,
ja E, nee D,
ja E, nee D,
ja E, nee Q
ja E, nee Q
ja fl, nee E,
ju E, nee f!
ja fl, nee E,
ju E, nee D2
ja tr, nee E,
ja E, nee fl,

ju D,

ja E'

nee D,

nee fl,

ja E, nee fl,
ja tr, nee Q
ja tr, nee fl,
ja E, nee f1,
ja D, nee fl,

ja E, nee E,
ju E, nee n,
ja E, nee E,
ja n, nee D,
ja E, nee I

ja tr, nee E,
ja E, nee Q
ja tr, nee E,
ja tr, nee D,
ja tr, nee fl,
ja n, nee D,
ja fl, nee Q

NOVA-WEBA 1996
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Aanvullende modules:

BELONING EN WERKZEKERHEID

1. Is uw salaris/loon voldoende voor het werk dat u doet?
2. Is uw werkzekerheid goed?

3. Verwacht u promotie te maken in de komende vijf jaren?

4. Liep u in het laatste jaar kans om werkloos te worden?
5. Verwacht u uw huidige baan de komende vijf jaar te kunnen behouden?
6. Ztllen over vijf jaar uw kennis en vaardigheden nog steeds nuttig zijn

voor uw huidige werk?
7 . Zallen over vijf jaar uw kennis en vaardigheden nuttig zijn

voor andere bedrijven?

TIJDSAUTONOMIE

aI

ja E,

ja n,

nee Q

nee Q

ja E, nee fl,
ja E, nee D,
ja E, nee E,
ja E, nee [,
ja E, nee fl,

ja E, nee Q
ja tr, nee Q
ja tr, nee [1,
ja E, nee E,

1.

2.

J.

4.

Kunt u het tijdstip waarop u begint of stopt met werken zelf kiezen?
Kunt u zelf kiezen wanneer u pauzeert?

Kent u uw werkrooster langer dan één maand van tevoren?
Kunt u verlofdagen opnemen wanneer u dat zelf wilt?

NOVA-WEBA 1996

@TNO Preventie en Gezondheid
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Dit is het einde van de wagenlijst. Heeft u vragen over uw werk gemist? Za ja, kunt u hieronder
aatrgeYen welke rragen dat ziin?

NOVA-IWEB A 1996
@TNO Preventie en Gezondheid


