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VOOR!ÍOORD

Sociale konsekwenties van technologische ontwikkelingen staan de laat-
ste jaren sterk in de belangstelling. Algemeen groeit het besef dat
bij de besluitvorming over de toepassinlJ van moderne technologieèn
niet uitsluitend overwegingen veln technisch-economische aard een ro1

mogen spelen. Automatisering van arbeidstaken kan worden beschouwd

als een van de terrej-nen waarvoor dit in het bijzonder getdt.

Naast d.e diskussie over werkgelegenheidseffekten is het van belang

na te gaan wat voor nieuwe soorten werk a1s gevolg van automatisering
ontstaan. In hoeverre komt dit werk tegemoet aan behoeften en verwach-

tingen van werknemers ten aanzien van zinvolle arbeid en mogelijkheden
zich in het werk te ontplooien?
Deze diskussie heeft onlangs nieuwe impulsen gekregen door de opkomst

en stormachtige ontwikkeling van de micro-electronica. Verwacht wordt

dat veel arbeidstaken in de toekomst beter en goedkoper met behulp van

elektronj.sche apparatuur kunnen \^/orden uitgevoerd. Het werk van veel
mensen zaL dan bestaan uit heÈ besturen en controleren van geautomati-

seerde technische systemen.

Waaruit bestaat dit werk en hoe wordt het door de betrokken werknemers

ervaren? Deze vraag lag ten grondslag aan het onderzoek 'Menselijke
Stuur- en Regeltaken', lvaarvan ln dÍt rapport verslag wordt gedaan.

Dit onderzoek werd gedeeltelijk gesubsidieerd door de Ministeries van

Sociale en Economische Zaken. Subsidieverstrekking vond plaats via
de Commissie voor Ontwikkelingsproblematiek van Bedrijven (COB, toen-
tertijd nog Commissie OpvoerÍng Produktiviteit, COP) van de Sociaal
Economische Raad (SER), die voor dit onderzoek een begeleidingscommis-

sie instelde. Tevens is door de COB in samenwerking met het NIPG een

verkorte versie van het onderzoeksverslag onder de titel "Mens en

Arbeid': effecten van automati-sering" uitgegeven, teneinde de onder-

zoeksresultaten voor een breder pubtiek toegankelijk te *.k.rr*).

fn deze beide publikaties wordt een aantal problemen gesignaleerd die
uit het onderzoek bij enkele tientallen bestaande arbeidssituaties naar

voren zijn gekomen. Verder wordt met name op de te volgen werkwÍjze bij
het ontwerp van dit soort arbeidstaken nader ingegaan.



BiJ het afsluiten van dit onderzoek gaat onze dank uit naar de bedrlJ-

ven die hr:n medewerking hebben verleend en naar de COB-begeleldings-

coffÍrissÍe die een waardevolle bijdrage heeft geleverd tot rrerbetering

van de toepasbaarheld van de onderzoeksresultaÈen.

M.J. IlarÈgerink

Directeur NIPG-TtilO

*)Ekk"r", C.L. et aI. 'Mens en Arbeidr, effecten van autonatisering.
Den Haag, SER, 1980.
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INLE I DING

De laatste jaren is er bij de overheid en in het bedrijfsleven een toe-
nemend.e belangstetling merkbaar voor de verbeÈering van werk en werkom-

standigheden, met name in de industrie. Verbetering wordt dan gezien in
termen van rhumaner kriteria, zoals de afwezigheid van gezondheidsbe-

dreigende invloeden, en anderzijds de aanwezigheid van mogelijkheden
voor individuele groei en ontprooiing en beinvloeding van de eigen ar-
beidssituatie; vandaar dat ook wel wordt gesproken over het streven
naar 'humanisering van de arbeid'.
In veel bedrijven vinden experimenten plaats op het gebied van werkstruk-
turering en medezeggenschap met het doel de arbeid meer in overeenstem-

ming te brengen met de mogelijkheden en behoeften ten aanzien van een

zinvolle taakvervulling van de werkende mens. Bij de overheid komt dÍt
streven onder and.ere tot uitdrukking in de nieuwe wet op de arbeidsom-

standigheden en in de subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering op grond

ïraarvan aan bedrijven bijdragen worden verstrekt bij aktiviteiten ge-

richt op het wegnemen van onaangename of ongezonde werkonstandigheden.

Ook in het buitenland vinden soortgelijke ontwikkelingen plaats.
Dit gebeurt in een tijd waarin enerzijds weliswaar sprake is van een

toenemende werkloosheid, doch anderzijds voor veel funkties vaak moei-

lijk mensen te krijgen zí)a. Dit kan wijzen op een discrepantie tussen
de kwaliteit van het aangeboden werk en d.e eisen die hieraan door (po-

tentiële) werknemers gesteld worden. Enerzijds is dit toe te schriJven
aan het stijgende opleidingsniveau van de bevolking, anderzÍjds ziJn
ook veranderingen merkbaar in normen en waarden ten aanzien van aan ar-
beid Èe stellen eisen.
In een aantal gevallen is het duidelijk waar de problemen liggen: mono-

tone, kort-cyclische arbeid als gevolg van mechanisering komt nog steeds

voor en ook moeten nog veel mensen hun werk verrichten onder uiterst on-
aangename en soms ook ongezonde werkomstandigheden. Het wekt dan ook

geen verwondering dat veel humaniseringsprojekten zich juist op dit
soort situaties hebben gericht.
Niettemin zien we ook problemen met de arbeidsmotivatie en -tevredenheid
optreden in situaties. waaruit de aard van de te verrichten arbeid en de

arbeidsomstandigheden nj-et direkt is af te leiden waar de oorzaak zou

kunnen liggen. Immers, in veel situaties is in de loop der jaren aI het
een en ander verbeÈerd. Het leveren van fysieke inspanning is in de
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meeste gevallen niet meer nodig doordat machines dit hebben overgenomen.

Ook de kort-cyclische, repetitieve arbeid zoals die als gevolg van me-

chanisering vaak optrad is in veel gevallen vervangen doordat automati-

sering integratie van taakelementen mogelijk maakte. Verder is er voor

de fysieke arbeidsomstandigheden (ge]uid, stank, stof, verlichting e'd')

meer aandacht gekomen, zodat veel werk onder aanzienlijk komfortabeler

omstandigheden kan worden verricht dan enkele tientallen jaren geleden.

In een aantal bedrijven adviseren er€Jonomen over de juÍste opstelling

van de machines in de werkruimten en dragen zorg vaor komfortabele en

veilige bedienj-ngsmogelijkheden van de apparatuur.

De arbeidssituaties die in dit rapport aan de orde zijn vormen een kate-

gorie die bij uitstek typerend is voor deze ontwikkeling. Het gaat hier

om zogenaamde stuuF en regeLtaken. Dit zijn taken waarbÍj een of meer

taakuiÈvoerders een complex min of meer geautomatiseerd technisch sy-

steem (bijv. een chemische fabriek of een elektriciteitsopwekkingseen-

heid) regelen (in een vooraf ingestelde toestand houden) en sturen (in

een nieuwe toestand brengen). In plaats van op motorische arbeid, zoals

in de gemechaniseerde industrie veel voorkomt, ligt het aksent hierbij

op het verwerken van informatie en het nemen van beslissingen. De taak-

uitvoerder staat of zí|- meestal achter een Panee1 in een centrale meet-

of regelkamer, kommandoruimte of computerzaal; via dit paneel krijgt. hij

informatie binnen uit het technisch systeem (via meters, Iampen of beeld-

schermen) en kan hij de instaltatie op afstand sturen en regelen' Deze

taken komen onder andere voor bij elektriciteitscentrales (kern- en kon-

ventionele centrales), in de chemische procesindustrie, de metaalindus-

trie (bediening van hoogovens, warrnbandwalserij), bij transportsystemen

( luchtverkee rs leiding, trei nverkeers leiding en s cheepsverkeersbegele i-

ding meÈ behulp van radar), administratieve computersystemen en derge-

lijke. Naar schatting wordt dit soort werk in Nederland momenteel door

enkele tienduizenden werknemers verricht, terwijl verwacht mag worden

dat dit aantal toe zal nemen.

Technologische ontwikkelingen die veelal met de term rautomatiseringr

worden aangeduid, hebben in veel gevallen geleid tot schaalvergroting

van de genoemde tlpen technische systemen, terwijl deze systemen tege-

lijkertijd komplexer van aard zijn geworden ( dat wil zeggen de onder-

delen hangen, zowel wat betreft de konstruktie als de wijze van funk-

tioneren, op een ingewikkelder manier samen). Dit is mogelijk geworden

dankzij het beschikbaar komen van steeds geavanceerdere regelapparatuur
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en automatische informatieverwerkende apparatuur (waaronder computers),
waardoor grote hoeveelheden gegevens in korte Èijd verwerkt kunnen wor-
den en vrijwel volledig automatische besturing van deze systemen of de-

Ien daarvan mogelijk wordt. Op die manier wordt menselijke arbeÍd in
toenemende mate overgenomen door machines en in veel gevallen treedt de

menselijke taakuitvoerder op als beheerder en bewaker van een cenÈraal
geregeld min of meer geautomatiseerd technisch systeem.

Niet alleen is dus een nieuw tlpe taken, stuur- en regeltaken, ontstaan
maar ook zijn deze taken zelf weer aan verandering onderhevig door steeds

verdergaande automatisering en schaalvergroting.
Voor de taakuitvoerder verlopen deze ontwikkelingen niet probleemloos.

Het knelpunt bij deze arbeidssituaties wordt niet zozeer gevormd door

de fysieke belasting of de arbeidsomstandigheden (hoewel ook op dit
punt vaak nog wel verbeteri-ngen mogelijk zijn), maar door de Èaakinhoud

en de wijze waarop de taak is ingepast in de organisatie. Eén van de

meest genoemde punten is hier het probleem dat de steeds verderigaande

automatisering leidt tot uitholling van een aantal arbeÍdstaken. In ver-
gevorderde stadia van automatj-sering is de taak van de mens vaak beperkt
tot het eenmalig inschakelen van het technisch systeem en vervolgens het
passief op afstand bewaken (wachten op alarmsignalen) daarvan.

Op deze wilze wordt slechts zeer incidenteel een beroep gedaan op de

kapaciteiten van de taakuitvoerder en ontJcreken gedurende de meeste

tijd mogelijkheden voor het verrichten van als zinvol ervaren arbeLd.

Verwacht mag worden daÈ het uitvoeren van dit soort werk op langere ter-
mijn ongunstige effekten heeft op de betrokken werknemers. Andere pro-
blemen die zich bij dit tlpe arbeidssituaties voor kunnen doen en die
hier kort kunnen worden aangeduid, zL)n: het onder spanning komen te
staan van de taakuitvoerder door een teveel aan te verwerken informatie
(overbelasting), problemen met de beheersbaarheid (en eventueel de vei-
ligheid) van grootschalÍge en complexe technische systemen, het routi-
newerk dat soms in hoog tempo moet r^rorden uitgevoerd bij laaggeautoma-

Èiseerde technische systemen, ergonomische problemen met betrekking tot
de vormgeving van het informatie- en bedieningspaneel (in dit verband

kan als voorbeeld de recentelijk op gang gekomen diskussie over heÈ ge-

bruik van beeldschermen vermeld worden), problemen met betrekking toÈ

de afstemming van de organisatie op de specifieke eisen die dit soort
werk met zich meebrengt, problemen met betrekking tot de ploegendienst
(in vrijwel alle arbeidssituatl-es van dit type wordt in enigerlei vorm
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van ploegendienst gevÍerkt) en dergelijke.
Het vermoeden bestaat dat juist de meer recente technologische ontwikke-

Iingen die hebben geleid tot het ontstaan van hoger geautomatiseerde,

grootschaliger en complexere technische systemen, de hierboven aange-

duide problemen in sterkere mate naar voren brengen. Mede met het oog

op de toekomst lijkt het dan ook van belang na te gaan in hoeverre door

verdergaande automatisering inderdaad sprake is van een verslechtering

van de kwaliteit van de arbeid ten opzichte van eerdere stadia van au-

tomatisering zoals die zich in de vijftiger en het begin van de zesti-
ger jaren hebben voorgedaan. Onderzoekingen uit die tijd lieten een re-
Iatief gunstig beeld zj-en van deze (volgens huidige kriteria laag) ge-

automatiseerde arbeidssituaties in vergelijking met de gemechaniseerde

arbeid (lopende band) zoals die toentertijd plaatsvond (Blauner, t964i

Brenninkmeijer, 1964) .

Om een beeld te krijgen van de gevolgen van de hierboven globaal aange-

duide technologische ontwikkelingen is in 24 verschillende arbeidssi-
tuaties met verschillende niveaus van automaÈisering van het technisch

systeem een vergelijkend onderzoek uitgevoerd waarbij in iedere situ-

atie gegevens zijn verzameld over het technisch systeem, de taakinhoud

en de organisatie. Ook zijn de betrokken taakuitvoerders (operators)

geinterviewd over hun subjektief ervaren gezondheidstoestand. Tevens

zijn voor iedere situatie de ziekteverzuimgegevens verzameld. Op deze

wijze is een beeld verkregen van het menselijk funktioneren in ver-

schillende typen technische systemenr op grond waarvan uitspraken kun-

nen vrorden gedaan over de gevolgen van verschillen tussen technische

systemen (bijv. een hoge of een lage automatiseringsgraad) voor de werk-

situaÈie van de onderzochte werknemers.

Uitqanqspunt&

Het uitgangspunt van dit onderzoek is geweest dat overwegingen met be-

trekking tot de vormgeving en de organisatie van de menselijke arbeid

in veel gevallen een te geringe rol spelen bij het ontwerpen van 9e-

automatiseerde technische systemen. Dit leidt ertoe dat de taak van de

operator(s) bij een technisch systeem in een aantal gevallen niet meer

i-s dan een vrij willekeurige verzameling (deet)taken die om technische

en/of ekonomische redenen niet geautomatiseerd konden $Iorden.

Uiteraard hebben hier dan \^rel overwegingen een rol gespeeld met betrek-

king tot de uitvoerbaarheid van deze taken door de taakuitvoerder (hoe-
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wel vaak ook nog niet voldoende), maar dit, leidt nog niet tot een Èaak-

struktuur die door de operator als zinvol wordt ervaren en ook op lange-
re Èermijn bevredigend is en motiverend voor een goede taakuitoefening.
Deze laatste aspekten moeten echter weI als uitermate belangrijk worden

gezien, allereersL op grond van humane overwegingeÍrr rttaatr zeker ook om-

dat een verslechterde taakuitvoering van de operator door gebrek aan

satisfaktie en motivatie ernstige gevolgen kan hebben voor het technl-sch

systeem en (in een aantal gevallen) ook voor d.e omgeving. Ondanks de

verdergaande automatisering is de taak van de operator namelijk van

cruciaal belang bij de meeste geautomatiseerde technische systemen. ZíJn
taak is het om plotseling optredende storingen in het funktioneren van

het technisch systeem onder kontröIe Èe krijgen met zo min mogelijk
schade a;rn mensen, apparatuur etc. en met een zo gering mogelijk produk-

tieverlies. De operator draagt dan ook vaak een zware verantwoordelijk-
heid, omdaÈ produktieverlies en apparatuurschade meestal grote finan-
cièIe konsekwenties hebben. Verder speelt bij veel technische systemen

(b.v. kerncentrales, chemische procesindustrie) de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van de in en rondom het systeem aanr^rezige mensen een

grote ro1. In dit licht bezien is het van groot belang dat de taak van

de operator zo goed mogelijk voldoet aan de eisen die hieraan vanuit het

oogpunt van mensetijke mogelijkheden en behoeften gesteld kunnen worden.

Het hierna te beschrijven onderzoek is erop gericht na te gaan in hoe-

verre de thans plaatsvindende technologische ontwikkellngen in dit op-

zicht als gunstig of ongunstig beoordeeld kunnen worden. Dit is t,e meer

belangrijk omdat we kunnen verwachten dat dit type arbeidssituaties Ín
de toekomst relatief steeds meer zal gaan voorkomen als gevolg van de

mogelijkheden die door de zich onÈwikkelende technologie geboden worden

om allerlei produktiesysÈemen en administratieve systemen te auÈomatiseren.

Gefundeerde kennis over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de men-

selijke arbeidstaak is nodig om het mogelijk te maken dat bij het tech-
nisch ontwerp van dit soort systemen reeds in een vroeg stad.ium reke-
ning wordt gehouden meÈ de mensen die later het technisch systeem zul-
len gaan besturen.

Dit rapport is verder als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de technologische ont-
wikkelÍngen en de gevolgen di.e deze hebben voor de mate van automati-
sering van stuur- en regeltaken in procesbeheersingssystemen en admi-



nÍstratierre comPutersysteoen.

In hoofdstuk 3 wordt J.ngegaan op de verschÍIlende gedachtengangen achter

het taakontwerp bLj stuur- en re§JeLtaken.

In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het uitgevoerde onderzoek beschreven'

Iloofdstuk 5 gaat over de resultaten van het onderzoek. In hoof,dstuk 6

worden de konsekwenties ten aanzien van het ontweÏP van geautomatiseer-

de systemen beschreven.

Ëoofdstuk 7 tensl,otte bevat een sëunenvattj-ng, konklusies en perspektief.



2.

-7-

TECHNOLOGIE EN AUTOMATISERING

Zoals in de inleiding is uiteengezet hebben technologische ontwikke-
Iingen een grote invloed gehad op het ontstaan en de verdere ontwikke-
ring van d.e arbeidssituaties die in dit rapport aan de orde zijn. rn
het bijzonder gaat het hier om ontwikkelingen op het gebied van de elek-
tronika, waarbij de ontdekking van de transistor vrak na de oorrog ars
een belangrijke mijlpaal kan worden beschouwd. De relatief autonome

ontwikkeling van dit vakgebied heeft veel impulsen gegeven aan de auto-
matisering. Het beschikbaar komen van steeds kleinere elektronische
komponenten met steeds meer mogelijkheden heeft geteid tot de ontwikke-
Iing van complexe samengestelde informatieverwerkende systemen. De snel
verbeterende prestatie/kostprijs verhouding van de harfgeleiders (in
tien jaar een faktor 105) speelt bij het ontwikkeren van deze toepas-
singen een belangrijke ro1 (zie voor een overzicht van deze ontwikke-
lingen Àbelson & Harnmond, 1977). We gaan nu iets dieper in op de auto-
matisering die als gevolg hiervan mogelijk is geworden.

2.t Automatisering

Niet altijd is even duj-delijk wat nu precies onder automatisering van

technische systemen verstaan moet worden. Gesteld kan worden dat ge-

automatiseerde technische systemen een aantal gemeenschappelijke ken-
merken hebben:

mechanisering, dat wil zeggen energie nodig voor transporÈ of
produktie wordt door machines geleverdi
centrale informatiepresentatie (elektronj-sch, hydraulisch, pneu-

matisch) met betrekking tot het verleden, heden en soms toekomst

van het technisch systeem vindt plaats via een interface (waar-

nemingspaneel);

central-e bediening ( elektronisch, hydraulisch, pneumatisch) via
hetzelfde interface (bedieningspaneel) ;

direkte beÍnvloed.ing door de menselijke taakuitvoerder van de ge-

regelde variaberen ofwel de mogerijkheÍd d.e ingesterde normwaarden

(setpoints) van het automatisch regelsysteem te veranderen.

Deze aspekten komen vaak in verschillende vonnen in kombinatie met eI-
kaar voor, zodaL onder de benaming tgeautomatiseerdt systeem zeer ver-
schillende typen technisehe systemen kunnen valren, bijvoorbeeld een

chemisch proces en een auto.
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2. r - r B9g9t9t-y99r-es!983!rlertlg

Automatisering van produktieprocessen en transportsystemen wordt door-

gevoerd om verschillende redenen. In het rapport "Automatiseringl" van

de CoP-SEn (1968) worden de volgende genoemd:

- opheffj-ng van tekort aan arbeidskrachten, r^raaronder tekorten ten

gevolge van monotone, ongeregelde, zware of vuile arbeid;

- de loon- en kostenfaktor;

- een betere verwerking van de informatiestroom;

- een betere beheersing van het produktieproces;

- verbetering van de interne organisatie;

- vergroting van de produktie;

- verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Hoewel in deze opsomming de verbetering van de arbeidsomstandigheden

wordt genoemd, kan we1 gesteld worden dat beslissingen omtrent auto-

matiserÍnsJ voornamelijk genomen worden op grond van ekonomische en

technische motieven. Hierbij is de mate van automatlseri-ng dan vaak

weer afhankelijk van de technische mogelijkheden.

2.t.2 Effekte4 van automatiserllg

Evenals andere technologische ontwikkelingen heeft de verdergaande au-

tomatisering in de toop der Jaren diepgaande effekten gehad op aller-

Iei aspekten van de samenleving. Naast posi.tieve effekten ziJn hier

ook negatief te waarderen effekten te onderscheiden-

Het inzicht in deze effekten geeft momenteel aanleidlng tot het zoeken

naar mogelijkheden voor maatschappelijke beoordeling (aspektenonder-

zoek, technology assessment zoals biJv. Terlouw €.ër I 1976) en beheer-

sing van technclogische ontwikkelingen op aller1ei terreinen aan de

hand van andere dan alleen financieel-ekonomische kriteria (milieupro-

blematiek, afvalproblemen bij gebruik van kernenergie e.d.).

Wanneer vre ons nu tot de effekten van a.utomatisering beperken, dan

kunnen we die op verschillende niveaus bekijken:

- y33!iglepertlrvees

Een van de belangrijkste diskussiepunten betreft hier het effekt

van automaÈisering op de arbeidsmarkt zowel in kwantitatieve als

in kwalitatieve zin. Bij het eerste punt gaat het erom of de even-

tuele afname van de werkqelegenheid in de sektor waar de automa-
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tisering plaatsvindt voldoende wordt gekompenseerd door de even-

tuele toename van de werkgelegenheid in andere sektoren, zoars de

automati s eringsindustri e .

rn kwaritatieve zin is er het probleem van de aansruiting van het
niveau en de inhoud van de nieuw ontstane funkties op het steeds
stijgende opreidingsniveau van de potentiëIe werknemers. ook moet

hierbij rekening worden gehouden met veranderende waardenoriënta-
ties ten opzichte van arbeid in de maatschappij die ertoe leiden
dat steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de

arbeid in de zín van mogelijkheden voor eigen verantwoorderÍjkheid,
zelfstandigheid en ontplooiing.

Es9=r€:l1y9es

Invoering van automatisering in een bedrijf heeft doorgaans belang-
rijke konsekwenties voor de organisatie. Vaak is zelfs van een

komplete reorganisatie sprake. AIs gevolg van de automatisering
vaIlen bepaalde funkties wegr terwijr nieuwe ontsÈaan (bijv. meer

computerprogrammeurs of onderhoudspersoneel bij een afname van

direkt produktieve arbeidskrachten) waaraan andere eisen gesteld
worden in termen van opleiding en ervaring.
Een ander belangrijk gevolg is vaak de invoering van de één of an-

dere vorm van kontinudienst teneinde de vaak kostbare investeringen
renda-be1 te maken.

- Niveau van de arbeidstaak

Als gerzolg van automatisering is een bepaalde kategorie taken ont-
staan, namelijk die taken waarbij het geautomatiseerde systeem ge-
stuurd en geregeld wordt. Dergelijke taken vertonen onderling gro-
te overeenkomsten, ook aI worden zij in geheel verschill-ende typen
technische systemen uitgevoerd. Het hier beschreven onderzoek richt
zich op deze kategorie taken en de problemen die zich hierbij voor-
doen.

2-t.3 uglssluEg-elger:-91-r9gel!e!9!

Aan de hand van onderstaand schema (figuur 2.1) zal de algemene struk-
tuur van de stuur- en regeltaak worden aangegeven.

Zoals gezegd bestaat de taak van de operator(s) erin, een complex min of
meer geautomatiseerd technisch systeem in een gewenste toestand te hou-
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den dan wel daar naartoe te brengen.

Figuur 2.1 Model van stuur- en regeltaken

lnteÍface
(paneel)

Dit geschiedt aan de hand van informatie (1) die afkomstig is uit het

technisch systeem en die de operator(s) via een interface (raakvlak tus-

sen mens en machine, meestal in de vorm van een paneel) wordt gepresen-

teerd, ten einde deze infonnatie met de normwaarde te kunnen vergeliJ-

ken (2). Via ditzelfde interface kunnen ook bedieningshandelingen wor-

den uitgevoerd (3 of 4). Afhankelijk van de automatiseringsgraad ver-

Ioopt een kleiner of groter deel van de regeling automatisch, d.w.z.

zonder tussenkomst van de taakuitvoerder (1, 5 en 6).

De regelhandelingen van de operator kunnen direkt in het systeem ingriJ-

pen (eventueel via veldoperators) (3) of ook weer via de automaat ver-

Iopen (setpointregeling) (4). We moeten ons hierbÍJ realiseren dat een

dergelijk mens-machine-systeem is ingepast in een organisatiestruktuur

van waaruit invloeden op de operator (s) werkzaam zijn (bijv. door be-

drijfsleiding gewenste verandering van produktkwaliteit en/of -sElmen-

stelling). Verder staat het technisch systeem vaak onder invloed van

de omgevÍng (bijv. weersomstandigheden bij een transportsysteem) en is

het ook in een aantal gevallen gekoppeld aan andere technische systemen

(bijv. energiecentrales op het landelijk koppelnet), waardoor eveneens

beinvloeding van buitenaf kan optreden.

èElivi!ei!:l -vcl -9e-eEerelerl e )

Gegeven deze algemene struktuur zullen nu eerst de verschillende aktivi-

teiten van de taakuitvoerder nader worden besproken. In de meeste geau-

tomatiseerde technische systemen wordt een aanzienlijke hoeveelheid

tijd besteed door de operator aan ae beUAking van het systeem. Dit kan

in meer of minder aktieve vorm plaatsvinden, bijvoorbeeld aktief de

verschillende meters in de gaten houden, respektievelijk slechts rea-

geren op bepaalde alarmsignalen.
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Mede afhankelijk van de automatiseringsgraad wordt een zekere hoeveel-
heid tijd besÈeed aan bedíeningeaktioiteiten. Het kan hier gaan om bij-
sÈellingen aan het produktieproces alsook om reakties op storingssitua-
Èies.

Vaak wordt een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan korrurunikatie-
akthsiteiten. VrIe kunnen hierbij een onderscheid maken tussen overleg met

kollega-operators of de ploegchef enerzijds en zogenaamde indirekte re-
geling van het systeem door middel van opdrachten aan veldoperators an-
derzijds. In sommige gevallen (luchtverkeersleiding) wordt het systeem

direkt door middel van kommunikatie gestuurd.
Tenslotte is er een aantal aktiviteiten dÍe samengevat kunnen worden als
gericht op de toekomstige effektioiteit van het systeem, zoals admini-
sÈratie en onderhoud van het systeem.

Procestoestanden

De tijdsbesteding van de operator(s) zal in de loop van d.e tijd fluktu-
eren mede onder invloed van de toesÈand waarin het systeem of proces

zich bevindt. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen t.eL opsta?ten
of in bedrijfnemen van het systeem, lneL afregeLen of uit bedrijfnemen,
normaal bedrijf of stationqLr procesoe?Loop en storíngssituaties, lrf-
hankelijk van het type proces en de automatiseringsgraad zal ieder sy-
steem een karakteristiek beeld vertonen wat betreft de onderlinge af-
wisselÍng van deze procestoestanden.

2.2 Ontwikkelingen meÈ betrekking tot stuur- en regelÈa-
keni niveaus van automatisering

Gegeven de algemene kenmerken van stuur- en regeltaken, zoals die in het
voorgaande zijn aangegeven, is er ook sprake van veranderingen die diÈ

doort taken als gevolg van technologische ontwikkelingen ondergaan. Een

begrip dat in dit verband vaak gehanteerd wordt is de automatiserings-
graad. Op de precieze betekenis hiervan zullen we hier niet ingaan,
maar vanuit de menselijke arbeidstaak gezien kunnen we het opvatten als
een begrip dat aangeeft in welke mate de regeling van het systeem aan

de operator dan wel aan de automaat is overgelaten.
Verdergaande automatisering (verhoging van de automatiserÍngsgraad)
houdt dus in dat de regeling in sterkere mate aan de automaat wordt
overgelaten, wat in principe betekent dat er minder regelaktiviteiten
overblijven voor de operator. Vaak is een dergelijk effekt niet zo dui-
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delijk omdat systemen in een aantal gevallen niet alleen hoger geauto-

matiseerd worden, maar tegelijkertijd ook complexer en grootschaliger

zí1n, waardoor weer extra, eventueel andersoortig werk voor de operator

kan ontstaan. Niettemin zien \^/e de automatiseringsgraad als een belang-

rijke ingang om de effekten van technologische ontwikkelingen op stuur-

en regeltaken na te gaan. Hiertoe is het noodzakelijk om de te onder-

zoeken arbeidssituaties op hun automatiseringsgraad te kunnen indelen.

In de literatuur is vrij veel onderzoek bekend dat zich heeft bezigge-

houden met het ontwikkelen van schalen t.a.v. de automatiseringsgraad.

Amber & Amber (1958) onderscheidden zes niveaus van automatisering bij

hun "Anatomische Ies", hTaarvan de onderste drie tot de groep mechanise-

rínq zj-Sn te reken. Bright (1958) stelde een meeï gedetailleerde 17-

punts schaal samen. Voor beide voorbeelden geldt echter dat ze zijn opge-

steld voor het werken door één operator aan één machine. Kern & Schu-

mann (1970) zijn een stap verder gegaan en hebben het niveau van auto-

matisering onderverdeeld in een viJftal aspekten, die vervolgens e1k

een eigen schaalverdeling ten aanzien van de automatisering hebben; dit

Ís dus een meer-dimenslonele benadering. Rijnsdorp (t979) komt tensl,ot-

te dot een 7-tal dimensies die hij aan het niveau van automatisering

onderscheidt, afhankelijk van de verschillende subsystemen en deelpro-

cessen in het totale mens-machine-systeem. Eén en ander wordt dan gede-

finieerd ats funktie van de fase van het ontwerpproces \^Iaarin een be-

slissing t.a.v. een dimensie moet worden l1enomen. De genoemde studies

geven alle te gedetailleerde instrumenten om voor ons onderzoek gebruikt

te kunnen worden, doch zijn steeds op hetzelfde uitgangspunt gebaseerd,

namelijk de taakverdeling tussen mens en technisch systeem. Ííij sluiten

hierbij aan door de taakuitvoering van de operator a|s uitgangspunt te

nemen en na te gaan in hoeverre aktiviteiten met betrekking tot de re-

geling en sturing van het technisch systeem door de operator, dan wel

door het regeltechnisch systeem (de automaat) plaats vi-ndt. Wij maken

dan onderscheid tussen drie niveaus van automatisering, nameliJk:

Figuur 2.2 Niveau Ir MutueLe regeling

STORINGEN

normwaarde output
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De operator is direkÈ ingeschakeld bij de regeling en is volledig opge-

nomen in de gesloten regelkring. Deze voten vErn inschakelÍng van de ope-

rator wordt in het algemeen manuele regeling genoemd.

Bepaalde regelakties worden door de operator verricht, doch andere in-
grepen worden door een automaat verricht.
Zowel de operator als de automaat krijgen informati-e uit het technisch
systeem, aangezien de automaat voor de operator ook een informatiever-
werkende funktie heeft. De operator kan de ingestelde waarden (setpoints)
van de automaat instellen.
Deze vorm van regeling noemt men vaak automatische regeling.
We kunnen hierbij onderscheid maken tussen situaties waarbij het groot-
ste deel van de regeli-ng nog direkt verloopt (niveau IIa) en situaties
waarbij het grootste deel van de regeling via de automaat verloopt (ni-
veau IIb).

Het technisch systeem wordt nu volledig door de automaat geregeld,

waarbij de operator een bewakende funktie heeft. Als de operator het
nodig acht kan hij in de regeling ingrijpen door de setpoints van de

automaat te wij zLgen. Deze vorm van regeling noemt men aktieDe svper-

viserende regeling. De operator maakt niet meer kontinu deel uit van

de gesloten regelkring.
Bij een andere vorm van superviserende regeling wordt het inschakel-en

van de operator in de regeling niet door de operator zelf bepaald., doch

geeft de automaat een sËoringsmelding in geval dat nodig is. De taak

van de operator is hierbij beperkt tot het ingrijpen in de regeling bij

Figuur 2.3 Niveau rtl fnschakeling informatieoenerkend systeem

output
operator

Figuur 2.4 Niveau ÍÍI. Slq)ensiserende ?egeling

normwaarde
operator INFORMATIE-

SYSTEEM/AUTOMAAT
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deze storingssituaties. Deze vorm van regeling noemen wij passieue

superviserende regeling.

2.3 Achtgrliggende technologische ontwikkelingen

Voordat r^re nu overgaan tot de gevalbeschrijvingen behorend bij de ver-
schillende niveaus van auÈomatisering, zullen eerst de technologische

ontwikkelingen die hebben geleid tot deze niveaus van automatisering

nader besproken worden. Het is hierbij van belang een onderscheid te
maken tussen twee typen technische systemen waarbij stuur- en regelta-
ken voorkomen. De ontwikkelingen met betrekking tot deze twee typen zijn
in grote lijnen analoog, doch de effekten op de automatiseringsgraad

zijn verschillend. De twee typen kunnen als volgt worden aangeduid.

ïn de eerste plaats heeft het beschikbaar komen van de infomatiever-
werkende systemen geleid tot het toepassen hiervan bij de beheersing

van industrièIe produktiesystemen, verkeerssystemen en dergelijke. fn

het vervolg zullen wij in dit kader spreken van pvocesbeheev'singssA-

stemen, In de tweede plaats zijn de samengestelde informatieverwerken-

de systemen een eigen ro1 gaan spelen en we1 aLs a&m)nístratieoe conr

putersgstemen. BeÍde soorten technische systemen hebben met betrekking
Èot het funktioneren van de taakuj-tvoerder veel gemeenschappelijke as-

pekten.

2.3.t !rggs:!e!99rsitg:eY:!989!

Aan procesbeheersingssystemen kunnen in het algemeen een drietal aspek-

ten onderscheiden worden. De te regelen grootheden moeten middels op-

nemers gemeten worden, welke tnformatie na Uent)erkt te zÍjn aI of niet
aanleiding geeft om te 

"egelen, 
dat wil zëggen 1n het procesverloop 1n

te grijpen. De ontwikkeling van de elektronika heeft voor a1 deze as-

pekten Ín de loop der jaren konsekwenties gehad. Naast feitelijke ver-

anderingen in de meet- en regelapparatuur is ook de organisatie van de-

ze apparatuur en daarmee het interface voor de operator in belangriJke

mate gewÍ)zLgd.. Een aantal trends op dit gebied is in figuur 2.5 aange-

geven.
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Figuur 2.5 De ontwikkeling van procesbeheersingssystemen

t)oit d""1 ve het schema wordt in hoofdstuk 7 besproken onder toekomstige ontwikkelingen.

De samenhang tussen de verschillende in het figuur gescheÈste E,echnolo-

gische ontwikkelingen is vrij sterk. Zo ontstond door het beschikbaar

komen van moderne meet- en regeltechnische apparaÈuur de mogelijkheid
de informatie-presentatie, -verwerking en bediening van het systeem

steeds verder te centraliseren (Evans, 1977 i Ernst, 1978 en Broekhuis,

L979). Miniaturisering van de instrumenten heeft geleid tot de mogelijk-
heid de interfaces van complexe mens-machine-systemen terug te brengen

tot kleine consoles welke uitgerust zijn met één of meer beeldschermen

die meestal in kombinatie met één of meer alfanumerieke toetsenborden

worden toegepast (zie bijv. Kortlandt, 1979).

Met betrekking tot de te beheersen technische systemen zelf kan worden

vastgesteld dat de betere beheersbaarheÍd schaalvergroting heeft moge-

Iijk gemaakt, in het algemeen gepaard gaande met een toename van de com-

plexiteit van deze systemen. Daarmee is de afstand tussen de operators
en het te regelen pïoces zowel letterlijk a1s figuurlijk groter gehror-

den.

Irvseg: -vil-eslggelr:ssilg
In het bovenstaande is aangegeven dat de technologie mogel-Íjkheden biedt
welke een verregaande graad van auÈomatisering tot gevolg kunnen hebben.

Vanuit de taak van de operator geredeneerd is er dan ook een tendens te
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onderkennen van het toepassen van manuele regeling in de vijftiger ja-

ren, via het inschakelen van informatieverwerkende systemen in de zes-

tiger jaren naar de toepassing van superviserende regeling in de zeven-

tiger jaren. De relaties tussen technologische mogelijkheden aan de ene

kant en de te kiezen struktuur van het mens-machine-systeem, i.c. de

automatiserj-ngsgraad aan de andere kant liggen niet op voorhand vast.
De automatiseringsgraad is daarvoor te veel afhankelijk van onder andere

produktietechnische, procestechnische en ekonomische karakteristieken
van elke bedrijfssituatie afzonderlijk (Rijnsdorp, 1979). De toepassing

van geavanceerde apparatuur zoals procescomputers hoeft niet tegelijker-
tijd een hoge automatiseringsgraad te betekenen. De keuze van de struk-
tuur van het mens-machine-systeem, en daarmee de graad van automatise-

ring, wordt niet volledig bepaald door de keuze van de apparatuur.

Anno 1980 kan men dan ook bij de procesbeheersingssystemen verschillen-

de graden van automatisering tegenkomen. Een steekproef bij deze groep

systemen beslaat in feite alIe niveaus van automatisering, zoals figuur

2.6 Laat- zien.

Figuur 2.6 Tijdsschaal met verschillende mogelijke niveaus van auto-
matisering

niveau van
arltomatisering

superviserende
reqeli
inschakeling informatie
verwerkend systeem
manuele regeling

1 950 r970 ri'id+

2. 3.2 AdministrSllgyg_ggEPgleI:Yg!989!

De ontwikkeling van de grote administratieve computersystemen vertoont

grote overeenkomst met die van de procesbeheersingssystemen welke in

paragraaf 2.3.L is geschetst. Dit is niet verhTonderlijk omdat aan de

basis van deze ontwikkeling eveneens de vooruitgang van de elektronika

heeft gestaan (zie bijvoorbeeld Davis, Lg77 en Balderston e.a., t977)

Het, uiteindelijk resultaat is echter verschillend, hetgeen zich het

beste als volgt laat illustreren.
Een computer bestaat sÈeeds uit de volgende onderdelen:

lrv

1980
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- centrale verwerkingseenheid: hierin vindt de feitelljke verwerking

van informatie plaats;
- geheugen: hierin wordt info:matie voor kortere dan wel langere tÍjd

opgeslagen;

- in- en uitvoerorganen: met deze randapparatuur wordt de verbinding
tussen de centrale verwerkingseenheid en het geheugen enerzijds,
met de buitenwereld anderzijds verzorgd.

Bij de meet- en regeltechnische apparatuur en de procescomputers wordt
in het algemeen een belangrijke funktj-e vervuld door de centrale ver-
werkingseenheid, welke de regelal§orithnes uitvoert. Bij de grote admi-

nistratieve computersystemen zoals die tegenwoordig in gebruik zijn
vormt de externe geheugenruimte, en daarmee de mogelijkheid tot data-
opslag, een uiterst belangrijke funktie. In wezen lag hier bij oudere

administratieve systemen vaak de bottle-neck. De belangrijkste trends
in deze ontwikkeling zijn in figuur 2.1 aangegeven.

Figuur 2.7 De ontwikkeling van administratieve computersystemen
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de administratieve computer-

toegenomen. Dergelijke grote
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arhinistratieve computersystemen werden echter pas rendabel door het

beschikbaar komen van de moderne elektronische komponenten, waardoor

minder soldeerverbindingen nodig zijn en de betrouwbaarheid met sprongen

is gestegen. De cyclustijden van de centrale verwerkingseenheden (CPU's)

en de toegangstijden van de geheugeneenheden zijn ten opzichte van eer-

dere generaties computers geweldig verminderd. Tegenwoordig bestaat de

mogelijkheid deze verwerkingstijden efficiënter te gebruiken door meer-

dere programma's (multi-programming) en meerdere gebruikers (time-sha-

ring) naast elkaar toegang te verschaffen tot de centrale verwerkings-

eenheid.

3ty9399 -Y3l -39!9s3!§ ::tlg
Ondanks de grote technische verschillen tussen de computersystemen van

de verschillende generatj-es, zijn de konsekwenties hiervan voor het

funktioneren van de mens in het systeem relatief gering geweest. De wij-

ze van verwerken van de databestanden (jobs) met deze grote systemen ge-

beurt in het algemeen batch-matig, waarbij de console-operator (van

achter een beeldscherm en een alfanumeriek toetsenbord) de Jobs moet

inpassen in de beschikbare ruimte van de centrale verwerkingseenheJ-d.

Víat de automatiseringsgraad betreft kan gesteld worden dat de struktuur

van het systeem, bezien vanuÍt het funktioneren van de mens daarinr Ín

grote lijnen overeenkomt met automatiserlngsgraad IIa (inschakeling in-

formatieverwerkend systeem, grootsÈe deel van de regeling verloopt di-

rekt), zoals beschreven in paragraaf 2.2.

Een belangrijk verschil met de eerder beschreven procesbeheersingssy-

stemen is dus dat ondanks de verdergaande technologische ontwikkelingen

met betrekking tot computersystemen, de taak van de operator nauweliJks

op een hoger niveau van automatisering is gekomen. Gezien het feit dat

de systemen wel grootschallger en complexer zijn geworden, kunnen we

verwachten dat hierdoor de taak van de operator zhtaarder is geworden'

Immers er heeft veel minder kompensatie plaatsgevonden ín de zin daÈ

bepaalde deeltaken door apparatuur zijn overgenomen t zoaLs dat bij de

procesbeheeringssystemen het geval is.

Sanenuattend gezíen hebben we in diÈ hoofdstuk een korte ui-teenzetting

gegeven van wat lrre onder automatisering van technische systemen verstaan'

Een algemeen model is gepresenteerd van stuur- en regeltaken in dit'

soort technische systemen, terwijl dit tevens is gespecificeerd voor
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verschiLLende niveauE van autouatlserl,ng. Er Ls onderscheld geuaakt

tussen twee kategorieën technLsche systemen dÍe Ln dit rapport aan de

orde komen, nI. procesbeheersingssystenen (autonatiseringsgraad I, If
of III) en ar{minLstratieve computersystemen (all-een automatiseringsgraad
If). Voor belde tlpen technische systemen zijn de achtertLggende tech-
nologische ontwikkelingen besproken en schematlsch treergegeven.
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TAAKONTVíERP

Voordat nu op meer systematische wijze wordÈ ingegaan op effekten van

verschillende niveaus van automatisering zal eerst in grote lijnen wor-

den aangegeven volgens wat voor gedachtengang (ontwerpfilosofie) derge-

lijke arbeidssituaties tot stand komen. Eerst zal hierbij worden inge-
gaan op meer algemene principes van taakontwerp.

Beschouwingen over de ontwikkelingen in het denken over principes van

taak- en organisatie-ontwerp beginnen vaak met een uiteenzetLing van

de beginselen van het zogenaamde 'scientific managemenÈ' geformuleerd

door F.Ví. Taylor in het begÍn van deze eeuw (Taylor , lg!1). Volgens

deze principes moet gestreefd worden naar zo min mogelijk benodigde

vaardj-qheid voor de taakuitvoering, zo kottu mogelijke leertijd, zo min

mogelijk verschillende handelingen in één taak e.d. Deze uitgangspunten

sloten goed aan bij de technologische ontwikkeling die toen in volle
gang h/as, n.1. de mechanisering van produktieprocessen. Mensen fungeren

in deze gedachtengang vaak geÍsoleerd van elkaar a1s verlengstukken van

de machÍnes, zij worden niet gemotiveerd door de inhoud van het werk,

maar door de hoogte van het loon en andere arbeidsvoor:vraarden. De ar-
beid is kort-cyclisch, repetitief en monotoon en wordt bepaald door de

gekozen technologie, waarbij optimatisering naar technisch-ekonomische

kriteria centraal staat. Vanuit verschillende invalshoeken is sindsdien

verzet gerezen tegen de verwaarlozing die op deze manier optrad van in-
dividueel-psychologische behoeften aan zinvolle en uitdagende arbeid en

van de behoeften aan sociaal kontakt en samenwerking.

De belangrijkste hiervan is de sociotechnische systeernbenadering, in de

vijftiger en zestiger jaren ontwikkeld aan het Tavistock Institute for

Hr:nan Relations in Londenr vërÍr waaruit gestreefd wordt naar een gezamen-

Iijke optimalisering van het technisch èn het sociale systeem (Trist

€.à.r 1963). Eisen die aan de taak gesteld worden zí1nz variatie van ta-

ken in één pakket, een zinvolle onderlinge samenhang tussen de taakele-

menten, de mogelijkheid om zelf normen te stellen voor kwantiteit en

kwaliteit van de produktie en een voldoende terugkoppeling van resul-

taten, aanwezigheid in het pakket van ondersteunende en voorbereidende

taken e.d. Deze eisen zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat mensen

in hun werk behoefte hebben aan een zekere mate van uitdaging, de moge-

lijkheid zich in het werk te ontwikkelen, enige hoeveelheid autonomie,

een zekere mate van sociale kontakten, erkenning in de werksituatie e.d.

Dit alles geldt voor individuele taken, doch als ideaal wordt in deze
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benadering gezien het uitvoeren van groepstaken door zogenaamde auto-
nome werkgroepen, waarin de groepsleden een grote mate van lnspraak heb-

ben, het werk zelf onderling kunnen verdelen t zelf kwaliteiÈskontröle
uitoefenen e.d.
fn deze opvatting moet er vanuit de technologie naar gestreefd worden

een werkorganisatie in de vorm van autonome groepen mogelijk te maken.

De technologie dikteert hier dus niet de inhoud van het werk, maar er
is sprake van een afstenrning van teclu:isch en sociaal systeem op elkaar.
O.a. op basÍs van dit soort uitgangspunten is de laatste jaren in tal
van l-anden een groot aantal werkstruktureringsproJekten uitgevoerd,
waarin naast organisatievormen, gebaseerd op autonome groepen, geëxpe-

rimenteerd is met:

- taakverruiming en taakvergroting; deze benaderÍng houdt in dat

door herstrukturering van taken verschillende taken worden samen-

gevoegd, waardoor vergroting van het taakdomein ontstaat;
- taakverrijking: het uitbreiden van de taak met taakelementen uit

hogere niveaus van de organisatie, zoals planning, kontr6le en

beheer;

- taakroulatie: waaronder wordt verstaan het rouleren van de werk-

nemeïs over verschillende, gelijkwaardige taken.

Experimenten gebaseerd op deze principes hebben zich vooral gericht op

gemechaniseerde arbeidssituaties, waar de problemen door het montone,

gefraktioneerde karakter van het werk het meest urgent leken; voorbeel-

den zijn te vinden in b.v. Davis & Cherns (1975).

Niettemin bestrijken deze experimenten slechts een klein deel van dit
type arbeidssituaties en gesteld kan worden dat het merendeel van deze

siÈuaties nog grotendeels is opgezet volgens de d.oor Taylor ontwikkel-
de principes.
Hoe staat het nu met de ontwerpfilosofie bij stuur- en regeltaken?

Allereerst zullen we ingaan op aspekten van de taakinhoud en de orga-
nisatie. ook zal het een en ander gezegd worden over de ergonomische

aspekten en de fysieke arbeidsomstandigheden bij stuur- en regeltaken.

3.1 T aak i- nhoud

Met behulp van het onderzoek kunnen r^re nagaan in hoeverre dit soort ar-
beidssituaties voldoen aan de zojuist vermelde sociotechnische ontwerp-
principes. De automatiseringsgraad van het systeem lijkt hier een be-

langrijke faktor te zijn. lVanneer we het proces van mechanÍsering nu
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even vergelijken met dat van automatiseringr dan kan in algemene zin
gezegd worden, dat de mechanisering de mens ontlastte van het leveren

van de benodigde fysieke energie voor het verrichten van arbeid. De

ontwikkeling van de automatisering heeft van de mens steeds meer ook de

mentale inspanning (het verwerken van informatie en het nemen van be-

slissj-ngen) overgenomen, nodig om een geÍntegreerd funktioneren van het

technisch systeem mogelijk te maken.

In de praktijk zien we dan ook dat in vergevorderde stadia van automa-

tisering de taak van de mens grotendeels beperkt is tot het eenmal5-g

inschakelen van het systeem en vervolgens het op passieve wijze bewaken

van het procesverloop (superviserende regeling). Afhankelijk van de

aard van het procesverloop en het zelf-kotrigerend vermogen van het

systeem is vaker of minder vaak ingrijpen van de operator dan nog nodig

bij afwijkingen in het proces. In minder vergevorderde stadia van auto-

matisering zí1n om technische en,/of ekonomische redenen niet aIIe taken

geautomatiseerd, zodat de regeling van het systeem voor een deel aan de

operator wordt overgelaten. Ook bij hooggeautomatiseerde systemen geldt,

dit in een aantal gevallen voor het opstarten en uit bedrijf nemen van

het systeem, waarbij de automaat veelal een ondergeschikte rol vervult.
In het algemeen kunnen we dus spreken van een Èaakverdeling tussen de

mens en het technisch systeem, waarbij in hogere stadia van automatise-

ring relatief meer taken van de mens zijn overgenomen.

Deze toewijzing van taken aan de mens en aan het technisch systeem (taak-

allokatie) vindt plaats tijdens het ontwerPproces van het technisch sy-

steem.

Onze veronderstelling isr dat bij een dergelijk ontwerpproces overwegin-

gen met betrekking tot de zinvolheid en aantrekkelijkheid van de taak

voor de operator een relatief geringe rol spelen. De taakverdeling tus-

sen mens en machine wordt voornamelijk gebaseerd op de verschillen in

vaardigheden die men aan mensen respektievelijk aan informatieverwerken-

de apparatuur toekent. Dit blijkt ook uit de literatuur, waarin door di-

verse auteurs op dit punt vergelijkende lijsten worden vermeld (Fritts,

1951 en Coburn, lg73). Mensen lijken de bestaande machines te overtref-

fen in hun mogelijkheid om:

- te improviseren en flexibele procedures te gebruiken;

- signalen te ontdekken temidden van ruisi

- ongehrone of onverwachte signalen op te merken;

- komplexe patronen in wisselende omstandigheden te herkennen;
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- induktief te redeneren, te generaliseren en principes toe te pas-

sen i

- een oordeel te vormen;

- koncepten te ontwikkelen en methoden te kreëren.

De bestaande machines lijken echter de mens te overtreffen in hun ver-
mogen om:

- snel op meetsignalen te reageren (control signalen);

- repeterende en routinehandelingen uit te voeren;

- snelle berekeningen te maken;

- vele verschillende funkties gelijktijdig te vervullen;
- grote hoeveelheden informatie voor korte of lange tijd op te slaan.

Deze verschillen in eigenschappen spelen een belangrijke rol in het ge-

val zich storingen hebben voorgegaan. Taken welke tijdens de normal-e

gang van zaken aan de machine zijn toebedeeld, kunnen dan veela1 beter
door de mens worden waargenomen. Juist door zaken als zijn improviserend

vermogen en zijn kreatief denken zal hij storingen in vele gevallen snel-
ler en efficiënter kunnen verhelpen.

De manier waarop volgens deze gedachtengang een beroep wordt gedaan op

menselijke vaardigheden, lijkt op het eerste gezicht niet onaantrekke-

fijk. De routinehandelingen worden aan de machine overgelaten, terwijl
de mens het kreatieve, improviserende deel van de aktiviteiten voor zijn
rekening neemt. Zeker in vergelijking met de eerder besproken gemecha-

niseerde arbeidssÍtuaties lijken op deze manier een aantal problemen op-

gelost. Er is niet meer sprake van kleine delen van het produktieproces

die op een aantal van elkaar geisoleerde arbeidsplaatsen uitgevoerd wor-

den, maar van een geintegreerd proces dat vanuit een centraal punt be-

diend wordt.
Ook het kort-cyclische, repetitieve karakter van de arbeid is in veel

gevallen verdwenen, omdat vaak sprake is van kontinue processen of
batch-processen met een tamelijk lange cyclusduur.
In een aantal opzichten is duidelijk voldaan aan de eerder besproken

kriteria voor individuele taken uit de sociotechnische systeemtheorie.

Dit komt ook tot uiting in de literatuur over dit onderwerp uit de

vijftiger jaren en zestiger jaren.

A1 in 1956 beschrijven Mann & Hoffman enkele effekten van de toepassing

van automatisering. Deze studie, een der eerste op dit terrein, is in
een aantal opzichten nog aktueel te noemen. De auteurs vergelijken werk

en werkomstandigheden, alsook de opinies van werknemers hierover in een
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tweetal elektriciteitscentrales. Eén der centrales dateert uit t915,

de andere is pas enkele jaren operationeel. In technisch opzicht zijn

de verschillen ondermeer dat de nieuwe centrale is toegerust met gro-

tere, meer komplexe produktie-eenheden. Ook is er in vergelijking tot

de oudere centrale veel meer gebruik gemaakt van automatische regelap-

paratuur. De bediening en de bewaking van de systemen geschieden nu van-

uit één centrale ruimte. In vergelijking tot de oudere centrale zijn de

taakuitvoerders hier verantwoordelijk voor een groter deel van het sy-

steem. De van de taakuitvoerders in de nieuwe centrale verlangde sy-

steemkennis is dan ook navenant toegenomen.

De nieuwe centrale kan met aanzienlijk minder mensen toe. De toegepaste

technologie maakt het mogelijk vroegere specialistische funkties samen

te stellen. Ook wordÈ er besloÈen tot het invoeren van een geregelde

taakroulering. De ploegenstruktuur wordt sterk vereenvoudigd, het aan-

tal leidinggevende niveaus teruggebracht.

In vergelijking tot de oudere centrale vinden de mensen in de nieuwe

centrale hun werk interessanter en uitdagender. Ze vinden dat het in

belangrijke mate een beroep doet op hun vaardigheden. Over het algemeen

uiten ze dan ook een grotere tevredenheid over hun werk.

Bij beide centrales wordt gewerkt in volkontinudienst. Een vrij alge-

mene negatieve waardering ten aanzien hiervan wordt door de auteurs 9e-

konstateerd. Ook signaleert men problemen t.a.v. de fysieke gezondheid

en gezins- en overige sociale relaties.
Een soortgelijk beeld wat betreft werk en h,erkomstandigheden en opiníes

van werknemers hj.erover vinden we terug in een studie van Blauner (1964).

Zijn boek bevat ondermeer een verslag van een veldstudie in de chemische

procesindustrie .

Schaalgrootte, komptexiteitr de verfijndheid van de toegepaste regel-

apparatuur, €.d. zijn punten van technische overeenkomst van deze che-

mische fabriek met de energiecentrale. Ook hier is de taakuitvoering

erop gericht de kontinuproduktie zo ongestoord mogelijk te doen verlo-

pen. Geregeld overleg tussen de taakuitvoerder, als direkt verantwoor-

delijke voor het produkÈieproces, en zijn supervisoren is een normaal

bestanddeel van de taak geworden.

PosiÈief is men ondermeer in de waardering van de mogelijke eigen bij-

drage aan de produktkwaliteit en de systeemoperaties. Ook positief ge-

waardeerd r^rorden afwisseling en verscheidenheid van de werkzaamheden.

Iríel tekent Blauner aan dat het werk gekarakteriseerd wordt door betrek-

kelijk lange perioden van rust en korte perioden van koortsachtige ak-
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tiviteiten. Vooral tijdens nacht- en weekenddiensten kan (bij het uit-
blijven van storingen) dit weleens leiden tot een zekere monoÈonie en

verveling. Verder, hoewel ze slechts even aangesÈipt worden, liggen er
ook hier problemen op het vlak van de kontinudienst.
Deze beide qua aard meer beschrijvende studies bestrijken het tweede

deel der vijfÈiger jaren en het begin van de zestiger jaren. Het totaal-
beeld wat hieruit naar voren komt wat betreft de beleving en waardering
van werk en werkomstandigheden mag positief genoemd worden. Het werken

in kontinudienst moet hiervan uitgezonderd worden.

Voor de Nederlandse situatÍe kan uit deze tijd nog het werk van Bren-
ninkmeyer (7964) genoemd worden, die werksituaties in chemische fabrie-
ken met verschj-llende graden van automatisering onderzocht. Ook hij komt

toÈ een tamelijk optimistische konklusie waar het de effekten van ver-
dergaande automatisering op de inhoud van het werk betreft. Niettemin
wordt ook door hem het mogelijke toekomstige gevaar van taakuitholling
(passieve bewakingstaken) gesignaleerd bij verdergaande automatisering.
De hier genoemde studies geven een relatief gunstig beeld te zien van

geautomaÈiseerde taaksituaties wanneer deze vergeleken worden met eer-
dere stadÍa van automaÈisering of met gemechaniseerde taaksituatj-es
(lopende band). tíe kunnen ons afvragen of dit ook tegenwoordig nog zo

is.
Opgemerkt dient dan te worden dat sinds de tijd waarin de besproken

studies werden uitgevoerd de technologische ontwikkelingen zich in ster-
ke mate hebben voortgezet. Verdergaande schaalvergroting, toename van

komplexiteit, centralisatie en computerisatie hebben ertoe geleid dat
de taaksituatie in bijvoorbeeld een moderne chemische fabriek aanzien-

lijk veranderd is ten opzichte van de 15 tot 20 laar geleden in de hier-
boven aangehaalde studies onderzochte taaksituaties.
De uitspraken en beoordelingen uit deze studies zijn in hun algemeenheid

dan ook niet meer geldig voor de huidige situatie.
Zo kunnen we konstateren, dat bij moderne hooggeautomatiseerde systemen

het aantal malen dat een beroep moet worden gedaan op de menselijke kre-
aitiviteit en het improvisatievermogen uiterst gering is. Het is immers

in het belang van een goed funktioneren van het proces dat er zo min

mogelijk stortingen en abnormale situatj-es voorkomen.

Het probleem is hier dat lange perioden van inaktiviteit afgewisseld
worden door korte perioden van plotselinge zeer intense aktiviteit (Van

Droffelaar, t974). Een dergelijke onevenwichtige taakstruktuur kan ge-
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volgen hebben voor de taakuitvoerder in Èermen van vervreemding van het

werk door de lange perioden van leegloop, terwijl ook stress- of span-

ningsverschijnselen verhracht mogen worden aIs gevolg van de onzekerheid

die bestaat ten aanzien van het optreden van storingen en het risico

dat daarbij aanwezig is. Bij de schaarse ingrepen in het proces kunnen

fouten namelijk zeer ernstige konsekwenties hebben.

Op grond van een dergelijke onthrerpfilosofie (gebaseerd op vaardigheden

en niet op behoeften) kunnen we dan ook veronderstellen dat bij verder-

gaande automatisering taken steeds meer zullen bestaan uit (nog; niet

geautomatiseerde routinehandelingen en lange perioden van leegloop af-

gewisseld met korte perioden van intense aktiviteit. Ook uit het oogpunt

van effektiviteit van de Èaakuitvoering is een dergelijke ontwikkeling

ongewenst, omdat de oplettendheid van de operator hierdoor negatief

wordt beinvloed, waardoor hij de schaarse signalen waarop hij moet re-

ageren niet meer opmerkt (vigilantietaken). Vaak is in dit soort geval-

Ien niet alleen het opmerken van het signaal een probleem, maar ook het

juist. interpreteren hiervan, omdat de operator vaak nieÈ 'bij' is wat

betreft zijn beeld van het Proces.

Verder is het een probleem dat ook bij hooggeautomatiseerde systemen om

technische, ekonomische of praktische redenen niet aIIe rouÈinehande-

Iingen zijn geautomatiseerd, zodat de operator hiervan toch nog zijn deel

krijgt. Zo rnoet bijvoorbeeld bij elektriciteitscentrales de operator op

gezette tÍjden met een staat langs de meters lopen om de standen Èe no-

teren. Data-logging kan ook door apparatuur gebeuren, maar in dit geval

is dit ofwel om ekonomische redenen ofwel orr praktische redenen ('oPera-

tor moet het hoofd bij het' Proces houdenr) niet gebeurd.

Het is dus de vraag of de voortschrijdende technologische ontwikkelingen

het aanvankelijk relatief gunstige beeld dat geauÈomotiseerde taaksitu-

aties vertonen, in stand laten.
Naast deze technologische ontwikkelingen is er een verandering in het

denken over de positie van de menselijke taakuitvoerder in geautomati-

seerde systemen te bespeuren. Werd in het verleden vaak als referenÈie-

kader genomen de werksituatie v.rn een werknemer aan de lopende band,

waarbij deze laatste er dan doorgaans minder goed van afkwam, de laat-

ste tijd is een streven merkbaar naar het ontwikkelen en hanteren van

kriteria die meer specifiek zijn voor geautomatiseerde taaksituaties-

Uitgangspunt hierbij is dat er binnen het geheel van geautomatiseerde

taaksituaties arbeidsplaatsen zijn aan te wijzen die duÍdelijk beter
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voldoen in menselljk opzicht dan andere. Het probleem hierbiJ is daÈ

siÈuaties die slecht voldoen vaak moeilijk te veranderen zijn zonder

kostbare ingrepen in het technisch systeemr zodat verbetering vaak ach-

terwege blijkt.. Dit betekent dat in de ontwerpfase van de technische

systemen de op het funktioneren van de taakuitvoerder gerichte kriteria
zouden moeten $Iorden ingebracht. ïn de 'ontwerpfilosofie' is er dan ook

een geleidelÍjke ontwikkeling te konsÈateren die in de tijd gezien loopt
van de opvatting dat de mens moet funktioneren als verlengstuk van de

machine (restfunktie, vgl. Taylor) via het idee dat mens en machine moe-

ten worden opgevat a1s gelijkwaardige systeemkomponenten (vergelijken
van vaardigheden) naar de gedachte dat de machine zodanig ontworpen moet.

worden dat hij optimaal tegemoet komt aan de menselijke mogelijkheden en

behoeften uiteraard met behoud. van technische en ekonomische effektivi-
teit. De parallel met de eerder besproken sociotechnische systeemtheo-

rie lijkt hi-er duidelijk.

3.2 De organisatie

Het ontwerpen vëux een mens-machinesysteem impliceert niet alleen het
opstellen van een taaJ<verdeling tussen mens en machine, maar ook tussen

mensen onderling. Immers alleen bij kleinschalige, IaaggeauÈomatiseerde

systemen is sprake van een situatie waarin het systeem door één man be-
stuurd wordt. In andere gevallen gaat het om een ploeg mensen, die op

basis van een zekere verdeling van Èaken en bevoegdheden de regeling
uitvoeren. Gegeven een bepaald ontwerp van het technisch systeem is er
een zekere mate van vrijheid om binnen deze ploeg de taken en bevoegd-

heden te verdelen. Bij een gekozen vorm van technologie zijn dus in
principe meerdere organisatievoruen mogelijk, hoewel iedere vorm van

technologie ook een zekere beperking oplegt aan het aantal mogelijkheden.

Een belangrijke beperking die in de gemechaniseerde industrie bijvoor-
beeld vaak aan de organisatie is opgelegd houdt in dat samenwerkÍng tus-
sen individuen vrijwel onmogelijk isr omdat de mechanisering heeft ge-

leid tot van elkaar geisoleerde arbeidsplaatsen waar een op zíchzeLf
staand deel van heÈ produktieproces wordt uitgevoerd.
De meer geintegreerde geautomatiseerde produktieprocessen lijken meer

ruimte voor de keuze van de meest geschikte organisatievorm te bieden.

Zo wordt weI gesteld dat dit soort processen uitnemend geschikt is voor

het kreëren van zogenaamde autonome werkgroepen volgens principes van

de sociotechnische systeemtheorie (zie ook de vorige paragraaf).
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FuIIan (1970) en meer recent Vamplew (1973) geven aan dat het werk in-

derdaad inÈeressanter wordt en meer afwisseling geeft, terwijl tevens

meer mogelijkheden voor kontakten tussen de operators ontstaan. Susman

(1972) vraagt zich echter af of deze gunstige ontwikkelingen zich blij-

ven voordoen bij elk hoger niveau van automatisering.

Een ander belangrijk aspekt van autonome ïIerkgïoepen is daÈ de taakver-

deling binnen de ploeg flexibel is en eventueel op grond van onderling

overleg tot stand komt. Hier lijkt de sterke mate van centralisatie van

informatie-aanbieding en bediening bij hooggeautomatiseerde systemen

een al te grote flexibiliteii in de weg te staan. IÍnmers optimale flexi-

biliteit veronderstelt een gelijke mate van beschikbaarheid van de in-

formatie uit het technisch systeem voor alle ploegleden, hetgeen door

de sterke centralisatie van informatieverwerking niet mogelijk is. On-

der deze omstandigheden zal een vaste taakverdeling en een zekere hiér-

archische verhouding tussen de paneeloperator en de overige ploegleden

bijna onontkoombaar zijn. VÍeI lijkt hier taakroulatie bj-nnen de ploeg

mogelijk, hetgeen ook bij enkele van de onderzochte bedrijven wordt toe-

gepast. Shepard (t977) geeft overigens een goed overzicht van de litera-

tuur op dit gebied.

3.3 Ergonomische aspekten en fysieke arb-eidsomstandigheden

Vanuit de ergonomÍe bestaat reeds lange tijd aandacht voor problemen bij

het sturen en regelen van technische systemen. De aandacht is hierbij

doorgaans nlet zozeer gericht op aspekten van de taakinhoud en de orga-

nisatier zoals die onder punt 3.1 en 3.2 werden besproken, maar men

houdt zich op meer gedetailleerde wij ze bezLg met problemen die zich

in de direkte interaktie tussen mens en machine voordoen.

Oplossingen voor deze problemen kunnen gezien worden als randvoolffaar-

den voor een goed funktioneren van de taakuitvoerder. Voor het eigen-

Iijke taak- en organisatie-ontwerp hebben zij dus slechts een marginale

betekenis.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat ook vanuit de ergonomie onder de be-

naming 'systeemergonomie' de laatst.e tijd belangstelling begint te ont-

staan voor problemen van het taakontwerp (zie bijvoorbeeld Landeweerd,

1978 en Mulder, 1978). De dan gevolgde benadering vertoont grote over-

eenkomst met de eerder beschreven sociotechnische systeemtheorie. In

het nu volgende gaan r^/e echter uit van datgene wat de tklassieket €r$o:

nomie ons heeft te bieden. Zowel de effektitsiteít van de taakuitvoering
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als de veilígheid en gezon&teid van de taakuitvoerder komen hierbij aan

de orde.

qIIeElryr!er!

Op dit. gebied is een aanzienlijke hoeveelheid literatuur voorhanden,

waarin de meeste aandacht is gericht op de vormgeving van het rinter-

face' r het raakvlak tussen de mens en de machine (vaak in de vorm van

een paneel), waar de informatie uit het systeem binnenkomt en de moge-

lijkheden om in het systeem in te grijpen zijn gelokaliseerd (zie bij-
voorbeeld Mc Cormick, L97O; ECwards, 1973 en Aune, L977). De technolo-
gische ontwikkel-ingen op dit terrein gaan zeer snel, waardoor steeds

nieuwe vormen van informatie-presentatie hun intrede doen (Ke11ey &

Prosin, t912i Dallimonti, 1976). AIs kernprobleem wordt hierbij gezien

de vraag welke informatie uit het systeem op welke wíjze moet worden

overgiedragen aan de taakuitvoerder,(Brigham & Laios , L975). Is de

waarde van een grote hoeveelheid detailinformatie even groot als rela-
tief weinig overzichtsinformatie? Hoeveel- informatie kan per tijdseen-
heid worden verwerkt? Hoe duidelijk wordt uit de aangeboden informatie
wat de oorzaak van een bepaalde storing is? Op wat voor soort informa-
tie baseert d.e mens zijn beslissingen en welke onzekerheden aksepteert
hij? Een belangrijk punt in dit verband is het beeld of model (mentaal

model) daÈ de operator zich vormt van het technische systeem en de wij-
ze h/aarop daarin het proces verloopt. DÍt beeld gebruikt hij om zijn
waarnemingen in te passen en vervolgens konklusies te trekken die tot
bedieningshande lingen leiden.
Onderzoek wijst uit dat dit model in veel gevallen onjuist en/of onvol-
ledig is, waardoor problemen met betrekking tot de juiste interpretatie
van de te verwerken informaË:Le kunnen ontstaan ,(Landeweerd, 1978i

Jagacinski, t979i Bainbridge, t969, L974 en t975). Een ander punt is
de hoetseelheid te verwerken informatie. In sommige gevallen is de hoe-

veelhej-d zo groot (bijvoorbeeld zogenaamde piekbelastingen), dat de

tmental-e belasting' van de operator te groot wordt en een jui-ste taak-
uitvoering wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt'(Kalsbeek, 1967) .

Zoals al eerder gezegd, zijn er echter ook gevallen waarbij de hoeveel-
heid te verwerken (in tegenstelling tot de hoeveelheid, aangeboden ín-
formatie, die vaak zeer groot is) informatie zo geríng is (bij bepaalde

bewakingstaken in hooggeautomatiseerde systemen), dat de alertheid van

de operator hierdoor negatief wordt beinvloed, waardoor hij de schaarse
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signalen hraarop hij moet reageren niet meer opmerkt. Vaak is in dit

soort gevallen niet alleen het opmerken van het signaal een probleem,

maar ook het juist inÈerpreteren hiervan, omdat de operator vaak niet

'bij' is wat betreft zijn beeld van het proces. Ook wat betrefl de be-

diening van het systeem kunnen problemen ontstaan, allereerst natuurlijk

als gevolg van een onjuiste informatieverwerking, maar ook door onjuist
uitgevoerde bedieningsinstrumenten, een slechÈe beheersbaarheid van het

systeem, inadekwate bedieningsprocedures e.d. Bij hooggeautomatiseerde

systemen komen bedieningshandelingen vaak zo weinig voor dat gebrek aan

praktische oefening hiermee problemen kan geven. Bij bepaalde systemen

(supertankersr langzame processen) is het tijdsverloop tussen de bedie-

ningshandeling en de waarneming van het resultaat daarvan zo groot, dat

hierdoor de bediening in aanzienlijke mate bemoeilijkt wordt (Veldhuyzen,

1976).

Bij deze problemen rond de wijze van informatiepresentatie en de bedie-

ning gaat het om de mogelijkheid dat door toedoen van de operator de

systeemprestatie nadelig wordt beinvloed in termen van kwaliteit en/of

kwantiteit van het produkt, vergrote produktiekosten bijvoorbeeld door

een onnodig hoog energieverbruik, beschadiging van de installatie door

onoordeelkundige bediening of het niet tijdig opmerken van afwijkingen

in het procesverloopr onge\^renste effekten voor de omgeving door uitstoot

van gifÈige stoffen etc., kortom aspekten van de effektiviteiÈ van de

taakuitvoering.

Gezondheid

Een bepaald aspekt van de wiJze van Ínformatiepresentatie aan de taak-

uitvoerder is ook vanult gezondheidskundig oogpunt van belang. Het gaat

hier om het reeds genoemde pr:nt van de hoeveelheid te verwerken infor-

matie en de 'mentale belastingr die hierdoor optreedt. Niet a1leen voor

een juiste taakuitvoering is dit van belang zoals a1 is besproken, maar

ook bestaan er vermoedens, dat een te veel of te weinig aan mentale be-

lasting negatieve effekten kan hebben op de gezondheJ-d van de taakuit-

voerders. Het kan hier enerzijds gaan om de hoeueeLheid te verwerken

informatie en anderzijds d.e betekeníS díe de aan- of afwezigheid van

bepaalde informatie heeft voor de operator.

Wat betreft de hoeveelheid kan ge\^lezen worden op de aI genoemde 'piek-
belastingen', die een ongunstig effekt kunnen hebben op het organisme.

Ook de betekenisT bijvoorbeeld de afwezigheid van benodigde informatie



-31-

tijdens een storingssj-tuatie, kan leiden tot spanningen vooral daar de

operaÈor vaak een zwa\e verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot
de veirigheid en gezondheS-d van de in en om het systeem aanwezigen
(bijvoorbeeld kerncentrale, chemische industrie, luchtverkeersleiding
e.d. ). Ook het voortdurend niet aktief betrokken zijn bij het funktio-
neren van het systeem in de wetenschap dat bij proÈselinge storingen
toch snel en adekwaat moet worden opgetreden, kan leiden tot emotionele
spanningen die op den duur psychosomatische klachten kunnen gaan veroor-
zaken.

Een tweede gezondheidskundÍg aspekt betreft het direkte kontakt tussen
de mens en bepaalde soorten apparatuur in gebruik voor de presentatie
van informatie. De diskussie in vakbladen en pers over het gebruik van
beerdschermen is hier een voorbeerd van. Bij d.e computersystemen bijv.
staat d.e taakuitvoerder voortdurend via een dergelijk beeldscherm ge-
kombineerd met toetsenbord met het technische systeem in kontakt. In
het algemeen is het dan ook van belang dergelijke apparatuur te onder-
zoeken op mogelijke schadelijke effekten, vooral in relatie met de wij-
ze $Iaarop van de apparatuur gebruik wordt gemaakt (bijv. kontinu of met
tussenpozen, hoeveer informatie wordt per tijdseenheid overgedragen,
etc. ) .
Ííat beÈreft de fysieke arbeidsomstandigheden kan gesteld worden dat de-
ze slechts zelden een knelpunt zullen vormen bij dit soort arbeid.ssitu-
aties. Als gevolg van de grotere afstand tot het produktieproces d.oor

centralisatie van de informatiepresentatie en afstandsbediening Ís vaak
een aanzienlijke verbetering opgetreden in de fysieke omgevingsfaktoren.
De arbeid wordt verricht in meer of minder plezierig ingerichte meet-
of regelkamers, kornrnandorruimtes of computerzalen.

Dit neemt niet weg dat zich nogal eens problemen voordoen met betrekking
tot lawaai, verlichting, ventilatie, temperatuurregeling e.d. Hierbij
moeten \^/e ons realiseren dat bij werkzaamheden van mentale aard, infor-
matieverwerken en beslissi-ngen nemen aI dan niet in mondeling overleg
met anderen, de hinderlijkheidsgrens van bijv. lawaai aanmerkelijk ta-
ger ligt dan wetteiijk toelaatbare maxima.

Tenslotte kan hier de ploegendienst genoemd worden die bij de onderha-
vige arbeidssituaties i-n de een of andere vorm vrijwel steeds voorkomt.
Direkte negatieve effekten hiervan op de gezondheid zijn moeirijk aan

te tonen. Langs meer Índirekte weg, bijv. door slaapstoornissen aIs
gevolg van ploegendienst, kunnen zich echter effekten voordoen die van-
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uÍt gezondheidskr:ndig oogpunt negatl.ef gewaardeerd uoeten worden

Dlt geldt net nane voor de o.udere operator. Voor deze groep kan een kom-

blnatie van hoge mentale belastinge c.g. piekbelastingen, gekonblneerd

met de ongemakken van de ploegendÍenet tot ernstlge probJ-euen lelden.
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4. OPZET VAN HET ONDERZOEK

4.I Inle_idlng

Nadat in hoofdstuk 3 de meer algemene overwegingen met betrekking tot
taak- en organisatie-ontwerp bij geautomatiseerde technische systemen

zijn gepresenteerd, zaL dit hoofdstuk gewijd zijn aan een meer systema-

tische beschrijving van de opzet van het vergelijkend onderzoek bij 24

stuur- en regeltaken.
Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de gevolgen van

de in hoofdstuk 2 besproken technologi-sche ontwikkelingen voor het men-

selijk funktioneren in mens-machine-systemen. Hierbij kan worden nage-

gaan welk beeld zich voordoet t.a.v. de taakverdeling Èussen mens en

machÍne wanneer een aantal arbeidssituaties met verschillende niveaus

van automatisering wordt onderzocht.

Een tweede doelstelling is te bepalen welke faktoren naast het niveau

van automatisering van invloed zijn op gezondheid en welbevinden van de

taakuitvoerders. Deze faktoren zullen betrekking hebben op heÈ technisch
systeem dat geregeld wordt, de taakinhoud van de operators en de orga-
nisatie van het werk. De achtergrondgedachte hierbij is dat de struk-
tuur van stuur- en regeltaken in verschiflende technische systemen t zo-

al-s die in het tweede hoofdstuk is uiteengezet, steeds in grote lijnen
hetzelfde is. Hierdoor is het in principe mogelijk over dit soort taken

algemene aanbevelingen of uitspraken te doen die in meerdere situaties
geldig zi1n. Deze zelfde achtergrondgedachte speelt een rol bij de keu-

ze van de onderzoeksopzet, nanelijk een vergelijkend onderzoek van een

groot aantal verschillende taaksituaties, waarbij aspekten van het tech-
nisch systeem, de taak en de organisatie met elkaar kunnen worden verge-
leken, waarna het effekt in positieve of negatieve zin op de taakuit-
voerder kan worden nagegaan.

Bij deze keuze speelden de volgende uitgangspunten een rol:

Onderzoek tot nu toe is erg specifiek geweest (uitdiepen van één

arbeidssituatie of beperking tot één type technologie) ofwel erg

globaal (bijv. vergelijking procesindustrietaken met lopende band-

werk) .

Volgens de onderzoekers moet het mogelijk zijn uitspraken te doen

over de kategorie stuur- en regeltaken ten aanzien van de genoemde

problemen. Deze uitspraken moeten algemener van aard zijn dan die

welke verkregen worden uit toegespitst onderzoek bij één arbeids-
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situatie en daardoor beter generaliseerbaar naar andere stuur- en

regeltaken. Daarentegen moeten ze specifieker zijn dan de erg al-
gemene uitspraken die naar voren komen wanneer stuur- en regelta-
ken met bijv. lopende bandwerk worden vergeleken.

Meer algemene uitspraken zijn niet alleen nuttig omdat ze beter
generaliseerbaar zi)n, maar in dit geval ook vanwege de reeds ge-

noemde technische en ekonomische ontwikkelingen (automatisering,

schaalvergroting, e.d. ) die duidelijk van invloed zijn op de ar-

beidssituatie. Onderzoek dat zich tot één situatie beperkt zal de

effekten van dit soort ontwikkelingen niet kunnen vaststellen. Dit

is wel mogelijk wanneer in één onderzoek meerdere situaties in ver-
schillende stadia van de bovengenoemde ontwikkelingen betrokken

zíjn.
In een over 4 taaksituaties uitgevoerd pilot-onderzoek (Ekkersr

Ooijendijk & Schwarz, 1975) is de te hanteren onderzoeksmethodiek

beproefd. Hierbij bteekr dat bij geheel verschillende typen tech-

nologie de taaksituaties goed vergelijkbaar vlaren, zodat verschil-

len en overeenkomsten op een aantal aspekten konden worden vastge-

steId.

Op grond van deze overvregingen is een onderzoek opgezet, waarLn 24 ver-

schiltende taaksituaties vergelijkenderwijs zijn onderzocht.

Hierbij zijn aspekten ond.erzocht van het technisch systeem, de taak en

de organisatie en tevens is nagegaan hoe deze faktoren inwerkten op de

taakuitvoerders in deze situaties. fn elke situatie werden hiertoe in-

terviews afgenomen die beÈrekking hadden op de arbeidstevredenheid, wel-

bevinden en ervaren gezondheidstoestand. Tevens werden voor iedere si-

tuatie de ziekteverzuimcj-jfers geregistreerd.

In het nu volgende wordt meer specifiek ingegaan op de onderzochte po-

pulatie Èaken, de in het onderzoek gehanteerde (groepen) variabelen en

de gevolgde werkwijze.

4.2 De o{rderzochte populatie taaksi-tuaties

ZoaLs gesteld is het een uitgangspunt van dit onderzoek, dat er een po-

pulatie stuur- en regeltaken bestaat die een zodanige homogeniteit be-

zít-, dat het zin heeft hierbij een onderzoek te doen waarbij algemene

dimensies van dit soort taken in verband gebracht worden met afhanke-

Iijke variabelen als arbeidstevredenheid, gezondheid en welbevinden van

de taakuitvoerder. Dit betekent dat de te onderzoeken poPulatie taken
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S leephopperzuiger

Foto II Zandzuigsysteem op sleephopperzuigèr, werkplek operator
(Niveau I: manuele regeling)
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Scheepvaartverkeersbegeleiding, werkplek operator
(Niveau IIa: inschakelinq informatie verwerkend systeem;
voornameli j k handrege Iing )

Foto IV
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zorgvuldig afgegrensd dient te worden om er voor te zorgen dat de be-

oogde onderlinge vergelijkbaarheid van taaksituaties inderdaad bereikt
wordt.
De volgende voorwaarden werden dan ook aan de te onderzoeken taken ge-

steld:

Er moet sprake zijn van een duidelijk identificeerbaar technisch
systeem of transportsysteemr dat door één of meer taakuitvoerders
geregeld wordt.
De informatie uit het systeem dient op een centrale plaats in voor-
namelijk geslzmboliseerde vorm aan de taakuitvoerder te worden aan-

geboden.

De bediening van het technÍsch systeem dient voornamel-ijk vanuit
dezelfde centrale plaats (via een paneel of via kommunikatie) te
geschÍeden.

Deze taken komen vooral voor in de chemische procesindustrie, centraal
geregelde transportsystemen (rail-, \a/€§-r lucht- en scheepsverkeerssy-

stemen), energie-opwekking (gas-, olie- en kolengestookte elektriciteits-
centrales en kerncentrales) en bij de bediening van afzonderlijke weten-

schappelijke en administratieve computersystemen (regeling van de door-
voer van programmars vanachter een console). Besloten werd van elk van

deze kategorieèn taken er vijf te onderzoeken benevens enkele taaksitu-
aties die niet in deze kategorieën passen en onder de noemer rdiversen'

werden ondergebracht.

Een meer gedetailleerde beschrijving van d,e 24 onderzochte taaksituaties
volgt hieronder, ingedeeld naar niveau van automatisering (administra-
tieve computersystemen zijn apart ingedeeld onder niveau ïIa; de overi-
ge onderzochte technische systemen zijn procesbeheersingssystemen) :

Niueau r: MutueLe regeLing

t . Zelgzga-s9yg!998-9p-llgepbeepgrugrggr
Toegangsvaarwegen tot havengebieden worden op voldoende diep-

te gehouden door zogeheten sleephopperzuigers. Deze schepen

zijn aan beide langszijden uitgerust met een buizenstelsel-

voorzien van een sleep,/zuj-gkop. De steep,/zuigkop wordt vlak
boven de bodem van de vaargeul gehangen. De grondmassa - ver-
mengd met water - wordt met behulp van pompen aan boord van

het varenden schip gezogen. Elk systeem wordt door één opera-

tor bediend.
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2. Lakstraat autofabriek
Door middel van dit systeem wordt de grondlaklaag op autokar-

rosserieën aangebracht. Paneelgegevens met betrekking tot de

spuitinstellingen en direkte (glaswand) observatie van de auto's

zijn belangrijke gegevens voor de operator.

fia: inschakeling infonnatieDerL)erkertd. sgsteem; uoomdneLiik
hand.regeLing

3. walradar r
Dit systeem draagt zotq voor^ een efficiënt en veilig scheep-

vaartverkeersverloop. Het verkeersbeeld en de bewegingen van

afzonderlijke schepen worden door de operator met behulp van

radar geobserveerd.

Met behulp van radio kan de operator de schepen van informatie

voorzien. Het werkgebied van deze radarpost omvat een zeege-

bied (radarbereik ca 32 km. ) gelegen ten westen van de inlan-

dige vaargeul.

4. Walradar Iï
ook hier draagt de radaroperator met behulp van radar en radio

zorg voor een efficiënt en veilig scheepvaartverkeersverloop.

Bij deze post omvat het werkgebied het laatste deel van de in-

landige vaargeul en het direkt hieraan grenzende zeegebied.

Dit laatste maakt geografisch gezien deel uit van het werkge-

bied van walradar I.

Uelreqrel:!lgrgus
Maximale veiligheid voor dit openbaar vervoerssysteem wordt ge-

garandeerd door een Automatisch Trein Beinvloedingsysteem (ATB).

De operator superviseert de werking van het ATB-systeem en stelt

waar nodig de rijwegen voor de metro-treinstellen met de hand

in (bijvoorbeeld: bij het invoegen van treinstellen, vanuit de

remise, voor een hogere bezettingsgraad van de lijnen tijdens

spitsuren).

!ee!!verEeer:Eese!9 rql!s
Dit systeem draagt zorg voor een veilige en efficiënte afhan-

deling van het luchtverkeer. De begeleiding van deze post is

toegespitst op de naderingsprocedure van de landingsbaan, als-

mede op de vluchtbewegingen kort na de start. Informatie over

5.

6.
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Foto V Metrodienst

Foto VI Metrodienstleiding, werkplek operator
(Niveau IIa: inschakeling informatie verwerkend. systeen;
voornameli jk handregeling)
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Foto VfI BankcomPutercentrum

Foto VIfï BankcomPutercentrum, werkplek operator
(Niveau IIa: inschakeling informatie verwerkend systeemi
voornameli j k handregeling)
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het verkeersbeeld verkrijgt de operator van het radarscherm.
Behorend bij individuele toestellen worden hierop tevens een

aantar vluchtgegevens gepresenteerd. Met behulp van radio geefÈ

de operator zí1n instrukties door omtrent de uit Èe voeren
vluchtbewegingen (koers, hoogte, snelheid).

5e er{uelr 9 - 9P9!! ser -y9 rye e r
Regulerings- en assistentiepost ten behoeve van het stedelijk
bus- en tramvervoer. Vanuit deze post worden de benodigde ak-
ties ondernomen om de dienstui-tvoering, en daarmee de service-
verlening aan het publiek, zo ongestoord mogelijk te doen ver-
lopen. De operator beschikt hiertoe over diverse informatie-
bronnen. Het belangrijkst. zijn de radiokontakten tussen de be-
stuurders en de koördinatiepost. rn deze berichtenuitwisseling
worden de gebruikelijke- en minder-gebruikelijke dienstaange-
Iegenheden (wisseling van bestuurders, aanrijdingen) in eerste
instantie afgehandeld.

Schakelwacht Centrale I
Energie-opwekking en distributie. De turbines worden vanuit
deze post in dan wel buÍten werking gesteld, aI naar gelang

de behoefte van het lokale voorzieningsgebied of van het zoge-
heten landelijk koppelnet. Verder worden ten behoeve van de

distributie schakelhandelingen uitgevoerd.

Niueau fIa: conputez,systemen

s. Ee$ggsps!9r99t!rge-I
Een computersysteem voert onder supervisie van de operator een

sekwentie van administratieve programma's uit (bijvoorbeeld:
kredit-, debetboekingen). De operator ziet erop toe dat de

juisÈe gegevensbestanden aanwezig zijn en verzorgt vervolgens
de programmastart. De uitvoer van een (sekwentie van) program-

ma's wordt door de operator aan een specifieke systeemlokatie
toegewezen. In een aantal gevallen kan de operator, binnen het
kader van een optimaal gebruik van de computerfaciliteiten,
prioriteitsveranderingen in de prograrnmasekwenties aanbrengen.

to. Ee*g9ses!9rs:!!*s_Il
Overeenkomstig Bankgiro Administratie I. In vergelijking tot
9 betreft het hier een omvangrijker systeem.

7.

8.
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Foto Ix Farmaceutische fabriek
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Foto X Farmaceutische fabriek, werkplek oPerator
(Niveau IIb: regeling voornamelijk met behulp van automaaÈ)
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11. Rekencentrun Universiteit
Overeenkomstig beschrijving voor systeem 9. In vergelijking
EoL 9/t0 minder vaste programmasekwenties ten gevolge van meer

variabeL aanbod wetenschappelijke onderzoeksprograrmatuur.

t2. Verzekeringen Administratie I
Overeenkomstig beschrijving voor systeem 9.

13 . YglZgEgfr_lggl Administratie II
overeenkomstig beschrijving voor systeem 9. In vergelijking
t,ot- t2 betreft het een omvangrijker systeem.

Niueatt ffb: regeling ooornuneliik met behulp oel qlttomaat

ta. §ele:!:rzgsrlelgeE
In deze fabriek wordt salpeterzuur gemaakt. DiÈ (tussen)pro-

dukt wordt gebruikt bij de verdere vervaardiging van kunst-
mesten. De operator bewaakt het salpeterzuurfabrikageproces.
In bijzondere situaties wordt de sturing/regeling in belang-
rijke mate op de hand genomen.

15. Farmaceutische fabriek
In een opeenvolging van verwerkingsstappen (batchmatige proces-

voering) wordt van het uitgangsprodukt (ruwe penicilline) een

antibiotika-halffabrÍkaat vervaardigd. Alvorens een verhrer-

kingsstap te starten draagt de operator er zorg voor dat aan

alle aanvangskondities voldaan is. Tijdens het verdere proces-

verloop binnen een verrrerkingsstap superviseert de operator de

automatische sturing/regeling hiervan.

16. Kaasfabriek

Het gereedmaken van de melk voor de kaasproduktie geschiedt

vanuit een centrale bedieni-ngsruimte. De operator verricht
hier steeds de benodigde instellingen voor dit batchmatige
proces. Tevens bewaakt hij ook in zuivel-technologisch opzicht
de gang van zaken tijdens de voorverwerking van de melk.

17. Stoomwacht Proefcentrale
In deze experimentele elektriciteitscentrale vindt warmteover-

dracht, anders dan bij konventionele centrales, onder meer

plaats met behulp van een met natrium qevuld systeem. De na-

triumkomponenten worden hier, voor toepassing in kernreaktoren,

onder operationele kondities getest. Vanuit de rstoomwachtr
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wordt door de operator het gedrag van het
Ook de stuur- en regelinstellingen worden

vanuit deze ruimte verricht.

18. Cementoven

systeem bewaakt.

door de operator van

RuI^Ie, gemalen, mergel wordt vermengd met toeslagstoffen. Na

enkele verdere voorbewerkingen wordt het mengsel in een oven

gevoerd. Door dit brandproces ontstaat klinker - een produkt

dat in een verder deel van de fabriek tot cement wordt verwerkt.

De sturing en regeling van de voorverwerking en het brandpro-

ces geschieden gedeeltelijk door een computer.

Nioeatt ïIï : etqerttiserendp vegeLing

1e. _E!!yl99t{s!Irsb
In een ethyleenfabriek (naftakraker) worden, na een aanvanke-

IÍjk verhittingsproces in een reeks van trappen water, lichte

koolwaterstoffen en vervolgens de zwaardere koolwaterstoffen,

waaronder ethyleen, afgescheiden.

De operator suPerviseert, doorgaans met uitzondering van het

verhlttingsproces, de toestand en werking van de verschillende
processen en (hulp)systemen. Al1een in bijzondere situatiesr
zoals biJ het opstarten en het afregelen van het systeem, wordt

de sturing/regeLtng in belangriJke mate op de hand genomen.

20. BuÈadieenfabriek

Butadieen in ruwe vorm is afkomstig van de ethyleenfabriek
(systeem 19). In verschillende opeenvolgende zuiveringsstappen

(dehydrogenering) wordt dit produkt van veronÈreinigingen ont-

daan. De operator bewaakt dit procesgebeuren en verricht tevens

de hiervoor benodigde stuur/regelakties.

21. Gasdistributie
De landelijke gasdistributie wordt vanuit een centraal punt ge-

regeld en bewaakt. Het werk van de operators omvat zowel de re-
geling en bewaking van het gastransport als de kwaliteit van

(meng)gassen. In dit werk maakt de operator zowel wat betreft

het verkrijgen van informatie als wat betreft het uitvoeren van

ingrepen veelvuldig gebruik van operationele diensten (o.m. het

personeel in kompressorstations) .
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Foto XI Cementoven

Foto XII Cementoven, werkplek operator
(Niveau IIb: regeling voornamelijk met behulp van automaat)
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foto xIIï Electricitej.tscentrale, turbinehal

MM

Foto xIV Stoomwacht electriclteitscentrale, werkplek operator
(Niveau IfI: superviserende regeling)
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22. Stoomwacht Centrale I
Stoomvoorziening. ïn deze konventionele elektriciteitscentrale
voorziet dit deel van het systeem het energie-opwekkend gedeel-
te (turbines) van de benod.igde hoeveelheid stoom van een be-
paalde kwaliteit. De op\^/ekking en het transport van de stoom

naar de tubines worden vanuit de tstoomwacht' d.oor de operator
gekontroleerd.

23. Stoomwacht Central-e fI
OvereenkomstÍg beschri j ving
bt 23 is tevens cpgenomen

turbine en - gedeeltelijk -

systeem 22 meE als verschilpunt:
de bewaking en besturing van de

van de generator.

4.3

24. E99g9Y9!
Het hoogovenproces en de daarbij benodigde veelheid van hulp-
systemen worden vanuit een centraal punt gestuurd en geregèId.

Dit geschiedt j-n belangrijke mate door een computer. De opera-
tor superviseert de toestand en werking van d.e hoogoven en van

de hulpsystemen.

Wíjze van gegevensverzameling

fn elke taaksituatie zijn gedurende enkele dagen d.m.v. het doorlichten
van de arbeidssituatie aan de hand van een check-list, gesprekken met

sleutelfigiuïen in het bedrijf en interviews aan de hand van een vragen-
Iijst. met de taaJ<uitvoerders, gegevens verzarmeld over de technische as-
pekÈen van het te regelen systeem, de struktuur en de wijze van uitvoe-
ring van de taak, de struktuur en het funktioneren van de organisatie
en de arbeidstevredenheid, ervaren gezondheid, welbevinden en het ziek-
Èeverzuim van de taakuitvoerders. In totaal werden 223 Eaakuitvoerders

ondervraagd. ïn 10 van de 24 ond,erzochte situaties werd gedurende een

groot aantal perioden van elk 30 minuten het taakgedrag systematisch
greobserveerd en geregistreerd. Hierdoor r^/erd een indruk verkregen van

percentages tijd besteed aan verschÍllende aktiviteiten op de verschil-
Iende niveaus van automatisering. Tevens werd hierbij de hartslag van

de betrokkenen vastgelegd, teneinde een indruk te krijgen van de belas-
ting tijdens het werk. Vooraf werd het onderzoek schriftelijk en monde-

Iing geintroduceerd. De vragenlijsten werden afgenomen tijdens de nor-
male werkuren van de tsaakuitvoerders wanneer ofwel sprake was van een

rustige periode in de taak ofwel zijn werk door een kollega tijdelijk
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kon worden overgenomen. Achtereenvolgens zullen nu de verschillende

groepen verzamelde gegevens worden besproken.

4.4 Gegevens met betrekking tot het technisch systeem

4.4.t IlIgrgM
Een uitgangspunt van het onderzoek is de veronderstelling dat eigen-

schappen van de taak die operators in mens-machine-systemen verrichten,

en ook de organisatie waarin deze taak is ingepast, invloed hebben op

het welbevinden en de gezondheid van de operators. Verder wordt veron-

dersteld dat de taak en bepaalde aspekten van de organisatiestruktuur
in sterke mate bepaald worden door de technische keruaerken van het mens-

machine-systeem. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat kenmerken van het

technisch systeem zoals bijvoorbeeld fysieke arbeidsomstandigheden, di-

rekt invloed hebben op de arbeidstevredenheid, het welbevinden en de ge-

zondheid van de operaLors. Voor het onderzoeken van deze veronderstelde

relaties is het noodzakelijk om te beschikken over een methode waarmee

de relevante kenmerken van het technisch systeem in kaart kunnen worden

gebracht. Het voor dit onderzoek belangrijkste kenmerk, de automatise-

ringsgraad, is reeds besproken onder 2.2.

Wat betreft andere betangrijke eigenschappen is gekozen voor het ont-

wikkelen van een klassifikatiesysteem hraannee de onderzochte technische

systemen op een aantal kenmerken kunnen worden ond.erscheiden. Hierbij

is uitgegaan vëu:I een 22-LaI door een externe \^Iaarnemer vaststelbare as-

pekten, welke vervolgens door middel van principale componenten analyse

(pc-analyse) tot een 5-tal faktoren zijn teruggebracht. Daarnaast htordt

een kenmerk onderscheiden dat de computerisatiegraad van het technisch

systeem rePresenteerti dit kenmerk kwam bij de pc-analyse niet afzon-

derlijk naar voren, doch werd belangrijk genoeg geacht om in de analyse

mee te nemen.

Naast deze mogelijkheid om de onderzochte technische systemen in het

klassifikatiesysteem in te Passen, is het van belang om te weten hoe de

operators zelf Èegen het technisch sysÈeem waatÍnee zij werken, aankijken.

Daartoe hrerden bij de operators vragenlÍjsten afgenomen met het doel om

te informeren naar hun ervaring t.a.v. bepaalde aspekLen van het tech-

nisch systeem. Ook deze gegievens zijn vervolgens via een ;r-analyse tot

een geringer aantal (8) teruggebracht. Op deze wijze is de beschrijving,

waardering en belevíng door de operators van het technisch systeem in
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een geklrantificeerde vorm verkregen.

4.4.2 Het technisch 9Y:lger

Bij de definièring van het technisch systeem volgen we d.e definitie van

Stassen en Levelt (t976): "Een systeem is een ten aanzien van zijn om-

geving afgezonderd gedacht geheel, waarbinnen een zekere ordening heerst
en dat eventueel een zekere wisselwerking met zijn omgeving onderhoudt".

Onder technisch systeem verstaan we het gedeelte van het mens-machine-

systeem, wat in het eenvoudigste geval de machine is; tot de omgeving

kunnen de operator(s) en de organisatie waarbi-nnen het mens-machine-

systeem funktioneert gerekend worden.

Víat de ordening van het technisch systeem betreft onderscheiden we de

volgende deelsystemen (zie ook figuur 1):

Is!_:v:!s:p
Hieronder wordt het te regelen systeem, de fabriek of plant ("de

potten en de pannen") verstaan. Dit kan een transportsysteem, een

chemische fabriekr €€Ír energieopwekkingseenheid, een administratief
computersysteem of iets dergelijks zijn.

!e!-regeleY:!eeE
Dit systeem bestaat uit de automaat, zowel wat apparatuur (hardware)

aIs programmering (software) betreft. Hierbij kan gedacht worden

aan konventionele, pneumatische of elektrische regelaars, logische

schakelingen of een procescomputer met de bijbehorende algorithmes.
Indien de computer zelf het te regelen systeem vormt, dan kan bij
het regelsysteem gedacht worden aan het "operating system" met de

bi j behorende besturingssoftware .

het mens-machine interface
Hieronder valt zowel het informatiepresentatiesysteem (Iampjes,

meters, recorders, beeldschermen, het alarmsysteem) als het bedie-
ningssysteem (knoppen, handels, toetsenborden). In het algemeen

zijn beide systemen in een gekombineerde vorm ondergebracht in één

of meer panelen en/of lessenaars. Deze panelen zijn op hun beurt
weer ondergebracht in de centrale regelkamer of kontroleruimte.

Aan deze afzonderlijke deelsystemen kunnen we kenmerken onderscheiden

welke tesamen het totale technische systeem adekwaat beschrijven. Hier-
bij dient wel te worden opgemerkt dat de kenmerken welke voor het klas-
sifikatiesysteem in aanmerking komen aan zekere voorwaarden dienen te
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voldoen, zoals in het navolgende zal worden aangegeven.

4.4-3 E9!-Ele:rrlrtelr::x:!:gs
Het doel van het konstrueren van een klassifikatiesysteem voor technisch

systeem-kenmerken is uiteindelijk, om de voor dit onderzoek relevant ge-

achte grootheden in verband te kunnen brengen met aspekten van de taak

en organisatie enerzijds, en arbeidstevredenheid, gezondheid en welbe-

vinden van de operator anderzijds. Dit betekent heel nadrukkelijk dat

het klassifikatiesysteem geen doel op zJ-c);lzelf is, maar een middel om

de genoemde verbanden te kunnen onderzoeken. Aangezien de bruikbaarheid

van een klassifikatiesysteem in belangrijke mate bepaald wordt door de

relevantie van de kenmerken (zie ook Foeken, t976) is hier grote aan-

dacht aan besteed.

Deze relevantie bestaat in het onderhavige geval uit de voorwaarde dat

de technisch systeem-kenmerken in enigerlei volín een te verwachten in-

vloed op de operator dienen te hebben. Hierbij kan men enerzijds denken

aan kenmerken welke invloed hebben op de taak van de operator. Met deze

kenmerken heeft de operator derhalve tijdens zijn taakuitvoering steeds

te maken. Aspekten van het regelsysteem en het mens-machine ínterface

zullen hoofdzakelijk tot deze kategorie behoren. Anderzijds bestaan er

kenmerken die niet direkt aan de taak gerelateerd zLJn, maar wel direkt

de operator kunnen beinvfoeden. Bepaalde aspekten van het te regelen

systeem kunnen tot deze laatste kategorie gerekend worden.

Een ander belangrijk punt is het feit dat de te klassificeren mens-

machine-systemen onderling op een aantal punten grote verschillen ver-

tonen. De eis moet gesteld worden dat het klassifikatiesysteem deze ver-

schillen voldoende duideliJk tot uitdrukking brengt. Enerzijds kan dit

worden bereikt door de aspekten van het klassifikatiesysteem voor deze

verschillen gevoelig te malen. AnderziJds kan het diskriminerend ver-

mogen van het klassifikatiesysteem worden vergroot door meer aspekten

in de analyse op te nemen. Het vergroten van het aantal te beschouwen

aspekten brengt echter het gevaar met zich mee dat de relevantie hier-

van in het geding komt. Een afweging tussen deze eisen is dan ook van

groot belang.

Een derde aspekt bij de konstrukÈie van het ktassifikatiesysteem heeft

te maken met de zuiverheid en nauwkeurigheid hlaarmee de aspekten van

de verschillende sysÈemen gemeten kunen worden.

Bepaalde technische aspekten (bijv. het aantal regelkringen) zijn nauw-
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keurig in maat en getal uÍt te drukken, terwijl voor andere aspekten

slechts een schatting kan worden gemaakt van de waarde voor elk tech-
nisch systeem (bijv. de komplexitej-t van het systeem). Om deze reden

zijn de waarnemingen van de onderzoekers waar nodig aangevuld met ge-

gegevens welke verkregen werden in een gesprek met behulp van een ge-

standaardiseerde vragenlijst met één of meer bedrijfsfunktionarissen
op het niveau van systeemontwerper. Op deze wLjze werd een vrij nauhr-

keurig beeld verkregen van de aspekten van de verschillende systemen.

fn het klassifikatiesysteem zijn uiteindelíjk 22 aspekten van het sy-

steem, het regelsysteem en het mens-machine interface ingebracht.

4-4-4 De technisch
=Y:!998:89!s9rE93

In de literatuur zLln een aantal klassifikatiesystemen en schalen be-

schreven met betrekking tot bepaalde aspekten van technische systemen.

Door hun specifieke karakter zí1n deze indelingssystemen op zich meestal

niet zonder meer geschikt voor toepassing in ons onderzoek. Er kan ech-

ter wel belangrijke informatie aan ontleend worden zoals in het onder-

staande zal worden aamgegeven.

In hoofdstuk 2.2 werd het centrale thema van het onderzoek, te weten de

automatiseringsgraad van het mens-machine-systeem, reeds uitvoerig be-

handeld. Op deze plaats zal niet verder op dit kenmerk van het technisch

systeem worden ingegaan. Eveneens in hoofdstuk 2 werd ingegaan op de

technologi-sche en ekonomische ontwikkelingen welke aan de basis hebben

gestaan van de automatisering. Deze technologische ontwj-kkelingen komen

o.a. tot uitdrukking in de komplexiteit en de schaalgrootte van de sy-
stemen. fn het algemeen heeft deze ontwikkeling tevens gevolgen gehad

in Èermen van risicots voor mensen, materiaal en milieu. Deze aspekten

van technische systemen zijn veelvuldig onderwerp geweest van beschou-

wingen in de literatuur (Dirken, t970, Turner, L976), alhoewel er weinig
systematisch onderzoek naar effekten hiervan op de taakuj-tvoerder is
verricht (Verschoor, 1967).

Hetzelfde geldt in zekere mate voor de ekonomische konsekwenties in
termen van kapitaalsinvesteringen en de financiëIe kwetsbaarheid ten
gevolge van mogelijke stilstand van de systemen. Het zijn deze aspekten

van de technische systemen welke in het klassifikatiesysteem zijn opge-

nomen.

Behalve door de struktuur (i.c. automatiseringsgraad, zie hoofstuk 2),
wordt het regelsysteem gekenmerkt door het aantal omvatte regelkringen
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en de mate van koppeling tussen de geregelde grootheden. Tevens is het

van belang om proces-dynamische aspekten in beschouwing te nemen, onder-

schej-den naar ordegrootte en diversiteit van de tijdkonstanten.
Tenslotte is het van belang dat aangegeven wordt in welke mate er sprake

is van kontinue dan wel batchmatig procesvoering, ofwel dlmamische oPe-

ratie van een kontinu-proces.

Met name in de 60-er jaren is onder invloed van de opkomst van de ergo-

nomie bijzonder veel aandacht besteed aan onderzoek met betrekking tot

de inrj-chting van het mens-machine interface.
Volledig nieuwe technieken voor informatieoverdracht zijn beschikbaar

gekomen, voornamelijk met het doel om de kompaktheid van het interface
te vergroten (Dallimonti, t976). Belangrijke aspekten van het mens-

machine interface hebben dan ook betrekking op de omvang van het inter-

face in termen van aantal en afmetingen van de panelen. Daarnaast is

het van belang om aan te geven op welke wijze (parattel/serieel) en ln

welke vorm (analoog/digitaal) de informatie aan de operator wordt ge-

presenteerd. Tenslotte is de werkplek geÍnventariseerd t.a.v. de hoe-

veelheid aan informatiepresentatie- en bedieningsmiddelen. Een algemene

indruk van de werkplek op basis van ergonomische kriteria is eveneens

als aspekt in het klassifikatiesysteem ingebracht.

In bijlage 1.1 is uitgewerkt op welke wijze de 22 Eech1t.;-sch systeem

aspekten in het klassifikatiesysteem zijn ingebracht en via statistische

reduktie (principale componenten analyse) tot een 5-tal onderling onaf-

hankelijke kenuerken van het technisch systeem zijn teruggebracht. Op

deze plaats wordt volstaan met aan te geven dat het om de volgende ken-

merken gaat:

sAsteqnkonpLeksiteit
r'í siko / s ehaalg ro otte
Leeftiid sAsteem

interface-omoery
storíngsgeuoeligheíd

Aan deze 5 kenmerken is een zesde kenmerk toegevoegd dat niet uit de

pc-analyse als afzonderlijke faktor naar voren kwam, doch belanErijk ge-

noeg werd geacht om verder in de analyse te worden opgenomen. Dit ken-

merk, d,e ccnpUterisatiegraad van het technisch systeem, is bepaald op

basis van de wijze waarop en de mate hraarin de computer is ingeschakeld

bij de regeling van het technÍsch systeemr Meer gedetailleerde gegevens
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hierover zijn eveneens in de bijlage te vinden. wanneer we nu ook nog

de eerder besproken automatiseringsgraad hierbij betrekken, dan zal in
de verdere analyse van in totaal 7 technisch systeem kenmerken worden

uitgegaan. rn paragraaf 5.2.1.1 is tevens aangegeven welke waarden de

24 mens-machine-systemen op deze kenmerken bereiken.

4 - 4 - s Es!te\!r9I_:ryergl_eep9E!91_yet_L9!_legllt:s!_qy§!99p

Subjektieve gegevens met betrekking tot het Èechnisch systeem zijn ínge-
\^ronnen door het afnemen van een vragenlijst bij de operators. Deze ge-
gevens geven de visie van de opefators weer met beLrekking tot hun be-
schri-jving, belevj-ng en waardering van het technisch systeem. De aspek-
ten waarover de mening van de operaÈors werden gevraagd komen in grote
Iijnen overeen met de 22 aspekten waarmee het in de vorige paragraaf be-
schreven klassifikatiesysteem wordt gevoed. In totaal 70 items hadden

betrekking op het technisch systeem, u/aarvan er 38 geschikt hraren om via
stati-stische reduktie (principale componenten analyse) tot een kleiner
aantar te worden teruggebracht. (De 32 items die nj-et in de pc-analyse
werden opgenomen vielen om verschillende redenen af, zoals t'te vaak niet
ingevuld", "Èe vaak konstant binnen een bedrijf", "nieÈ op een schaal
inpasbaar", enz. ) .

rn bijlage 1.2 ís precies aangegeven welke items in de pc-anaryse zijn
i-ngebracht en welke de ladingen op de resulterende fakÈoren zijn. Hier
wordt volstaan met aan te geven dat de volgende I faktoren uit de ana-
lyse naar voren zijn gekomen.

fy s i eke ayb ei ds oms tandigheden

ergononn)sehe lo,taLiteit uot het intenfaee
infonmatie-am,bod

aut omati s e ríng s g z, aad

indi,rekte regeling
procesbeheersdng

autononrie out het sAsteem

p?oceekennis

In paragraaf 5.2.L.2 wordt uitgebreid ingegaan op de waarden welke deze

B subjektief ervaren aspekten valn het technisch systeem voor d.e onder-
vraagde operators innemen. Op bedrijfsniveau wordt dan vervolgens nage-
gaan wat de relaties van deze faktoren met de vastgestelde automatise-
ringsgraad (zie hoofdstuk 2.2) zj-1n.
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Gegevens met betrekking tot de taak

4.s.t Iller_Éflg

Zoals aangeduid in paragraaf 4.4 wordt in dit onderzoek verondersteld

dat de taken van de operator in een min of meer geautomatiseerd systeem

in sterke mate bepaald worden door de technische gegevenheden van het

mens-machine systeem. Is bijvoorbeeld de werking van het systeem hoog

geautomatj-seerd, dan kan de taak een sterk bewakingskarakter krijgen.

Het menselijk ingrijpen, het uitvoeren vErn bedieningshandelingen zal

dan veelal slechts plaatsvinden ind.ien de automaat het laat afweten

en zal verder gericht zijn op die aspekten van het procesgebeuren die

niet geautomatiseerd zijn. Is verder bijvoorbeeld het regelsysteem uit-

gerust met een computer dan worden ook wel administratieve taken van de

operator door dit instrument overgenomen.

AIs Èweede ook in de voorgaande paragraaf aangeduide, belangrijke bron

van vormgevende invloeden op de taken van de operator dient de organi-

satie genoemd te worden. Irnmers bij een gegeven technisch systeem heeft

de organisatie, het bedrijf, zekere vrijheden ten aanzien van de verde-

re invulling van de menselijke werkzaarnheden. De uit te voeren aktivi-

teiten kunnen worden verdeeld Over een groep van operators, elk met een

eigen min of meer vast takenpakket. In de opleiding en in formele pro-

cedures kan worden vastgelegd hoe te handelen bij bepaalde zich voor-

doende situaties.

Gesteld mag dan ook worden dat in de taken van de operator in een min

of meer geautomatiseerd systeem zordel aspekten van het technisch systeem

alsook van de organisatie verdiskonteerd zí1n.

Verondersteld wordt in dit onderzoek dat er vanuit de taken en de ver-

vulling hiervan door de operators een belangrijke invloed uitgaat op de

arbeidstevredenheid, het welbevinden en mogelijk ook de gezondheid van

de operator. De te verrichten werkzaamheden kunnen sterk bepalend zijn

voor de mate waarin de mens in zijn arbeid zijn gaven en bek\^Iaamheden

toÈ uitj-ng kan brengen. Belangrijk hierbij is welke beslissingen de

taakuitvoerder zelfstandig kan nemen, ïIelke veranturoordelijkheden hij

dient te dragen, e.d..
Verwacht mag worden dat dergelijke aspekten

arbeidstevredenheid.
Dit kan alleen dan worden bepaald wanneer de

voldoende duidelijk in kaarÈ zijn gebracht.

invloed zullen hebben oP de

gegevenheden van de taken

De hiertoe te volgen methode
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za1 hi-erna aan de orde worden gesteld. In dit verband zal nu verder ge-

sproken worden over het bepalen van taakkenmerken.

4.5.2 Taakklassifikatie

Al eerder is gesteld dat aan stuur- en regeltaken bij verschillende sy-
stemen een aantal overeenkomstigheden is te onderkennen. Bij alle onder-
zochte systemen besÈeden de taalcuítvoerders bijvoorbeeld zekere hoeveel-
heden tijd aan de bewaking en de bediening van heÈ systeem, aan kommu-

nikatie-aktiviteiten en aan aktiviteiten met betrekking tot de toekom-

sÈige effektiviteit.
De gekozen onderzoeksopzet leidt er dan ook toe dat het te hanteren
klassifikatie-systeem voor taakkenmerken niet zozeer gericht dient te
zijn op specifÍeke kenmerken van de individuele taken bij de diverse
systemen, alswel veeleer op meer globale, gemeenschappelijke gegeven-

heden voor stuur- en regeltaken.
Een tweede aspekt waar voor dit onderzoek rekening mee moet worden ge-

houden is dat de gegevenheden van taken zowel in meer obJektieve zin
als in meer subjektieve zin aan de orde dienen te worden gesteld. Niet
a1leen dienen aspekten met betrekking tot de feitelijke te verríchten
werkzaamheden te worden beschouwd, doch ook dient de subjektieve bele-
ving en waardering hier van door de taakuitvoerders bij het onderzoek

te worden betrokken.

Een samenvattend overzicht van de in de literatuur door diverse onder-
zoekers gevolgde methoden voor het opstellen van een klassifikatie van

taakkenmerken treffen we onder meer aan bij Fleishman (1975) en Foeken

(1976) .

Beide auteurs ste1len dat de gevolgde klassifikatie-methoden kunnen

worden onderscheiden in een viertal groepen. Zo onderscheidt Foeken de

volgende methoden:

1. Beschrijving van het gedrag

2. Taken als aanzetters tot gedrag

3. Eigenschappen benodigd voor Èaakverrichting
4. Afgeleide kenmerken van funkties.

Ad 1. Deze methode richt zich veelal op de analyse van het taakgedrag

in de tijd. Deze methode komt overeen met de door ons in dit on-
derzoek gehanteerde gedragsobservatiemethode.
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Ad.-2. In deze methode wordt geprobeerd taken te beschrijven in termen

van aanzetters tot taakgedrag. Met andere woorden: welke aspekten

zijn aan de taakstelling te onderscheiden. In een taak komt bij-

voorbeeld een opdracht voor (opdracht in taak: aanzetter) naar

aanleiding r^/aarvan het individu een vereiste reaktie pleegt ten-

einde de taak suksesvol te kunnen uitvoeren.

Ad 3.

Ad 4.

Deze methode richt zich op de beschrijving en vergelijking van

taken in.termen van eigenschappen, veelal menselijke eigenschap-

pen, benodigd voor de verrichting van specifieke taken. zo vtor-

den bijvoorbeeld door Theologus, Romashko en Fleishman (1970) een

aantal op empirisch onderzoek berusÈende dimensies gehanteerd in

termen ldaarmee een groot deel van het menselijk taakfunktioneren

kan worden beschreven. Een voorbeeld hiervan is het vermogen tot

probleem oplossen.

De in deze groep ingedeelde methoden rÍchten zich meer op de ana-

lyse van funkties: het totale takenpakket van een operator. Voor-

beelden hiervan zijn systemen voor het vergelijken van funkties

ten behoeve van beloning, zoals de in Nederland veel gehanteerde

Genormaliseerde Methode voor Funktie-Klassifikatie (Deskundigen-

kommissie voor werkklassifikatie, 1959) .

We gaan er vanuit dat de laatste twee groepen voor ons onderzoek geen

bruikbare klassifikatie-methode opleveren.

Ook de eerste twee groepen bevatten geen kant en klare methoden voor

dit onderzoek.. Het voornaanste punt hierin is dat geen der methoden toe-

gespitst is op de hier onderzochte populatie-taken. In de volgende para-

graaf wordt daarom gebruik gemaakt van de beide eerstgenoemde methoden,

echter in een specifieke vol:m toegesneden op de hier onderzochte taken'

4.5.3 Kenmerken met betrekking tot de taak

wat betreft de analyse van het taakgedrag kan \^Iorden opgemerkt dat ver-

gelijkingen van sekwenties van taakgedragingen een sterke nadruk leggen

op situatie-specifieke gegevenheden. Meer hanteerbaar en voor het doel

van dit onderzoek ook voldoende zijn gegevens over de totale bestede

hoeveelheid tijd met betrekking tot de verschillende doelgerichte akti-

viteiten. Immers juist in deze onderlinge totaal-verhoudingen wordt een

taaksituatie getypeerd wat betreft voor dit onderzoek belangrijke ac-

centen zoals de hoeveelheid tijd die doorgaans benodigd is voor de be-
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diening van het systeem en de hoeveelheid tÍjd die de operator moet

"investeren" j-n de bewaking van het systeem. Aktiviteiten meÈ betrekking
tot de toekomsÈige effektiviteit (zie paragraaf 2.t.3) kunnen hierin a1s

derde punt genoemd worden; met name i-n de uitvoering van administratieve
werkzaamheden komen deze aktiviteiten in de taak tot uitdrukking. Een

gegeven omtrent de hoeveeLheid tijd die doorgaans aan administratieve
aktiviteiten wordt besteed is dan ook in de serie taakkenmerken opge-

nomen.

Naast typering van een taaksituatie op basis van tijdsbesteding kan met

name de bediening door verdere gegevens nog meer ingevuld worden.

Het kan zijn dat de tijd besteed aan bediening hoofdzakelijk voortkomt
uit de min of meer regelmatig te verrichten instellingen tijdens normaal

bedrijf. Het kan ook zijn dat deze tijd voornamelijk te maken heeft met

het verhelpen van zich voordoende storingen.
Teneinde met deze aspekten rekening te kunnen houden wordt een getals-
indikatie opgenomen bij de kenmerken met betrekking tot heÈ aantal be-

dieningshandelingen per (gemiddelde) dienst en met betrekking tot het
aanÈal bi-jzondere gebeurtenissen in de taak. Dit laatste heeft beÈrek-

king op het aantal storingen per (gemiddelde) dag en op het aantal ge-

plande, van te voren aan de operator bekende bijzondere gebeurtenissen

per tijdseenheid. Als representant van deze gebeurtenissen is het op-

starten van het systeem gekozen.

Een tweede groep van gegevens waaruit taakkenmerken afgeleid kunnen

worden omvat een reeks van punten welke betrekking hebben op de verde-

Iing van taken tussen mens en machine. Voor dit deel van het onderzoek

is dan met n€rme relevant de vorm en de mate vraarin deze verdelingsaspek-
ten zich manifesteren aan de zijde van de taakuitvoering: aan de operaÈor.

Voornamelijk afhankelijk van systeem-technische aspekten, doch ook wel

bepaald door organisatie-gegevenheden, is de wijze van bediening van het
systeem. In een aantal systemen stuurt en regelt de operator direkt de

systeemgebeurtenissen, in andere gevallen stelt de operator grensvraar-

den voor de systeemfunkties en in weer andere situaties is er sprake van

een in nog hoqere mate autonoom werkend systeem. De bedieningswijzen van

deze als globaal bedoelde indeling hebben we genoemd respektÍeveliJk
"direkte regeling", "setpoint regelingrr en "superviserende regeling".
Omdat per taaksituaÈi-e onder verschillende omstandigheden een van de

genoemde vormen kan prevaleren hebben we gekozen voor een uitsplÍtsing
van deze typering naar "Opstarten", t'normaal bedrijf" en ttstoringentt.
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Een en ander neemt niet weg dat met betrekking Èot de bediening een

taaksituatie ook in zijn totaliteit getypeerd kan worden. Op grond van

een zekere kennis omtrent het systeemgebeuren in een taaksituatie is

een typering opgesteld ten aanzien van de overwe§Jende vorm van de in-

breng van de operator in de sturing en regeling van het systeem. Voor

deze typering wordt gebruÍk gemaakt van een voor dit doel gekonstrueer-

de schaal.

Keuzen met betrekking tot de toewijzing van taken aan mens en machine

hebben eveneens konsekwenties voor het bewakingsgedrag; de automatise-

ringsgraad is een belangrijk gegeven in deze, de uitgebreidheid van be-

veiligingssystemen etc. Verschillen in deze en andere punten leiden er-

toe dat de bewaking van een systeem vaak op specifieke wijze plaatsvindt.

Differentiëring van de taken op dit punt kan onder meer nog geschieden

door te kijken naar de intensiteit van de bewaking. In een aantal sys-

temen dient de operator de panelen nagenoeg konstant te observeren,

op andere plaatsen kan dit met kteinere of groÈere tijdsintervallen.

Een aan de bewaking gerelateerd aspekt is het lokaliseren en veelal

daarbij ook het achterhalen van de oorzaak van storingen. Op dit punt

kunnen taken worden onderscheiden naar gelang de mate waarin beide as-

pekten voor rekening van de operator komen.

De onderlinge kommunikatie in een taaksituatie kan van meer of minder

belang zijn voor de sturing en regeling van het systeem. Bijvoorbeeld

bij systemen waar veldoperators !,rerken is de kommunj-katie voor een be-

langrijk deel op te vatten als regelaktie. In andere situaties heeft de

kommunikatie veel meer betrekking op overleg, onderlinge bijstelling van

informati.e. Ook ten aanzien van de administratie kan vastgesteld worden

in welke mate deze aktiviteit doorgaans van belang is voor de sturing en

regeling van het systeem dan wel voor de verslaglegging.

Een laatste punt betreft de mate van zelfstandigheid waarmee de taakuit-

voerder zijn aktiviteiten kan verrichten in de werksituaties. Verschil-

Ien binnen een werksj-tuatie op dit punt hebben geleid tot uitsplitsingt

naar zelfstandigheid bij normaal bedrijf en bij bijzondere situaties.

De gegevensverzameling heeft op een tweetal wijzen plaatsgevonden. In

de eerste plaats zijn van de betrokken operators op een aantal speci-

fieke taakpunten kwantitatieve uitspraken verkregen. Zo bijvoorbeeld

werd geinformeerd naar het aantal bedieningshandelingen Per - gemiddel-

de - dÍenst. (De bedoelde punten zijn verder vermeld in de bijlage).
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Ten tweede is per taaksituatie gewerkt met halfgestruktureerde inter-
views met operators (vastgelegd op cassette-tape). Hierin werden steeds
de hoofdelementen van de taakuitvoering (bediening, bewaking, admini-
stratie, enz.) aan de orde gesteld..

Ten behoeve van dit onderzoek waren een aantal schalen met betrekking
tot kenmerken vart taken gekonstrueerd. Op basis van de interviews en

aanvullende eigen observatie zijn de bedrijfsscores per schaal vastge-
steld. (Zie verder bijlage).
In bijlage 2.1 is vervolgens r^/eer uÍtgewerkt op welke wijze de taakken-
merken in het klassifikatiesysteem zijn ingebracht en via statistische
reduktie (principale componenten analyse) tot een 6-Èa1 taakdimensies
zijn teruggebracht. Op deze plaats zullen we volstaan met aan te geven

dat de volgende dimensies aan de taken zijn onderscheiden:

bedíening-beuaking

routinemati g e b e dr eníng

b e diening-toekoms ti ge e ffektiuiteit
índíuiduele regeling
s?,tp e rui s i e me t b ehulp Dtrt g eauetce e rd.e veg e Lapp arat?,tLtv

s te erui sie / Lage b eu akingsintensit eit
In elk van de dÍmensies bediening-bewa.lcing en bediening-toekomstige ef-
fektiviteit wordt steeds aangegeven op welke van de beide gedragingen

in een taak het accent tigt. De dimensie routinematige bediening geeft
aan in hoeverre hi-ervan in een taaksituatie sprake is. De faktor indi-
viduele regeling geeft aan in hoeverre de taakuitvoerder in de Èaaksi-

tuatie indj-vidueel handelend kan optreden. De dimensie supervisie met

behulp van geavanceerde regelapparatuur geeft aan in welke mate de taak

een superviserend karakter heeft tengevolge van de aanwezigheid van

dergelijke apparatuur (waaronder computer). fn hoeverre dit samengaat

met een lage bewakingsintensiteit wordt aangegeven in de laatste faktor.
In paragraaf 5.2.2.2.1 wordÈ ingegaan op de voor deze kenmerken aange-

troffen waarden in de onderzocht,e populatie..

4.5.4 Subjektief ervaren aspekten van de taak

Ook met betrekking tot de taak zijn meer subjektieve gegevens ingewon-

nen door het afnemen van een vragenlijst bij de operators. Deze gege-

vens geven de visie vreer meÈ betrekking tot de beschrijving, de bele-
ving en waardering van aspekten van de taak door de operators. De vragen
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hadden voornamelijk betrekking op een tweetal taakaspekten: taakstel-

Iing, aanwezige officiële werkvoorschriften en de invloed hiervan op de

werksituatie - en taakuitvoering - de feitelijke uitvoering van de taak

in de praktijk. In totaal waren er ongeveer 70 taakitems waarover de

mening van de operators werd gevraagd. Hiervan zijn er 39 gebruikt om

via statistische reduktie (principale componenten analyse) tot een aan-

tal aspekten van subjektieve ervaring met betrekking tot de taak te \^Ior-

den teruggebracht.
In bij Lage 2.2 ís precies a;rngegeven welke items in de pc-analyse zijn

ingebracht en welke de ladingen op de resulterende faktoren zijn- Hier

wordt volstaan met aan te geven dat de volgende 10 faktoren uit de ana-

lyse naar voren zijn gekomen:

detat Llemng ooo?s ehríften
storíngsbeLaetíng
konpLeríteit s toringen
unifomiteit be&íening

b ruil<b amheid uo or s ehz"íf ten pro ceduae s

fitnkti onalit ei t ti i ds o erdeLing

uerken oo7,g ens D o or s eh"'íf ten

proeedmering beuaking

informatieomuqng bii sy s te anafimikingen

in f orrnati e-e endLd dighei d/ s t oríng smo eili i khei d

In paragraaf 5.2.2.2.2 wordL ingegaan op de waarden welke voor deze as-

pekten van subjektieve ervaring met betrekking tot de taak in dit onder-

zoek werd aangetroffen.

4.6

Volgens de in hoofdstuk 3 besproken sociotechnische systeemtheorie moet

er vanuit de technologie naar gestreefd worden een zodanige werkorgani-

satie mogelijk te maken dat aan een aantal belangrijke behoeften van

mensen in de werksituatie tegemoet gekomen wordt. Als ideaal wordt in

deze benadering gezien het uitvoeren van groepstaken door zogenaamde

autonome werkgroepen waarin de groepsleden een groÈe mate van inspraak

hebben, het werk zelf onderlÍng kunnen verdelen, zelf kwaliteltskontr6le

uitoefenen e.d. Wanneer dergelijke organisatievormen in de door ons on-

derzochte populatie taaksituaties zouden voorkomen, zou een vergelijking

mogelijk zijn tussen deze en meer traditionele hiërarchische organisa-

betrekk in satie
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tievormen. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Geen van de onder-
zochte taaksituaties was expliciet ont\^rorpen volgens de principes van

de sociotechnische systeemtheorie. Niettemin waren er wel verschillen
tussen de taaksÍtuaties op organisatie-aspekten, hraarvan magr worden aan-
genomen dat zij een relatie hebben met arbeidstevredenheid en welbevinden
van de taakuitvoerder. Het gaat hier om aspekten als de mate waarin team-

work voorkomt, de autonomie van de taakuitvoerder e.d. Over deze aspek-
ten zijn in het onderzoek gegevens verzameld met het doel na te gaan

enerzijds welke relatj-es er zijn met kenmerken van het technisch systeem

en anderzijds hoe deze organisati-e-aspekten samenhangen met de arbeids-
tevredenheid en het welbevinden van de taakuitvoerders.

Wat betreft de relatie tussen de gehanteerde technologie in een organi-
satie en de sociale struktuur is een zekere hoeveelheid literatuur voor-
handen. Hj-eruit blijkt dat over de aard van deze samenhang verschillend
wordt gedacht. Zo wordt enerzijds beweerd dat de vorm van de organisatie
in sterke mate wordt bepaald door de technologie die zij hanteert, het
zogenaamde technologisch imperatief, anderzijds wordt betoogd dat de

technologie niet zo van belang is voor de organisatiestruktuur, maar

dat er slechts sprake is van een relatie tussen technologie en bepaalde

strukturele variabelen zoals de grootte van een organisatie.

Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat vele auteurs
een grote verscheidenheid aan theoretische en operationele definities
van technologie gebruiken, zodaE de relevante studies niet zonder meer

vergelijkbaar zijn. tíoodward (1965) en Hickson, Pugh & Pheysey (1969)

hanteren een definitie van technologie die nauw vervrant is aan de oor-
spronkelijke betekenis van het woord. Hun definities beperken zich voor-
aI tot de aard en hoeveelheid van machines en gereedschappen. Hage &

Aiken (t969), Perrow (1970) en Mohr (197L) definiëren technologie in
meer algemene termen.

Perrow beschrijft technologie als de akties die een individu onderneemt
jegens een objekt om veranderingen in dat objekt aan te brengen. Hage

en AÍken zien technologie als de mate waarin aktiviteiten een routine-
matig karakter bezitten. Door technologie als zodanig te formuleren
wordt er een meer algemene betekenis aan toegekend en wordt het moge-

lijk om andere dan industriëIe organisaties te vergelijken op techno-
logie-dimensies .

Zoals reeds opgemerkt tonen de meeste auteurs een samenhang aan tussen
het technologisch en sociale systeem.
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Zo heeft Blar:ner (L964) een omvattend onderzoek verricht dat ook reeds

in hoofdstuk 3 werd besproken, naar relatief vervreemdende eigenschap-

pen van een groot aantal technologieën. Er vanuit gaand dat de moderne

technologie zelf de oorzaak is van de vervreemding, vindt Blauner dat

sommige technologieën meer vervreemdend werken dan andere. Hij meent

verder dat het werk in a,rnbachtelijke industrieën het meest bevredigend

is en in lopende band produkties het minst, terwijl proces technolo-

gieén zich daar ergens tussen bevinden. Volgens Blauner is de techno-

Iogie de centrale determinant van het gedrag.

ook de studÍes van Víoodward (t965, l97O) benadrukten niet zoeer de so-

ciale struktuur van de organisatie als wel de technologie. Zij ontwik-

kelde een schaal om de technische komplexiteit van produktie systemen

te scoren. Ze kwam hierbij tot de konktusie dat het aantal gezagsniveaus

bij de leiding toenam met de technische komplexiteit, evenals het aantal

m€rnagers en chefs in verhouding tot het niet leidinggevend personeel.

Zo vormen Blauner en Víoodr^rard met nog andere auteurs (Perrow, Vía1ker)

een groep onderzoekers die gemeen hebben dat zij zíc}:, bezíghouden met

het uitwerken van de gevolgen van verschillende tlpe technologieën voor

de sociale struktuur, m.a.ï/. men geeft aan wat de eisen van de ene struk-
tuur aan de andere zL7n.

De Aston groep (Pugh €.è.2 1969) daarentegen konkludeerde dat naast de

technologie ook andere kontekstuele variabelen, zoals de grootte van de

organisatie en de afhankelijkheid van andere organisaties van invloed

zijn op de struktuur en het funktioneren van de organisatie. In een uit-

voerige studie bij 31 bedrijven vonden de onderzoekers dat vooral de

grootte van de organisatie sterk de relatie tussen struktuur en techno-

logie bepaalde. Zo is bij kleine organisaties de Ínvloed van de techno-

logie op de sociale strukÈuur (met name de werkstroom) veel sterker dan

bij grote organisaties, waar stafafdelingen en formele kommunikatieka-

nalen en procedures a1s buffer optreden tussen de technologie en het

management.

4.6.t !s:glrgvtls-vgrz31:l9e-grgelre3llgssggYg!s

In de hierboven kort aangeduide Iiteratuur over de relatie tussen tech-

nologie en organisatiestruktuur worden beide begrippen vaak op een nog-

al algemeen niveau geoperationaliseerd. Vaak wordt b.v. gesproken over

de gehele bedrijfsorganisatier d.w.z. alle afdelingen die zorg dragen

voor het funktioneren vaJI het bedrijf.
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In ons onderzoek, vraar het gaat om arbeidstevredenheid en welbevinden

van een nauw omschreven kategorie werknemers binnen de organisatre, zal

de analyse zich op een meer specifiek niveau afspelen. De organisaties
zullen beschreven worden aan de hand van kenmerkenr zoals die vooral op

afdelings- en ploegniveau vast te stellen zí)n. om deze gegevens te ver-
zamelen is in elke onderzochte organisatie een interview afgenomen met de

afdelingschef aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Gege-

vens met betrekking tot de beleving en waardering van de organisatie
door de taakuitvoerders zijn verkregen door het afnemen van een vragen-

Iijst hierover

4. 6 - 2 9:ggv:§-eIEg§lrs-sr!-Is!-1!!9rv!9s-Ee!-ge-e!Èelrlc=glsE

Strukturele kenmerken van de afdeling zijn gekarakteriseerd aan de hand

van het aottaL wíueaw dat er op de afdeling te onderscheiden valt; het

aoftaL personen dat op de afdeling ue?kzaan is en de grootte odn d.e.

ploeg. Daarnaast is nagegaan hoeoeel operato?s e? doorgaarts in de meet-

en regeLkamer afrutezig ziin en wat heL aqntal operators ie bii de be-

diening oqt. het paneel.

Dat de werkorganisaÈÍe niet geheel door het technische systeem gedeter-

mineerd behoeft te worden is in een voorgaand gedeelte reeds besproken.

Verschillende vormen van werkorganisaties zijn toen genoemd, die een

positieve bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsÈevredenheid van de taak-

uitvoerder. op basis van deze gedachtengang is in dit onderzoek gekeken

hoe de samenwerkingsverbanden (volgens de genoemde autonome werkgroepen)

zijn geregeld in de onderzochte situaties. Een aspekt dat hierop betrek-

king heeft is de uerkkoör&ínatie, d.w.z. de wijze ï^IaaroP het werk op

een afdeling (of werkgroep) gekoördineerd wordt. Dit kan door persoon-

lijk kontakt (d.m.v. aanwijzingen), onpersoonlijk (prodedures) of op

beide manieren geschieden. Verder is aandacht besteed aan de aerkstroom,

d.w.z. in welke mate de leden van een groep van elkaar afhanketijk zijn
bij het uitvoeren van hun taken. Een viertal werkstroomstrukturen is
hierbij onderscheiden, te weten:

- onafhotkeLiike werkstroom: ieder ploeglid heeft zijn eigen taak.

Geen informatie- of aktiviteitenstroom tussen de leden van de

ploeg. Ze werken onafhankelijk van elkaar.

- seríèLe werkstroom: ieder groepslid heeft zijn eigen taak, maar

voerÈ zijn taak uit nadat bepaalde handelingen door andere groeps-
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led.en zijn afgemaakt.

Informatie stroomt van het ene groepslid naar de andere in een ke-
ten, waarin het werk dat een groepslid moet verrichten afhankelijk
is van de informatie, die hij van een ander groepslid krijgt.
uederkeríge werksLroom: de leden van een ploeg verrichten werk op

grond van informatie die zij onderling uitwisselen.
teqru.,serkstroomz de ploegleden beslissen samen in groepsverband over

wie wat doet. Tijdens de uitvoering van het werk praten ze vaak met

elkaar over welke handelingen verricht moeten worden en op welke

manier.

ook de vorm van pLoegenatbeid (net aantal ploegen en het soort dienst-
rooster) is een belangrijk organisationeel aspekt van de werksituatie,
dat mede afhankelijk is van de gehanteerde technologie en r^raarvÉrn ver-
wacht mag worden dat er een belangrijke invloed van uitgaat op de ar-
beidstevredenheidr het welbevinden en mogelijk ook de gezondheid'van de

taakuitvoerders.
Een andere taakstmktureel aspekt dat effekten teweeg kan brengen op het
persoonlijk funktioneren in de organisatie is de toepassing van taakrou-

latie; dit is het rouleren van taakuitvoerders over verschillende (deel)

taken. Taakroulatie bevordert de varj.atie in het werk. Op deze wijze kan

een bijdrage geleverd worden aan de arbeidstevredenheid, hoewel in de

literatuur weinig positieve resultaten bekend zijn van het toepassen van

taakroulatie zonder dat tegelijkertijd andere maatregelen worden genomen

om de betrokkenheid bij het werk te vergroten.

Een van die mogelijke maatregelen is het bevorderen van regelmatig o')eP

Leg op de afdeling of in de werkgroep over allerIei zaken die het werk

betreffen. Vandaar dat nagegaan is hoe vaak systematisch werkoverleg

plaats vindt.
Tenslotte is het van belang na te gaan hoe de uerdelirtg uwt de inuloed

is tussen de diverse hiërarchische niveaus (het hogere management, de

afdelingschef, de ploegchefs en de operators) op de dagelijkse gang van

zaken in de afdeling. Hierover zijn vragen gesteld aan de afdelingschef
én aan de taakuitvoerders (zie paragraaf 4.6.3).

4.6.3 9e gevels -e€E989!rs -sr! -ge -yresetl-uq!-Yeer -gs -!eeEsilvgg=qsr e

Op deze vragenlijstgegevens is een principale componenten analyse toege-

past (zie bijlage 3) die een zestal faktoren opleverde. Deze werden als

volgt benoemd.
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grloep shoudrng / teangeest

sanem,terking ín / met ploegen

uerkuoom'taayden / oerdeldng inuloed
pLoegendierwthou&íng

kenndsndoea,t

aqndacht ooor de ueiligheid uonuit het mm.ogement,

Onder de faktor gz,oepshoud'tng / teangeeet wordt de verhouding in de

ploeg met de ploegchef en kollegars verstaan, alsmede een aantal aspek-

ten die hiermee in een direkt verband staan en mede bepalend zijn voor

de sfeer in de ploeg. Het betreft hier de verdeling van de verant\rroor-

delijkheid in de ploeg, de kennis van het werk van andere groepsleden,

de kommunikatie over het werk, de attj-tude ten opzichte van het bedrijf
en de gewenste invloed van de afdelingschef.
De faktor sdnernnerking in de ploegen / met qndere ploegen geeft voorna-

melijk aan hoe de ploeg funktioneert qua kwaliteit van de taakuitvoe-
rLng, hoe het is gesteld met de verhouding met andere ploegen en in
welke mate de operators van elkaar afhankelijk zijn bij het uiÈvoeren

van hr:n werk. Een minder passende variabele in deze kontekst is de va-
riabele die iets zegt over d.e gewenste ekonomische kennj.s van de ope-

rator. Bij de faktor kennisniveau wordt op deze variabele nader inge-
gaan.

onder de falctor uerktsoomrlaard.en / oerdeLing var, de invloed vallen aspek-

ten als de aandacht van het management voor de werkomstandigheden, de

verantwoordelijkheid in èn de belangrijkheid van het werk; de attitude
ten opzichte van het hogere mëmagement en Èenslotte de gewenste invloed
voor de diverse betrokken partijen.
De faktor ploegend|ensthouding spreekt voor zich. Hier komt de mate van

tevredenheid met het huidige ploegendienstschema naar voren èn de waar-

dering van het werken in kontinudienst.
Onder de faktor kenndeniueau vaLlen variabelen die iets zeggen over de

afstemming op elkaar van de technische kennis en de werkzaamheden die
verricht moeten worden; de gewenste ekonomische kennis omtrent het pro-
ces en de variabele werkafhankelijkheid die reeds onder de tweede fak-
tor is genoemd, vëu:rwege zijn lading op die faktor.
De faktor aondncht Door dE oeiLdgheid vanuit het management zegt iets
over het gevaar van het werk, de aandacht van het management voor de

veiligheid en de gewenste invloed voor het hoger management.
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4.7 Arbeidstevredenheid, welbevinden, ervaren gezondheid
en ziekteverzuim

Bij deze gegevens zal tot uiting moeten komen wat voor effekÈ de in de

vorige paragrafen beschreven faktoren hebben op de taakuitvoerder. On-

derscheid wordt hierbij gemaakt tussen direkt aan het werk gerelateer-
de tevredenheid (arbeidstevredenheid), meer algemeen subjektief welbe-

vinden, gezondheidsklachten en een objektief registreerbare variabele,

n.1. ziekteverzuim.

Víat betreft de wbeidsteuredenheid is allereerst een open vraag gesteld

waarin werd geinformeerd naar de meest plezierige en meest onplezierige

aspekten van het werk. Vervolgens is een algemene arbeidstevredenheid-

vraag gesteld, zoals die bij veel onderzoekingen op dit gebied wordt

gehanteerd, n.1.:

Alles bijeengenomen, hoe tevreden of ontevreden bent U over Uw werk?

zeer tevreden behoorlijk
tevreden

niet zo erg
tevreden

geheel niet
tevreden

Daarnaast is geÍnformeerd naar de tevredenheid ten opzichte van ver-
schillende aspekten van het werk. Deze lijst is samengesteld door een

keuze van items uit verschillende vragenlijsten, grotendeels afkomsÈig

uit het overzichtswerk van Robinson e.a. (1969). Hierbij is onderscheid

gemaakt tussen 2 kategorieèn items n.1. die welke refereren aan intrín-
síeke (direkt uit het werk voortvloeiende) satisfaktie en die welke re-

fereren aan eaty"írwieke (meer uit faktoren rondom het werk voortvloei-
ende) satisfaktie. De eerste kategorie omvat items betreffende de ver-

antwoordelijkheid, variatie, zelfstandiqheid, het gevoel dat men zich

waar kan maken in het werk, belasting door het werk en stress.

De tweede kategorie bestaat uit items die verwijzen naar de kollega's,

het 1oon, de promotiemogelijkhedenr de ervaren zekerheid, de tevreden-

heid over het bedrijf en over de chef. In totaal werden 52 items in de

lijst opgenomen (zie bijlage 4).
om een indruk te krijgen van ineL subjektieoe ueLbeoinden varL de taakuit-

voerders is gebruik gemaakt van de vragenlijst voor Innerlijk !,Ielbevin-

den (Hermans & Tak-v.d. Ven, t975). Hierin wordt onderscheid gemaakt

tussen posiÈief (Iw+) en negatief (IW-) welbevinden.

De e!,udÍen gezondheídstoestqnd werd bepaald door vragen oP te nemen in

de vragenlijst die direkt gericht vraren op hoe de taakuitvoerder zijn

eigen gezondheidstoestand waarneemt. Verder was in de lijst opgenomen
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de vragenlijst over ervaren gezondheid (VOEG) ontwikkeld door Dirken
(1967) als een instrument voor het meten van stress in industriëIe si-
tuaties . Ziekteuer,zuimgegeuena per onderzocht individu werden opgevraagd

bij de personeelsafdeling van de bedrijven waar het onderzoek werd ver-
richt.
Onderscheid werd hierbij gemaakt tussen kortdurend verzuim (1-4 dagen)

middellang verzuim (5-2t dagen) en lang verzuim (langer dan 21 dagen).

Hoewel de in deze paragraaf genoemde variabelen e1k kunnen worden be-
schouwd als indicatoren voor welzijn of welbevinden van de taakuitvoer-
ders, valt toch niet te verwachten dat er volledige overeenstemming zaL

zijn tussen de verschillende variabelen. De gehanteerde variabelen kun-
nen worden opgevat als verschillende aspekten van het algemene begrip
welzijn. Deze aspekten zullen onderling een zekere samenhang vertonen,
doch ook zullen zij op verschillende wijze beinvloed worden door eigen-
schappen van de taak die de operator moet verrichten en de organisatie
waarin hij verkeert.

4.8 Gedragsobservaties en fysiologische metingen

Zoals eerder vermeld is bij 10 Èaaksituatíes gedurende een aantal peri-
oden van 30 minuten het taakgedrag van de operator systematisch geobser-

veerd. Het doel hiervan vras een objektieve registratie van de feitelijke
werkzaamheden te verkrijgen bij technische systemen met verschillende
niveaus van automatisering.
TÍjdens de observatieperioden werd tevens de hartslag van de operator
vastgelegd teneinde een indruk te krijgen van de taakbelasting. Op de

achterliggende gedachtengang en de wijze van gegevensverzameling wordt

nu nader ingegaan.

4.8. 1 Gedragsobservaties

Systematische observatie van operators in mens-machine-systemen tijdens
de taakuitvoering is een veelvuldig gebruikte methode om inzicht te ver-
vrerven in de werkzaamheden van deze operators. Het hangt daarbij van de

vraagstelling en de te onderzoeken situatie af op welke wijze deze ob-

servaties $rorden uitgevoerd. Een veel gebruikte methode is om het ge-

drag op te splitsen in een aantal gedragskategorieën, die afzonderlijk
observeerbaar zijn en waarmee de situatie kan worden beschreven (zíe

voorbeeld Mishler & VÍasler, 1968). De keuze van deze kategorÍeën is
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niet eenvoudig en dient voor iedere vraagstelling afzonderlijk te worden

bepaald. Kalverboer (1975) onderscheidt in dit verband een drietal as-

pekten op basis waarvan kategorieën kunnen worden gekozen:

morfologie, bijvoorbeeld gedragsanalyse waarbij geen koppeling met

het uiteindelijk doel van het gedrag hoeft te worden aangegeven,

funktionaliteit, waarbi-j steeds een verband met het uiteindelijk
doel van het gedrag wordt gelegd,

oorzakelijkheid, waarbij steeds wordt ver\^Iezen naar een psycholo-

gische of fysiologische basis voor het geobserveerde gedrag, zoals

emotie etc.

In het algemeen kan gesteld worden dat observaties bij operators in
technische systemen zich rÍchten op de ft*tktionalíteit van het gedrag.

Zo maakte bijvoorbeeld Beishon (1969) gebruik van gedragskategorieën en

observatiemethodieken om na te gaan hoe de bedieningsman van een bakoven

zijn tijd over verschillende systeemgebonden aktiviteiten verdeelde

(zoals het laden van de oven, het instellen van de oven, inspekties e.d.).

Observaties komen op een dergelijke wijze uitgevoerd in principe vaak

neer op tijd-studies waarvan een grooÈ aantal voorbeelden in de litera-

tuur is terug te vinden (Danielr €.d. , L971, Spencer, 1962, Van Droffe-

Iaar, t974 en anderen). Landeweerd (1978a) paste een observaLiemeÈhode

toe met eèn ander doel, namelijk om na te gaan of leerling-operators

onder bepaalde proefkondities al dan niet naar de juiste instrumenten

op een paneel kijken en de juiste knoppen bedienen. Steeds hebben toe-
passingen van observatie-methodieken in dit verband echter gemeen dat

het funktionele gedrag van de operators in kaart wordt gebracht.

In het onderhavige onderzoek staat de vraag centraal naar de invloed van

eigenschappen van technische systemen, waaronder het niveau van automa-

tisering op het funktioneren van operators. Het gaat hier dan met name

om de taakinhoud die verondersteld wordt te wijzigen bij toenemende

automatisering.
AI eerder werd gesteld dat er bij het ontwerp van mens-machine-systemen

een toewi)zíng van taken aan de mens en de machine plaatsvindt. Het gaat

in dit onderzoek met name om de bijdrage van de mens in het totale funk-

tÍoneren van het mens-machine-systeem en de invloed die de automatise-

ring op deze bijdrage heeft. Het sysÈeem van observatie-methodieken

tijdens de taakuÍtvoering van de operators biedt nu een mogelijkheid om

deze taakinhoud systemaÈisch te analyseren. De te gebruiken gedragska-

tegorieën zullen daarbij gebaseerd zijn op de funktionaliteit van het



-69-

gedrag, zoals hierboven aangeduid. rn paragraaf 5.8.3.4 is aangegeven

welke gedragskategorieën in het onderzoek voor dit doel gehanteerd zi-1n.

4.8.2 Tee!ÈgIeglrlg

A1s een van de aspekten dÍe invloed hebben op de gezondheid en het wel-
bevinden van de operator moet ongetwijfeld de belasting worden gezien
die hij tijdens zijn werk ondervindt, waarbij we verwachten dat zowel
een te laag als een te hoog ni-veau van betasting schadelijk zullen zíjn.
ïnzicht in faktoren die bij de taakuitvoering de operator zwaarder be-
lasten is dus van belang l^ranneer men stuur- en regeltaken naar kriteria
van gezondheid en welbevinden wil optimaliseren. Een inzicht te krijgen
in dergelijke faktoren is een van de doelstellingen van het onderzoek.
Naar analogie van het belastingsmodel bij fysieke arbeid wordt onder-
scheid gemaakt tussen taakzwaarte of uitwendige belasting enerzijds en

funktionele belasting anderzijds. ZLe voor een nadere uitwerking van

dit belastingsmoder EÈtema (t973) en Nakken e.a. (1973). Kort sanenge-

vat kunnen h7e zeggen dat onder uitwendige belasting worden verstaan de

prikkels (b.v. in de vorm van een Èaak) die uit de omgeving op het Ín-
dividu inwerken. Onder funktionele belasting verstaan we de reaktie van

de mens op de uitwendige belasting, zoals die tot uiting komt b.v. in
het gedrag of in bepaalde fysiologische variabelen.
Zo wordt bijvoorbeeld bij het meten van fysieke belasting gebruik ge-

maakt vErn een fietsergometer, waarbij de uitwendige belasting (= het
aantal Ííatts dat getrapt moet worden) op de fiets wordt ingesterd en

de funktionele belasting aan het fietsende individu wordt gemeten (bij-
voorbeeld door middel van de hartfrekwentie).
Is eenmaal een direkte relatie vastgesteld tussen uitwendige belasting
(de taak) en funktionele belasting (de hartfrekwentie), dan kan in een

andere taaksituatie aan de hand van de opgemeten funktionete belasting
een uitspraak worden gedaan over de uitwendige belastlng. Dit is vooral
van belang riranneer de uitwendige belasting, zoals vaak het geval is,
niet exact of zeer moeilijk is te kwantificeren. Aan de hand van een

sÈand,aardtaak bepaalt men dus de funktionele belasting die men vervol-
gens weer gebruikt om een schatÈing te maken van de uitwendige belas-
ting van andere taken.
Bij fysieke belasting gaat dit model aardig op. Víillen we deze benade-

ring echter toepassen op stuur- en regeltaken, dan doet zich het pro-
bleem voor dat fysieke inspanning bij dit soort taken slechts zeer spo-
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radisch geleverd hoeft te worden. Het verwerken van informatie en op

basis hiervan beslissingen nemen vormt het hoofdbestanddeel van stuur-
en regeltaken. Een begrip als mentale belasting (Kalsbeek, 1967) past

waarschijnlijk beter bij deze taken. Ook hier is een standaardtaak be-

schikbaar, n.f. de binaire keuzengenerator (BKG), die kan ingesteld

worden op een bepaald aantal stimuti per minuut (uitwendige belasting),
waarop de proefpersoon steeds een binaire keuze moet maken. De funktio-
nele bel-asting is ook hier met fysiologische variabelen meetbaar (zie

ook Ettema, t967). Met name zijn als gevolg van mentale belasting ver-
anderingen in de hartslagvariabi'l iteit (vermindering van de onregelma-

tigheid van de hartslag) gekonstateerd.

Nu zou het voor de hand liggen aan de hand van deze fysiologische maat

de uitwendige belasting van stuur- en regeltaken te bepalen. Enkele

problemen doen zich echter hierbij voor:

1. De relatie tussen niveau van mentale belasting (uitgedrukt in een

bepaald aantal binaire keuzen) en niveau van hartslagvariabiliteit
Ís veel minder sterk dan de relatie tussen fysieke belasting en

hartfrekwentie. Dit betekent dat uitspraken over de mentale belas-

ting op grond van fysiologische metingen onnauwkeuriger zullen zijn

dan uitspraken over fysieke belasting.
2. In de laboratorium-situatie draagt de te verwerken informatie door-

gaans een betrekkelijk neutraal karakter. In de praktijksituatie

echter heeft veel van de te verwerken informatie neveneffekten zo-

als spanningen, emoties e.d. tot gevolg. Deze spanningen en emoties

gaan op hun beurt ook weer gepaard met zekere fysiologische reak-

ties die vaak sterker zijn dan wanneer er alleen sprake is van in-

formatieverwerking zonder deze neveneffekten. Ook speelt vaak nogl

een, zij het gering, niveau van fysieke belasting een rol (b.v'

Iopen naar een Paneel).
3. ïnformatieverwerking bij stuur- en regeltaken geschiedt niet uit-

sluitend met betrekking tot binaire keuzen, maar ook met meer ge-

kompliceerde analo€Je processen van informatieverwerking.

Dit betekent dat een in een laboratorium-situatie gevonden relatie tus-

sen het niveau vëm een standaardtaak voor mentale belasting en een fysio-

Iogische maat niet bruikbaar zaL zí1n om in een praktijksituatie de uit-

wendige belasting van de taak te schatten.

WiI men dus uitspraken doen over belasting verooïzaakt door stuur- en

regeltaken, dan zal men onderzoek dienen te verrichten in de praktijk-
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situatie.

In dit onderzoek wordt dan ook een poging gedaan vast te stellen of de

eerder genoemde hartslagvariabiliteit bruikbaar is Ín de praktijksitu-
atie als indikator voor het niveau van uitwendige belasting door de taak.
Parallel met de eerder besproken gedragsobervaties is d.aarom het elek-
trocardiogram (ECG) van de taakuitvoerder geregistreerd. Bij e1k van de

10 onderzochte taaksituaÈies zullen 2 niveaus van taakzwaarte (drukke
en minder drukke perioden in de taak) worden onderschej.den. per taaksi-
tuatie kan dan worden nagegaan of er veranderingen optreden in het ECG

als gevolg van verschillende niveaus van taakzwaarte. Vervolgens kunnen
de 10 taaksituaties met elkaar worden vergeleken wat betreft de reakties
van het ECG op verschirren in taakzwaarte. op deze wijze kan de bruik-
baarheid van het ECG als algemene maat voor taakzwaarte bij verschillen-
de stuur- en regeltaken worden vastgesteld. Doordat we ook de beschik-
kingr hebben over gedragsobservatiekores kan tevens ïdorden nagegaan hoe
het gedrag van de taakuitvoerder verandert bij verschillende niveaus
van taakzwaarte. Deze gedragsveranderj-ngen kunnen op hun beurt in ver-
band gebracht worden met de veranderingen in het ECG.

4' 8' 3 Ps-gelrsrE!=-s:!rgge-vel-!:e5e!:srv3!r9-e!-Egg:regr:lrelrg

De observatie.'van;de-taak van de operator'en de registrbtie-van diens
elektrooardiogram dÍenen geliJktiJdig en t,ijdens de taakuitvoerJ-ng plaats
te vinden. Hiertoe zal de operator van de nodige registratie-apparatuur
(Ecc-elektrodes) worden voorzien en zal video-apparatuur in de werkruim-
te worden geÍnstalleerd om het gedrag van de operatoï te kunnen obser-
veren. Observatie en Ecc-registratie vond vervolgens plaats gedurende
een zogenaamde "observatS-eperiode" met een van te voren vastgestelde
duur van 30 minuten. Observatie- en ECc-apparatuur werden bij het begin,
respektievelijk het eind van de observatieperiode gestart, respektieve-
lijk gestopt.

Indien nu verder over een enkele meting wordt gesproken, dan wordt hier-
bij steeds zo'n observatieperiode van 30 minuten bedoeld.
rn het onderstaande zal nu nader worden ingegaan op de gehanteerde re-
gistratiemethodes en de te kiezen observatieperiodes in het licht van
de twee doelstellingen, te weten het verkrijgen van inzicht in de rela-
ties tussen technisch systeem kenmerken en de taakinhoud van de opera-
tors enerzijds en het kunnen doen van uitspraken over de belasting van
de operators bij verschillende niveaus van taakzwaarte anderzijds.



-72-

4.8.3.1 De relaties tussen technisch systeem kenmerken en taakinhoud

Onderzocht zaI worden of de taakinhoud van operators verandert onder in-

vloed van verschillen tussen technische systemen. Een belangrijke para-

meter is hier het niveau van automatisering, zoals reeds eerder in diÈ

rapport is aangegeven. Dit betekent dat de observaties verricht dienen

te worden bij een aantal taaksituaties die met betrekking tot de tech-

nisch systeem kenmerken onderling verschillen; zoals bijvoorbeeld laag-

geautomatiseerde en hoog-geautomatiseerde systemen.

Tevens is het noodzakelijk om de observaties op zodanige wijze te ver-

richten dat de perj-odes tezarnen een representatief beeld geven van de

desbetreffende taaksituatie. Dit betekent dat meerdere observatieperi-

odes per taaksituatie noodzaketijk zullen zí1n. Zo zaL gestreefd moeten

worden naar observatieperiodes tijdens ochtend-, middag- en nachtdien-

sten. Tevens zullen meerdere operators qeobserveerd moeten worden, liefst

ook tijdens verschillende situatiesr bijvoorbeeld tijdens verschillende

toestanden waarin het technische systeem verkeert.

van de rators bij verschillende niveaus vanope4.8.3 .2 De belasting
taakzwaarte

De \^rens bestaat om op basis van de gekonbineerde observatie- en ECG-

registratie uitspraken te kunnen doen over de belasting van de operators

bij verschillende niveaus van taakzwaarte. Taakzwaarteniveaus worden

hierbij dan opgevat als niveaus van uitwendige belasting, terwijl de

taakuitvoering en de Ecc-gegevens worden beschouwd als indikatoren voor

funktionele belasting (zie ook paragraaf 4.8.2).

op grond van alleen de observatieskores zullen geen uitspraken over de

funktionele belasting worden €Jedaan, doch deze zullen steeds in relatie

met de gelijktijdig verkregen ECG-gegevens bekeken worden. wel verwach-

ten we dat bij hoge niveaus van uitwendige belasting (taakzwaarte) er

zich specifieke verschuivingen in het aktiviteitenpatroon zullen voor-

doen. Met betrekking tot de Ecc-gegevens gaat het primair om de hart-

slagvariabiliteit welke grootheÍd geacht wordt te reageren op toenemen-

de uitwendige mentale belasting, doch ook veranderingen in de hartslag-

frekwentj-e zullen in de analyse worden betrokken'

Bij de hantering van dit model wordt het begrip taakzwaarte nu als volgt

geoperationali seerd.

In dit onderzoek is in eerste instantie gekozen voor een dichotome in-

deling van de observatieperiodes naar relatief licht (taakzwaarÈe 1)
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en ïelatief zwaar (taakzwaarte 2). ZoLang nog niet zeker is dat de re-
latie tussen uitwendige belasting enerzJ-jds en funktionele belasting
anderzJ-jds gemeten kan worden, biedt een dergelijke indeling de groot-
ste kans op resultaten. Later zal worden aangegeven welk kriterium werd

gehanteerd bij het indelen van de observatieperiodes bij taakzwaarte 1

respektievelijk taakzwaarLe 2.

Van het ECG-signaal j-s bekend dat er een sterk individueel bepaalde

komponent in aanwezig is. Hiervoor wordt meestal gekorrigeerd door re-
kening te houden met de ECG-skores die berekend zijn uit metingen hraar-

bij de proefpersoon in rust verkeert. In de praktijksituatie waar dit
onderzoek werd uiÈgevoerd is een dergelijke rust-situatie echter moei-

lijk te realiseren, zodat deze rustwaarden hier dan ook niet beschik-
baar zijn. Een andere methode om met deze individuele komponent reke-
ning te houden, bestaat uÍt het verrichten van zogenaamde herhaalde

metingen. Dit betekent dat de operators zoveel mogelijk onder beide

kondj-tÍes van taakzwaarte worden geregÍstreerd, zodat bij vergelijkÍngen
binnen taaksituaties de betreffende operators a1s eigen kontr6le funge-

ren bij het zoeken naar effekten van verschillen in taakzwaarte. Tussen

taaksituaties zal dit probleem wel een rol spelen, omdat uitsluitend
verschillende personen met elkaar worden vergeleken.

Aangenomen mag worden dat de individuele komponent in veel mindere mate

een rol speelt bij de gedragsobervatieskores. Weliswaar zullen operators
onderling verschillen b.v. ten aanzien van het hanteren van regel- en

bewakingsstrategieën, doch deze verschillen zullen in het algemeen on-

dergeschikt zijn aan de verschillen die het gevolg zíjn van de speci-
fieke toestand van het technisch systeem.

4.8.3.3 De keuze van de observatieperiodes

Uit het voorgaande blijkt. dat het kiezen van de observatieperiodes en

de taaksituaties waar deze observatieperiodes zullen worden geregistreerd,

met de nodige aandaeht dient te geschieden.

Hoofdzakelijk uit praktische overhregingen - dit type meting kost zeer

veel voorbereidings-, registratie- en ven^Terkingstijd - zLln deze re-
gistraties slechts bij 1O van de 24 taaksituaties verricht.
Vanwege het wegvallen door een technische storing van de observatiege-
gevens bij één bedrijf werd echter besloten deze metingen ook bj-j een

11e bedrijf te verrichten. Op deze wijze werden observatiegegevens van

10 Èaaksituaties en ECG-gegevens van 11 taaksituaties verkregen. In
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overeenstemning met één van de doelstellingen van de observaties, n.1.
het verkrijgen van inzicht in de relaties tussen Èechnisch systeem ken-

merken en de taakinhoud van de operators, werden de metj-ngen in zoveel
mogelijk verschillendsoortige taaksiÈuaties verricht. Zowel in laagge-
automatiseerde àls in hooggeautomatiseerde ÈaaksiÈuaties werden obser-
vaties en ECc-registraties uitgevoerd.
Per taaksituatÍe werd er vervolgens naar gestreefd om de verdeling van

de observatieperiodes ten aanzien van tijdstip, personen en situaties
zod,anlg te kiezen dat deze tezamen een representatieve steekproef van

de desbetreffende taaksituatie vormden. Daartoe werden per taaksituatie
ca. 25 observatieperiodes gepland in overleg met de bedrijfsleiding en

de operators, rekening houdend met de volgende aspekten:

evenredige verdeling van de observatieperiodes over ochtend-r mid-

dag-, avond- en nachtdienàten (spreiding naar tijdstip)
indien voorspelbaar een gelijk aantal observatieperiodes tijdens

verschillende niveaus van taakzwaarte, dus bij rustige en gemakke-

lijke versus drukke en moeilijke periodes (spreiding naar taakzwaar-

te)
een aantal te observeren operators van omstreeks 10, waarbij elke

operator liefst, volgens het principe van de herhaalde metingr oÍI-

der beide taakzwaartekondities geregistreerd werd (spreiding naar

operators)
ingebouwde ruimte in het schema om eventuele bijzondere gebeurte-

nissen tijdens de 1 à 2 weken in de registraties mee te kunnen ne-

men, zoals opstarten en/of afregelen van een produktie-eenheid,

storingssituaties van de procesvoering etc. (spreiding naar situ-

aties van procesvoering).

Meestal konden deze 25 observatieperiodes binnen een tijdsbestek van

t à 2 weken gerealiseerd \nrorden. Om de werkelijke bedrijfssituatie zo

weinig mogelijk geweld aan te doen, werd getracht heÈ bestaande dienst-

rooster zoveel mogelijk te handhaven. In de praktijk bleek het niet al-

tijd mogelijk om aan alle punten evenveel tegemoet te komen. Soms v/aren

roosters niet zodanig aan te passen dat een voldoend aantal registraties

kon worden verricht. In andere gevallen geven de kondities voor verschil-

Iende niveaus van taakzwaarte moeilijkheden omdat deze nu eenmaal niet

oproepbaar zL1n. De indelins1 van de observatieperiodes bij taakzwaarte

1, dan wel bij taakzwaarte 2 kwam tot stand in overleg met de dienst-

Ieiding en de operators.
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Teneinde diskussie achteraf te voorkomen werd getracht op voorhand zo-
veel mogelijk een voorspelling van het taakzwaarÈeniveau te maken.

Dit geschiedde op basis van de verwachting of de operator weinig, dan

wel veel informatie te verwerken zou krijgen. In het algemeen werden

standaardsituaties (normaal bedrijf) tot taakzïraarte 1 gerekend en werd

aan speciale situaties (opstarten, afregelen, storingssituaÈies) taak-
zwaarte 2 toegekend. Een dergelijke indeling gaf slechts in een beperkt
aantal gevallen moeilijkheden bij de keuze van het niveau van taakzwaar-
te; in twijfelgevallen gaf een nadere bestud,ering van het door de proef=
leiders bijgehouden logboek de doorslag.
In dit logboek werd voor elke observatieperiode een korte samenvatting
van de taaksituatie in termen van sysÈeemtoestand, aantal mensen in de

kontrolekamer, optreden van storingen e.d. gemaakt. In geen enkel geval

werd op basis van de inhoud van het gedrag zelf tot een keuze tussen de

niveaus van taakzwaarte besloten,
In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel geslaagde observaties en

ECG-registratÍes er uiteindelijk bij de verschillende taaksituaties wer-
den verricht. Tevens is in deze tabel weergegeven hoeveel herhaalde me-

tingen (waarvan de ene helft onder taakzwaarte 1 en d,e andere helft on-
der taakzwaarte 2 kondities) daarvan deel uitmaken. Deze in de tabel
aangegeven herhaalde metingen betekenen dat zourel de ECG-gegevens als
de gedragsgegevens onder beide taakzwaartekondities aanwezj-g zL1n.

Tabel 4.1 Aantallen taakobservaties en ECG-registraties van 30 minuten
e1k bij 11 taaksituaties; tevens is het aantal herhaalde me-
tingen (zelfde proefpersoon onder verschillende taakzwaarte-
kondities) aangegeven

Taaksituaties aantal taak-
observaties

aantal ECG-
registraties

aantal herhaal-
de metingen

Zandzuigsysteem

Ííalradar I
Bankcomputercentrum f
Metrodienstleiding
Stoomwacht Centrale I
Schakelwacht Centrale I
Cementoven

Ethyleenfabriek
Hoogoven

Farmaceutische fabriek
Bankcomputercentrum I I

22

t7

23

2t

t6

24

24

28

24

24

13

T7

L9

24

t9
L6

23

24

24

23

25

6

l6

18

2

6

t2

8

10

I
8

Totaal 223 227 94
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4.8.3.4 De uitvoering van de meting op de werkplek

De observatie van het gedrag van de operator vond niet direkt door vlaar-

nemers plaats, doch er werd gebruik gemaakt van video-apparatuur. Het

gedrag van de operator r^rerd vastgelegd op video-band en later in het Ia-

boratorium teruggespeeld, verwerkt en geanalyseerd. Video-registraties
hebben het grote voordeel van reproduceerbaarheid boven direkte obser-

vaties, hetgeen in twijfelgevallen ten aanzien van het te observeren

gedrag ("wat doet de operator nu eigenlijk precies?") zwaar weegt. Daar-

naast wordt de normale werksituatie tijdens de video-opnames nauwelijks

verstoordr omdat in het algemeen slechts één onderzoeker als kameraman

in de kontroleruimte aanwezig behoeft te zí)ni bij direkte observatie

zijn al qauv/ meerdere mensen tegelijkertijd nodig om de apparatuur te

bedienen. Slechts bij het begin en het einde van de observatieperiodes

was een tweede onderzoeker aanwezig voor het starten en stoppen van de

video- en ECG-aPParatuur.

Bij het opstellen van de video-apparatuur werd in overleg met de ope-

rators een zo strategisch mogelijke positie ultgezocht. Enerzijds moesÈ

de video-kamera de operator tijdens zijn taakuitvoering zo goed mogelijk

kunnen volgen (draaibaar statief + zoom-lens), terwijl anderzijds de

operator zo weinig mogelijk Ln zLjn werk gestoord diende te worden. Te-

vens werden mikrofoons'op strategi-sche posities aangebracht om de kom-

munikatie van de operator (s) met anderen zo goed mogelijk op het ge-

Iuidsspoor van de video-band te kunnen oPnemen. Het overleqgen met de

operators over de uiteindelijke positie van de apparatuur bood tevens

de gelegenheid om de operators aan de aanwezigheid van de onderzoekers

en de apparatuur te laten gelirennen.

Het ECG-signaal werd precordiaal afgeleid met behulP van 3 borstelelek-

troden (Ahrend van cogh). Het afgeleide signaal werd versterkt en ver-

volgens FM-gemoduleerd (FM-modulator, rust-draaggolf 22OO Hz, appara-

tuur bouw Afdeling Fysika NIPG). Het gemoduleerde signaal werd vervol-

gens r^reggeschreven op een portable audiorecorder. Modulator en audio-

recorder waren ondergebracht in een licht draagstel dat de operator

voor de duur van de observatieperiode kreeg omgegespt (totaal gewicht

t 1OOO gram). Het geheel was zodanig uitgevoerd dat de operators tij-

dens het dragen van de apparatuur niet in hun normale taakuitvoering

werden gestoord.

Bij het begin van elke observatieperiode l^Ierd na het bevestigen van de

ECG-elektroden en het aanzetten van de diverse apparatuur met het uit-



-77 -

eindelijke starten van de observatie en ECc-registratÍe gewacht tot bij
de proefleider de indruk bestond dat de te observeren operator, evenals

de wel aanwezige maar niet-geobserveerde mede-operators aan de situatie
gewend was geraakt en tot zijn "no!:trlale" taakgedrag was overgegaan. De-

ze wachtperj-ode bedroeg meestal ca. 15 minuten. De procedure bij het
starten en stoppen van de observatieperíode was nu verder als volgt.
Allereerst werd de videorecorder gestart; daarna werd de audiorecorder
gestart en vervolgens werd de FM-modulator in werking gesteld. Met het
starten van de FM-modulator viel een merkteken samen op de video-band
ten behoeve van d.e synchronisatie van gedrags- en Ecc-gegevens. Een in
de modulator ingebouwde R-top d.etector gaf door middet van een kontrole-
lampje een indikatie over het funktioneren. Na 1800 sekonden (de d.uur

van de observatieperiode) werd dan eersÈ de modulator buiten werking
gesteld en vervolgens de audiorecorder. Het stoppen van de modulator

viel weer samen met een merkteken op de video-band. Daarna werd tenslot-
te de videorecorder gestopt. Het geregistreerde ECG-signaal kon dan in
de werksj-tuatie gekontroleerd worden door vreergave, na demodulatie
(apparatuur bouw Afdeling Fysika NfPG), op een oscilloscoop.
Ook het video-signaal kon door terugspoelen en opnieuw afspelen via een

klein T.V.-sche:m direkt in de werksituatie gekonÈroleerd worden.

4 . 8. 3 . 4 . 1 Pg=gsEg!g=!ggsrgggs!=ggg=9s=9!-qgrgg!ig=rsg+E!=e!:s=

In figuur 4.1 is de gehele regi.sÈratie- en verwerkingsketen van de ge-

dragsobservatj-es schematisch weergegeven vanaf het moment van de opname

in de taaksituatie tot en met de eerste bewerking van het ruwe materiaal.
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Figuur 4.1 De registratie- en verr^Terkingsketen
vaties

van de gedragsobser-

taaksituatie

NIPG

De in de taaksituatie opgenomen vj-deo-banden werden in het laboratorium

van het NIPG afgespeeld. Tijdens het afspelen van de video-banden werd

een drukknoppen-kastje bediend, waarbij elke drukknop korrespondeerde

met een bepaalde vastomlijnde gedragskategorie. Op deze wijze konden

marimaal 16 gedragskategorieën worden vastgelegd. Elke sekonde wordt

de apparatuur (Unidres, zie Luteijn e.a., 7971,) uitgelezen en de in-

fonnatie op papierband weggeschreven. Deze papierband kan vervolgens

in de computer worden ingevoerdr die voor iedere observaÈieperiode

de duur van elke gedragskategorie (t tijd als onderdeel van de tota-

Ie duur = 30 min.) berekent, benevens het aantal malen dat de desbe-

treffende gedragskategorie tijdens de 30 minuten is voorgekomen. Het

afspelen van de video-banden en de skoring van de gedraqskategorieén

werd overigens steeds door één en dezelfde onderzoeker verricht, Èen-

einde de statistische betrouwbaarheid van de observaties te vergroten

taakgedrag
operator

opname op
video-band

afspelen van
video-band

interpretatie
gedrag en sko-
ring met Unidres

16 taakspec. ge-
dragskategorieën

13 funktionele ge-
dragskategorieën

aantal keren van
voorkomen van el-
ke funkt. kat.

I bestede tijd
door operator pe
funkt. kategorie
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(zie ook Nakken e.a., L973). Aangetoond werd door deze auteurs dat in
de situatie waarin met één beoordelaar gewerkt werd d.e betrouwbaarheid
groter was dan in een situatie waar met meerdere verschillende beoorde-
laars werd geobserveerd.

De skorj-ng van het ged.rag van de operators gebeurde op basis van kate-
gorieën die per taaksituatie werden samengesteld, de zogenaamde ,'taak-

specifieke" gedragskategorieën. Deze taakspeci-fieke gedragskategorieën
verschirren zodoende onderling per taaksituatie gua inhoud (vergerijk
een operator van een zandzuigsysteem met een konsole-operator van een

bankcomputersysteem), doch werden steeds dusdanig gekozen dat hieruit
13 uniforme en voor all-e taaksituaties qua inhoud vergerijkbare "funk-
tionele" gedragskategorieën konden worden gerekonstrueerd (zie ook

paragraaf 5.8.1) .

De funktionel-e kategorieën die in dit onderzoek zijn toegepast zj-jn
toegespiÈst op menselijke stuur- en regeltaken en afgereid van de eer-
dere publikaties van van der sluijs a Dirken (1970) en van der sluijs
(L972) , wel-ke verder ontwikkeld zijn door Ekkers e,.a. (L975) in de voor-
studie van dit onderzoek tot een 20-ta1 observatiekategorieën.
Een aantal moeilijk afzond.erlijk te observeren kategorieën zijn nu bij
elkaar gtenomen, terwijl de kommunikatie-kategorieën enigszins zijn uit-
gebreid. Een'en ander resutrteerde in een 13-tal funktionéle gedragska-

tegorieën die in het onderhavige onderzoek zijn gebruikt, te weten:

rsg§li-ry_lrEg)_: het ingrijpen in de regeling van het systeem door
middet van de daartoe geëigende bedieningsorganen;
bewaking (BEW): het op uiterlijk aandachtige, dan wel minder aan-
dachtige wijze observeren van de meetinstrumenten en/of het systeem

zeLf i

korununikatie specifiek regeling (KSR): door middel van kommunika-

tie-apparatuur (b.v. intercom, telefoon) anderen akties laten on-
dernemen ten behoeve van de regeling van het systeem;

kommunikatie sgesifiek overleg (KSo): door midder van kommunikatie-

apparatuur informatie geven of krijgen (overleggen) over de rege-
ling en/of bewakj-ng van heÈ systeem;

kommunikatie algemeen (KA) : door midder van kommunikatie-apparatuur
konverseren over onderwerpen die niet in direkt verband staan met

de regeling en/of bewaking van het systeemi
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persoonlijk kontal<t regeling (PKR)

peIs-oonlijk kontakt overleg (PKO)

persoonlijk k-ontakt algemeen (PKA)

- administratieve wgrkzaamhed.e.n (ADM) : het schriftelijk vastleggen

van gegevens over het systeem, benevens het naslaan van schrifte-
lijk vastgelegde informatie over het systeem;

- nevenwerkzaarnheden taakspecifit (NWT): alle handelingen die tot

de regeling en/of de bewaking van het systeem behoren, doch niet
onder één van de tot nu genoemde kategorieën vallen;

- nevgnwerkzaamheden niet-taaks.pecifiek (NNT) : alle handelingen die

niet in direkt verband staan met de feitelijke regeling en/of be-

diening van het systeem, zoals Persoonlijke verzorging, verster-
king inwendige mens, etc. i

- rus! (RU): de operator geeft uiterlijk geen blijk van enige akti-

viteit;
- uit sÍtga.tie (us): de handelingen van de operator zijn niet te ob-

serveren, aangezien hij uit het beeld is verdwenen.

Bij de bespreking van de observatiegegevens zal het nu steeds gaan over

deze funktionele gedragskategoríeènr $rdàrrll€€ vergelijkÍng tussen taak-

situaties, taakzwaarteniveaus en niveaus van automatisering in termen

van gedrag van de operator mogelijk wordt. De taakuitvoering zal worden

uitgedrukt in de relatieve tijd dat een bepaalde gedragskategorie 9e-

middetd per operator heeft geduurd (t tijd) en het aantal keren dat een

kategorie is voorgekomen. Deze grootheden worden steeds berekend per

observatieperiode van 30 minuten.

4. B. 3 . 4. 2 2===9rg!9=!9895!llg9!=gg!=99=Eg9=regrg!=3-Ë*98

Ten aanzien van de eerste bewerkingen van het ECG-signaal geldt het vol-

gende (zie figutr 4.2). De gemoduleerde audio-banden werden gedemodu-

leerd op het NIPG, en vervolgens aan een R-top detektor toegevoerd

(apparatuurbouw Afdeling Fysika NIPG). Het resulterend signaal geeft

een puls op elk moment dat overeenkomt met een R-top in het ECG-

signaal. Dit pulserende signaal werd i-n een timer gevoerd, die de tijd

tussen de pulsen (de RR-intervallen) direkt op een papierband ponst.

De gegevens werden dan in eerste instantie verwerkt door de afdeling

Fysika waarbij data opslag zowel op ponskaarten als op magneet-taPe ge-

schiedde. Bij de eerste verwerking werden per observatie-periode de pa-

zie boven, maar dan in direkt
persoonlijk kontakt;
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rameters berekend die in de verdere analyse werden gebruikt, doch niet
nadat een kontrole van het sJ.gmaal was uitgevoerd. RR-intervallen klei-
ner dan 400 milisekonden (msec) en groter dan 1400 msec. werden ars

"fout" aangemerkt. Tevens werden ars "fouttt aangemerkt die paren R-top-
pen waarvan het absolute verschil groter was dan 400 msec. Het aantal
van dergelijke fouten in een observatieperiode werd geteld. Die obser-
vatÍeperioden waarvan het fouÈen-percentage groter is dan 10 werden blJ
de verdere analyse buiten beschouwing gelaten.

Figuur 4.2 De registratie- en vervíerkÍngsketen van de ECG-metingen

taaksituatie

NIPG

ECG-signaal
operator

Modulatie van
het signaal

Registratie ge-
moduleerd signaal Demodulatie en

konÈrole signaal

R-top detektie en
timing

eomp.bepaling ECG
parameters en fouten-

bestanden met ECG-
gegevens per obs.pe-
riode en taaksituatie



-82-

De paraneters die bepaald.werden van het

analyse werden gebruikt zijn de volgende

de observatieperiode met een duur van 30

ECG-siqmaal en verder in de

(ook hier is de eenheid weer

minuÈen):

(X = R-R interval in msec.)

standaardafwijking van de R-R
intervallen in msec.

in procenten

in msec. (D = X.., - X.)t_+I t_

in procenten

in msec.

in msec.

in procenten

(o > o) , in msec.pos

in msec.

in msec.

x

II

IÏI

IV

V

VI

VTI

VIII CIT2

XI

XII

cÀ

=- x 1O0
i=\ R
^ v;aA,

- r x 1OO

x
rlol

=llg n-1

A^
- z x 1oo

D

XDpos=- n

= xlol
n

rlx-ila . t--t
n

SD

vc

DLTAl

cw1

VI

DLTA2

xs

XH

vz

IX

x

N@LF

XIII PSN =XHXx/n in msec.

1n msec.xrv

Maat I geeft de gemiddelde duur aan van de R-R intervallen in een Pe-

riode. Hoe kleiner deze maat isr hoe groter de hartfrekwentie. Maat II

t/m XIV zi1ri variabiliteitsmaten. Hoe groter de betreffende Parameter

is, hoe groter de hartslagvariabiliteit volgens deze parameter is. Dit

geldt alleen niet voor maat XIV, waar de ene variabillteitsmaat door de

andere gedeeld wordt en het effekt dus niet voorspelbaar is.

aantal malen dat D.+1 x D. < of

als D.+1 x D, = O, D,*2 x D, < 0, gekorrigeerd voori r r t 
""ntatR-Rinter-vallen

QSN =xE1n

x (x. -I) 2
I

[ (D. -D)
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5.

5.1

RESULTATEN

I nle i ding

Zoals gezegd gaat het in dit onderzoek om een vergelijking van 24 Eaak-

situaties op aspekten van technisch systeem, Èaak en organisatie en de

relatie die deze aspekten hebben met arbeidstevredenheid, welbevinden,
ervaren gezondheid en ziekteverzuim van de taakuitvoerder.
Dit betekent dat de analyse zaL plaatsvinden op het niveau vErn de taak-
situatie en niet op dat van d.e individuele taakuitvoerder. De vragen-
lÍjstgegevens en ziekteverzuimgegevens van de taakuitvoerd.ers zijn dan

ook steeds per taaksituatie bekeken waarbij werd uitgegaan van het ge-
middelde van de skores van de taakuÍtvoerders per onderzochte taaksi-
tuatie. Op deze wijze kan worden nagegaan hoe bijvoorbeeld bepaalde as-
pekten van de taak samenhangen met steeds de gemiddelde arbeÍdstevreden-
heid van de 24 verschirlende groepen onderzochte taakuitvoerders.
Dit hoofdsÈuk is verder ars volgt opgebouwd. rn paragraaf 5.2 zal- wor.
den besproken wat d.e verschillen zijn tussen arbeidssituaties behorend

bij technische systemen met verschillende niveaus van automatisering
(zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2). Achtereenvolgens worden bespro-
ken aspekten van het technisch systeem (paragraaf 5.2.1), de taak (pa-

ragraaf 5.2.2) en de organisaÈie (paragraaf 5.2.3). Tenslotte wordt ge-
keken naar verschillen in arbeidstevredenheid, welbevinden, ervaren ge-
zondheid en ziekteverzuim (paragraaf 5,2.4). Op deze wijze kan het ef-
fekt van toenemende automatÍsering op de arbej.dssituatie worden nage-
gaan.

fn paragraaf 5.3 zullen aan de hand van een korrelationele analyse de

samenhangen tussen de verschillen (groepen) variabelen aan de orde ko-
men. Op deze wijze kan de relatie Èussen andere aspekten van de Èaak-

situaÈie dan de automatiseringsgraad en de arbeidstevredenheid, welbe-
vinden, ervaren gezondheid en ziekteverzuim worden vasÈgeste1d. IIÍer-
bij gaat het in paragraaf 5.3.1 om aspekten van de taakinhoud, in para-
graaf 5.3.2 om aspekten van het technisch sysÈeem, in paragraaf 5.3.3
om kenmerken van de organisatie en in paragraaf 5.3.4 om relaties met

de subjektieve ervaring van kenmerken van het technisch systeem, taak
en organisatie.
In paragraaf 5.4 zullen de resultaten van de fysiologische metingen
(ECG) met betrekking toL de taakbelasÈing worden gepresenteerd. Dit zal
geschieden in sa:nenhang met de resultaten van de tegelijkertÍjd met de

ECG-metingen uitgevoerde gedragsobservaties.
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5.2 Verschillen tussen arbeidssituaties met verschillen-
de niveaus van automatisering

Uitgaande van de indeling van de onderzochte arbeidssituaties naar ni-
veau van automatisering van het technisch systeem zullen nu de resulta-
ten op de verschillende aspekten van de taaksituaties worden besproken.

Op deze wLjze is het mogelijk de verschillende onderzochte aspekten af-
zonderlijk te bespreken en tevens een beeld te geven van de invloed van

toenemende automatisering op deze aspekten.

5.2. r Het technisch systeem

In deze paragraaf zullen de 24 onderzochte taaksituaties besproken wor-

den voor zover het de eigenschappen van het techni-sch systeem betreft.
Hiertoe zullen de taaksituaties worden Íngedeeld in de 5 groepen welke

gebaseerd zijn op verschillen in niveaus van automatisering (zÍe hoofd-
stuk 2). Achtereenvolgens zullen de meer objektief vaststelbare kenmer-

ken en de subjektief ervaren aspekten van het technisch systeem worden

behandeld.

Voor eIk kenmerk van het technisch systeem wordt een figuur gepresen-

teerd, waarin per niveau van automatisering het gemiddelde en de stan-
daard.deviatie worden aangegeven.

EIk kenmerk is voor de totale populatie van 24 taaksituaties gestandaar-

diseerd op een geniddelde van 500 met een standaarddeviatie van 100.

Met behulp van een variantie-analyse wordt vervolgens nagegaan of de

verschillen tussen de niveaus van automatisering signifikant zijn. zo-

wel de gegevensverzameling voor de kenmerken als de verdere analyse

heeft plaats gevonden op het niveau van het bedrijf (n=24). Vervolgens

wordt een overzicht gepresenteerd van de - door de operators - subjek-

tief ervaren aspekten van het technj-sch systeem. In principe wordt hier-
bij dezelfde methode van analyse en presentatie gevolgd, waarbij weder-

om een indeling naar verschillende niveaus van automaÈisering heeft
plaatsgehad. Een verschil met de analyse over de kenmerken is dat bij
de subJektief ervaren aspekten de gegegevensverzErmeling op individueel
niveau heeft plaatsgehad, n.l. op het niveau van de operator. Dit geldt
ook voor verdere analyse.
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5.2.L.L Kenmerken van het technisch systeem

In tabel 5.1 zijn de gemiddelden en de standaarddeviaÈies aangegeven

voor de zes kenmerken, onderscheiden naar verschillende niveaus van au-
tomatisering. Bij automatiseringsgraad IIa is vervolgens nog onderscheid
gemaakt tussen procesbeheersingssystemen en administraÈieve komputersy-
stemen. De laatste kolom in de tabel geeft de overschrijdingskans aan

(Pr), waarbij waarden < .05 op een signifikant verschil wijzen van het
betreffende kenmerk tussen de niveaus van automatisering. Deze toetsing
is uitgevoerd door middel van een enkelvoudige variantie-analyse. Deze

resultaten zullen nu achtereenvofgens voor de verschillende kenmerken

worden besproken.

Tabel 5.1 Kenmerken van het Technj-sch Systeem bij verschillende
niveaus van automatisering

I
IIa

IIb ITI

pl*
F

procesbeh. comPutersyst,

systeem kemerken gen. s. d. getr' s. d. gem. s. d. gem. s. d. getl. s.d.

[. systeem- ::t
komplekslteit 325.5 L3 .4 4t6.4 to2.5 508. 2 77.8 372.2 39 .4 57 4.3 60.2 < .01

2. rLsíko/
schaaLgïootte 436-5 19.1 558. 7 93.2 352,6 74 .1 518. 0 61 .5 570.0 49.2 < .01

3. leeftljat
systeexn

528.5 130.8 549. 5 165.4 457-4 lo a 500.6 100.5 480.8 52.8 n. s.

4. lnterface-
omvang

496.5 5.0 507.7 t'|4. O 447.8 35. 9 s13. 6 33. I 530.5 104.9 n. s.

5. storÍngs-
gevoe11gheld 453.5 54.5 547.5 77.3 471,.6 44.4 469.2 198.2 5t7.2 52. 0 n.g.

5. computerj.sa-
tiegraaal 403.0 0.0 462.O 67.3 656.0 0.0 463.8 66. 0 470.5 88. 5 < .01

N=2 N=6 N=5 N=5 N=6

*c"g"r"r= op bedriJ fsnlveau.
**E", hog. skore duidt een hoge waarde van het betïeffende keneerk aan.

**Toetsing over de niveaus Ila,pb, Ila,comp., IIb en III

Systeemkenmerk 1 z Systeentkonrpleksítei,.t

Dit kenmerk geeft aan hoe ingewikkeld de struktuur van het technisch
systeem i-s, waarbij o.a. het aantal regelkringen r^raaruit het regeltech-
nisch systeem is opgebouwd een belangrijke rol speelt. In figuur 5.1

zijn de resultaten aangegeven.
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Figuur 5.1 Systeemkenmerk 1, systeemkompleksiteit

,for" f
+200

+100

gcmiddeldc van dc
totale populatie

-100

-200

II IIb
L

nlYGau van-
I I I automatiscring

Bij toenemende automatiseringsgraad wordt een groterè systeemkompleksi-

teit gekonstateerd. Dit ligt ook voor de hand aangezien het juist de

komplekse systemen zí)n1 met veel regelkringen, die de operator niet

meer alleen de baas kan. Deze relatie werkt overigens ook de andere kant

op; het beschikbaar zijn van auÈomatiseringsapparatuur maakt het moge-

lijk de technische systemen komptekser te maken door het aantal geregel-

de grootheden te vergroten. De verschillen op dit kenmerk tussen de ni-

veaus van automatisering zijn sterk signifikanÈ 1p < .01).

Sys.teemlenmerk 2 z Risiko/ s ehaalgrootte

Aan dit kenmerk zijn twee kanten te onderscheiden. Enerzijds dragen as-

pekten a1s het risiko voor mensen, milieu en materiaal tijdens storings-

situaties van het procesverloop bij tot dit kenmerk, terwijl anderzijds

de fysieke afmetingen van heÈ technisch systeem en de tijdkonstantes

van het te regelen Proces een ro1 spelen. Bij grootschalige, langzaam

verlopende processen is btijkbaar in deze populatie tevens een risico-

faktor aanwezig. Het verband tussen dit kenmerk en de auÈomatiserings-

graad is in figuur 5.2 aangegeven.

II
I
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Figuur 5.2 Systeemkenmerk 2, rl-siko/schaalgrootte

,for"f

+200

+íoo
gcmiddcldc van dc
totale populatie

-100

-200

IIA
%
rrb rrr niyeauvan-
I l- I I .1. automatisering

Ook voor dit kenmerk geldt dat er tussen de verschillende niveaus van

automatisering op dit punt onderling signifikante verschillen zijn
(p < .01).
Het is met narne de groep administratieve komputersystemen die een dui-
delijk lagere waarde op dit kenmerk lnneemt ten opzichte van de proces-

beheersingssystemen. De risiko's verbonden aan de administratieve kom-

puterakÈiviteiten zijn gering; daarnaast zijn de administratieve kom-

putersystemen in vergelijking met de procesbeheersingssystemen betrek-

kelijk klein van omvang. ook groep'rla; pb (procesbeheersingssystemen

en automaÈiseringsgraad IIa) neemt op dit. kenmerk een bijzondere plaats

in ten opzichte van de monotoon stijgende trend die de groeP I, IIb en

III schijnbaar verbindt. De hoge waarde van deze groep Èaaksituaties

vindÈ zL)n oorzaak in het feit dat het hier voorna"melijk verkeersstrans-

portsystemen betreft.
Enerzijds zí)n d.eze systemen qua afmetingen grootschalig, terwijl ander-

zijds de funktie van deze systemen bestaat uit het vervoeren van mensen,

waarbij de risiko-faktor een belangrijke rol speelt.

systeemkenmerk 3 z Leeftiid, out, het teelmiseh systeem

BiJdragend tot dit kenmerk zijn het bouwJaar van het technisch systeem

en het moment waarop mogelijk een ingrijpende wijziging in de struktuur
van het technisch systeem is gerealiseerd. Uit fÍguur 5.3 blijkt dat de

T

T
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verschillen tussen de niveaus van automatisering gering zL1n. WeI valt
een Iichte trend te konstateren dat hoger geautomatiseerde procesbeheer-

singssystemen van een recenter bouwjaar zijn dan lager geautomatiseerde

systemen.

Figuur 5.3 Systeemkenmerk 3, leeftijd systeem

,for" f
+200

+100
gemiddelde van dc
totale populatie

-100

-200

-=---+nlYCau van-
IIA I I I 

"ri"."iir"rt"g
IIb

Dit is niet verwonderlijk gezien de ontwikkeling die de automatisering

in de loop der jaren doormaakt (zie hoofdstuk 2). Tevens kan gekonsta-

teerd worden dat de groep adrninistratieve komputersystemen van de meest

recente datr:rn is.

Systeemkenmerk 4 z fnterface-orm)ang

De sterkst bijdragende aspekten tot dit kenmerk zijn het aantal panelen

waaruit de mens-machine-interface is opgebouwd, de kwaliteit van het in-
terface bezien vanuit een ergonomisch gezichtspunt, en de fysieke af-
metingen van de toegepaste panelen. De verklaring dat ook de ergonomi-

sche kwaliteit van het interface bijdraagt tot dit kenmerk kan gevonden

worden in de konstatering dat bij interfaces die bestaan uit een aantal

afzonderlijk herkenbare panelen, in heÈ algemeen meer aandacht wordt ge-

schonken aan de ordening en indeling van de afzonderlijke informatie-
presentatie- en bedieningsmiddelen. DÍt in tegenstelling tot kleine,
geintegreerde interfaces die op zich al bijdragen tot de overzichtelijk-
heid van het geheel.

I
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Figuur 5.4 Systeemkenmerk 4, interface-omvang

.for" f
+200

+100
gemiddeldc Yan dè
totale populatic

-100

-200

IIA IIb
-#
nrveau van-

II T automatisering

In fJ-guur 5.4 is de interface-omvang voor de verschillende niveaus van

automatisering uitgezet. Bj-nnen de 4 groepen procesbeheersingssystemen

kon geen sÍgnifikant verband met het niveau van automatisering gekon-

staÈeerd worden. WeI wordt uit de figruur duidelijk dat de interfaces
die bij de administratieve komputersystemen gebruikelijk zijn, n.1. de

kombinatie van een beeldscherm en een alfanumeriek toetsenbord, ten

aanzien van diÈ kenmerk afwijken van de interfaces die bij de procesbe-

heersingssystemen in het algemeen worden toegepast. Bij d.eze laatste
systemen treft men in het algemeen nog de konventionele kombinatie van

een bedieningskonsole en wandpanelen meÈ regrelaars en informatiepresen-
tatie - instrumenten aan. Beeldschermen en alfanumerieke toetsenborden

treft men wel aan indien een digitale komputer bij de informatieven^rer-
king en/of de regeling 1s ingeschakeld, doch deze toepassing is meestal

additioneel (zie ook Aune, t977).

Systeemkenmerk 5 : Storingsgeuoeligheid

Di.t kenmerk wordÈ bepaald door de uitspraken van een deskundige uit de

bedrijfsleiding over de mate waarin het onderzochte technische systeem

tijdens de verschillende fasen vcrÍr procesvoering, zoals opstarten, df-
regelen en stationair bedrijf, gevoelig is voor het optreden van sto-
ringen.

I
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Figuur 5.5 Systeemkenmerk 5, storingsgevoeligheid

1 -il-11u rrr lLïiii"ï,11,,",

IÍIIrï,

.for" f
+ 200

+100
gemiddelde van dc
totale populatie

-100

-200

In figuur 5.5 zijn de resultaten voor dit kenmerk uitgezet. Uit deze

figuur en uit de gegevens van tabel 5.1 kan gekonkludeerd worden dat
er geen systematische relatie bestaat tussen het niveau van automati-
sering en de storingsgevoeligheid van de technische systemen. Dit zou

dan in tegenspraak zijn met de veelgehoorde mening dat automatisering
tot verhoging van de betrouwbaarheid van technische systemen leidt.

SysteernkenErk 6 r Conputerísatiegraad

Dit laatste kenmerk is tot stand gekomen door de 24 ondetzochte tech-
nische systemen in te delen op de volgende schaal die de computerisatie-
graad representeert (zie ook bijlage t.1):

1. Er is geen computer aanwezLgi

2. De aanwezige computer wordt voor een beperkt deel van het systeem

als datalogger gebruiktr rtràèf, heeft geen regelende funktie;
3. De computer wordt voor een beperkt deel van het systeem a1s een

gekombineerde dataLogger/ regelaar gebruikt;
4. De computer heeft de funktie van datalogger voor het vrijwel vol-

ledige systeem, maar heefÈ geen regelende funktie;
5. De computer heeft een gekombineerde funktie van datalogger/regelaar

voor het vriJwel volledige systeemi

6. De computer vormt zowel het te regelen systeem, als het regelsysteem.
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Na indeling zijn de waarden van de 24 technische systemen volgens deze

schaal vervolgens getransformeerd tot een set \daarden met een gemiddel-
de van 500 en een standaarddeviatie van 100. Deze resultaten zíjn in
figuur 5.6 gepresenteerd, waarbij Èwee punten in het oog springen.

Eiguur 5.6 Systeemkenmerk 6, computerisatiegraad

.for" f
+ 200

+100

gemiddelde van dc
totale populatie

-100

-200

IIA IIb

--L

nlveau van-
I I t automatisering

De groep eomputersystemen bereikt de hoogste skore, hetgeen niet ver-
wonderlijk is gezien de betekenis van het kenmerk. Ten aanzien van de

procesbeheersingssystemen valt meer computertoepassing bij hogere ni-
veaus van automatisering te konstateren, in vergelijking met het aller-
laagste niveau van automatiserÍng. De ervaring van het onderzoek leert
dat de computer in de onderzochte bedrijven vaak slechts een data-Iog-
gende funktie heeft (zeker in de energieopwekkingssektor) en slechts
zelden in de regeling wordt ingeschakeld. Hierbij dient we1 te worden

opgemerkt dat geen onderzoek heeft plaatsgehad bij een volledig compu-

tergestuurd technisch systeem (zoals DDC-regeling of een computer i-n

een superviserende ro1). Op dit punt is het beeld derhalve niet geheel

kompleet.

Samenvattend kan met betrekking tot de besproken kerunerken van de on-

derzochte technische systemen gesteld worden dat de administratieve
computersystemen zich duidelijk onderscheiden van de procesbeheersings-

systemen. Het gaat hier dan met narne om de geringere schaalgrootte en

risiko's van procesvoering bij de computersystemen, de recentere bouw-

a
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datum van deze systemen en de kleinere interfaces die bij de computer-

systemen worden toegepast. Daarnaast zijn er een aantal kenmerken die

duidelijk verschillen laten zien tussen de procesbeheersingssystemen

met verschillende niveaus vem automatisering. Zo kan gekonstateerd wor-

den dat bij systemen met een hogere automatiseringsgraad een grotere

kompleksiteit wordt aangetroffen en de schaalgrootte en risiko's van

procesvoering in het algemeen groter zí1rr.

5.2.L.2 Sr:bjektief ervaren aspekten van het technisch systeem

De gemiddelden en standaarddeviaties van de acht subjektief ervaren

aspekten zijn in tabel 5.2 weergegeven, waarbij een indeling van de

technische systemen heeft plaatsgevonden op basis van de automatise-

ringsgraad.
Ook voor deze gegevens heeft toetsing door middel van een enkelvoudige

variantie-analyse plaatsgevonden (signifikante verschillen tussen ni-

veaus van automatisering indien P, < .05) -

De resultaten zullen nu achtereenvolgens voor de verschillende subjek-

tief ervaren aspekten besproken worden.

Tabel 5.2 Subjektief ervaren aspekten van het Technisch Systeem biJ
verschillende niveaus van automatisering

tc".idd.Id.r, over de tndivLduele taakultvoerders
sEen hoge skore cluialt op een hoge waarde voor heÈ betreffende aspekt

*lToetstng over de niveaus lla,pb, IlarcoEp., IIb en III

I IIA IIb III

pt#
F

procesbeh. computersyst.

systeemagpektën gelo.
I s.d gen. s. d. gen. E.d. ge!. s. d. qem. s. cI.

1. fysleke arbelds-s
oDstandlgheden

2. ergonomLsche kwa-
Iltelt lnterface

3. lnformatle-aanbod

4. automatiserlngs-
graail

5. lnaurekte regeling
5. procesbeheerslng

7, autonomle van het
systeem

8. proceskennis

439 .7

410.2

392.7

52r.5

381

632.3

325

4A8.7

?3. 1

96. L

94.5

55.2

98. 5

1 13.0

59. 9

85. 1

s22,5

510

479.9

46t.!

509. 4

507.2

52L, r

530.3

94.9

1t7.2

t02,5

98. 0

103.4

L7L .4

75. 5

I104 499. 0

532.6

403. 5

52t.7

483.3

494.4

536.7

427 ,1

99.6

109.3

'87.7

103.3

t17.3
91.8

114.7

120. t

500. 0

48A.7

537

47t.3

572.4

470.t

475.4

cno o

113 .0

97. 0

69.6

96.9

97.5

T16.7

74.0

97 .3

487.5

488. 3

550.6

529.4

503 .0

509. 3

479.2

515.9

88. 5

96.7

64.7

90.1

89. 6

83.3

93. s

87. 8

n.s.

n.s.

<.01

<.01

n.e.
n. s.

<. 01

<.01

N=4 N=40 N=35 N=40 N=62
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systeemaspekt 1 l trlsieke atbeidsomstm&ígheden

Dit aspekt wordt bepaald door een beoordeling door de operators van de

ventilatie, hygiëne in de werkruimte, lawaair gebruikte apparatuurr de

werkruimte zeLf, de verrichting, de temperatuur en de zitpositie van de

operaÈor.

Figuur 5.7 Systeemaspekt 11 fysieke arbeidsomstandigheden

----+nlYcau van-
IIA IIb IIT

,kor"t

+200

+100
gemiddelde van dc
totale populatie

-100

-200

automatisering

Uit figuur 5.7 blijkt dat de fysLeke arbeidsomstandigheden in de groep

administratieve compuÈersystemen op hetzelfde niveau gewaardeerd worden

als de diverse procesbeheersingssystemen. Ten aanzien van de computer-

systemen dient in dit verband wel te worden opgemerkt dat er in deze

taaksituaties systematisch geklaagd werd over het te hoge geluidsniveau
in de computerzaal, veroorzaakt door printers, koeling van schijfeen-
heden e.d.
Binnen de procesbeheersingssystemen valt op dat de laagst geautomati-
seerde groep op dit punt lager uitkomt dan de andere groepen die onder-
ling op dit aspekt nauwelijks verschillen. Het kleine aantal operators
in deze groep laat een definitieve konklusie op dit punt echter niet
toe.

Het was met name de slechte zitpositie van de operator ten opzichte van

zijn instn:mentarium die voor deze lage waarde verantwoordelijk is.
Verder bleek uit een meer gedetailleerde analyse dat het item daÈ de

inrichting van de werkruimte representeert voor de hoogsÈe twee niveaus
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van automatisering signifikant beter beoordeeld werd (p= .01) dan voor

de lagere niveaus van automatisering.

Systeemasp.ekt 2 t Ergornnrísche h,taLiteit Ddn het poteel

Dit aspekt wordt bepaald door items die informeren naar de overzichte-

lijkheid en indeling van het paneel ten aanzien van informatiepresen-

tatie- en bedieningsinstrumenten. Deze subjektief beoordeelde ergono-

mische kwaliteit van het paneel wordt gepresenteerd in figuur 5.8.

Fignrur 5.8 Systeemaspekt 2, ergonomische kwaliteit van het paneel

.for" f
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Hieruit komt Ln grote lijnen hetzelfde beeld naar voren dat reeds ten

aanzien van het vorige aspekt werd geschetst. Ook nu verschj-llen de com-

putersystemen en de procesbeheer"singssystemen -, uiLgezonderd het laag-

ste nÍveau van automatisering - onderling nauwelijks. Op aIIe items valt

het paneel van de computersystemen weliswaar iets beter uit, doch de

verschillen zijn niet signifikant.

Systeemaspekt 3 z fnforTnatie-aanbod

De belangrijkste bijdragen tot dit aspekt worden geleverd door het aan-

tal regelkringen van het systeem, het aanÈal informatiepunten over het

procesverloop, het aantal beschikbare bedieningspunten om in het sy-

steem in te grijpen en de hoeveelheid storingen welke zich voordoen.

Dit aspekt representeert de kwantÍteit van heÈ informatie-aanbod waar-

IIII
Ittll
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over de operator ÈiJdens ziJn taakuitvoering kan beschikken.

Figuur 5.9 Systeemaspekt 3, informatie-aanbod

.for" f
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In figuur 5.9 zijn de resulÈaten aangegeven.

Ten aanzien van dit aspekt bestaan er duidelijk verschillen tussen de

niveaus van automatisering (p < .01). itet informatie-aanbod neemt biJ
de groep proeesbeheersingssystemen toe naarmate de automatiseringsgraad
toeneemÈ. De toename van het aantar regelkringen bij hoger geautomati-
seerde systemen is hiervan d,e oorzaak.

De groep administratieve computersystemen neemt een relatief lage vraar-

de aan; het aantal te verwerken prograÍïrmats is over het algemeen gering
(ordegrootte maximaal 50 per shift van I uur) en alleen het beeldscherm
met het alfanumerieke toetsenbord staan hem voor informatie en bediening
ter beschikking.

Systeemaspekt 
_4 

t Automati s erínga graad

Dit aspekt bestaat uit items die informeren naar de automatiserings-
graad zoals die subjektief door de operator wordt ervaren.
De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.10.

I
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Figuur 5.10 Systeemaspekt 4, automatiseringsgraad

.for" f
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De figuur laat zien dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de ver-

schillende niveaus van automatisering (p < .01). Ook hier zien I^Ie weer

een verschil tussen de groep computersystemen en de procesbeheersings-

systemen. Het blijkt dat de operators de computersystemen relatief hoog

geautomatiseerd vinden, dit in tegenstelling tot het door de onderzoe-

kers gehanteerde klassificatÍesysteem volgens welk de computersystemen

qua struktuur overeenkomen met een relatÍef lage automatiseringsgraad

(zie hoofdstuk 2).

Wel gaat de ontwikkeling juist bij'de administratieve computersystemen

erg snel (software, hardware, oPerating system) zonder dat daarmee de

struktuur van het systeem - zoals door ons gedefinieerd, zie hoofdstuk

2 - ingrijpend wijzigt. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling door

de operators.
Bij de procesbeheersingssystemen is met uitzondering van het laagste

niveau van automatisering (groep I) een geleidelijke toename van de sub-

jektief ervaren automatiseringsgraad te konstateren; de verschillen tus-

sen de groep IIa, pb en IIb en III zijn signifikanÈ (p < .01).

Dit laatste is in overeenstemming met de automatiseringsgraad zoals die

in hoofdstuk 2 werd gedefinieerd. Een verklaring voor de relatief hoog

ervaren automatÍseringsgraad in groep I zou gevonden kunnen worden in

het referentiekader dat deze operators bezitten. De systemen in deze

groep (sleephopperzuigers, autolakstraat) zijn relatief modern en hoger

geautomatiseerd dan andere systemen van hetzelfde tlpe.
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Systeemaspekt 5z ïn&írekte regeldng

Dit aspekt geeft aan in hoeverre de operators bij de regeling van het
systeem een beroep doen op anderen (b.v. veldoperators, rlo-operators)
De resultaten zijn in figuur 5.11 gepresenteerd.

Figuur 5.11 Systeemaspekt 5, indirekte regeling

IIA IIb IIT
:---+nrveau van-
automatiscring

.for"f

+200

+100
gemiddelde van dc
totale populatie

-100

-200

Uit de figuur blijken geen duidelijke verschillen tussen de niveaus van

automatisering, alleen het laagste niveau (groep I) neemt een afwijkende
waarde aan. Bij dergelijke laag-geautomatiseerde sysÈemen wordt weinig,
of vrijwel niet, met veldoperators gewerkt. De operator zelf is de eni-
ge die de manuele regeli-ng uitvoert.
Bij hoger geautomatiseerde systemen worden vaker anderen ingeschakeld;
bij de procesbeheersingssystemen zijn dit de veldoperators die hun rondes

buiten de centrale regelruimte doen en bij de administratieve computer-

systemen zijn dit de I/0-operators die de randapparatuur bedienen.

Systeepaspekt 6 z Procesbehàensing.

Het gaat hier om items die informeren naar dynamische aspekten van het
proces ("hoe snel reageert het systeem op een ingreep van u?t'), en vra-
gen die betrekking hebben op de mate waarin de operator het gevoel heeft
het systeem in de hand te hebben. De resultaten worden in figuur 5.12

weergegeven.

IIIII
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Figuur 5.12 Systeemaspekt 6, procesbeheersing

.for" f
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Wederom zJ-ln er geen duidelijke verschillen tussen de niveaus van auto-

matisering, met uiÈzondering van groep I.
Ook de computersystemen springen er niet uit ten opzichte van de totale
populatie.
Als we alleen naar de procesbeheersingssystemen kijken valt op dat de

procesbeheersing, zoals ervaren door de operators, in groep IIb iets

lager ligt. Deze verschillen ziJn echter niet signifikant, verschillen
tussen groepen IIa, pb, IIb en III (groep I heeft voor variantie-analyse

relatief te weiniq proefpersonen): p = 'L2 zodaL hier verder niet te

veel betekenis aan mag worden gehecht.

Systeemaspekt 7 r Autortomíe otrL het systeem

Dit aspekt is samengesteld uit items die betrekking hebben op de zeLf-

werkzaamheid van het technLsch systeem en de mate waarin het technisch

systeem op zich zelf staat of gekoppeld Ís aan andere technische syste-

men. In figuur 5.13 zijn de resultaten aangegeven.

IIIII
t rlr
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Figuur 5.13 Systeemaspekt 7, autonomie van het systeem
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Op dit punt bestaan er duidelijke verschillen tussen de niveaus van

automatisering (p < .01). Naarmate het niveau van automatisering hoger

is kan gekonstateerd worden dat de autonomie van het technisch systeem

minder en de afhankelijkheid van and,ere systemen (als leverancier of
ontvanger van produkten en/of informaÈie) groter is. De computersyste-
men nemen een waarde aan die iets lager ligt dan bij hetzelfde niveau
van automatisering bij de procesbeheersingssystemen (groep IIa, comp

versus fla, pb). Momenteel valt er echter bij de computersystemen een

duidelijke tendens naar het, ontstaan van grrote netwerken te bespeuren,

waarbij verschillende systemen via teleprocessing-faciliteiten aan el-
kaar gekoppeld. worden.

Systeemaspekt 8 t Pyoceskentyís

Dit laatste aspekt Èenslotte bevat items die informeren naar de kennis
die de operator van het systeem en het procesverloop heeft en de erva-
ren ingewikkeldheid van zowel systeem als procesverloop. De resultaten
zijn te vinden in figuur 5.L4.
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Figuur 5.14 Systeemaspekt 8, proceskennis
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Er zijn duidelijke verschillen tussen de niveaus van automatiserj-ng

(p < .01) alhoewel dit volledig veroorzaakt wordt door de afwijkende

waarde van de computersystemen (zonder de groep computersystemen geldt
p = .56) . Dit beÈekent dat er ten aanzi-en van dit aspekt geen verschil-

len bestaan tussen de procesbeheersingssystemen; slechts in groep I

wordt relatief weinig proceskennis aangetroffen. MogeliJkerwiJze is de

opleiding en training van de operators hler debet aan.

Opvallend is echter dat de proceskennis bij de operators van de admini-

stratieve computersystemen zo gering is. Men weet relatief weinÍg van

het feitelijke systeeml de werkwijze van het hardware en de inhoud van

de programmatuur. De kennÍs van deze operator is hoofdzakelijk beperkt

tot de wetenschap op welke wi)ze hij heÈ systeem moet bedienen.

Samenvattend kan met betrekking tot de subJektief ervaren aspekten van

het technisch systeem gesteld worden dat de administratieve computersy-

stemen zich op een aantal aspekten duidelijk onderscheiden van de pro-

cesbeheersingssystemen. Het gaat hier dan met name om de lagere waarde

van het informatieaanbod, de hogere waarde van de subjektief ervaren

automatiseringsgraad en de lage waarde van de proceskennis van de kon-

sole-operators.
Ook wat beÈreft de niveaus vërn automaÈisering zijn er duidelijke ver-

schitlen te zien. Zo kan gekonstateerd worden dat bij systemen met een

hogere automatiseringsgraad het informatie-aanbod toeneemt, de subjek-
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tief ervaren automatiseringsgraad toeneemt en de autonomie van het
technisch systeem afneemt.

s.2.2 De taak

In het volgende zull-en eerst de resultaten worden besproken van de ge-

dragsobservaties zoals die bij 10 taaksituaties zLln verricht. Verschil-
len in feitelijk taakgedrag tussen verschillende niveaus van automati-
sering kunnen zo worden vastgestel-d. Vervolgens komen de vragenlijst-
gegevens met betrekking tot de Èaak aan de orde, allereerst de min of
meer objektief vaststelbare kenmerken van de taak en daarna de subjek-
tieve ervaring van verschillende taakaspekten door de operators.

5.2.2.1 Resultaten gedragsobservaties

Bij de beschrijving van de opzet van het onderzoek in hoofdstuk 4 werd

aangegeven dat met de analyse van de observatiegegevens twee lijnen ge-

volgd kunnen worden. Enerzijds kr:rtnen de observatiegegevens dienen als
middel om iets te zeggen over de taakinhoud van de operator. Op deze

wijze kunnen bijvoorbeel-d verschillen tussen taaksj-tuaties worden nage-

gaan en kunnen de effekten van verschillende niveaus van automatisering
op de taakuitvoering van operators worden onderzocht. Anderzijds bieden

observaties van de taakuitvoering van de operator de mogelijkheid om in
kombinatie met de bij dezelfde metingen vastgelegde ECG-gegevens iets
te zeggen over het niveau van taakzwaarte. De resultaten van de analyse

met betrekking tot dit laatste aspekt zullen in paragraaf 5.4 e.v. wor-

den beschreven.

Bij 1 1 taaksituaties werden observaties verricht; de video-opnames van

één taaksituatie gingen door apparatuur-technische storingen verloren.
Er resteerden derha1ve observaties van 10 taaksituaties; in totaal ging
het hierbij om 223 observatieperiodes. Er hoefde geen materiaal door

"fout" of "oninterpreteerbaar" buiten beschouwing te blijven. Na de

voorbewerking van het video-materiaal bestond het gegevensbestand uit
de 13 funktionele gedragskategorieën zoals die in paragraaf 4.8.3.4
zijn beschreven. Voor elke funktionele gedragskategorie werd daarbij
zowel- de tijdsbesteding (t tijd) als het aantal keer van voorkomen voor

el-ke observaÈieperiode berekend.

Gegroepeerd per taaksituatie en gemiddeld over het aantal per taaksitu-
atie geregistreerde observatieperiodes zijn deze resultaten in tabel
5.3 en tabel 5.4 weergegeven.
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Tabel 5.3 Tijdsbesteding van de funktionele. gedragskategorieën per
taaksÍtuatie als percentages; gemiddelden per observatie-
periode (duur 30 minuten)

In tabel 5.3 zijn de percentages bestede tijd weergegIeven, waarblJ de

gedragskategorie "Uit Situatie" (US) voor de berekening buiten beschou-

wing Ís gebleven.

In tabel 5.4 zLJn wederom de funktionele gedragskategor|eën per taaksi-

tuatle aangegeven, doch het betreft hier het aantal keren dat een ge-

dragskategorie gemiddeld per observatieperi-ode van 30 minuten is voor-

gekomen.
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KSR 9.5 0.1 9.5 0.3 0.2 0.1 <. o1

KSO 3t.4 3.1 o.7 1a 4.7 5.8 5.9 4.7 3.6 <.01

KA 0.1 o.2 0.9 o.2 0.1 n.s.

PKR 0.1 o.1 0.3 o.2 0.1 <. 05

PKO 0.2 6.4 7.2 7-1 7.3 5.5 19.9 18 .8 11.1 14.4 <.01

PKA 1.7 19.2 9.9 4.2 11 .8 7.2 4.0 3.7 <. 01

ÀDM 2r.9 0.9 4-4 73.2 15 .9 4.7 10.1 10.1 2.5 <.01

NWT 0.1 1.1 16.4 3,8 12.9 9.2 rt.7 72.O 11 .3 t5.2 <.01

NNT 4.7 1.3 3.0 11 .6 4.5 5.6 5.1 3.5 4.5 1.9 <. 01

RU 1.6 0.3 0.6 0.6 4.2 o.2 0.1 0.0 0.1 <. 01

US 0.4
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Tabel 5.4 Aantallen keren van voorkomen
kategorieën per taaksituatie;
riode (duur 30 mlnuten)

van de funktionele gedrags-
gemiddelden per observatiepe-

taaksitua-
ties
------à

I

I funkt.
I qeat.q.-

I r"t.vor.

I
Bt.aÉ
to
NO'
1, rJcaóà
NO
n=22

lr
rI,
d
rdH
!
H
d
E
n=17

I
+J
o
0,.d Bl

8.5
HrC
{J .doo
En
n=2 3

]JH
oodd
!6E!o+JoÉpo(aU
n=21

H
(,

t!
t{
{J
É
0)
U
t6n=

(,

o
]J
É
o
Éoo
n-24

I

oJ1oo
H.ihrr.Éa{Jd
Í'l qr
n=24

E:
o
oI
o
tr
n=28

o
o
o
'ri

oJ4o0,
rË .d
El{
H-Oldrd
Eq
n=24

o
h.dH
EDH
J1

d
Él
n=24

I
(,
.,{po
dorià-À4
}{dríÉ>(í

PF

PEG 77 32 72 23 13 13 I 19 a2 <.01

BEW 183 29 168 69 9L 73 91 77 95 137 <.01
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PKR 1 <.01
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Uit deze gegevens blijkt dat het zwaartepunt van het gedrag van de ope-

rators bij de bewaking (BEW) Iigt, zoweL uiet betrekking tot de relatief
bestede hoeveelheid tijd, als het aantal keren dat deze gedragskategorie

is voorgekomen. Ook de kommunikatiekategorieën, de administratieve ak-
tiviteiten (ADM) en de bij de taakuitvoering behorende nevenaktivitei-
ten (NWt1 komen relatief frekwent voor en vragen de nodige tÍjd van de

operators. !{at minder frekwent en ook wat minder tijd vragend is ten-
slotte de bedieningskategorie (REG). Dit beeld is kenmerkend voor de

menselijke sÈuur- en regeltaken waar het onderhavige onderzoek zich op

richt. UiÈ de gepresenteerde gegevens wordt verder duidelijk dat er
ten aanzien van de gebruikte funktionele gedragskategorieën aanzienlijke
verschillen tussen de taaksituaties bestaan.

Middels een variantíe-analyse over het volledige maÈeriaal zijn de ver-
schillen op de funkÈionele gedragskategorieën tussen de 10 onderzochte

taaksituaties getoetst. De overschrijdingskans P" (twee-zijdig) is in
de laatste kolom van zowel tabel 5.3 als tabel 5.4 weergegeven. MeÈ uit-
zondering van de kategorieën I(A en PKR, die slechts bij een paar bedrij-
ven van toepassing zí)n en daardoor de toeÈsing onzuiver maken, blijkt.
voor alle kategorieën P- < .01 te zijn. Gekonkludeerd mag daarom worden
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dat de gebruikte funktionele gedragskategorieën zowel qua duur (t tijd)

a1s qua frekwentie (aantal keren van voorkomen) signifikant verschillen
tussen de verschillende onderzochte taaksituaties.
Een kanttekening moet hierbij we1 worden geplaatst. De funktionele ge-

dragskategorieën zijn onderting niet onafhankelijk, zodat een signifi-
kant verschil op de ene kategorie de andere beinvloedt. De gebruikte

F-toets kan hi-er echter niet voor korrigeren. Gezien de lage Pa-waarden

mag echter verwacht worden dat dit fenomeen de juistheid van de konklu-

sie niet al te zeer beinvloedt. Overigens zat dit aspekt steeds aan de

orde zijn bij de verder in dit hoofdstuk plaatsvindende F-toetsen ten

aanzien van de observatiekategorieën.
Het belang van de verschillen op de funktionele observatiekategorieën

tussen verschillende taaksituaties bestaat erin dat hiermee inzicht kan

worden verkregen in de taakuitvoering bij verschill-ende taaksituaties.
Blijkbaar is de gehanteerde wijze van observatie en indeling in qedrags-

kategorieën een bruikbaar instrument om deze verschillen in kaart te

brengen.

De inzichtelijkheid van het gedrag van de operators kan aanzienlijk ver-
groot worden indien wij de 13 funktionele kategorieën tot een beperkter

aantal reduceren. Hierbij moet dan wet de eis gesteld worden dat de

nieuw te vormen kategorieën een duidelijke en eenduidige betekenis heb-

ben. Er is voor gekozen om de hoofdkategorieën uitgaande van inhoude-

Iijke over\^regingen samen te stellen, met name toegespitst op de verde-

Iing van taken tussen de operator en het systeem.

Als belangrijke aspekten van de taak van oPerators in komplekse mens-

machine systemen kunnen bediening van de apparatuur en bevlaking van het

procesverloop worden genoemd. Beide aktiviteiten hebben een vrij moment-

aan en korte-termijn karakter, alhoewel de zotg voor de toekomstige ont-

wikkelingen van het procesverloop natuurlijk een belangrijke rol bij

deze aktj-viteiten speelt. Daarnaast zijn er echter aktiviteiten van de

operator, welke in hoofdzaak op deze toekomstige cntwikkelingen gericht

zijn en een duidelijk lange-termijn karakter dragen. Tenslotte bestaat

de taak van de operator uit aktiviteiten die niet direkt met het systeem

dat hij bedient en bewaakt te maken hebben. Op basis van deze over^Ie-

gingen is besl-oten een 4-ta1 hoofdkategorieën te konstrueren, te weten:

- regeling systeem (CTR): alle aktiviteiten die direkt betrekking

hebben op de regeling door ingrijpen van de operatori

- supervisie systeem (SUP): alle aktiviteiten die betrekking hebben
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op het bewaken door de operator van het procesverloop en,/of het
systeemgebeuren;

to_ekomstige effek-tiviteit- (TEF): alle aktiviteiten van de operator
die gericht zijn op het goed funktioneren van het systeem en meer

een lange-termijn karakter hebben;

niet-specifiek taakgedrag (NST): alte aktiviteiten van de operator
die niet direkt gerelateerd zijn aan de regeling en/of bewaking

van het systeem.

Deze hoofdkategorieën zijn door middel van sommering uit de funktionele
kategorieën sa:nengesteld. Dit geldt zowel voor de tijdsbesteding a1s het
aantal keren van voorkomen van de verschillende kategorieën. De samen-

trekking van de funktionele gedragskategorieën heeft op de volgende wij-
ze plaats gevonden.

hoofdkategorie funktionele gedragskategorieën

CTR

SUP

TEF

NST

REG+KSR+PKR

BEW

KSO+PKO+ADM+NWT

KA+PI(A+NMT+RU

Verder in dit rapport zal nu steeds \^rorden uitgegaan van de hoofdkate-
gorieën als beschrijvers van het gedrag van de operators. Het basisma-
teriaal- is in d.e vorm van de hoofdkategorieën gepresenteerd in tabel
5.5. Per taaksiÈuatie is voor elke hoofdkategorie de bestede tijd en

het aantal keren van voorkomen aangegeven, benevens een threezijdige
toetsing van de verschillen op elke hoofdkategorie tussen de taaksitu-
aties.
Duidelijker dan bij de firnktionele kategorieën komt nu een beeld naar

voren van taken waarbij het zwaartepunt bij de bewaking van het systeem
(SUP) ligt,en bij de aktiviteiten die gericht zijn op de toekomstige
effektiviteit van het systeem (TEF). Aan niet-taakspecifiek gedrag (NST)

en regeling van het systeem (CTR) wordt, 1n deze volgorde, duidelijk
minder tijd besteed.

Een overeenkomstig beeld bestaaÈ ten aanzien van de frekwentie van voor-
komen van de verschillende aktiviteiten.
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Tabel 5.5 Tijdsbesteding en aantal keren
kategorieën per taaksituatie,
observatie (duur = 30 minuten)

van voorkomen
als gemiddelde

van de hoofd-
per eenheid van

Zoals uit tabel 5.5 blijkt verschillen de taaksituaties onderling sterk

ten aanzien van de 4 hoofdkategorieën. In sommige taaksituaties ligt

het aksent op de regellng en bewakÍng van het systeem (bijvoorbeeld

zandzuigsysteem), terwijl in andere taaJ<situaties juist de toekomstige

effektiviteit (bijvoorbeeld Walradar I) of het niet taakspecifieke ge-

drag (bijvoorbeeld Stoomwacht Centrale I) het zwaarste aksent krijgt.

Toetsing van de verschillen (Pf) laat zien dat deze verschillen tussen

taaksituaties sigrnifíkant zijn.
Hiermee ls aangetoond dat de hoofdkategorieën voldoen aan de eisen die

er aan gesteld zí3n. EnerziJds geven zij een duldeliJk inzicht 1n de

taak van de operators in de verschillende taaksituaties met betrekking

tot het funktioneren van het systeem. Anderzijds komen verschÍIlen tus-

sen taaksituaties duideliJk Èot uiting zowel in de tijd die door de ope-

rators gemiddeld aan de hoofdkategorieën wordÈ besteed, als i-n het aan-

tal keren dat de hoofdkategorieën per observatieperiode gemiddeld voor-

komen. In het nu volgende zal worden nagegaan in hoeverre verschillen

tussen niveaus van automatisering tot uitdrukking komen in de hoofdka-

tegorieën.

taaksitua-
ties >)

hoofd-
kategor.

I
Ur.dE
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B
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o
(,.dt
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+J .doo
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ÉO}(o0,
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Xt{
+Jld
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É
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.À
+J,too(.,.í
dt{
kd(, ql

nbza

oHH.íH
§i
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E

n=24

I
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+J
É(,
'i
t{
tË

PF

U

d

(

CTR
1112*

OE

I
4.0

32 t2
5.0

24
4.4

t4
2.8

t4
2.6
9

3.2
19

15.5
a2

<. 01
<.01

SUP 69.7
183

28.1
29

57 .5
168

50.5
69

44.4
97

46.2
73

37 .7
91

38 .9
77

50 .9
93

42.9
t37

<. 01
<. 01

TEF
3

6t.L
55

27.7
a7

16 .0
24

35 .6
62

35 .3
53

42.2
88

46.9
77

37.2
82

,E

78
<.01
<.01

IíST 8.0
15

1.3
2

10.8
32

31.4
31

15. 1

29
1.4.1
t4

L7 .3
26

Lt.7
L2

8.8
26

<Q

t2
< .01
<.01

:È = * tljdsbesteallng' t:! = aantal keren van voorkoEen
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In deze paragraaf zal worden nagegaan welke de effekten vëut d.e verschil-
rend.e niveaus van automatisering zljn op de ÈaakuiÈvoering door de ope-
rators uitgedrukt in de hoofdkategorieën. HierÈoe wordt dezelfde inde-
ling gevolgd zoals dÍe gehanteerd is in paragraaf 4.2, waarbij de 10

taaksiÈuaties waar de observaties hebben plaatsgevonden in 4 niveaus
van automatisering worden ondergebracht. Hierbinnen wordt dan weer on-
derscheid gemaakt tussen de procesbeheersingssystemen (9 taaksituaties)
en de administratieve computersystemen (1 taaksituatie). Ter herinne-
ring volgt hier nog een keer de indeling naar niveau van automatisering.

niveau van
automatisering taaksituaties

I
rI . (proces-

dr PD
beheersing)

II.
.b

IIT

Zandzuigsysteem

Víalradar I
Metro-dienstleiding
Schakelwacht Centr. I
Cementoven
I'armaceutische Eabrie}

SÈoomwacht Centr. I
Ethyleenfabriek
Hoogoven

II è; comp (computer) Bankgiro II

ALLe 223 observatieperiodes zijn gegroepeerd naar niveau van automati-
sering, r^raarna de gemiddelde waarde voor elke groep is bepaald.

Tabel 5.6 geeft de percentages door de operator bestede tijd ten aan-
zien van de hoofdkategorieën, onderscheiden naar de nl-veaus van auto-
matisering.
Binnen de groep procesbeheersingssystemen zien wij een duidelijke da-

Iing van de tijd besteed aan regeling (CTR) bij toenemende automatise-
ringsgraad. Daarentegen zien wij echter een toenarne veul de aktiviteiten
die niet taakspecifiek ziJn (NST). Een variantie-analytische toeÈsing
toont aan dat deze verschillen tussen niveaus van automatisering voor
beide hoofdkategorieèn sigmifikant zijn. DaÈ is weliswaar ook het ge-

val voor de bewaking (SUP) en de toekomstige effektiviteit (TEF), maar

de relatie met de niveaus van automatisering is hier minder duidelijk.
Er blijkt uit de gegevens dat de tijd die aan bewaking wordt besteed

bij het laagste niveau opvallend hoog (bijna 70t) is, doch in deze tijd
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is ook de visuele kontrole van het effekt van de regelhandeling begrepen.

De tijd besteed aan handelingen gericht op de toekomstige effektiviteit
van het systeem zien wij geleideliJk dalen voor hogere niveaus van auto-

matisering, wederom met uitzondering van het laagste niveau van automa-

tiseringrÍ/aar nau$retijks langere termijn aktiviteiten voorkomen.

Tabel 5.6 Percentage tijd besteed aan de 4 hoofdkaÈegorieën bij ver-
schillende niveaus van automatisering. Hierbij is uitgegaan
van de gemiddelden per taaksituatie (n tot. = 10)

hoofdkategorieën aantal
taaksi-
tuatiesniveau van

automatiserinq CTR SUP TEF NST

I

II pba,

IÍ-b
III

2t.9

6.2

3.8

2.6

69.7

43. 3

48.6

44.6

0.3

4t.2
36. 3

31.8

8.0

9.1

11.s

2L.L

1

3

2

3

II a, comp.
15.6 42.9 35.7 5.8 1

Variantie-
analyse: P" :tr

< .01 < .01 < .01 <. .01

*ror.1 voor aIle niveaus van automatisering, alsook zonder II., .o*p.

De frekwenties van voorkomen van de hoofdkategorieën bij de verschillen-

de niveaus van automatisering zijn in tabel 5.7 weergegeven. Voor de

groep procesbeheersingssystemen komt ten aanzien van de regeling (CTR)

eenzelfde beeld als bij de Èijdsbestedi.ng naar voren; bij toenemende

automatiseringsgraad neemt het aantal regelhandelingen af.

Ook neemt de frekwentie van de bewakingsaktiviteiten (SUP) en van de

aktiviteiten gericht op de toekomstige effekÈiviteit van het systeem

(TEF) af. Bij deze laatste hoofdkategorie neemt het laagste niveau van

automatisering door het vrijwel ontbreken van deze aktiviteiten een bij-

zondere plaats in. De frekwentie van de niet-taakspecifieke aktivitei-

ten (NST) is vrijwel konstant voor de verschillende niveaus van auÈo-

matisering.
Vatten wij deze gegevens samen dan komt een beeld naar voren van een

sterke vermindering van aktiviteiten bij toenemende automatiseringsgraad.

Uit ta-be1 5.7 blijkt dat het aantal handelingen Per observatieperiode

terugloopt van 278 bt) laag geautomatiseerde systemen tot 177 bij hoog
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geautomatiseerde systemen. Daarnaast treedt er onder invloed van een

toenemend niveau van automatiserÍng een duidelljke verschuiving op Ín
de ÈijdsbestedÍng van de operators. Er wordt steeds minder tijd aan re-
gelhandelingen besteed en de niet-taakspecífieke aktiviteiten, waaronder

rust, nemen steeds meer toe. Dit beeld is geheel in overeenstemming met

de in paragraaf 2.2 besproken strukturen van systemen bij verschillende
niveaus van automatisering. De aktieveT regelende ro1 blnnen de gesloten
regelkring die de operator in laag geautomatiseerde systemen inneemt,
wijzigt j-n een passiever bewakende funktie buiten de gesloten regelkring
bij hoog geautomatiseerde systemen.

Tabel 5.7 Aantal keren van voorkomen van de 4 hoofdkategorieën bij ver-
schillende niveaus van automatisering. Hierbij is uitgegaan
van de gemiddelden per taaksituatie (n tot. = 10)

*zowel voor alle niveaus van automatisering, als zonder IIa, 
"orp.

Ten aanzien van deze observatiegegevens nemen de computersystemen een

min of meer afwijkende plaats in. Overeenkomstig het betrekkelijk lage

niveau van automatisering besteedt de console-operaÈor veel t.ijd (zie

tabel 5.6) aan de bediening van de computer-terminal. Ten aanzien van

de tijd die de console-operator aan bewaking besteedt komt het beeld

van de taak van de console-operator overeen met dat van de operator in
het procesbeheersingssysteem behorend bij het overeenkomstige niveau

van automatisering. Aan aktiviteiten meÈ een meer lange termijn karak-
ter (TEF) besteedt hij echter minder tijd. En verder valt op dat de

console-operator relatief weinig tijd voor niet-taakspecifieke aktivi-
teiten heeft (5.8t).

tuoofdkategorieën aantal
taaksi-
tuaties

n

niveau van
automatiseri

ï
II ar Pb
II-b
III

d1 comp.

77

2t

t7

t2

183

96

84

79

3

7t

66

63

15

2L

20

23

278

209

tB7

177

t
3

2

3

varlantle- ilr

analyse: P,
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Nemen wij de frekwentie van de handelingen behorende bij de verschil-
Iende hoofdkategorieèn in beschouwíng, dan zien wij dat de console-oPe-

rator duidelijk veel meer aktiviteiten ontplooit dan bij de proces-be-

heersingssystemen het geval is (309 vs. 2O9). Dlt vrordt dan met nane

veroorzaakt door de bedienings- en bewakingsaktiviteiten. Beide vinden

plaats aan het console waarvoor de operator tijdens zijn taakuitvoering
gezetep is. Hieruit blijkt dat de taak van de console-operator ten aan-

zien van de bediening en bewaking meer naar "manuele" dan naar "Super-

viserende" regeling neigt.

Gedragsobservaties bij dag- en nachtdiensten
-----g---

fn 9 van de 10 met behulp van gedragsobservatie onderzochte taaksitua-

ties werd in kontinu-dienst gewerkt; hiervan werd in 7 taaksituaties in

vol-kontinu-dienst gewerkt, terwijl in 2 taaksituaties (zandzuigsysteem

en bankgiro II) in semikontinu-dienst werd gewerkt. Slechts in 1 taak-

situatie (Metro-dienstleidÍng) werd in semidÍskontinu-dienst gewerkt,

dat wil zeggén dat het werk 's nachts voor een aantal uren werd onder-

broken als alle Metro-treinstellen in de remises of op bepaalde empla-

cementen rdaren ondergebracht.

In de vorlge paragraaf werd gekonstateerd dat de operator bij toenemen-

de niveaus van automatisering zijn ttjd anders over de verschillende

aktiviteiten verdeelt, terwijl het aantal wisselingen tussen deze ak-

tiviteiÈen afneemt. In deze paragraaf zal worden nagegaan of deze ef-

fekten 1n dezelfde vorm blijven bestaan wanneer onderscheid wordt ge-

maakt tussen observaties die overdag dan wel rs nachts hebben plaats-

gevonden. De achterliggende gedachte hierbij is de veronderstelling

dat de meetkamer hraarin de operator zijn taak uitvoert rs nachts in de

regel rusLiger zaL zí1n dan overdag het geval is (minder "contractors",
minder dagpersoneel, minder telefoontJes e.d.). Van Droffelaar (1974)

toonde bijvoorbeeld aan dat kommunikatie-aktiviteiten in de tijd uitge-

drukt rs nachts sterk terugliepen (van 32t naar 8t) I terwijl diverse

nieÈ-taakspecifieke aktiviteiten sterk toenamen (van 27* naar 56t).

Onze vraag is nu of dergelijke verschuivingen in het aktiviteitenpatroon

een relatie hebben met het niveau van automatisering of daar relatief

los van staan.

Het observatiemateriaal is hiertoe in twee groepen gesplitst. Tot "dag-

observaties" worden de observatieperioden gerekend waarbij het midden

van de observatieperiode (dat wil zeggerL het einde van de 15e minuut)
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viel tussen 8.00 uur rs ochtends en 20.00 uur's avonds. De resterende
observatieperioden (tussen 20.00 uur 's avonds en 8.00 's ochtends)
werden tot "nacht-observaties" gerekend.

In tabel 5.8 zijn de percentages tijd besteed aan de 4 hoofdkategoríeën
aangegeven, waarbij onderscheid tussen dag en nacht is gemaakt. ver-
schuivingen Ín de Èijdsbesteding tussen dag- en nachtkondities zijn het
grootst bij de hoofdkategorieën regeling systeem (crR) en niet-taakspe-
cifiek gedrag (NST).

Tabel 5.8 percentages tijd besteed aan de 4 hoofdkategorieën bij ver-
schillende niveaus van automatisering, zowel- bij dag- als
nachtobservatie. Hierbij is uitgegaan vErn de gegevens per
observatieperiode (raoa. = 223)

)*' signifikant verschil bij tweezijdige F-toetsr p < .10.

Regelaktiviteiten nemen 1s nachts over het algemeen af, waarbij groep

II - een uitzondering vormt. Mogelijkerwijze hebben de yefkeerpsyste-ar Pb
men die sterk vertegenwoordigd zijn in deze groep 's nachts meer ingre-
pen en instrukties van de operator nodig. Ten aanzien van d.e niet-taak-
specifieke aktiviteiten (NST) wordt de hypothese niet bevestigd dat aan

deze hoofdkategorie rs nachts meer tijd zou worden besteed, dan over-
dag het geval is. Dit kon slechts worden bevestigd voor groep II, waar

een signifikant verschil tussen dag en nacht aanwezj_g is.
Deze resultaten zÍjn echter niet in tegenspraak met de bevindingen van

Van Droffelaar (L974). lndien wij de d.oor hem a1s "communication", ,'no

specific task activities" en "other activities" benoemde aktiviteiten
bij elkaar nemen, dan treedt er ten aanzien van de tijdsbesteding ook

hoofdkategorieën aantal
observa-
tieperio-
des n

niveau van
automatisering CTR SUP TEF NST

I dag
nacht

II daoar Pb ,,"érrt

II- daqb-- nacht

III dag
nacht

23.O
18.9

5.4. *
8.4)

4.2. *
2-6)

2
2

4
9

69.6
69 .4

45.3
41.9

49.2
46.4

42.4
39. 5

O.2. *
0.8)

39. 3

44 15

37.3
33.2

36.2
37 .9

7.2
10.9

10. 0
5.2

9.3. *
17.8)

19.0
19. I

17
5

47
9

36
t2

58
15

II a, comp. dag
nacht

16.4
14.5

44.6
41.2

35. 1

36.6
4.O
7.8

13
11
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nauwelijks verschil tussen dag- en nachtkondities oPr n.l. een verschui-

ving van tesamen 59t naar 64t. Om deze reden is eenzelfde analyse voor

de oorspronkelijke funktionele kategorieën gemaakt, die meer in detail

tussen de verschillende aktiviteiten diskrimineren (zie tabel 5.3). Dan

btijkt dat de kornlunikatie-aktiviteiten (met name PKO, PKA en KSO

's nachts afnemen ten opzichte van de dagkondities, terwijl de neven-

$rerkzaanheden die niet aan de taak gerelateerd zijn (NNT) rs nachts

juist toenemen, evenals de rustkategorie (RU). Deze verschillende bij-

dragen tot de hoofdkategorie NST houden elkaar min of meer in evenwicht,

waardoor de tijd besteed aan NST.onder dag- en nachtkondities met name

bij het hoge niveau van automatiseri-ng weinig verschilt.
Ook ten aanzien van het aantal wisselingen tussen de aktiviteiten van

de operator is na€regaan of er duidelijke verschillen tussen dag- en

nachtkondities bestaan en of deze verschillen gerelateerd zijn aan het

niveau van automatisering. De resultaten van deze analyse zijn in ta-

be1 5.9 aangegeven. Interessant is om te konstateren dat de twee hoofd-

kategorieën SUP en TEF op dit punt gevoelig zijn voor verschillen tussen

dag en nacht, te:rrrijl dat bij de tijdsbesteding juist niet zo was (ta-

bel 6.8). Bij het Iaagste niveau (I) en het hoogste niveau (III) van

automatisering neemt het aantal keren van voorkomen van SUP en TEF

rs nachts toe, terwijl dit. aantal bij groep IIo Juist afneemt.

Tabel 5.9 Aantal keren van voorkomen van de 4 hoofdkategorieën bij
verschillende niveaus van automatisering, zo\^Ie1 bij dag-
als nachtobservaties. Hierbij is uitgegaan van de gegevens
per observatieperiode (taoa.= 223)

hoofdkategofÍeën aantal
observa-
tieperio-
des n

niveau van
automatisering CTR SUP TEF NST totààï

I dag
nacht

Iï daqar Pb ,r"Ënt

II- daq
b nacht

III dag
nacht

74
68

2t
24

t9
t4

LI
13

t7I. x
220)

109
76

88. *
72)

75',*
98'

1l*
5

73
72

73. *.
ss)

58. r
g6)

15
L9

25
13

20
L9

2L
28

261
332

228
185

200
160

165
235

t7
5

47
9

36
L2

5B
15

rr qacr
a, comp. nacht

87
77

139
134

75
81

10
15

311
307

13
11

)* signifikant verschil bij tweezijdige F-toets,
)**rrr"a qetoeÈst op signifikantie.

p< .10
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Ook indien wij het totale aantal afwisselingen tussen de hoofdkaÈego-

rieën beschouwen, moeten wij konstateren dat de reeds eerder gevonden

monotone daling biJ toenemende niveaus van automatisering (zie tabel
5.7) bij de dag-observaties gehandhaafd blijft, doch dat groep IÍI bij
de nachtobservaties een duidelijk afwijkende hoge waarde te zien geeft.
De hoge waarde die groep f (het zandzuigsysteem) biJ nacht op de hoofd-
kategorie supervisie (SUP) te zien geeft, wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt door de omstandigheid dat een aantal van deze nachtobservaties
tijdens het "slÍbzuigen" werden gemaakt, waarbij zowel het aantal keren

van voorkomen van CTR als van SUP toenam. Daarnaast speelt een rol dat

de operator in het donker "zíjn systeem", n.1. de zuigpijp en de daar-

bij behorende lieren ondanks een aantal schijnwerpers moeilijk kan zien

en daarom vaker een blik in die richting moet werpen. De hoge waarden

die bij groep III optreden worden waarschijnfijk veroorzaakt door het
passievere karakter van de hooggeautomatiseerde systemen; de operator

wordt minder frekwent door mede-operators en anderen op de hoogte ge-

houden (een daling van kommunikatiekategorieën ten opzichte van de dag-

konditie) waardoor hij zíchzel-f vaker op de hoogte moet stellen van de

situatie waarin het systeem verkeert.

ïn de voorgaande paragrafen werden de effekten van verschillende niveaus

van automatisering op de tijdsbestedÍng aan en de frekwenties van de ak-

tiviteiten van de operaÈors beschreven. Gebleken j-s dat het gebruik van

observatiemethoden op deze wí1ze goede mogelijkheden biedt om inzicht te
krijgen in de taakverdeling tussen operators en technisch systeem. Er

kon gekonstateerd worden dat de operaÈor zijn tijd bij toenemende ni-
veaus van automatisering anders over de verschillende aktiviteiten ver-
deelt, terwijl het aantal wisselingen tussen deze aktiviteiÈen afneemt.

Bepaalde aktiviteiten zijn gevoeliger voor effekten van automatisering

dan andere. In het algemeen kan gesteld worden dat de taak bij hogere

niveaus van automatisering een meer passief karakter krijgt.
De invloed van dag- en nachtkondities op de taakuitvoering van de ope-

rator werd nagegaan. Zowe1 de tijdsbesteding van de operator als het

aantal wisselingen tussen zijn aktiviteiten wordt beinvloed door de om-

standigheid of de operator zLlr. taak overdag of 's nachts uitvoert. De

veronderstelling dat de taak 's nachts een meer passief karakter heeft
dan overdag kon in zijn algemeenheid niet worden bevestigd.
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5.2.2.2 Vragenlijstgegevens met betrekking tot de taak

Allereerst zullen hier de min of meer objektief vaststelbare kennerken

van de taak, zoals gerapporteerd door de operators, aan de orde komen

(paragraaf 5.2.2.2.L) en vervolgens de suhjektieve ervaring van de taak

cioor de operators (paragraaf 5.2.2.2.2).

s - 2 . 2. z . t Egggl!g!gg=g=!=!g!rgEElgg=!g!=g-e=!ee-E5sggSEsg

In deze paragraaf worden aan de orde gesteld de resultaten met betrek-

king tot de taakkenmerken die eerder in dit onderzoeksverslag (zie pa-

ragraaf 4.5) zijn onderscheiden.

De gemiddelde skores en de standaardafwijkingen voor de groepen van ta-

ken per niveau van automatisering worden allereerst in tabelvorm l^Ieer-

gegeven. Voor de afzonderlijke kenmerken is hÍerbij het geniddelde van

het totaal der onderzochte taken genormeerd op 500. De standaardafwij-

king is in de populatie genoltneerd op 100.

Verder is ten behoeve van de bespreking ook hier weer gekozen voor een

grafische v/eergave van de bereikte waarden. De skore voor een groep van

taken (gemiddelde en standaardafwijking) per niveau van automatisering

wordt weer aangegeven ten opzichte van het totale gemiddelde van de

groep. Voor elk kenmerk wordt ingegaan op de betekenis van de bereikte

waarden bij de verschÍIlende niveaus van automatiserlng. Met behulp van

variantie-analyse (enkelvotrdig) wordt vervol-gens nagegaan of de ver-

schillen signifikant zijn (analyse op bedrijfsniveau).
In onderstaande tabel (tabe1 5.10) zljn de gemiddelden en de standaard-

deviaties aangegeven voor de zes taakkenmerken bij de verschillende ni-

veaus van automatisering. Bij automatiseringsgraad IIais weer onder-

scheld gemaakÈ Èussen procesbeheersingssystemen en administratieve com-

putersystemen.
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Tabel 5.10 Taakkenmerken bij verschillende niveaus van automatÍsering.

I IIÀ IIb IÍI

procesbeh. :@p. syst.

gen.l s.d. gen ' a. d. teE. s.al. gm. s, al. gea. r.al.
llrlP.

bedlenlng- s'
bewaklng 444,O to4.7 566. 168.4 53 3.2 49.3 470.6 38. 1 449.2 53. n. 9.

2. routÍneeatlge
bedlenlng 534.5 58. 7 563 130.6 529..4 53. 433 .8 50.7 422.2 35 <.05

3. bedlenlng-toekoD-
stlge effektLvlrelt 581,0 168.3 444. t77.1 526,6 35.'l 483.0 60.8 44O.2 n. s.

4. lndlvlduele
regellng 400.5 79.9 595. 74,9 573.4 35. 452.4 70.3 4t6.1 72 <. 01

5. sulErvlsle net gteavil-
ceerde regelapparatuur 461.0 168. 3 416, 103.2 598 .4 0.6 494.8 66.7 <. 05

6. superyisie net lage
bewakingsintensl-teIt 382 .0 5s.2 553 .3 89.9 380.2 28.6 507.8 69.8 579.5 <.01

N=2 N=6 N=5 N=5 N=6

*c"g.r".. op bedrljfsnlveau
t*E.r hog. skore duldÈ op een hoge waarde van het betreffende kemerk

rll---Toetslnq over de niveaus ÍIa,pb, Ila,conp., flb en III

Taakkenmerk 1 : Bediening-beuaking

In de onderstaand.e figmur (figuur 5.15) zijn voor het kerunerk: "Bedie-
ning-bewaking" de gemiddelde skores en de spreidingen hreergegeven van

de groepen taken per niveau van automatisering.

Figuur 5.15 Taakkenmerk 1, bediening-bewaking

.for" f
+200

+100
gcmiddeldc Yan dG

totalc populatir

-100

-200

--)

1ft#L11u rrr:Lï-_i,ï,.Ïï,

Meer tijd door de taakuitvoerder besteed aan de bediening van het sy-
steem gaat ten koste van de tijd beschikbaar voor bewaking. Bij taken

trir
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waar dlt kenrnerk een hoge skore bereikt kan gesproken worden van meer

nadruk op de bedieningsaktiviteiten. Bij een tage skore zijn de bewa-

kingsaktiviteiten verhoudingsgewij ze sterker vertegenhtoordigd.

In groep I ligt het aksent gemiddeld genomen op de bewakingsaktiviteiten.

Dit was niet te verwachten op grond van de resultaten bij de gedragsob-

servatiesr \rrèàr op niveau I juist een aksent op de bedieningsaktivitel--
ten was gevonden. Het verschil wordt veroorzaakt door de skores bij de

autolakstraat waar geen gedragsobservaties hebben plaatsgevonden. Bij

deze taak worden alleen bÍj de aanvang van de dagdienst een aantal be-

dieningshandelingen verrichti voor het overige vinden zo nu en dan bij-

stellingen plaats.
In groep II., pb zijn gemiddeld genomen de bedieningsaktiviteiten ster-

ker vertegenwoordigd. Bij de verkeerssystemen is de feitelijke verkeers-

afhandeling doorgaans niet geautomatiseerd, de taakuitvoerder regelt

- veelal mondeling - het verkeersgebeuren.

Ook bij de groep van onderzochte computersystemen ligt het aksent meer

op de bediening van het systeem. De programna-afhandeling geschiedt in

een veelvoud van kortdurende bedieningshandelÍngen. Door het "intikken"
van bepaalde boodschappen initieert de taakuitvoerder programma's, wijst

hij uitvoer aan bepaalde systeemeenheden toe etc.

Bij de taken van groeP IIO IiSt het aksent oven^Iegend op de bewakings-

aktiviteiten. Drie van de vijf taken in deze groeP.kenmerken zich door

een batch-matige procesvoering. Hierin blijven bedieningsaktiviteiten

doorgaans beperkt tot het begin en einde van een procesdeel. Bij de

Stoomwacht proefcentrale is ten gunste van het experimentele karakter

van de werkzaamheden sprake van een even zwaar vertegenwoordÍgd zijn

van bedienings- en bewakingsaktiviteiten.

Bij de taken van groep III tenslotte is sprake van een duidelijke bena-

drukking van het bewakingsaspekt. De hoge graad van automatisering re-

duceert het aantal en de intensiteit van de bedieningshandelÍngen.

De analyse van de in figuur 5.15 weergegeven waarden geeft aan dat de

groepen met betrekking tot dit taakkenmerk niet signifikant verschillen.

Het verschil tussen de groep IIa, comp., IIb en III is wel signifikant

(P = .03).
Laten we de gegevens van niveau I buiten beschouwing, dan is er sprake

van een monotoon dalend verband tussen de skore voor het kenmerk "Be-

diening-Bewaking" en het niveau van automatisering. Naarmate het niveau

van automatisering stijgÈ komt er in de taken meer nadruk te liggen op
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de bewakingsaktÍviteiten. Deze daling van de skores is signifikant
(Test for trendr p = .03).

Taakkenme rk 2 z Routinematíge bedíening

In figuur 5.16 zí1n voor het kenmerk: "Routinematige bediening" de ge-

middelde skores en de spreidingen weergegeven van de groepen taken per

niveau van automatisering.

Figuur 5.16 Taakkenmerk 2, routinematige bediening

.for" f
+200

+100
gcmiddelde van dc
totale populatie

-100

-200

%
rrb rrr niveauyan-rr rlr automatiscring

In dit kenmerk zijn vervat gegevens over zowel het aantal bedieningshan-

delingen per dienst alsook over de uitgebreidheid van deze aktiviteiten.
De bediening voor de systemen veuil groep f kan zeker als routinematig

worden aanqeàuid. Bij de sleephopperzuiger kan de frekwentie van bedie-
ningshandelingen zeer hoog zí1n, bij de autolakstraaÈ is een bedienings-
handeling altijd zeer beperkt van omvang.

Bij de taken in de groep II., pb komen beÈrekkeli3k hoge en lage skores

voor. Gemiddeld kan er van een routinematige bediening gesproken worden.

Met name voor de verkeersregulerende taken geldt dat frekwent gegevens

opgenomen moeten worden over posities van verkeersdeelnemers (schepen,

vliegtuÍgen) en dat op basis hiervan stapsgewijze aktie genomen wordt

om de verkeersdeelnemer naar bepaalde punten toe te dirigeren. Ook de

computertaken, groep IIa, 
"o*p 

=koten nog betrekkelijk hoog op dit ken-

merk, De eerder genoemde veelvuldige, kortdurende bedieningshandelingen

spelen ook hier een rol.

llr
I
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Bij de automatiseringsniveaus IIO en III wordt op dit kenmerk lager

geskoord dan gemiddeld in de populatie. De bediening van deze systemen

is verhoudingsgewijze weinig routinematig. Bij batchmatige procesvoering

(groep IIO) bestaat de bediening voor een belangrijk deel uiÈ de rela-
tief minder frekwente start/stop akties. Daarnaast, met na:ne ook in
groep III, geldt dat van de taakuitvoerder een bedienende inbreng wordt

verlangd bij bijzondere situaties zoals opstarten, afregelen en sto-
ringen. Het weinig frekwent voorkomen van deze situaties draagÈ bij tot
een lage skore op dit kenmerk.

De verschillen tussen de groepen zijn signifikant (p =.02). Er is ook

hier sprake van een monotoon dalend verband tussen de skore voor het

kenmerk "Routinematige BedÍening" en het niveau van automatisering. Naar-

mate het automatiseringsniveau toeneemt worden de bedieningsakÈiviteiten

steeds minder routinematig van karakter, zij vinden minder frekwent

plaats en worden komplekser. Deze monotone daling is signifikant (Test

fortrend,P=.002).

Taakkenmerk 3: Be&ieníng-toekomstíge effektiuiteit

In figuur 5.L7 zLln voor het kenmerk: "Bediening-toekomstige effektivi-

teit" de gemiddelde skores en de spreidingen \^reergegeven van de groepen

taken per niveau van automatisering.

Figuur 5.17 Taakkenmerk 3, bediening-toekomstige effektivl-te1t

,for" f
+20,0

+100
gcmiddcldc van dc
totale populatiG

-100

-200

lï, Irtltt
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Hogere skores geven aan dat aksent in de taak ligt op de bediening van

het systeem in tegenstelling tot, aktiviteiten met betrekking tot de toe-
komstige effektiviteit. Lagere skores duiden op een nadruk in de taak op

aspekten van toekomstige effektiviteit.
Opvallend in de figuur is dat de gemiddelde skores voor de groepen taken
over het algemeen geen exttr@,e waarden bereiken. De spreiding in de

eÍroepen I en II , is betrekkelijk groot; op de hogere niveaus vanar pb
automatisering is er sprake van een aanzienlijk kleinere spreiding. Voor

dit kenmerk word.en geen signifikante verschillen tussen de taken aange-

troffen. Bij toenemende automatisering bfijft de verhouding tussen be-
diening en toekomstige effektiviteit ongeveer gelijk.

Taakkerunerk 4: fn&íoiduele regeling

In figmur 5.18 zijn met betrekking tot het kenmerk: "Individuele resJe-

ling" de gemiddelde skores en de spreidingen weergegeven van de groepen

taken per niveau van automatisering.

Figuur 5.18 Taakkenmerk 4, individuele regeling

.for" f
+200

+100
gcmiddelde van dG

totale populatic

-100

-200

---|

nrveau van-I -I Ià -I Ib I I I 
"r,"i,ï;i:"r,",

Hogere skores duiden op een werksituatie waar de taakuitvoerder zelf-
standig handelend de gang van zaken bepaalt. Lagere skores geven aan

dat een groep van Laakuitvoerders hiervoor verantwoordelijk is.
In groep I valt de lage gemiddelde skore op. Deze skore komt voornane-

lijk voor rekening van het zandzuigsysteem. De bediening en bewaking

lr tl
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van het systeem maken Íntegraal deel uit van de bewegingen van het schip.

Punten als lokatie, vaarsnelheid e.d. behoren niet tot het verantwoor-

delijkhedenpakket van de operator. De taken in groep If", pb skoren ge-

middeld genomen betrekkelijk hoog op dit kenmerk. De situatie bij de

meeste verkeerssysLemen is dat de taakuitvoerder in vele gevallen indi-

vidueel handelend moet optreden. Problemen moeten vaak snel en met weÍ-

nig mogelijkheden tot overleg met kollega's opgelost worden.

Ook de taken in de onderzochte computersystemen (groep -t., .orp) skoren

als geheel boven het populatiegemiddelde op dit kenmerk. Ook hier is

het aspekt van de zelfstandig regelende min of meer solitair werkende

taakuitvoerder betrekkelijk sterk vertegenwoordigd.

Gemiddetd genomen skoren de taken van groep IIO betrekkelijk laag op dit

kenme::k. Het gemiddelde van de taken van groep III kan a1s laag gekwa-

Iificeerd worden. Het doorsnee-beeld in deze taaksituatie is dat de taak-

uitvoerder deel uitmaakt van een ploeg die ook in bijzondere situaties

als geheel de gang van zaken bepaalt.

De verschillen tussen de groepen zijn met beÈrekking tot dit kenmerk

signifikant (p = .004). Zoals figuur 5.18 aangeeft wordt de skore voor

het kenmerk "Individuele Regeli-ng" bij toenemende automatisering lager*.

De sturing en regeling van het systeem geschieden bij hogere niveaus van

automatisering door een ploeg van operators (Test for trend, P = .01).

Taakkenmerk 5: Supemsisie met beVruLp

In figuur 5.t9 zí)n voor het kenmerk

ceerde regelapparatuur" de gerniddelde

geven van de groepen taken per niveau

Dtrt, g eao olee e?de reg elqparatuur

"supervisie met behulp van geavan-

skores en de spreidingen weerge-

van automatisering.

*Nirr."r, r buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 5.19 Taakkenmerk 5, supervisie met behurp van geavanceerde
regelapparatuur

.for" f
+ 200

+100
gemiddeldc van dc
totale populatie

-100

-200

IIA IIb -L-
nlYeau van-

I t L automatisering

Een hoge skore op dit kenmerk komt voor bij taaksituaties waarin de aan-
wezigheid van een uitgebreide hoeveelheid geavanceerde regelapparatuur
in sterke mate een superviserend karakter geeft aan de stuur- en regel-
taak.
In groep I bij het zandzuigsysteem voert d.e operator aIle systeeminstel-
lingen uit. Bij de autolakstraat wordt heÈ normale verloop van het spuit-
werk d.oor de machÍne vetzorgd. De taken van groep rr., pb skoren ars ge-
heel genomen onder het populaÈiegemiddelde voor dit kenmerk. Bij de ver-
keersregeringssystemen heeft apparatuur ars regelkomponent van het sy-
steem nog naur^reliJks toepassing gevonden.

Bij de onderzochte computersystemen is dit kenmerk in sterke mate aan-
wezíï. Het systeem, de toepassing van geavanceerde besturingssoftware
e.d. geven aan de taak een sterk superviserend karakter.
De gemiddelden van de groepen rrb en rrr zijn respektieverijk nagenoeg

gelijk en enigermate hoger dan het populatie-gemiddelde voor d.it kenmerk.
De batchmatige procesvoering van een aantal taken in groep rrb waarin
de operator regelmatig start/stop instellingen e.d. moet uitvoeren,
draagt bij tot dit beeld. rn groep rrr beparen met name de energiecen-
trales en de chemische fabrj-eken het beeld. De eigenschappen van het
energie-opwekkingsproces en de toegepaste apparatuur geven aan de taak
een superviserend karakter. Voor de chemische fabrieken i-s dat in min-
dere mate het geval. Geavanceerde regelapparatuur is zeker wel aanwezig,

t

ll I
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maar de gebezigde technologie, de aard van heÈ systeem maken dat een

evenwichtstoestand van het systeem moeilijker te berejken is. De ver-

schillen tussen de groepen zijn signifikant (p. = .013). Worden de com-

putersystemen buiten beschouwing gelaten dan verschillen de groepen

echter niet meer signifikant op dit kenmerk. Bezien \^re voor dit geval

het verband tussen de kenmerk-skore en de graad van autonrltisering dan

geeft de figuur aan dat de mate van supervisie met behulp van geavan-

ceerde regelapparatuur Loeneemt bij hogere niveaus van automatisering

(test for trend, P = .007).

Taakkenmerk 6: Stperuisie met Lage beual<ingsintensiteit

In figuur 5.20 zí1n met betrekking tot het kenmerk: "supervisie met

Iage bewakingsintensiteit" de gemiddelde skores met de spreidingen weer-

gegeven van de groepen taken per niveau van automatisering. Lage skores

geven aan dat de bewaking min of meer pellnanent moet zijn, hoge skores

wijzen op situaties waarin de bewaking minder intensief behoeft te zí1n-

Zoals de figuur aangeeft zijn de skores in de groepen - "t t-", .o*p
lager dan gemiddeld genomen in de populatie. De betekenis is dat in de

taken van de beide groepen de bewaking van het systeem betrekkelijk in-

tensief moet zijn. Bij de computertaken bijvoorbeeld is een pernanente

bewaking min of meer geboden.

De taken van de groep II", pb skoren ats geheel genomen boven het popu-

Iatie-gemiddelde .

Figuur 5.20 Taakkenmerk 6, supervisie met lage bewakingsintensiteiÈ

.fo r" f
+ 200

+100
gcmiddeldè Yan de
totale populatie

-100

-200

IIb
#nlYCau van-

I

I

IIA II T automatiscring
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De gemiddelde skore voor groep IIO wÍjkt niet af van de skore zoals die
gemiddeld in de populatie wordt aangetroffen. Bij de taken met een batch-

matige procesvoering brengen met name de instel-momenten bewakingsalti-
viteiten met zich mee. De situaties in de groep III zijn in het algemeen

die van een in hoge mate zelfwerkend systeem dat uitstekend in staat is
het ingestelde evenwicht te handhaven. De bewaking hoeft dan ook weinig
intensief te zijn.
De verschillen tussen de groepen zijn signifikant (p = .007). Worden de

computersystemen buiten beschouwing gelaten, dan zijn de groepen echter
niet signifikant verschillend.

§3ggrye!!*s-89:slle!91-!lsEEelpgrEel-9p-p39rE-yet-99-yreggtliLslgggsvsl:

De toename van het nÍveau van automatisering heeft in totaal gezien de

volgende effekten op de taakkenmerken:

Er is sprake van een aksentverschuiving van bediening naar bewaking;

de nadruk ligt op bedieningsaktiviteiten bij de lagere niveaus en

op bewakingsaktivitej-ten bij de hogere niveaus van automatisering.

Het aantal bedieningshandelingen neemt af. !{e1 worden de nog uit te
voeren bedieningshand.elingen komplekser.

De sturing en regeling van het systeem geschiedt meer door een

ploeg operators i deze bepaalt a1s geheel de gang van zaken.

Geen wijziging treedt op in de verhouding tussen aktiviteiten gericht
op de bediening en toekomstige effektiviteit van het systeem. Dit wijst
er wel op dat de afname van de tijd die besteed wordt aan de bediening

van het systeem niet gekompenseerd wordt door een toename van bijvoor-
beeld de hoeveelheid admi-nistratieve werkzaamheden. Ook ten aanzien van

de bewakingsintensiteit (kenmerk VI) wordt geen duídelijk effekt gevon-

den. Ííe1 is er in de populatie sprake van een zekere tweedelingr rtrdErr-

bij met name bij de hoogste niveaus van automatisering de bewaking niet
zo intensief blijkt te zijn.

s . 2 .2 . 2 . 2 E*igE!lsI=g:yg=g!=ggEgE!g!=Yg=99=!338

In deze paragraaf zullen de onderzochte taaksituaties besproken worden

met betrekking tot subjektief ervaren aspekten van de taak.

De taaksituaties zijn weer ingedeeld in niveaus van automatisering.

Voor elk aspekt van subjektieve ervaring wordt l^Ieer een figuur gePre-

senteerd, waarin per niveau van automatisering het gemiddelde en de
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standaardafwijking wordt aangegeven. In de populatie zijn de gemiddel-

d.en gestandaardiseérd op 500 en de standaardafwijkÍng op 100.

De gegevensverzameling heeft op indÍvidueel niveau plaatsgevonden. De

analyse van de subjektief ervaren aspekten is eveneens op individueel
niveau gebeurd.

In de onderstaande tabel (tabel 5.11) zijn de gemíddelden en de stan-
daardafwijkingen weergegeven voor de 10 aspekten van subjektieve taak-
ervaring. Bij automatiseringsgraad II. is \^reer onderscheid gemaakt tus-
sen procesbeheersingssystemen en computersystemen.

Tabel 5.11 Subjektief ervaren aspekten van de taak bij verschillende
niveaus van automatisering

I IIa IIb III

procesbeh. conp. syst.

Eaakaspekten gem. s.d. gem. s.d. gem. s.cl. gem. s-d- gem. s.d. - i**l
PF

detaillering ,(rr
voorschriften 529.4 L29.4 503.1 97.4 16 .8 101 s11.9 1 10.8 477 .6 49.7 n.s.

storingsbelasting 416.4 116.4 519.7 106 .9 ;32.2 12A. 485.4 8t.2 444.6 79.2 <. 05

koÍopleksiteit
storingen 422.4 77.3 541.8 91 .5 174.2 721.7 495.6 92.4 498.5 90.9 <.05

uniformitelÈ
57 4.8 56.8 451 .0 103 .5 t87 1 109.7 s15.9 77 .A 514.5 88. 3 <.01

DruaKDaarnelo voor-
schriften & Drocedures 563.8 46.4 577.2 47 .7 i01 ,8 102.5 471 o 108.6 t96.7 96.4 n.s.
funktionalltelt
ti idsverdellnq 515 .4 to9,7 509 .3 712.9 192.6 to2.L 502.3 88 .0 495.8 oo.2 n.s.
$rerkèn volgens
voorschrl-ften 49A.2 111.3 509. 1 87 .5 189. 1 99. 1 486 -4 714 -7 5L0.2 98.6 n.s.
procedurerÍn9
bewakino 475 -6 7t6 -7 551.3 97.5 s54 .0 1o7.9 477.3 83.3 510.1 86.7 .01

Ínformatle omvang
bii svsteemafwlikinsen 380.0 76.4 488. 7 81 .6 168.9 110.3 519.5 104.0 526.7 90. 5 <.01

lnformatle eenduidlg-
hèiÀ é+^rlh-éh^Ài I l'tLh 426.O 7 4.0 5t4.2 31.,2 541.6 101.8 495.1 79.5 475.O 80.9 n.s.

N=5 N=41 N=39 N=44 N=65

*Gemidilelden over de lnillviiluele taakultvoerders
taE.r hog. skore dutdt een hoge waarde van het betreffende asPekÈ aan

*k r_-----Toetsing over de niveaus Ila,pb, IIa,colnp., IIb en IfI

Deze resultaten zullen nu achtereenvolgens voor de verschillende aspek-

ten worden besproken.

T.aakg;pskt 1 z DetqíLLeríng ooovschr'íften

In de onderstaande figuur (figuur 5.21) zijn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en spreidingen h/eergegeven vooï de groepen taken per ni-
veau van automati-sering. De ervaren mate van detaillering van voorschrif-
ten met betrekking tot verschillende fasen in de procesvoering zijn
punten die in dit aspekt zijn vervat. Een hoge skore geeft aan dat de
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voorschriften als zeer gedetailLeerd worden ervaren.

Figuur 5.21 Taakaspekt 1, detalllering voorschriften

W +
1 -iif-11u rrr lLï3i,ïï,11,,,,

,for" f
+200

+100
gcmiddeldc van dc
totale populatie

-100

-200

Het skorebeeld voor dit aspekt geeft aan dat op de verschillende niveaus

van automatisering de voorschriften geniddeld genomen in gelijke mate

als nauwkeurig en gedetailleerd worden ervaren. De analyse geeft ook aan

dat de groepen wat betreft de subJekÈieve ervaring op dit aspekt niet
signifikant verschillen.

Taakas-pekt 2 z Storíngsbelasting

In de onderstaande figuur (figuur 5.22) zijn voor dit aspekt de genid-

delde skores en de spreidingen vÍeergegeven voor de groepen taken per

niveau van automatisering.

IIIII



Figuur 5.22 Taakaspekt
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2, storingsbelasting
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Punten die bij dit aspekt een rol spelen hebben betrekking op zaken als:
het ond.ervinden van problemen bij het achterhalen van de oorzaak van

storingen, bij het bepalen hoe te handelen bij storingen, bij de loka-

lisatie van een storing gegeven de gepresenteerde informatie. Een hoge

skore geeft aan d.at de operators een hoge mate van storingsbelasting
ervaren.

Voor het laagste niveau van automatisering ligt de mate van ervaren

storingsbelasting aanmerkelÍjk onder het populatie-gemiddelde, terwijl
niveau II, (zowel de computersystemen a1s de procesbeheersingssystemen)

boven het gemiddelde ligt. Van de niveaus IIO en III kan nog opgemerkt

worden dat de gemiddetden juist onder het populatíe-gemÍddelde liggen.

Met betrekking toÈ het aspekt storingsbelasting verschillen de groepen

signifikant (p = .04). opmerkelijk is dat bij hogere niveaus van auto-

matisering de mate van ervaren storingsbelasting afneemt (Test for trend,
p = .02, niveau r uitgezonderd).

Taabaspekt 3 : Kompleksiteit storíngen

In de onderstaande figuur (figuur 5.23) zijn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en de spreidingen \^/eergegeven voor de groepen taken per

niveau van automatisering. Vervat in dit aspekt zijn onder andere: de

uitgebreidheid van de te verzamelen informatie bij afwijkingen in een

specifiek informatiepunt, problemen ten gevolge van tijdverlies bij

,III I
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storingen, de noodzaak van een - op termijn - planmatige aanpak van de

sturing en regeling van het systeem. Een hoge skore geeft aan dat sto-
ringen als kompleks worden ervaren. Het blijkt dat de kleinste mate van
kompleksiteit aangetroffen wordt bij de groep taken van automatiserings-
niveau Ï. De variabil-iteit in het verkeersaanbod en het betrekkelijk
unieke karakter van de verkeersregeling dragren er ongetwijfeld toe bij
dat in qroep rr , een betrekkerijk hoge waarde wordt aangetroffen.ar pb

Figuur 5.23 Taakaspekt 3, kompleksiteit storingen

.for"f
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ntvcau van-
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Bij de comPutersystemen ervaren de operators storingen aIs relatief
weinig kompleks. Bij de groepen rïo en rrr is sprake van noch hoge noch

rage waarden. De aangetroffen gemidderd.en voor de groepen zijn signifi-
kant verschillend (p = .02).

Taakaspekt 
-4 

: Undforrníteit b ediening

rn de onderstaande figuur (figuur 5.24) zijn voor dit aspekt de gemid-
delde skores en de spreidingen hreergegeven voor de groepen taken per
niveau van automatisering. rn welke mate kan de bediening van het sy-
steem in de diverse fasen van de bedrijfsvoering op verschillende wij-
zen geschieden, bestaan de feitelijke verschitlen tussen de operators
wat betreft de wijze van bedj-ening van het systeem? voorgaande punten
zijn vervat in dit aspekt. Een hoge skore geeft aan dat de bediening
van het systeem op uniforme wijze geschied.t.

IIII
I'III
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Figuur 5.24 Taakaspekt 4, uni formiteiL bediening
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De bediening in de taken op het laagste niveau van automatisering wordt

als zeer uniform ervaren. Bij de groep II", pb is hiervan in beduidend

mindere mate sprake. Ííat betreft de computersystemen kan hier gewezen

worden op enkele verschillen in systeemÈechnische uitvoering en orga-

nisationele aspekten. Bij sommige systemen kan de operator min of meer

naar eÍgen keuze meerdere programma's tegelijkertijd afhandelen, er z5-jn

ook systemen waarbij van deze "bedieningsvriJheid" geen sprake is. Ook

zijn er systemen waarbij een vonn van taakroulatie wordt toegepast, bij

andere systemen zijn de werkzaamheden altijd konsolegebonden. Bij de

qroepen II, en IIIis er weer sprake van een lichte toena:ne in de ervaren
.b

uniformiteit van de bediening.

De groepen verschillen signifikant (p < .01) en er is sprake van een

toename van d.e ervaren mate van uniformiteit van de bediening bij hoge-

re niveaus van automatisering (Test for trendr P <.01, niveau I uitge-

zonderd) .

Taakaspekt 5 : BrwikbaavVleid uoorsehriften & procedules

fn de onderstaande figruur (figuur 5.25) zijn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en spreidingen \^/eergegeven van de groepen taken per nÍveau

van automatisering. Vervat in dit. aspekt zijn punten met betrekking tot

de mate waarin de operators voorschriften en procedures juist afgestemd

vinden op de procesvoering i-n de verschillende fasen. Een hoge skore
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geeft aan dat de voorschriften en procedures goed bruikbaar geacht wor-
den. Zoa1s de figuur aangeeft vindt men op het laagsÈe niveau van auto-
matisering dat hiervan in relatief sterke mate sprake is. Over het alge-
meen worden de voorschriften e.d. juist en bruikbaar geacht. Het skore-
patroon voor de overige niveaus geeft aan dat overal delen van het pak-
keÈ voorschriften en procedures bruikbaar geacht worden, terwi-jr dat
voor and.ere delen van datzelfde pakkeÈ in mindere mate het geval is. De

analyse wijst uit dat d.e groepen niet signifikant verschillen met be-
trekking tot dit aspekt.

Figuur 5.25 Taakaspekt 5, bruikbaarheid voorschriften & procedures
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Taakaspekt 6 z Funktionaliteít tdj duerdeling

fn de onderstaande figuur (figuur 5.26) zijn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en de spreidingen weergegeven voor de groepen Èaken per
ni-veau van automatisering. Een goede verdeling van werk- en rusttijden
(of hoofd- en neventaak) r voldoende tijd voor specifieke afzonderlijke
aktiviteiten en een gunstig totaal oordeel over de verdeling van de

tijd over de diverse aktiviteiten, zijn de elementen die in (een hoge

skore op) dit aspekt zíjn vervat. De gemiddelden voor de groepen taken
zLln zoaLs de fignrur duidelijk laat zíert, nagenoeg gelijk.

,fo r" f

IIb

I III
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Figuur 5.26 Taakaspekt 6, funktionaliteit tijdsverdeling
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De skores verschillen niet signifikant.

T.aakaspekt 7 z Werken oolgens uoorsehríften

In de onderstaande figuur (figuur 5.27) ziJn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en de spreidingen $Teergegeven van de groepen taken per

niveau van automatisering. Punten in dit aspekt vervat hebben betrek-

king op de mate waarin de operators de sturing en regeling en aanver-

wante werkzaanheden in de diverse fasen van de bedrijfsvoering ultvoe-

ren volgens de voorschriften. Een hoge skore betekent dat de werkzaam-

heden volgens de voorschriften geschieden.

De skores van de afzonderliJke groepen bedrijven zijn aIIe nagenoeg

gelijk aan het populatie-gemiddelde. Er bestaat met betrekking tot dit

aspekt geen signifikant verschil tussen de groepen'
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werken volgens voorschrj.ftenFiguur 5.27 Taakaspekt 7,
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Taakaspekt I : Procedtpering beuakírry

In de onderstaande figuur (figuur 5.28) zijn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en de spreidingen rireergegeven van de groepen taken per ni-
veau van automatj-sering. De mate waarin naar de mening van de operators
de bewaking van het sysÈeem in de verschillende fasen van de bedrijfs-
voering volgens vaste procedures plaats vindt, komt in dit aspekt tot
uiting.
Hogere skores geven hierbij aan dat er sprake is van procedurering van

bewakingsaktiviteiten. Lagere skores duiden op een situatie waarin men

met betrekking tot dit aspekt meer naar eigen inzicht werkt. De bij ver-
keerssystemen wel bestaande noodzaak tot het blijven volgen van de in-
formatie over de verkeerssituatie kan bijvoorbeeld leiden tot een ver-
plichte aanwezigheid gedurende een zekere Èijdsperiode bij het radar-
scherm. Dit aspekt van de taakuitvoering wordt dan ook in zekere mate

als geprocedureerd ervaren. Bij de computersystemen en de systemen van

qroep II, is er op dit punt meer sprake van "naar eigen inzichtt': wer-b
ken. De batchmatige produktievorm koncentreert de bewakingsmomenten

als het vrare op natuurlijke wijze op de begin- en beëindigingsfase van

een procesdeel. Voor het overige kan de operator al naar gelang de si-
tuati.e de procesinformati-e opnemen. Bij groep III is er enerzijds sprake

van verplichÈe rondes langs heÈ paneel gedurende de (overheersende) mo-

menten van ongestoord verlopend bedrijf. Anderzijds moet de operator
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met name in bijzondere situaties naar eigen inzicht bepalen welke in-

fomatie relevant is.
De groepen taken verschitlen signifikant met betrekklng tot dit aspekt

(p < .01) .

Figuur 5.28 Taakaspekt 8, procedurering bewaking
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In de onderstaande fiquur (figuur 5.29) ziJn voor dit aspekt de gemid-

delde skores en de spreidingen weergegeven van de groePen taken per

niveau van automatisering. De (grote) hoeveelheid informatiepunten die

de operator in de gaten moet houden I^IEInneer zLch bepaalde afwijkingen

voordoen bepaalt de (hoge) skore voor dit aspekt.

ï[lïr
ïIrll
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Figuur 5.29 Taakaspekt 9, informatie-omvang blj sysÈeemafwijkingen

' p'b coino ' --:ÈI -ï--rrb rrr ll,ï31,ïï,1",,",
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Bet totaalbeeld geeft een zekere toenane te zien van de "informatie-
omvang" bij stijgend niveau van automatisering. De verschillen tussen
de groepen zijn signifikant (p < .01).

Taakaspekt. 1 0 z rnfo rrnati e é éndui dt grpi d/ etorín g smo eiLii khei d

rn de onderstaande figruur (figruur 5.30) zijn voor dit aspekt de gemid-
delde skores en de spreidingen hreergegeven van de grroepen taken per ni-
veau van automatisering. Het veervuldig voorkomen van onbegrijpelijke
indikaties van informatiepunten en vërn moeilijke situaties bij storingen
zijn punten die tot een hogere skore leiden voor dit aspekt.

I

lllrr
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Figuur 5.30 Taakaspekt 10, informatie éénduidigheid/storingsmoeilijk-
heid
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Bij de taken van nÍveau f en niveau III is sprake van een relatief lage

skore voor dit aspekt. Voor de overige niveaus, meÈ uitzondering van de

computersystemen, is de gemiddelde skore nagenoeg gelijk aan het Popu-

Iatie-gemiddelde. Bij de computersystemen hebben de operators een rela-

tief geringe inbreng bij het feitelijk verhelpen van een storing.

Signifikante verschillen tussen de groepen worden met betrekking tot

dit aspekÈ niet aangetroffen.

§3uelyellrts -I9:s1-!elel-:s!19E! rs I-9IYeI9l -3sPeE!91-vel -99 -!eeE

De toename van het niveau van automatisering heeft in totaal gezien de

volgende effekten op aspekten van sr:bjektieve taakervarinq:

- Er is sprake van een afname van de mate van ervaren storingsbelas-

ting (niveau I uitgezonderd).

- Over de niveaus II.r fI", pb, IIO en III is er tevens sprake van

een afname van de mate van ervaren kompleksiteit van storingen.

- De bediening wordt als meer uniform ervaren.

- In eerste instantie is er sprake van een verschuiving van een meer

naar minder geprocedureerde bewaking. (niveaus II", II", pb,
II_ __--_ en IIb). Bij het hoogste niveau lijkt er sprake te zLln

a, comp
van een herinvoer van procedures op dit punt.

- De informatie-omvang bij systeemafwijkingen neemt toe'

Ilrr
llrll
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Het lijkt met name van belang om van de aspekten "sÈorrngsberasting",
"Kompreksiteit storingen" en "unifo:mriteit Bediening" de relatie na te
gaan met aspekten van arbeidsÈevredenheid. Een te laag niveau op d.e

eerste twee genoemde aspekten kan biJdragen tot een situatie van ond.er-
belastÍng voor de operator. Een te hoog niveau ten aanzien van het laaÈ-
ste aspekt kan interfereren met de door de individuele taakuitvoerder
gevrenste autonomie.

Geen verschillen werden aangetroffen bij de aspekten die betrekking heb-
ben op voorschriften en procedures. (Detairrering-, Bruikbaarheid en

werken volgens voorschriften en procedures). ook ten aanzien van de

waardering van werk- en rusttijden, het oordeel over de tijdsverdeling
van aktiviteiÈen e.d. werd geen verschil gevonden bij de - opklimmende -
nj-veaus van automatisering. Tenslotte worden tussen de niveaus van au-
tomatisering geen verschillen gevonden met betrekking tot heÈ aspekt
"Informatie Eénduidigheid/Storingsmoeilij kheid',.

5.2.3 Pg-grgel'-9elre

Ook hier wordÈ weer een onderscheid gemaakt tussen een aantal min of
meer objektief vaststerbare kenmerken (paragraaf 5.2.3.1) en de subjek-
tieve ervaring door de operators van een aantal aspekten van de organi-
satie (paragraat. 5.2.3.2) .

s' 2' 3' 1 5?:T?ïI:T. y??. 9: . ::g.t:?:+: : . ?:T+g?:19:T.s:ï. i+y:?y. y??
automatisering

In deze paragraaf zal worden besproken welke waarden de onderzochte be-
drijfssituaties j-nnemen op de onderscheiden organj-satiekenmerken. In
tabel 5.L2 zL)n de gemiddelden en standaarddeviaties aangegeven voor
de 13 organisatiekenmerken bij de verschillende niveaus van automatise-
ring. Voor deze gegevens heeft Èoetsing door middel van een enkelvoudi-
ge variantie-analyse plaatsgevonden (signifikante verschillen tussen
niveaus van automatisering indien 

"r. 
.05 of pr. .01).



-136-

Tabel 5.12 Organisatiekenmerken bij verschillende niveaus van auto-
matÍsering

I IIa IIb ITI

procesbeh conp. syst

*,gem. s.cl geln. s.d. Iem. d. s. gem. s.d. gem. s. d. D :tlt
'F

1. aantal niveaus* 2.O t.4 2.O 0.6 2-A 0-4 2.4 0.5 2.4 t.2 n.s.

^ grootte van de
atdelrno 4-5 6.0 2.1 L.6 5.2 2.6 4.6 2.9 7.0 3.3 <. 05

3. grootte vm de ploeg 4-O 3.1 1.5 0.8 3.0 1.9 3.0 2.3 4.0 2.8 n.s.

. aantal personen in de+' meet- en reoelkamer 3.0 0.0 7.6 0.8 3.0 1.0 2-2 o.8 4.5 L-4 .01

r aantal operators
"' aan het oaneel 1.0 0.0 1.3 0.5 1.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.0 n.s-

6. de werkstroom 2-O t.4 1.8 7.2 aa 0.8 2.2 1.1 2.6 0.8 n.s.

7. rnl i ik 3.0 0.0 3.6 0.5 3.2 0.4 3.0 0-o 3.3 0.5 n.s.

- vrerkkoördinatiea. Defsoön I 1 ak
4.0 0.0 2.6 0.8 2.0 0.7 2.8 1.3 2.1 o.4 n-s.

9. Èaatroulatie 0.5 o.7 o.3 0.5 0.2 o.4 0.4 0.5 0.3 0.5 n.s.

10. werkbesprekingen 0.5 0.7 0.8 0.9 1.4 1.9 1.O 1.0 0.5 1.0 n.s.

11. invloedsverhouding 4.O 0.0 3.3 1.0 4.4 0.9 4.6 0.5 4.1 0.4 <. 05

12, ploegendlenstsysteem 1.5 o.? 1.0 2.4 1.1 1.6 1.3 1.0 0.0 < .05

3. aantal ploegen 3.5 0.7 6.8 2.5 3.0 1.0 3.8 1.1 4.8 o.9 <.01

N=2 N=6 N=5 N=5 N=5

'c"g"r.rr" op bealrijfsniveau
ttEar hog" skore duidt op een hoge waaÍde voor het betrèffènde kenmelk

*Toetslng over de nlveaus rla,pbr rrarcory., Irb en III

organisptiekenmefk 1 z AottaL nioeaus

Met deze maat wordt aangegeven hoeveel hiërarchische niveaus er tussen

de operator en de afdelingschef te onderscheiden zl)n, gerekend vanaf

de operator.
Het. blijkt dat de laag-geautomatiseerde systemen (met uitzondering van

groep I; let op de grote spreiding) relatief iets minder niveaus hebben

dan systemen met een hogere automatiseringsgraad. Aangezien het voorko-

men van veel hiërarchische niveaus mede afhanketijk is van de grootte

van de afdeling, is de hierboven vermelde uitkomst mede te verklaren

door het feit dat men bij de laag-geautomatiseerde systemen met kleine
afdelingen te maken heeft.
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Figuur 5.31 Organisatiekenmerk 1, aantal niveaus
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orggrisatielenmerk 2: Gyootte out dp afdelíng

Het gaaÈ hier om het totaal aantal personen dat werkzaam is op de af-
deling.
HeÈ btijkt dat op de laagste niveaus van automatisering de kleinste
afdelingen worden aangetroffen. Het betreft hier dan ook eenvoudige

kleinschalige systemen r^raar doorgaans L of 2 .operators nodig zijn rzoor

de bedieníng van het systeem. De verschillen zijn signifikant 1p < .04).

Figuur 5.32 Organisatiekenmerk 2, groot-t-e van de afdeling

,kor" I
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rrl
IIIII

IIA automatiscring
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Orggnisatiekenmerk J z Gt'ootte uut de pLoeg

Dit kenmerk geeft de grootte van de ploegen aan zonder de ploegchef.

In groep 1 en IIa, pO, da laagste niveaus van automatisering, wordt met

kleine ploegen gewerkt (gemiddeld 1 - 3 Personen). Het betreft hier im-

mers eenvoudige kleinschalige systemen waar één man de bediening van

het systeem verzorgt. In de overige drie groepen treffen $Ie aanzienlijk
grotere ploegen aan (gemiddeld 6 - I personen). We hebben hier meer te

maken met grootschaliger systemen, waar meer personen nodig zijn voor

de bewaking en regeling ervan.

Figuur 5.33 Organisatiekenmerk 3, grootte van de ploeg
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Ofganisatiekenmerk 4: AqrttaL personen in de meet- en regeLkow

Hier is nagegaan hoeveel personen er doorgaans in de meet- en regelka-

mer aanwezlg zí1n.
Duidelijk is hier te zien dat bij de zeer hoog geautomatiseerde syste-

men aanzienlijk meeï personen in de meet- en regelkamer aanwezíg zL}rr

dan bij de lager geautomatiseerde systemen. Het betreft imrners ook weer

grootschalige komplekse systemen, waar veel operators nodig zijn voor

de bewaking en regeling van het systeem. De verschillen zijn sigrnifikant
(p < .01).

III.ttll



Figuur 5.34 Organisatiekenmerk
regelkamer
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4, aantaL personen in de meet- en
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IIA

organigatiekenmerk -5: Am,tal peysonen asn het pdneel

Hier gaat het om het aantal operators dat nodig is bij de bediening van
het paneel, gezien binnen één taak.
In de meeste gevallen wordt de stuur- en regeltaak door één persoon uit-
gevoerd, behoudens een enkele uitzonderl_ng op niveau If", pb en IIb van
automatisering.

Figuur 5.35 Organisatiekenmerk 5, aantal operators aan het paneel

2
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I
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organisa.tiekenmerk 6 z De u)erkstroom

Dit kenmerk geeft aan in welke mate de leden van een ploeg van elkaar

afhankelijk zijn bij het uitvoeren van hun taken.

Het blijkt dat op de beide laagste niveaus van automatisering sprake is

van een (bijna) onafhankelijke werkstroom. Dit betekent dat de operator

bij de uitoefening van zijn stuur- en regeltaak weinig afhankelijk is
van anderen. Verder zíen we dat bij een hogere automatiseringsgraad een

grotere onderlinge afhankelijkheid in de ploeq rralt waar te ne&en. De

grootschaligheid en kompleksiteit van de systemen vereisen een nauwe

samenwerking in de ploeg, dat wil zeggen de sturing van het systeem

wordt veelal in teamverband verrÍcht.

Figuur 5.36 organisatiekenmerk 6, werkstroom
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organisatiekenmerk 7 z De uerkkoördinatie

Hiermee wordt nagegaan in hoeverre het werk is vastgelegd door regels

en procedures in handboeken en in welke mate het werk op een Persoon-

lijke wilze wordt geregeld.

Opvallend is dat op aIle niveaus van automatisering de werkzaamheden

volgens strakke procedures worden uitgevoerd. In groep 
"., "orp 

(de

computersystemen) komt het bijna niet voor dat het werk tevens op een

persoonlijke wijze wordt gekoördineerd. Een indikatie hiervoor is dat

ondanks de lage automatiseringsgraad van de computersystemen ze toch

grootschalig en kompleks te noemen zL)n. Dit leidt er toe dat zowel in

IIII
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de computer- ars Ín de procesbeheerslngssystemen welnig ruimte over
is voor de operator om zerf invtoed uit te oefenen op het felterlJke
funktioneren van het systeem.

rn de overige systemen is de automatiserÍngsgraad zodanig dat de moge-

lijkheid voor de operator aanwezig is gebleven ou tiJdens zijn taakuit-
voering het systeem te beÍnvloeden.

Figuur 5. 37 organisatiekenmerk 7, werkkoördinatie onpersoonlijk
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Figuur 5.38 Organisatiekenmerk 7, werkkoördinatl_e persoonlijk
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organisattekenmerk 8 z TaakrouLctie

Bij enkele van de onderzochte bedrl-Jven kwam het voor dat de operators

rouleerden over verschillende taken binnen de ploeg, zodat de eigenlljke

stuur- en regeltaak afwisselend door verschillende mensen we:rd venruld.

Zoals in de figruur te zier'. Ls valt er geen verband te bespeuren tussen

het voorkomen van taakroulatie en het nl-veau va.n automatisering.

Figuur 5.39 Organisatiekenmerk 8r taakroulatie

"fo 
r" f

I -I Ia -I Ib I I I .r,iirlti""ring

organisatiekenmerk 9 t WerT<beepnekingen

opvallend is dat biJ meer dan de helft van de onderzochte bedriJven

geen werkbespreking met de ploegen worden gehouden. Mocht er echter wel

een georganiseerd overleg plaats vinden tussen de ploeg en de chef, dan

varieert de frekwentie van de besprekingen van één naal per maand tot

één naal per kwartaal.

ja .IIII
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Figuur 5.40 OrganisaÈiekenmerk 9, werkbesprekingen
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O rgan i s ati.ek enmeIJ<_ 1 0 : fnu.Lo e ds u e rhouding

Hierbij is nagegaan hoe de afdelingschef de invloed waarneemt van het
management, de afdelingschef zelf, de ploegchefs en de operators op de

gang van zaken op de eigen afdeling.
Vervolgens is de afdelingschef gevraagd welke invloed hij vindt dat de

verschillend.e partijen zouden moeten hebben. Door het verschil Èussen

de gewenste en feitelijke invloed te berekenen ontstaat een beeld van

de verlangens inzake het uitbreiden, gelijkblijven of ve:minderen van

de invloed per groepering.

In qroep III, de hoogst geautomatiseerde systemen, vrerd een zeer hoge

mate van invloed en in groep ,ra, 
"o*p 

de computersystemen werd veel
invloed van het hogere management waargenomen. Met name in de computer-

systemen vindt de afdelingschef de invloed van het hogere management

te hoog en wensÈ dan ook vermindering van hun invloed.

Voor de overÍgg groePen wordt'.nauwelijks verandering van invloed van

het hogere management gewenst.

De afdelingschef neemt voor zichzelf een hoge mate van invloed waar op

de gang van zaken op de afdeling en wenst deze invloed te behouden.

Voor de ploegchefs wordt in groep II", pb een uitbreiding van hun in-
vloed gevlenst, terwijl in de overige groepen veel invloed wordt r^raarge-

nomen. Hierin wordt geen verandering gewenst.

Voor de operators wordt op niveau II", pb ", ,-., 
"o*n 

d" lager geauto-

matiseerde systemen een uitbreiding van hun invloed gewenst, terwijl in

It.l
nrvcau van
automatiscring
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de overige niveaus geen verandering in de invloedsverhouding valt waar

te nemen.

organ i s ati- eke rune rk_1 1 z PL o e g endi ens t sy s t e em

Hier werd nagegaan welke vor:tn vërn kontinudienst in een organisatie voor-

kwam en met hoeveel ploegen er werd geqerkt.

Een viertal vormen van kontinudienst werden onderscheiden te weten:

- volkontinudienst, dat wil zeggen gedurende zeven dagen van de week

wordt zonder onderbreking in ploegen gewerkt.

- semikontinudienst, dat wil zeggen tenminste vijf etmalen wordt er

ononderbroken gewerkt; twee etmalen (meestal het weekend) ligt het

werk stil.
- semid.iskontinudienst, dat wil zeggen gedurende zeven dagen worden

onregelmatige diensten uitgevoerd; 's nachts ligt het werk stil.

- diskontinudj-enst, dat wil zeggen de werkzaamheden worden één of
meer keer per etmaal onderbroken; 1n het weekend wordt er niet ge-

werkt.

Met name in de zeer hoog geautomatiseerde systemen wordt met een volkon-

tinu dienstroosÈer gewerkt; in de groePen II., pb en IIb wordt zowel met

volkontinu als semidiskonÈinudienstroosters gewerkt.

In de computersystemen wordt met semikontinu en diskontinudienstroosters

gewerkt, dat wil zeggen dat in het weekend in deze sektor het werk stil

1igt.
Op het laagste niveau van automatisering wordt zowel met semikontinu-

en een diskontinudienstrooster gewerkt.

Dat bij een hogere automatiseringsgraad met een 'rintensieverett vorm van

kontinudienst wordt gewerkt ligt voor de hand. Men heeft hier te maken

meL kostbare, komPlekse sYstemen.

Een intensief gebruik van het machinepark, vooral met het oog op de ren-

tabiliteit van de investeringen is vaak onvermijdelijk.
Bovendien is het technisch nagenoeg onmogelijk om de procesbewerkingen

(bijvoorbeeld in de chemie) dagelijks gedurende langere tijd te onder-

breken en deze vervolgens h/eer te starten.
In dit geheel vonnen de computersystemen een uitzondering. In technisch

opzicht is het goed mogelijk om de werkzaamheden dagelijks gedurende

langere tijd te onderbreken. VeeI meer om ekonomische redenen vindt een

toepassin€J van intensieve ploegenarbeid plaaÈs.
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Men heeft hier te maken met een kostbare apparatuur, die gezien de snel-
heid van de technologische ontwikkeringen in de raatste 20 - 30 jaar,
sner veroudert. Een intensief gebruik van de apparatuur geldt dan als
ekonomische reden voor de noodzaak van ploegenarbeid om de kostbare in-
vesteringen rendaber te maken. De verschirlen zijn hier signifikant
(p < .05) .

Figuur 5.41 Organisatiekerunerk 1'1, ploegendienstsysteem
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organisatiekegnerk 12 z Aqntal pLoegen

Ten aanzj-en van het aantar ploegen varÈ op dat (met uitzondering van
groep -r., pb) met een toename van de automatiseringsgraad het aantal
ploegen eveneens toeneemt.

Dit valt te verklaren uit het feit d.at men bij een hogere automatise-
ringsgraad meer mensen betrokken zijn bij de sturing van het systeem
en dat er een "zwaardere" vorm van ploegendienst. noodzakerijk is, het-
geen inhoudt dat er meer ploegen nodig zí)n.
rn groep rr", pb komen hoofdzakelijk bedrijven voor vraar niet met groe-
pen gewerkt wordt, maar waar indivÍduen onregelmatige diensten topen.
Voor deze groep kon geen waarde vastgesteld worden.

lll
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Figuur 5.42 Organisatiekenmerk 12, aanÈa1 ploegen
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Samenvattend kunnen we zeggen dat er in de onderzochte bedrijven niet
direkt sprake is van een relatie tussen het niveau van automatisering

en de toegepaste organisatievorm. Zo wordt de bekende hiërarchische

struktuur nog steeds ín alle bedriJfssituaties aangetroffen.

Toch worden bij een toename van automatisering mogelijkheden geboden

om nieuwere organisatievormen te kreëren. fruners bij een toenernende

automatisering behoeven diverse taken slechts zo nu en dan te worden

verricht.
Het rouleren langs of verruimen tot meerdere taken zou een oplossing

kunnen bieden voor eenvormige routine-arbeid. Bovenvermelde onderzoeks-

resultaten signaleren echter nauwelijks deze organisatievormen van ar-

beid. Evenmin valt er een ontwikkeling te bespeuren naar meer integra-
tie van arbeidsplaatsen in de vorm van autonome produktiegroepen.

Wel zien we dat met een hogere automatiseringsgraad de grootte van de

ploegen toeneemt. Bij de sturing van de kompleksere en grootschaligere

systemen zijn irnmeïs meer mensen nodig. De bedieningsaktiviteiÈen vin-
den in de hoger geauÈomatiseerde systemen bovendien meer in teamverband

plaats. Er treedt echter wel een verlies aan autonomie op van de indi-
viduele taakuitvoerder in de hoger geautomatiseerde systemen, omdat

vanuit de hogere hiërarchische niveaus vaker ingegrepen wordt in de

sturing van het systeem.

I II
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5 '2 '3 '2 ?*l:f!*:5.::y::::. ?:P:f :?t. Y?l.9: .::g:::::li:
In deze paragraaf zullen de subjektief ervaren aspekten van de organisa-
tie worden besproken. De gegevens verzarneling heeft op individueel niveau
plaatsgevonden. In tabel 5.13 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties
aangegeven voor de zes te onderscheÍden organisatie-aspekÈen bij de ver-
schillende niveaus van automatisering. Met behulp van varlantÍe-analyse
is nagegaan of de verschillen tussen niveaus van automatisering signi-
fikant zijn (P_ < .05 of P < .01). Verder worden de organisatie-aspek--F-F
ten afzonderlijk in een figuur grepresenteerd. Hierbij zijn de gemiddel-
den van de populatie gestandaardiseerd op 500 en de standaardafwijking
op 100.

Tabel 5.13 Org"anisati-e-aspekten bij verschitlende niveaus van autoua-
tisering

I Ira IIb III

procesbeh. :omp. syst.
xgem. s. cl. gem. s. d. gem. s. d. lem. s.d. f,em. s. d. ps

F
. groepshouding,/
rt tor--oo"l 551 .0 69.3 406.5 756.7 525.0 47.7 535 .0 84.7 5{1 .7 25.5 < .07

^ samenwerking in,/ enz' met de oloeo 406.5 ot t 601.0 77.8 467.6 39.t 436.8 153.5 490.8 69. 3 <. 05

? werkvoorwaarden en rer-
-' delinq van de invloed 526.0 8.5 545 .1 86. 5 385-6 56.2 555.0 101 .6 474.0 72.O <.01

4. ploegendiensthouding 592.5 17 8.9 513.5 53. I 549.2 06. 9 498.6 110.5 476.5 64.2 n. s.

5. kennisniveau 489. 0 9.9 469.O 113.0 513.2 47 .4 509. I 74.6 520.3 105. 3 n. s.
riskmt werk en aandacht

- voor de veiliqheid bijb' het werk door het ma-
naqement

591 .0 8.5 51O.2 39.7 3 88.8 44.7 s54.8 90. 3 54t.2 108.4 <.05

N=2 N=6 N=5 N=5 N=6

*Eu, hog. skore duidt op een hoge waarde voor heÈ betreffende aspekt
**Toetsing 

op bedrijfsnlveau over Ila,pb, IIa,comp., Ifb en III

organi satieaspekt 1 z GroepshoudLng / teonge est

Het gaat hier om items d.ie Ínformeren naar de relatie met de ploegchef,
de relatie met de kollegats en aspekten die hiermee j-n direkt verband

staan en mede bepalend zijn voor de sfeer in de ploeg. Dit betreft de

verdeling van de verantwoordelijkheid in de ploeg, de invloed van de

afdelingschef op de gang van zaken op de afdeling, de kommunikatie over
het werk en de attitude ten opzichte van het bedrijf.
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1, groepshouding/teamgeestFiguur 5.43 OrganisatieasPekt
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Uit de figuur blijkt dat ten aanzien van de groepshouding en de team-

geest op de beide laagste niveaus van automatisering lage waarden wor-

den bereikt. Het betreft hier arbeidssituaties waar sprake is van een

(bijna) individuele taak. De operator is weinig afhankelijk van de sa-

menwerking met anderen. In de groepen II", 
"orp, 

IIb en III vindt een

gunstige waardering plaats van dit aspekt: bij hoger geautomatiseerde

systemen wordt d,e groepshouding en teamgeest beter. De verschillen be-

naderen het signifikantieniveau (P < .07).
Met name in de hoger geautomatiseerde grootschaligere systemen treffen

\nre groÈere ploegen aan die in onderlinge samenwerking het systeem be-

waken en regelen. Bovendien brengen de operators bij deze systemen veel

tijd met elkaar door in de meet- en regelkamers. De gunstiger waardering

van dit aspekt in de hoger geautomatiseerde systemen zou hierop geba-

seerd kunnen zL1n.

organisati-easpekt 2 z Sqnerwez'king ín en met pLoegen

Dit aspekt bevat items die informeren naar het funktioneren van de

ploeg qua kwaliteit van de taakuitvoering, de relatie met andere ploe-

gen en de mate waarin de operators van elkaar afhankelijk zijn bij het

uitvoeren van hun taken.

II,r',
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Figuur 5.44 Organisatieaspekt 2, samenwerking in en met ploegen
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Zoals de figuur laat zien wordt een opvallend hoge waarde bereikt in
groep If., pb de laag geautomatiseerde procesbeheersingssystemen. Met

name de waarderÍng van de samenwerking met kollegars in relatie met de

kwaliteit van de taakuitvoering is verantwoordelijk voor deze hoge r^raar-

de.

vergeleken met de waarde van groep rf., pb, de laagst geautomatiseerde
procesbeheersingssystemen, worden in de overige groepen aanzienlijk Ia-
gere waaïden bereikt. De sa:nenwerklng met kollega's met betrekking tot
de kwaliteit van het werk wordt bij deze groepen aanzienlijk lager ge-
waard.eerd.

organisatieaspekt 3 z llerkuoozwaayden en oezdeLdrq uwt de intsLoed

Hoge ladingen op dit aspekt worden bereÍkt door items die informeren
naar de aandacht van het management voor de werkomstandigheden, de gre-

wenste verantwoordelijkheid in het werk; de belangrijkheid van het werk

in vergelijking met andere funkties; de attÍtude ten opzichte van het
hogere management en de gewenste invloed voor het hogere management, de

ploegchefs en de operators.

ilrt

ntvcau Yan
automatiscring
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3r werkvoorwaarden en verdeling van de

IIA IIb
-=----+
nlYCeu van-

II T automatisering
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Figuur 5.45 laat zien dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de

niveaus van automatS.sering (P < .01). Met name bij de groep computer-

systemen wordt een opvallend lage waarde aangetroffen. Dit duidt erop

dat er weinig aandacht voor de werkomstandigheden wordt ervaren, dat men

de invloed van het management te hoog vindt en meer invloed voor de

ploegchefs en de operators wenst op de gang van zaken op de afdeling.

Een verklaring voor deze lage waarde is dat de operators bij de onder-

zochte computersystemen werkzaamheden moeten verrichten die:

- een sterk routinematig karakter hebben,

- vaak geheel op aanwijzingen van hogere leidinggevenden gebeuren,

- onder een zekere tijdsdruk plaatsvinden.

Binnen de procesbeheersingssystemen valt op dat de hoogst geautomati-

seerde groeP dit aspekt ongunstiger beoordeelt dan de overige groepen.

De volgende punten kwamen naar voren als verklaring voor de bovenge-

noemde lage waarden:

- minder gunstige attitude ten opzichte van het hogere manaqement,

- te veel ervaren invloed van het hogere management,

- te weinig ervaren invloed voor de operators.

II t,
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organisatieaspekt 4 z Ploegm&íenethou&íng

Dit aspekt wordt bepaald door items die informeren naar de voor- en na-

delen van het werken in kontinudienst en naar de waardering van het
ploegendienstschema.

Figuur 5.46 Organisatieaspekt 4, ploegendiensthouding

IIA IIb ---f'
ntvGau van-

I t I automatiscring
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-100

-200

De figuur laat zien dat de waardering van het ploegendienstschema nega-

tiever wordt naarmate de automatiseringsgraad toeneemt. Bovendien wor-

den er ook meer nadelen ervaren van het werken in kontinudienst biJ een

hogere automatiseringsgraad. De verschillen benaderen het signifikantie-
niveau (P = .10) .

Een voor de hand liggende verklaring ligt in het feÍÈ dat bij een hogere

automatiseringsgraad met een intensievere vorm van kontinudienst wordt
gewerkt (zÍe kenmerk XI van de organisatie: ploegendienstsysteem).

organisatieaspekt 5 : Kennisni'Dea,L

Dit aspekt wordt bepaald door items die informeren naar de relaÈie tus-
sen de venrorven technische kennis van het werk als zodanig; en de ge-

wenste kennis van de ekonomische aspekten van het proces.
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Figuur 5.47 organisatÍeaspekt 5, kennisniveau
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De figuur laat zien dat de onderzochte systemen op de twee laagste ni-
veaus van automatisering iets hogere waarden vertonen dan de systemen

op de overige drie niveaus van automatisering. Bij deze weinig komplek-

se en laag geautomatiseerde systemen is er sprake van een hoge mate van

autonomie in de individuele taakuitvoering. Bovendien besteedt de ope-

rator veel tijd aan de aktieve bediening van het systeem. Dit betekent

dat een goede overeenkomst tussen de verworven technische kennis en het

werk a1s zodanig noodzakeliJk is voor een goede taakuitoefening. De ver-

schillen zijn echter niet signifikant.

organisatieaspekl 6: Riskott ue?k en d.e aqndaeht ooor de oeiligheid bii
het uerk dpor het mol.agement

Bij dit. aspekt gaat heÈ om items die informeren naar het gevaar van het

werk en de aandacht van het management voor de veiligheid bij het werk.
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Figuur 5.48 Organisatieaspekt 6r riskant
veiligheÍd bij het werk door
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Een uitschieter naar beneden vormen met name de computersystemen. Het

betreffen hier echter weinig gevaarlijke technische systemen.

Verder blijkt voor de overige groepen dat meer gevaar bij het werk wordt
eïvaren bij een lage én bij een hoge automatiseringsgraad (zie boven-

staand figuur). De verschillen zijn signifikant (p < .05).

Samenvattend kan het volgende gezegd worden over de resultaten met be-
trekking toÈ de stÈjektief ervaren aspekten van de organisatie.
Bij de hoger geautomatiseerde systemen wordt het funktioneren van de

ploeg wat betreft de sfeer en de onderlinge relaties met de kollega's
gunstiger beoordeeld dan bij systemen met een lage graad van automati-,
sering. De sameff^rerking met kollega's met betrekking tot de kwaliteiÈ
van het werk wordt echter lager gewaardeerd naarmate het niveau van

automatisering van de systemen toeneemt. De invloed op de gJans1 van za-
ken in de afdeling voor de operators en de aandacht voor de werkomstan-

digheden van het hogere manasÍement wordt met name in de onderzochte

compuÈersystemen en in de hoogst geautomatiseerde procesbeheersingssy-

stemen aIs qering ervaïen. Naarmate het niveau van automatisering van

de systemen toeneemt wordt een minder goede afsterrning van het werk en

de technische kennis ervaren. De aandacht van het hogere management

voor veiligheidsproblemen bij het werk wordÈ voldoende geacht, ter:wijl
een grotere mate van gevaar van het werk wordt waargenomen als de auto-
matiseringsgraad hoger wordt van de systemen. Tenslotte worden op het

II
Irr
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gebied van het \^rerken in kontinudienst meer nadelen ervaren bij syste-

men meÈ een hogTere automatiseringsgraad. Dit houdt verband met het feit
dat bij de hoger geautomatiseerde systemen meÈ een intensievere vo]:Itr van

kontinudienst wordt gewerkt.

5.2.4 Arbeidstevredenheid, welbevinden, ervaren gezondheid en ziekte-
verzulm

Besproken zal hier worden in hoeverre er verschillen aan te geven zijn
op deze variabelen tussen de onderscheiden niveaus van automatisering.

De gevonden verschillen kunnen nader worden geinterpreteerd - ook in
relatie met andere kenmerken van de arbei-dssituatie dan alleen de auÈo-

matiseringsgraad - op basis van een korrelationele analyse die in para-

graaf 5.3 zal worden gepresenteerd. De gemiddelde skores voor de ver-
schil-lende niveaus van automatisering zijn weergegeven in tabel 5.I4.

Tabel 5.14 Gemiddelde skores voor arbeidstevredenheid, welbevinden,
ervaren gezondheid en ziekteverzuim bij verschillende ni-
veaus van automatisering

I

1n= 15 )

IT
arPb

(n=55)

II
a, conp

(n=39)

rrb
(n=44 )

III
(n=65)

toeÈslng
n.b.v.
varlantle-

algemene
heid 3. 35 3.29 2.85 3. 20 2.92 p < .01

lntrinsleke
satlsfaktle 67.7 62.4 56.2 50. 0 59. 3 P < .05

gevoel dat nen zLch waar
km maken

22.4 20.9 19.0 20.7 20.2 P<.01

afwlssellng t9.6 20.1 t7.6 19. 0 18.3 p < .01

extrinsleke satlsfaktie 50. 5 45. I 45.2 47.2 48. 1 p < .05

srÈJektieve werkbelastlng 19. 4 19. 3 L9.6 19. 1 t7 .7 P < .01

subJektief welbevlnden 555 s06 481 534 460 p < .05

ervaren gezondheid 10 5.9 8.1 4,7 7.6 P < .01

ziekteverzuilo (frekwentie) EE L .49 2.72 1.JU 7 -74 p < .05

Arbeidstevredenheid

De algemene vraag naar de arbeidstevredenheid (zie paragraaf 4.7) werd

op een 4-puntsschaal gekoord van 1 tot 4 (42 zeer tevreden, 1: geheel

niet tevreden).
Het valt op dat de gemiddelde skores redefijk hoog zí)n, zoals dat meest-

al bij arbeidstevredenheidonderzoek het geval is. Rekening moet hierbij

vrorden gehouden met de neiging van mensen om in "sociaal \^/enselj-jke,
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richting op dit soort vragen te antwoorden. Belangrijker zijn daarom

de verschillen die tussen de groepen taakuitvoerders worden aangetrof-
fen. De hoogste skores worden aangetroffen bij niveau f, fr., pb "t
IIb. Bij de computersystemen (fI", .orn) en bij het hoogste niveau van

automatÍsering (fff; liggen de gemiddelden duidelijk lager. Een soort-
gelijk effekt doet zich voor bij de intyínsieke satísfaktie (een som-

skore gebaseerd op vragen die betrekking hebben op de inhoud van het
werk, met name het gevoel dat men zich waar kan maken in het werk, de

mate van variatie en de ervaren verantwoordelijkheid). Apart zijn nog

eens de skores voor de hoeveelheid afwisseling en het gevoel dat men

zich waar kan maken weergegeven. De somskore voor de egtrínsieke satis-
faktie (vragen die betrekking hebben op een aantal zaken rondom het
werk, n.I. de tevredenheid over het bedrijf, het loon, de promotiemo-

gelÍjkheden en de chef) laat een ander beeld zien dan dat bij de taak-
gebonden arbeidstevredenheid. Ook hier skoren de computersystemen laag,
doch ook niveau fI" van de procesbeheersingssystemen vertoont hier re-
latief lage skores in tegenstelling tot bij de taakgebonden arbeidste-
vredenheid. Nadere analyse laat zien dat deze verschillen vooral ver-
oorzaakt worden door verschillen in tevredenheid over de direkÈe chef.
Zowel bij de computersystemen als bij de procesbeheersingssystemen van

niveau II wordt gemiddeld minder gunstig gedacht over de direkte chef.a
oe subiektieue ued<beLasting verhoont weinig verschillen tussen de ni-
veaus van automatisering. Aleen het hoogste niveau laat een lagere skore
zien. Dit is in overeenstemming met de bij de gedragsobservaties gekon-

stateerde geringere hoeveelheid bezigheden bij dit soort taken.
Het niet direkt aan het werk gerelateerde stbiektietse uelbeoinden Laat
evenals bij de taakgebonden arbeidstevredenheid de laagste skores zien
bij het hoogste niveau van auÈomatisering én bij de computersystemen.

Opgemerkt dient hier te worden dat uit de vragenlijst over positief en

negatief innerlijk welbevinden één faktor algemeen welbevinden naar vo-
ren kwarn waarin zowel de positieve als negatieve aspekten van het be-
grip vertegenwoordígd waren.

Wat betreft de eroa?en gezondlteid bleken de algemene vragen over de ge-
zondheidstoestand sterk saunen te hangen met het aantal gerapporteerde
psychosomatische klachten. Besloten werd alleen dit laatste aspekt in
de verdere analyse te betrekken. fn de tabel is het gemiddeld aantal
opgegeven klachten (uit een totaal van 37) bij elk niveau van automati-
sering r^reergegeven. OpvalLend is hier het grote aanÈal klachten bij



-156-

niveau I. Verder is het beeld overeenkomstig de resultaten bij de taak-
gebonden en de algemene arbeidstevredenheid: ongunstiger skores bij de

computersystemen en bij het hoogste niveau van automatisering.
Een soortgelijk beeld treffen we ook aan bij heL ziekteuerzuim, zij het
dat hier op niveau I juist een relatief lage skore wordt aangetroffen.

5.2.5 E3gg!E!!r!g en konklusÍes

Uit paragraaf 5.2.4 wordÈ duidelijk dat wat betreft de arbeidstevreden-

heid, het wetbevinden, de ervaren gezondheid en het ziekteverzuim in
het algemeen een minder gunstig beeld naar voren komt bij het hoogste

niveau van automatisering en bij de computersystemen. In het Iicht van

de resultaten met betrekking tot het technisch systeem (paragraaf 5.2.I),
taak (paragraaf. 5.2.2) en de organisatie (paragraaf 5.2.3) kan hieraan

de volgende interpretatie r^rorden verbonden. Deze interpretatie kan nader

worden getoetst bij de J-n paragraaf 5.3 te bespreken korrelationele ana-

lyse.
De taakverdeling tussen mens en machine bij procesbeheersingssystemen is
vanuit het oogpunt van menselijke mogelijkheden en behoeften ongmnsti-ger

bij hogere niveaus van automatisering. Víat tijdsbesteding betreft zijn
er dan te weinig zinvolle aktiviteiten voor de operator voorhanden.

De operator is onvoldoende bij het funktioneren van het systeem betrok-
ken, waardoor hij in een aantal gevallen het gevoel mist het systeem on-

der kontrole te hebben. ook voelt hij zich minder zeker wanneer hij door

bedieningshandelingen de werking van het systeem wi1 beinvloeden. Dit
leidt ertoe dat de operator niet het gevoel heeft een zinvolle bijdrage
te leveren aan het produktieprocesr doch slechts als 'bewakert onregel-

matigheden in het funktioneren moet afwachten en oplossen.

Vanuit de organisatie gezien lijken er mogelijkheden te zijn deze pro-

blemen, althans voor een deel, te ondervangen. Immers bij hogere niveaus

van automatisering en grootschaligheid worden de ploegen groter, zodat

een zekere mate .van arbeidstevredenheid aan het groepsfunktioneren ont-
leend zou kunnen worden.

Over de samenwerking binnen de ploeg is men over het algremeen inderdaad

meer tevreden in de hoger geautomatiseerde systemen. Tegelijkertijd
treedt er echter een verlies op aan autonomie van de individuele taak-

uitvoerder: bij lager geautomatiseerde systemen funktioneert de opera-

tor doorgaans zelfstandiger dan bij hoger geautomatiseerde systemen,

I^/aar vanuit de hogere hj-ërarchische niveaus regelmatig in de regeling
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van het systeem wordt ingegrepen. Dit gebeurt vooral bij bijzondere
si-tuatiest zoà.Ls storingenr op- en afregelen e.d., dus juist die situ-
aties waarin de operator in tegenstelling tot bij normaal bedrijf, juist
we1 enige bevrediging zou kunnen vinden in zijn taakuitoefening.

Een apart probleem vormen de arbeidssituaties bij de administratieve
computersystemen. Hier heeft d.e operator weliswaar niet te klagen over
gebrek aan aktj-viteit, doch het zeer rouLinematige karakter van de werk-
zaamheden, di-e volgens sÈrakke procedures moeten worden uitgevoerd, wordt
negatief door de taakuitvoerders ervaren. Hier komt bij dat de operator
het feitelijk funktioneren van het systeem nauwelijks kan beinvloeden
en ook d.e kennis mist om di-t funktioneren op meer dan oppervrakkig ni-
veau te begrijpen. Ook hier wordt het funktioneren in teamverband wel-
iswaar positief ervaren, doch is er tevens het probleem dat de operator
het gevoel heeft onvoldoende zelfstandig b.e funktioneren ten opzichte
van hogere niveaus in de organisatie.
Bovengenoemde problemen, zowel bij de hooggeautomatiseerde procesbeheer-
singssystemen als bij de computersystemen, komen tot uiting in de skores
op de arbeidstevredenheid en ook in de resultaten met betrekking tot
het subjektief welbevinden en de ervaren gezondheid. Bij het ziekÈever-
zuim komt een frekwent verzuim bij de hooggeautomatiseerde systemen en

de computersystemen naar voren, hetgeen in overeenstemming is met de

overige bevindingen.

5 .2.6 Verschillen tussen arbeidssituaties Er:--g:l-!egg ntveau van

39!9s3!1:9rl!s

In de vorige paragraaf is een trend gekonstateerd, d.ie inhoudt dat ar-
bej-dssituaties bij procesbeheersingssystemen met een hogrere automatise-
ringsgraad door de operators over het algemeen ongunstiger worden erva-
ren dan die bij systemen met een lager niveau van automatisering. Het
konstateren hiervan is belangrijk, omdat procesbeheersingssystemen in
de toekomst waarschijnlijk steeds grootschariger en hoger geautomati-
seerd zullen worden.

Een trend als hier gevonden houdt echter nog geen veroordeling in van

alle arbeidssituaties bij hooggeautomaÈiseerde procesbeheersingssyste-

men. In deze groep kwamen nI. ook arbeidssituaties voor die relatief
minder ongunstig beoordeeld werden door de betrokken operators. Het na-

der bekijken van een dergelijke situatie kan waardevolle aanwiJzingen

opleveren waallnee bij het ontwerp van dergelijke systemen rekening kan
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worden gehouden. In het nu volgende zal binnen de groep hooggeautomati-

seerde procesbeheersingssystemen een als ongunstig door de operators

ervaren arbeidssituatie vergeleken worden met een als relatief gunstig

ervaren situatie. Hierbij wordt een arbeidssituatie bij een ethyleenfa-

briek (gunstig beoordeeld door de operators) vergeleken met een arbeids-

situatie bij de stoomwacht voor een elektriciteitscentrale.
Het belangrijkste verschil tussen deze beide siÈuaties is gelegen in de

taakinhoud. tíeliswaar is in beide gevallen sprake van superviserende re-
geling, doch de bewakingstaak heeft bij de ethyleenfabriek, mede a1s 9e-

volg van de meer dlmamische eigenschappen van het chemische proces, een

veel aktiever karakter dan bij de elektriciteitscentrale. In de ethyleen-

fabriek tracht de operator voortdurend de output van het systeem te op-

timaliseren door regelmatig de meterstand.en te kontroleren en op grond

hiervan setpoint-wijzingen aan te brengen (aktieve superviserende rege-

Iing). Bij de elektriciteitscentrale wordt er vanuit gegaan dat het sy-

steem op de automaat optimaal funktioneert, zodaÈ de operator alleen

storJ-ngen hoeft af te wachten (passieve superviserende regeling). tn

tabel 5.15 komt tot uitj-ng tot wat voor verschillen dat tussen beide

arbeidssituaties 1eidt.

Tabel 5.15 Vergelijking tussen de arbeidssituaties bij twee hoogge-
automati see rde proce sbeheersingssystemen

ethyleen-
fabriek

stoomwacht elek-
triciteitscen-
trale

kenmerken
technisch
systeem

komplexj-teit
schaalgrootte

652
646

567
53s

kenmer-
ken van
de taak

B tijd bediening
I tijd administratie
B tijd bewaking
I tijd rust
hoeveelheid te verwerken
informatie
gevoel systeem onder kon-
trole

2.8
42.2
37 .7
L7 .3

629

650

2.2
16.0
50.4
3r .4

515

538

subj ek-
tief
ervaren
aspekten
van de
werk-
situatie

gevoel dat men zich waar kan
maken
afwisseling
ervaren autonomie
subj ektief welbevinden
subjektieve belasting
ervaren stress

22.9
19.3
22, L

529
19,4
78.4

t7 .3
14.4
19. 3

4tt
t6.4
13. 3
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Wat de tijdsbesteding betreft zien we bij de ethyleenfabriek veel min-

der rusÈ en bewaklng optreden dan bij de elektriciteitscentrale, doch

meer administratie. Deze adni.nistratie behelst voor een deel het verza-
meIen, optekenen en onderling vergelijken van gegevens uit het technisch
systeem die de operator nodig heeft om de werking van het sysÈeem te op-
timaliseren. De administratie heeft hier dan duidelijk een funktie voor

de operator in tegenstelling tot bij de elektriciteitscentrale waar de

operator weinig met de tijdens zijn ronde langs het paneel verzamelde

gegevens doet. Het feit dat de hoeveelheid tijd besteed aan bediening

bij beide systemen weinig verschilt, doet ons vermoeden dat de mate waar-

in het bewakingsgedrag als zinvol voor de systeemouput wordt ervaren be-

langrijker is voor de operaÈors dan de feitelÍjke hoeveelheid tijd be-
steed aan bedieningsaktiviteiten. !'Ie zien dan ook dat de operator in de

ethyleenfabriek veel meer het gevoel heeft het systeem onder kontrole
te hebben dan in de elektriciteitscentrale. Ínteressant is om te zien
hoe vanuit beide organisaties op deze verschillen in taakinhoud wordt

ingespeeld. In de ethyleenfabriek funktioneert de operator vrijwel vol-
ledig autonoom, hetgeen noodzakelijk is voor het goed vervullen van zijn
optÍmaliseringstaak en tevens bijdraagt tot zijn arbeidstevredenheid.
In de elektriciteitscentrale daarentegen is de operator, doordat hij
zich minder intensief met het systeem bezighoudtr kwetsbaarder voor be-

invloeding van bovenaf in de schaarse gevallen dat er iets mis is met

heÈ systeem. Hij beschikt op zotn moment n.1. nauweliJks over meer op

dat moment noodzakelijke informatie over het systeemfunktioneren dan de

toevallig binnenstappende wachtchef .

In de gegevens met betrekking tot de arbeidstevredenheid zien we dat de

arbeidssituatie in de ethyleenfabriek in sterke mate leidt tot het ge-

voel bij de operator dat hij zich waar kan maken in zijn werk. Ook de

ervaren afwisselj-ng in heÈ werk en het subjektieve welbevinden zijn hier
hoger. Ook een negatief punt mag hier echter niet onve::me1d blijven.
Het op deze wí)ze zelfstandig aktief superviseren en optimaliseren van

een komplex, grootschalig en potentieel gevaarlijk (recente ontploffingen
ethyleenfabrieken) technisch systeem vergt een heleboel van de operator.
Juist doordat hij bewust tracht te optimaliseren, verkeert hij vaker in
onzekerheid of hij de juiste bedieningshandeling gepleegd heeft. Hij
voelt zich behoorlijk belast door zijn arbeidssituatie en de hoeveelheid

ervaren stress (spanningsgevoelens als gevolg, van het werk) is zelfs
uitgesproken hoog.

Op grond van deze vergelijking tussen twee hooggeautomatiseerde, groot-
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schalige, komplexe systemen kunnen hle ons de vraag stellen of het mo-

gelijk is een midden te vinden tussen de twee gevonden uitersten, n.1.

een uitgeholde passieve bewakingstaak die leidt tot vervreemding van

het werk of een uitdagende gevarj-eerde, doch uiterst stressvolle taak

die de operator zwaar belast. Een oplossing lijkt hier alleen mogelijk

wanneer bij het ontwerpproces zowel rekening wordt gehouden met de spe-

cifieke eigenaardigheden van het te regelen proces als met eisen die

vanuit het oogpunt van een goed funktioneren van de operator gesteld

kunnen worden.

5.3 Samenhang tussen technj-sch systeem, taak en organi-
satie enerzijds en arbeidstevredenheid, welbevinden,
ervaren gezondheid en ziekteverzuim and.erzijds

In deze paragraaf wordt de korrelationele analyse besproken die de sa-

menhangen aangeeft tussen''de verschillende kenmerken van de onderzochte

arbeidssituaties (onderverdeeld naar aspekten van het Èechnisch systeem,

de taak en de organisatie) enerzijds en de arbeidstevredenheid, het wel-

bevinden, de ervaren gezondheid en het ziekteverzuim van de onderzochte

operators anderzijds. Op deze wijze kan r^rorden bepaald of de verschil-
len tussen de onderscheiden niveaus van automatisering zoals die in de

paragrafen 5.2.1 E/m 5.2.4 werden besproken, ook tot uitj-ng komen in

korrelatiekoëfficiënten tussen de variabele automati-seringsgraad en de

betreffende variabelen. Verder kunnen andere aspekten van het technisch

systeem, de taak en de organisatie worden opgespoord die de taakuit-

voerder in gr:nstige of ongunstige zín beinvloeden.

De korrelatiekoëfficiènten worden berekend op het niveau van de taaksi-

tuatie Q1 = 24). Hierbij wordÈ steeds uitgegaan van de gemiddelden van

de skores van de taakuitrzoerders per onderzochte taaksituatie.

s.3.1 §eeglEelg-!g:::l-erE:r9:!:vrgg9$9rgr-sglEsvrlggk-9rYer9!
crezondheid en ziekteverzuim
!--------

Al-vorens de samenhang met de diverse aspekten van de taaksituatie te

bekijken lijkt het nuttig eerst na te gaan hoe de onderlinge samenhang

is tussen de verschillende afhankelijke variabelen. Tegelijkertijd kan

dan worden onderzocht of deze variabelen misschien beÍnvloed worden door

bepaalde achtergrondsvariabelen zoals de gemiddelde leeftijd en het ge-

middelde opteidingsniveau van de onderzochte groepen operators. De be-

treffende sarnenhangen zijn in tabel 5.16 weergegeven. Wat betreft de
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achtergrondsvariabelen kan worden opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd
van de onderzochte operators 36r2 jaar is (standaardafwijking 7,2 jaar).
Het gemiddelde opleidingsniveau Ls 2,43 (standaardafwijking 1,01) op

een schaal die loopÈ van 1 - 7 (1 = lager onderwj-jsr 2 = Lager beroeps-

onderwijsr 3 = middelbaar algemeen vormend onderwijs, 4 = middelbaar

beroepsonderwijs, 5 = hoger algemeen vormend onderwijs, 6 = hoger be-

roepsonderwijs, 7 = universitair onderwijs). Hierbij moet bedacht worden

dat vaak ook interne bedrijfsopleidingen zijn gevolgd omdat algemene

beroepsopleidingen voor het hier onderzochte type werkzaamheden schaars

zíjn.

Tabel 5.16 Korrelaties tussen achtergrond.variabelen, arbeidstevreden-
heid, welbevinden, ervaren gezondheid en ziekteverzuim

rp <.05

Tussen opleidingsniveau en leeftijd blijkt in de onderzochte populatie

een negatieve korrelatie te zijn, hetgeen inhoudt dat de groepen ope-

rators met een gemiddeld hogere leeftijd in het algemeen een gemiddeld

lagere opleiding hebben. Deze achtergrondvariabelen hangen verder niet
signifikant samen met arbeidstevredenheid, welbevinden en ervaren ge-

zondheid. Wel is het zo dat het ziekteverzuim sterk samenhangt met de

opleiding en leeftijd van de operators. fn groepen met een hogere leef-
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tijd en een lagere opleiding wordt minder kortdurend verzuim gekonsta-

teerd. Wanneer kortdurend verzuÍm een indikator is voor de binding aan

het werk, dan zou dit betekenen dat in deze populatie de binding aan

het werk groter is rzoor oudere operators met een lagere opleiding.
hlanneer deze operators echter verzuimen, dan doen ziJ dit wel langer
(korrelaties met totale en gemiddelde duur van het verzuim), hetgeen

een bekend gegeven is uit de literatuur en waarschijnlijk veroorzaakt

wordt door het frekwenter voorkomen v€u:t wat ernsÈiger aandoeningen op

hogere leeftijd. Deze korrelaties met de achtergrondvariabelen beÈeke-

nen wel dat de Ínvloed van deze variabelen bij het bekijken van de re-
laties tussen ziekteverzuim en de overige onderzochte faktoren (taak-

aspekten, arbeidstevredenheid etc.) uitgeschakeld tnoet worden teneinde

een juiste interpretatie mogelijk te maken. Dit is geschied door middel

van het berekenen van zogenaamde partiële korrelaties, waarbij het ef-
fekt van leeftijd en opleiding wordt uitgeschakeld. Op alle in deze ta-
bel gerapporteerde en verder te rapporteren korrelaties met ziektever-
zuim is deze korrektie toegepast. Verder kan nog worden opgemerkt dat

korrelaties met de frekwentie van het langdurende verzuim niet in dit

verslag zijn opgenomen wegens het geringe aantal gerapporteerde geval-

Ien hi-ervan.

In de vragenlijst over de arbeidstevredenheid werd onderscheid gemaakt

tussen vragen dÍe betrekking hadden op de inhoud van het werk (mate van

variatie, gevoel dat men zich waar kan maken in het werk, verantwoorde-

Iijkheid) en vragen die betrekking hadden op een aantal zaken rondom

het werk (tevredenheid over het bedrijf, het loon, de promotiemogelijk-

heden, de chef). De eerste vor:m wordt ook wel intrinsieke satisfaktie
genoemd, de tweede vorm extrinsieke satisfaktie. Deze twee vormen b1e-

ken op bedrijfsniveau vrij sterk samen te hangen (r = .66). Dit betekent

dat wanneer men in een taaksituatie over het algemeen tevreden is over

de inhoudelijke aspekten van het werk, de kans groot is dat men ook te-

vreden is over een aantal niet direkt taak- maar meer bedrijf- en orga-

nisaÈiegebonden faktoren.
Uit de tabel blijkt tevens dat beide aspekten van de arbeidstevredenheid

een duidelijk neqatief verband vertonen met het aantal gerapporteerde

psychosomatische klachten en. een positief verband met het subjektieve

welbevinden van de ondervraagde operators.

De subjektieve werkbelasting vertoont geen relatie met de andere aspek-

ten van de arbeidstevredenheid noch ook met ervaren gezondheid, welbe-
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vinden of ziekteverzuim.
Er is ook geen systematische relatie tussen arbeÍdstevredenheid en ziek-
teverzuimr hoewel er een net niet sÍgniflkante negatieve korrelatie is
tussen de extrinsieke arbeidstevredenhel-d en de frekwentie van het ver-
zuim. Wonderlijk genoeg is er een negatieve relatie tussen heL aantal
gerapporteerde psychosomatÍschg klachten en de duur van het verzuim,

die moeilijk te verklaren is. q

Samenvattend kan gezegd worden dat intrinsieke en extrinsieke arbeids-

tevredenheid, psychosomatische klachten en welbevi-nden als een duide-

lijk samenhangend geheel uit deze analyse naar voren komen. Relatief
los hiervan staan de subjektieve werkbelasting en het ziekteverzuim.

s.3.2 Relaties met de taakinhoud

Eerst zal nu worden besproken hoe aspekten van de taakinhoud samenhangen

met de arbeidstevredenheid, welbevinden, ervaren gezondheid en ziekte-
verzuim van de onderzochte operators. De korrelatiekoèfficiënten uraar-

van hierbij wordt uiÈgegaan zijn weergegeven in tabel 5.17.

Tabel 5.17 Korrelatiekoèfficiënten tussen taakinhoud en afhankelijke
variabelen
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Bediening - bewaking

Routinematige bediening

Bediening - toek. effek-
tiviteit
Verbale regeling
Supervisie m.b. v. computer

Supervisie met lage
bewakingsintensiteit

.37)

-.36'

.52'

.38'

.36)

,43

-.44*

,tp < .05

Het blijkt dat waar het de wijze van regeling van het systeem betreft
d.e dimensie "verbale regeling" geen verband vertoont met de afhanke-

lijke variabelen, terwiJl "supervisie met behulp van computer" negatief

samenhangt met de intrinsieke arbeidstevredenheid. Bij nadere beschou-
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wing van het materiaal bliJkt dat het hierbij vooral gaat om het gebrek

aan verantwoordelijkheid en aan variatie dat men bij deze wijze van re-
geling ervaart. De mate van supervisie met lage bewakingsintensiteit
hangt negatief samen met de hoeveelheid subjektief ervaren werkbelas-

ting, hetgeen goed verklaarbaar is.
Kijken we nu naar de tijdsbesteding van de operators, dan zien we posi-
tieve verbanden van de dimensie bediening vs. bewaking met de lntrin-
sieke arbeidstevredenheid, de subjektieve werkbelasting en het welbe-

vinden van de taakuitvoerders. Meer bedieningsaktiviteiten in een taak

worden positief gewaardeerd in tegenstelling tot de bewakingsaktivitei-
ten. Dit geldt ook wanneer bedieningsaktiviteiten gesteld worden tegen-

over werkzaamheden die gericht zijn op de toekomstige effektiviteit van

het systeem (voornarnelijk administratie). Hier wordt een verband gevon-

den met de extrinsieke arbeidstevredenheid en de frekwentie van het
kortdurende ziekteverzuim.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid administratief werk

die operators te verrichten hebben in de onderzochte populatie taken

Ios staat van de wijze van regeling van het systeem (geen korrelatie
tussen deze faktor en de 3 faktoren die betrekking hebben op de rege-

ling van het systeem). De dimensie bedi-ening - bewaking hangt wéI samen

met de wijze van regeling van het systeem (korrelatie met verbale rege-

ling r = .53). Dit duidt erop dat d.e hoeveelheid administratief werk

die operators te verrichten hebben gemakkelijker vanuit de organisatie
beinvloed kan worden, dan de verhouding tussen bedienings- en bewakings-

aktiviteiten die naur^rer verbonden lijkt te zijn met de opzet van het

technische systeem.

Samenvattend kunnen we stellen dat bedieningsaktiviteiten in de taak

over het algemeen positief gewaardeerd worden door de operators, ter-
wijl superviserende regeling negatief gewaardeerd wordt. Verbale rege-

ling heeft op zÍch geen posi.Èieve of negatÍeve effekten, maar moet, om-

dat deze wijze van regeling meer bedieningsaktiviteiten impliceert,
toch positiever gewaardeerd worden dan de tvree vormen van superviseren-

de regeling.

5.3.3 Relatie met technisch systeem kenmerken

In hoeverre vloeien de

en arbeidstevredenheid

uit bepaalde kenmerken

hierboven gevonden relaties tussen taakinhoud

en andere afhankelijke variabelen nu weer voort
van de technisch systemen waarin deze taken ver-
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richt r^rorden? Teneinde dit na te gaan wordt eerst de relatie tussen de

technisch systeem kenmerken en de taakinhoud besproken, waarna dan nog

eens de verbanden met de afhankelijke variabelen aan de orde worden ge-

steld. Met name zal hierbij gekeken worden naar verbanden met de auto-
matiseringsgraad. In paragraaf 5.2,4 ís irrrers gebleken dat er verschil-
1en zijn tussen de niveaus van automatiseri-ng wat betreft arbeidstevre-
denheid en andere afhankelijke variabelen.
De bespreking geschiedt aan de hand van de korrelatiekoëfficiënten weer-

gegeven in Label 5.18. orn de interpretaÈie te vergemakkelijken zijn in
tabel 5.19 de korrelaties tussen de technisch systeem kenmerken onder-

ling weergegeven.

Tabe1 5.18 Relatj-es tussen technisch systeem kenmerken en
taakkenrnerken

Technisch systeexo
kenloerken

Taakkèmerken

bed.
bew.

routlneD.
bedien.

bed.
t. eff.

lnd.
regellng

supërv.
compuÈe!

superv.
met lage
bew. intens

I IT 'rrr rv VT

I. systeemkoxopleksiteit

II. risÍko,/schaalgrootte
IL leeftijd systeem

IV. interface oÍovang

v. storlngsgevoeligheid
vI. automatiserlngsgraad

II. coroputerisatlegraad

48-

35r

2A

6 z'
L6

32

5a*

6l*
t4

-aa

-. 35'(

-.21
-t6

-.34*
- .16

-.14

-.nu"
.49*

27

57'
26

39r

24

L2

55t

. art

.s4*

. un*

-. 34*

*n t 'ot

Tabe1 5.19 Relaties tussen technisch systeem dimensies onderling

VI. aut. qr. VII . comp. gr.

I. systeemkomplexiteit

If . risiko/schaalgrootte
1ÍI. Ieeftijd systeem

IV. interface omvang

V. storingsgevoeligheid
vI. automatiseringsgraad

VII. computerisatiegraad

7o:t

46*

t2

T9

00

20

13

63*

38*

00

00

*'' 
'ou

N.B. Dimensies Í L/m Y zí1n faktoren gebaseerd op
nentenanalyse en korreleren daarom niet met

een principale kompo-
elkaar.



-t66-

!Íat betreft de taakdimensj.e bediening - bewaking blijkt dat meer bedie-

ningsaktiviteiten voorkomen in minder komplekse systemen (r = -.48).
DÍt is goed te begrijpen, aangezien in kompleksere systemen doorgaans

meer regeltaken aan de apparatuur ziln toevertrouwd. In kompleksere sy-

stemen is de automatiseringsgraad dan ook hoger (v = .701 tabel 5.19.

Op het eerste gezicht minder duidelijk is het verband tussen de leeftijd
van de onderzochte systemen en de hoeveelheid bedienings- versus bewa-

kingsaktiviteiten: in oudere systemen komen minder bedieningsaktivitei-
ten voor (r = -.35), terwijl men eerder zou verwachten dat dit juist in
meer moderne hoger geautomatiseerde systemen het geval zou zL)n. Dit
verband wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat er in de on-

derzochte populatie een aantal zeer moderne computersystemen voorkomen

die echter, waar het de taak van de console-operator betreft, betrekke-

lijk laag geautomatiseerd zijn en relatief veel bedieningshandelingen

met zj-ch meebrengen. De leeftijd van het systeem is dan ook negatief
gekorreleerd met de computerisatiegraad (; = -.38), terwijl deze laat-

ste weer positief (zij het niet signifikant) is gekorreleerd met het

aantal bedienings- versus bewaki-ngsaktiviteiten (v = .32).

De taakdimensie routinematige bediening hangt negatief samen met de sy-

steemkompleksiteit (r = -.62). De bediening heeft dus een minder rou-

tinematig karakter in komplekse systemen; dit geldt ook voor hooggeau-

tomatiseerde systemen (a = -.67) en systemen met een omvangrijk inter-

face (r = -.54). ïn dit soort systemen hebben bedieningshandelingen,

voorzover zij voorkomen, dus een minder routinematig karakter. Dit is

in overeensteruning met de gedachtengang dat bij verdergaande automati-

sering steeds meer de routi.nehandelingen door de machine worden overge-

nomen, terwijl voor de menselijke taakuitvoerder het reageren op onver-

wachte gebeurtenissen (storingen) overblijft.

Víat betreft de taakdimensÍe bediening versus toekomstige effektiviteit

wordt een negatief verband (r = -.35) met de leeftijd van het systeem

gekonstateerd. In oudere systemen moet doorgaans door de operator meer

administratieve arbeid worden verricht dan in jongere systemen. Tegen-

woordig wordt de registratie van systeemgebeurtenissen vaak aan gege-

vensverr^rerkende apparatuur (dataloggers) overgelaten.

De taakdimensie verbale regeling blijkt saaen te hangen met de systeem-

kompleksiteit (r = -.34)1 de automatiseringrsgraad (; = -.46) en de com-

puterisatiegraad (r =.49). Regeling door middel van verbale kommando's

van de operator bfijkÈ dus minder voor te komen in kompleksel hoogge-
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automatiseerde systemen. Dit ligÈ voor de hand, aangezlen komplekse

systemen zich minder goed voor dit type regeling lenen, terwiJl het op-

genomen zijn van de operator in de regelkring per definitie een lager

niveau van automatisering impliceert. In dit verband kan worden herin-

nerd aan de sterke positieve korrelatie tussen de hoeveelheid bedienings-

versus bewakingsaktiviteiten en de mate waarin de regeling verbaal van

karakter is (r = .53).

Superviserende regeling met behulp van computerapparatuur komt uiter-

aard meer voor in hoger gecomputeriseerde systemen (r = .55) met een

geringere schaalgrootte (r = -.57'). Deze twee technisch systeem dimen-

sies hangen overigens ook onderling nauhl samen (a = -.63) in de zin dat

meer gecomputeriseerde systemen een geringere schaalgrootte hebben. Dit
geldt met name voor de computersystemen in de ond.erzochte populatie.

Verder blijkt supervisie met behulp van de computer meer voor te komen

bij een grotere interface-omvang van het systeem (r = .39). Bij grote

interfaces waarbij veel informatie verwerkt moet \^Torden door de opera-

tor wordt vaak de computer ingeschakeld als datalogger en is op deze

wijze de operators behulpzaam bij de regeling.

Supervisie met lage bewakingsintensiteit komt vooral bij grootschalige

systemen (r = .63) met een omvangrijk interface (1' = .54) en een hoge

automatiseringsgraad (g = .54) en in mindere mate bij systemen met een

hogere computerisatiegraad (r = -.34).

Technisch systeem, taak en afhankelijke variabelen in onde!1f!99-qg49!:
-a-----:-

Ielg
Nu de relaties tussen de technisch systeemkenmerken en de taak zijn be-

sproken kan nogTmaals worden ingegaan op de relaties die gevonden zijn

tussen aspekten van de taak van de operator en de afhankelijke varia-

belen. Deze relaties zulIen nu echter besproken worden in samenhang met

de relaties die tussen aspekten van het technisch systeem en de taak

zijn gevonden.

De eerder besproken analyses van de taakdimensies met de afhankelijke

variabelen gaven aan dat zowel de dj-mensies die betrekking hadden op de

tijdsbesteding van de operators a1s die welke gebaseerd waren op de

wi.)ze van reqeling van het systeem, verbanden vertoonden met de afhanke-

lijke variabelen. Deze verbanden worden nu nog eens weergegeven en ge-

kornbineerd met de relaties die tussen de technisch systeern kenmerken
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en de taakdimensies zijn gevonden. Voor de overzichtelljkheid wordt

hierbij gebruik gemaakt van een schematische weergave (figuur 5.49),
waarbij eerst gekeken wordt naar de taakdimensies die gebaseerd zijn op

de tijdsbesteding van de operator.

Figuur 5.49 Víeergave van de relaties Èussen de taakdimensies die be-
trekking hebben op de tÍjdsbesteding van de operator, de
technisch systeem dimensies en de afhankelijke variabelen

Wat hieruit naar voren komt is de automatiseringsgraad en de kompleksi-

teit benevens de leeftijd van het systeem als belangrijke faktoren die

samenhangen met de hoeveelheid bedieningsaktiviteiten tegenover bewa-

king en administratieve werkzaamheden. Ook is echter duidelijk dat deze

taakdimensi.es lang niet volledig bepaald worden door de genoemde tech-

nisch systeemkenmerken. Met andere woorden ook gegeven bepaalde kenmer-

ken van het technisch systeem lijken er nog aanzienlijke variatiemoge-

lijkheden te zijn in de tijdsbesteding van de operator, die weer in be-

langrijke mate samenhangt met arbeidstevredenheid en andere afhankelijke

variabelen.
VeeI minder speelruimte tijkt er vanuit het technisch systeem te zijn
voor die taakkenmerken die betrekking hebben op de wijze van regeling

van het systeem, zoals uit figuur 5.50 blijkÈ.

Automatiserings-

Intrinsieke arbeids-
tevredenheid

Bediening vs.
leksiteit Sub'i. werkbelasti

Extrinsieke arbeids-
tevredenheid

Leeftij d Bediening vs.
toek. effekt. Frekwentie kortdure

ziekteverzuim
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Figuur 5.50 weergave van de relaties tussen de taakdimensies die
betrekking hebben op de wijze van regeling van het
systeem, de technisch systeemkenmerken en de afhanke-
tijke variabelen.

ZoweL de mate waarin supervisie met behulp van de computer plaats vindt,
als de mate van supervisie met lage bewakingsintensiteit lijken in ster-
ke mate bepaald door de in het schema aangegeven technisch systeemken-

merken. Zonder verandering in de kenmerken van het technisch systeem is
hier waarschijnlijk geen verandering van de genoemde Èaakdimensl-es mo-

gelijk. Het valt met name op dat supervisie-aktiviteiten waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van de computer weinig inhoudelijke arbeidstevreden-
heid lijken te geven (gebrek aan verantwoordelijkheid en variatie).
Dit komt overeen met de in paragraaf 5.2.4 gevonden lage skores voor

arbeidstevredenheid en andere afhankelijke variabelen bij de compuÈerbe-

sturingstaken.

!{e vatten nu de resultaten samen en bezien ze in sa:nenhang met de in
paragraaf 5.2,1 t/m 5.2,4 gerapporteerde verschillen tussen de onder-

scheiden niveaus van automatisering.
Allereerst zien we de hoeveelheid bedieningsaktiviteiten in de taak als
belangrijke bei.nvloeder van de arbeidstevredenheid. en daarmee samen-

hangende variabelen. Deze hoeveelheid bedieningsaktiviteiten wordt op

Zijn beurt ureer beÍnvloed door de kompleksiteit in samenhang met de

automatiseringsgraad van het technl"sch systeem. Deze bevindingen stem-

men overeen met die in paragraaf 5.2.4, waarbij bij procesbeheersings-

systemen met een hogere automatiseringsgraad lagere skores werden ge-

vonden voor arbeidstevredenheid en andere afhankelijke variabelen.

Intrinsieke arbeids-
tevredenheid

Supervisie

automatiserings

interface- Supervisie met Subjektieve werk-
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Verder zien we de mate waarln superviserende aktiviteiten met behulp

van de computer plaats vinden als van negatieve lnvloed op de arbeids-
tevredenheid. Dit stemt overeen, gezien ook heÈ negatieve verband met

de schaalgrootte en het positieve verband met de computerisatiegraad,
meÈ de bevinding dat het vooral de computerbesturingstaken zijn waar

men weinig tevreden is over de inhoud van het werk.

5.3.4 Relaties met kenmerken van de e5s3ue3!i9

Nu inzicht is verkregen in hoe de kenmerken van het technisch systeem

en de taak gerelateerd zijn aan de afhankelÍjke variabelen zal nader

worden ingegaan op de effekten van kenmerken van de organisatie (tabel

5.20). Tevens zullen hierbij de relaties tussen de organisatiekenmer-
ken enerzijds en de eigenschappen van de Èaak en het technisch systeem

anderzijds worden besproken.

Tabel 5.20 Relaties tussen de organisatiekenmerken en arbeids-
tevredenheid, welbevinden, ervaren gezondheid en ziekte-
verzuim
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werkbesprekingen
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management
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afd. chef

verschilskore lnvloed
ploegchef

verschilskore invloed
operator
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.37'

.35r

-. 34r

36r
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-.49'
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.39r

.35*

.38t
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.47^

31
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1) ploe-gendienst Fchema

De positieve korrelatle met de subjektieve werkbelasting (r = .39) houdt
in dat naarmate de ploegendienst, een meer dlskontÍnu karakt,er heeft de

subjektieve werkbelasting hoger is. DÍt blijkt voor een deel verklaard
te kunnen worden door het feit dat dlskontinue ploegendienstschema's mÍn-
der voorkomen bij taken die gekenmerkt worden door supervisie met lage
bewakingsintensiteit (r = -.51), waarbij de subjektieve werkbelasting
over het algemeen aan de wat, lagere kant is (r = -.36). Verdere sanen-

hangen met technisch systeemkenmerken bevestigen dlt beeld. Wanneer dis-
kontinue ploegendienstschema's voorkomen is het technisch systeem door-
gaans minder geautomatiseerd (r = -.51), minder kompleks (y = -.47) en

kleinschaliger (r = -.37).

2) aantal hièrarchische giveaus, .grootte van de afdeling, grooÈte. van

de plo-eg

Deze aspekten van de organisatÍe hangen, zoars eerder reeds vermerd,
onderling naul^I samen. Zij vertonen geen direkte relatLe met de afhanke-
lijke variabelen. WeI ziJn er verbanden met eigenschappen van het tech-
nisch systeem en de taak. Grote afdelingen en grote ploegen komen voor-
al voor bij systemen die kompleks (r = .45, respektieveliJk .37)r oodern
(r = -.33, respektievelijk -.35) en hoog geautomaÈiseerd (r = .56, res-
pektievelijk .44) zL)n. IIet aantal hIërarchische niveaus ls groter bij
taken waar de nadruk meer Iigt op bewaling dan op bedÍening (r = -.38)
en op supe:rrisie met behulp vErn geavanceerde regelapparatuur (r = .50).

3) aantal personen in de regelkamer

Dit aspekt blijkÈ positief (r = .36) sëunen te hangen met de extrinsieke
arbeidstevredenhei-d, waarschijnlijk dankzij de grotere mate van persoon-
lijk kontakt die bij de aanwezigheid van meer mensen in de kontroleka-
mer mogelijk is. Dit laatste is vooral het geval bij komplekse (r = .53)
en hoger geautomatiseerde (x'= .55) syst,emen.

4) hoeveel mants taa]<

Een taak die door meer mensen verricht moet worden komt vooral voor bij
systemen met een omvangrijk interface (r = .59), hetgeen goed verklaar-
baar lijkt. Zoals aI eerder ve:meld worden deze sysÈemen gekenmerkt door
taken waarbij supervisie met een lage bewakingsintensíteit een belang-
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rijke ro1 speelt, zodat de korrelatie tussen het aantal mensen in de

meetkamer en dit taakaspekt (r = .39) niet verwonderlijk is'

s) werkstroom

Na de hierboven behandelde strukturele kenmerken van de organisatie ko-

men nu enkele meer op het funktioneren van de organisatie betrekking

hebbende aspekten aan de orde. Naarmate het sa:nenwerkingsverband in de

ploeg meer een teamvorm aanneemt en minder sprake is van op zichzelf

staande taken blijkt de frekwentie van het ziekteverzuim hoger te liggen
(r = .63 met de frekwentie van het kortdurend verzuim en .48 met de to-

tale frekwentie van het verzuim). Dit is een merkwaardig resultaat, aan-

gezien op grond van de literatuur eerder het omgekeerde verwacht had mo-

gen worden.

Een indirekte verklaring kan gevonden worden in het feit dat een meer

op tea.mvorm gelijkende werkstroom meer voorkomt bij systemen met een

grrotere kompleksiteit (r = .58) en een hogere computerisatiegraad (r =

.37), terwijl wat de taak betreft vaak sprake is vEuo supervisie met be-

hulp van computerapparatuur (r = .42). Deze drie aspekten van de taak-

situatie zijn direkt of indirekt negatief gekorreleerd met arbej-dste-

vredenheid, hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat er geen direkt ver-

band is tussen arbeidstevredenheid en ziekteverzuim. In paragraaf 5.3.5

komt bij punt 11 nog een andere verklaring voor deze resultaten aan de

orde.

6) werkkoördigatie onpersoonlijk

De mate waarin het werk door regels, procedures, voqrschriften e.d.

wordt geregeld hangt negatief sëumen met extrinsieke arbeidstevredenheid

(r = -.42), positief met het aantal psycho-somaÈische klachten (y = .42)

negatief met welbevinden (y = -.40) en positief met ziekteverzuim (fre-

kwentie kortdurend verzuim: r = .45. Èotale frekwentie: r = .52). Het

is duidetijk dat een onpersoonlijke wijze van werkkoördinatie sëutren-

hangt met negatieve effekten op de taakuitvoerder. Deze wL)ze van werk-

koördinatie komt vooral voor bij oudere systemen (r = .53).

7) werkkoördina.tigpersoonl.ij.k

De mate waarin het werk door middel van persoonlijk kontakt met bijvoor-

beeld de ploegchef wordt geregeld, hangt positief samen met de subjek-
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tief ervaren werkbelasting. Dlt kan gedeeltelijk
door het feit dat dit type werkkoördinatie vooral
met een grote mate van storingsgevoeligheid (r =

veroorzaa]ct worden

voorkomt bij systemen

.s8).

B) taakroulatie

Hoewel vaak wordÈ beweerd dat taakroulatie door de grotere afwisseling
in het werk een positief effekt heeft op de arbeidstevredenheid, kan dit
niet gekonstateerd worden in dit onderzoek. Mogelijkerruijze is dÍt toe
te schrijven aan het feit dat de taakroulatie geisoleerd werd toegepast,

dat wi1 zeggen zonder andere maatregelen (bijvoorbeeld vergroting van

autonomie voor de ploeg) gericht op het aantrekkelijker maken van de

werksituati-e.

9) werkbesprekingen

fn arbeidssÍtuaties vraar vaker werkbesprekingen met de ploeg worden ge-

houden is sprake van een hogere intrinsieke arbeidstevredenheid (r =

.37), een hoger niveau van welbevinden (r = .47) 1 doch ook van een ho-
ger ziekteverzuim (frekwentie kortdurend verzuim: r = .35; totale fre-
kwentie: ï = .38). Wanneer de werkstroom meer een team-karakter heeft
(zie punt 5), dan zijn er ook vaker werkbesprekingen (a = .37).
Evenals onder punt 5 (werkstroom) wordt hier een onverhrachte relatie
met het ziekteverzuim gevonden, in dit geval zelfs gepaard gaande met

positieve verbanden met arbeidstevredenheid en welbevinden. Een verkla-
ring (mogeliJk ook geldig voor de verbanden met de werkstroom) zou kun-

nen zijn dat het meer in teamverband werken en het vaker houden van

werkbesprekingen leiden tot een grotere onderlinge uitwisselbaarheid Ín
het bedrijf, waardoor kortdurend ziekteverzuim tot minder problemen

leidt.

10) invloedsverhoudingen

De mate waarin een afdelingschef meer of minder invloed wenst voor de

verschillende niveaus in de organisatie, die te maken hebben met de uit-
voering van de stuur- en regeltaak, kan een indikatie zijn voor de in-
vloedsverhoudingen en het sociaal klimaat op de betreffende afdeling.
lrlat betreft de invloed van'het hogere management werd gekonstateerd dat
de afdelingschef deze invloed in geen der onderzochte situaties groter
zou willen zien, doch in een aantal gevallen we1 kleiner.
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Víanneer men tevreden was over de invloed van het hogere management, dan

ging dit gepaard met een grotere intrinsieke arbeidstevredenheid (r =

.35) en minder ziekteverzuim (frekwentie kortdurend verzuim: r = -.58

totale frekwentie: r = -.54) van de oPerators.

In bedrijven hraar de afdelingschef van mening is dat het hogere mëmage-

ment te veel invloed heeft op de gang van zaken bij het uitvoeren van

de stuur- en regeltaak, is de arbeidstevredenheid dus lager en het ziek-

teverzuim hoger.

Een soortgelijk beeld doet zich voor \^ranneer de afdelingschef gevraagd

wordt of hij tevreden is met de hoeveelheid invloed die hij zelf heeft,

en die de ploegchef heeft (de onderlinge korrelatie tussen deze twee

skores is r =.70) .

Naarmate de afdelingschef meer invloed voor zíchzeLf of voor de ploeg-

chef wenst is de arbeidstevredenheid lager (r = -.34) met intrinsieke

arbeidstevredenheid en r = -.49 respektievelijk -.64 met extrinsieke

arbeidstevredenheid) en het zj-ekteverzuim hoger (r = -.41 met de totale

frekwentie van het verzuim). Iríanneer we de uitspraken van de afdelings-

chef opvatten als een maat voor auÈonomie van de taakuitvoerder, dan

zijn deze resultaten goed verklaarbaar.

Víanneel meer invloed wordt gewenst voor de oPerator, dan blijkt de er-

varen werkbelasting hoger te zÍjn (r = .38) . Dit kan voor een deel wor-

den veroorzaakt door het feit dat meer invloed voor de operator vooral

werd gewenst bij systemen met een grotere storingsgevoeligheid (r = .43)

en bij taken die meer uit bedieningsaktivÍteiten bestaan (1 = .34).

Samenvattend kan wat betreft de samenhangen van organisatiekenmerken

met de afhankelijke variabelen het volgende qezegd worden.

Organisatie-strukturele kenmerken, zoals heÈ ploegendienstschema, het

aantal hiérarchische niveaus, grootte van de afdeling en de ploeg, aan-

ta1 personen in de regelkamer en het aantal personen dat de taak uit-

voert, vertonen nauwelijks samenhangen met de afhankelijke variabelen.

Alleen een groter aantal mensen in de meetkamer hangt samen met een

grotere arbeidstevredenheid.

Aspekten die te maken hebben met het funktioneren van de organisatie

vertonen wel duidelijke relaties met de onderscheiden afhankelijke va-

rj-abelen, hoewel deze relaties niet altijd even goed interpreteerbaar

zí)n.
In situaties waarin de werkkoördinatie voornametijk met behulp van re-

gels, procedures en voorschriften (onpersoonrijk) verloopt worden over
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het algemeen negatieve effekten op de taakuitvoerders gevonden.

!{anneer het sa"menwerkingsverband in de ploeg meer een teamvorm aanneemt

en er minder sprake is van op zich zelf staande taken wordt een hoger
ziekteverzuim van de taakuitvoerders gekonstateerd. Dit is slechts ge-
deeltelijk te verkraren uiÈ kenmerken van de technorogie, waarbij deze

s amenwe rkingsvorm voorkomt.

De mate van werkoverleg hangt positief samen met arbeidstevredenheid,
doch tevens met de frekwentie van het ziekteverzuim. De autonomie van
de taakuitvoerders zoals die naar voren komt uit het interview met de

afdelingschef lijkt een berangrijke faktor Èe zijn. Een hoger niveau
van autonomie hangt samen met een hoger niveau van arbeidstevredenheid
en een lager ziekteverzuim. Van de toepassingÍ van taakroulatie werden
geen effekten op de operators gevonden.

s. 3.5 Bs lelres -ss!- ge- eg!ieElrsyg_eryerlts van kenmerken van tech-

!r E gI-gYsleegr-leeE_9t_grsrtl§1!r9

Na deze bespreking van sarnenhangen tussen op min of meer "objektieve"
manier vastgesterde kenmerken van het technisch systeem, taak en orga-
nisatie enerzijds en de afhanketijke varÍabelen anderzijds zal nu aan-
dacht besteed worden aan enkele aspekten van de taaksituatie zoals die
door de operaÈor worden waargenomen en ervaren. rn de volgende tabel
zijn de relaties tussen deze meer "subjektieve" aspekten van de taak(om-
geving) en de afhankelijke variabelen weergegeven (tabe1 S.2L).
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Tabe1 5.21 Korrelaties tussen subjektief ervaren aspekten van de taak-
situatie en arbeidstevredenheid, welbevind€lr ëÍvèren gezond-
heid en ziekteverzuj-m. Tussen haakJes is steeds aangegeven
wat een hoge skore op de betreffende faktor betekent (H:.......)
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heden (Il: slecht)
Automatlseringsgrgad
(Hr laag)

Konpleksltelt sto-
ringen (H: hoog)

UniforoiÈeit beallenlng
(H: hoog)

Brulkbaarheld voot-
schrlften (Il: hoog)

FunktlonalÍtelt til als-
verdeling (x: hoog)

werken \rolgens voor-
schrlften (tt; hoog)

Procedurerlng besraklng
(H: hoog)

StorlngsBoelltJ khelcl
(H! hoog)

croep shouilÍ ng,/te amge e s t
(H: qoed)

Samenwerklng ln/net
ploegen lH: goed)

r{erkvoorn aalden,/verdeIÍng
lnvlöed (H: hoog)

Ploegendlensthoudlng
(H: goed)

Kemlsnlrreau
(H: hoog)
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33

49|

44*

.54*
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.34

.39r:

49,

45'
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,32

.67,

48r

361

36:l

-. 531

.5or

-.35

.45r

-.421

.43r

t-_p <.u5

1) Arbeidsomstandigheden

Een negatieve waardering van de fysieke arbeidsomstandigheden hangt

sterk samen met een Iaag niveau vErn extrinsieke arbeidstevredenheid

(y = -.44), veel psychosomatische klachten (r = .49) t en een hoge fre-

kwentie van het ziekteverzuim (r = .48 en .50).

2) Aytoma.tiseringsgraad

Naarmate de subjektief ervaren automatiseringsgraad van het technisch

systeem hoger is blijkt de intrinsieke arbeidstevredenheid lager
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(1 = .51)1 zijn eï meer psychosomatische klachten (r = -.45) en ligt ook
de skore voor het werbevinden lager (r = .53). rnteressanÈ is dat deze

subjektieve automatiseringsgraad niet overeenkomt met de objektief vast-
gestelde automatiseringsgraad van de onderzochÈe technische systemen.
Zo vinden de console-operators v;ur de computersystemen hun systeem hoog-
geautomatiseerd (zie ook figuur 6.10), hetgeen overeenkomt met het feit
dat zij het funktioneren van het systeem slechts marginaal kunnen beÍn-
vloeden. Dit gekoppeld met de gekonstateerde lage arbeidstevredenheid
bij deze groep operators verklaart voor een groot deel de gevonden samen-
hangen.

3) Komp1-eksiteit storingen

Naarmate storingen als komplekser worden ervaren is de intrinsieke ar-
beidstevredenheid hoger (a = .40) en zijn er minder psychosomatische
krachten (r = -.42). oit sluit aan bij de gedachtengang dat bij veel
taken storingen als een welkome afwisseling beschouwd worden met het
passief bewaken van het technisch systeem.

4) Uniformiteit bediening

Dit aspekt hangÈ positief samen met het aantal gerapporteerde psychoso-

matische krachten (r = .38) . Het hebben van weinig speelruimte in de

wL)ze van taakuitvoering wordt kennelijk negatief ervaren.

5) Bruikbaarheid voorschriften

Het werken met a1s goed bruikbaar ervaren voorschriften wordt door de

operators als aangenaam ervaren (intrinsieke arbeidstevredenheid,
r = .33) . Tevens hangt het samen met een als hoger ervaren werkbelasting
(a = .39) .

6) FunktionaliÈeit tijdsverdeling

Een als funktioneel ervaren tijdsverdeling hangt samen met een hogere

intrinsieke arbeidstevredenheid (v = .49) 1 extrinsieke arbeidstevred.en-
heid (a = .36) en minder psychoscmatische klachten (r = - .4I) . Ook dit
Iijkt goed verklaarbaar.
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'?\ lverken volqens voorschriften

In bedrijven waar volgens de operators j-n mindere mate volgens de be-

staande voorschriften wordt gewerktl ligt het ziekteverzulm hoger

(r = -.36 en -.35). Een mogellJke verklarlng is dat er in dergelljke

situaties in het algemeen een sfeer is waarin ziekteverzuim makkelijker

wordt getolereerd.

8) Prgcedurering bewaking

BewakingsaktiviÈeiten die enigermate gestruktureerd zijn hangen s€tmen

met een hoger niveau van intrinsieke arbeidstevredenheid en welbevinden

(r = . 44 en .34). Kennelijk is het vooral de ongestruktureerde, passieve

bewaking zoals die vooral bij de hogere niveaus van automatisering voor-

komt (zie ook figuur 6. ) die door de operators negatief wordt ervaren'

9) Storingsrnoeilijkhe.id

zagen we eerder reeds dat de komplekèiteit van storingen, zoals ervaren

door de operators, over het algemeen positief samenhangt met arbeidste-

vredenheid, we zien hier dat de storingsmoeilijkheid, dat wil zeggen de

mate waarin de operator zich geplaatst zieÈ voor moeilijk oplosbare si-

tuaties, positief samenhangt met het welbevinden (r = .47). Ook zien we

echter positieve korrelaties met ziekteverzuim (r = .36 en .45), hetgeen

erop zou kunnen duiden dat situaties met moeilijk oplosbare storingen

toch belastend zj.jn voor de operator.

1 O) Groepshouding/teamgeest

Dit subjektieve organisatie-aspekt is nauw gerelateerd aan de extrin-

sieke arbeidstevredenheid (a = .73) en korreleert negatief met het aan-

ta1 psychosomatische klachten. Deze samenhangen zijn goed verklaarbaar'

Een hoge skore op de groepshouding wordt vooral gevonden in organisaties

met grotere afdeling (1 = .39) en meer mensen in de regelkamer (v = '47)'
Verder is de kans op een hoge skore groter naarmate het werk meer in

teamverband wordt verricht (v = .62) en de werkkoördinatie minder onper-

soonlijk verlooPt (1 = -.35).

1 1 ) Víerl<voorwaarden,/ver-deling invlo-ed

Deze faktor hangt in tegenstelling tot de hiervoor besproken groepshou-

ding voornamelijk samen met de intrinsieke arbeidstevredenheid (r = .54)
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en 1n mÍndere mate ook met de extrÍnsleke arbel-dstevredenheíd (r = .34).
Een tegenstelllng meÈ de hiervoor besproken faktor is ook dat, een hoge

skore hier Juist gevonden wordt ln organisatÍes met kleLnere afdeling
(r = -.35), een kleiner aanÈaI personen in de regelkamer (r = -.39) en

bij een individuele taakuitvoering Ln plaats van in team-vorm (r = -.52).
Schematisch is dit 1n flgruur 5.51 weergegeven.

Figuur 5.51 Schematl-sche voorstelling van de korrelatiekoëfficiënten
tussen enkele obJektief en subJektief ervaren aspekten
van de organisatie en arbeidstevredenheid

Duidelijk komt uit deze figuur naar voren daÈ de manier hraarop het werk

in de ploeg georganj-seerd is (werkstroom) zowel positief als negatief
met de arbeidstevredenheid kan sanenhangen. Het funktioneren in een team

(teanwerkstroom) leidt enerzijds tot een grotere groepsbinding die posi-
tief samenhangt met extrinsieke arbeidstevredenheid, doch het funktio-
neren als individuele taakuitvoerder leidt tot een grotere ervaren in-
vloed, verantwoordelijkheid en autonomie die positief sameRhangt met de

intrinsieke arbeidstevredenheid. Dit verklaart tevens waarom in para-
graaf 5.3.4 bij punt 5 geen direkte verbanden tussen de faktor werkstroom

en de arbeidstevredenheid werden gevonden. WeI roepen we hier het sterke
verband tussen het funktioneren in teamverband en het ziekteverzuim in
herinnering dat daar werd gerapporteerd.

12) Ploegendiensthouding

Een grotere tevredenheid over het ploegendienstschema hangt positief
samen met intrinsieke arbeidstevredenheid (r = .42).

13) Kennisniveau

extrinsieke
arbeidstevre-
denheid

grootte afdeling

intrinsieke
arbeidstevre-

Een minder goede afstemming van de technische kennis van de operator op
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de werkzaamheden die hiJ moet verrichten hangt posltief samen met ziek-
teverzuim (a = .43).

Samenvattend kan wat betreft de -sEunenhang tussen de afhankelijke varia-
belen en de subjektieve ervaring van kenmerken van het technisch systeem,

de taak en de organisatie heÈ volgende gezegd worden.

Ook hier komt weer naar voren dat ervaringen die te maken hebben met het

uitvoeren van bedieningshandelingen c.q. het verhelpen van storingen,

positief gekorreleerd zijn met de arbeidstevredenhel-d van de operators.

Het gaat hier meÈ name om de ervaren kompleksiteit van storingen, de

ervaren automatiseringsgraad en het gestruktureerd zijn van de bewakings-

aktiviteiten.
Een tweede punt dat op meerdere plaatsen duídelijk wordt is dat het wer-

ken volgens formele procedures en voorschriften negatief wordt ervaren.

In samenhang hierrree kan gezien worden het positieve effekt van de er-

varing dat men zelf invloed heeft op de gang van zaken en veranÈwoorde-

lijk is voor het werk. Dit leidt er zelfs toe dat wat dit punt betreft

het werken in teamverband negatief wordt gewaardeerd, hetgeen een moge-

Iijke verklaring is voor het hogere ziekteverzuim dat bij werken in

teamverband wordt gesignaleerd. Hier staat tegenover dat het werken in

teamverband een positief effekt heeft op de sociale sfeer in de meetka-

mer.

5.4 Resultaten metangen taakbelas

Bij de vraagstelling met betrekking tot de belasting door de taakuit-

voering van de operator in stuur- en regeltaken maken we, zoals in pa-

ragraaf 4.8.2 beschreven, een onderscheid tussen uitwendige en funkti-

onele belasting. Onder uitwendige belasting worden dan verstaan de prik-

kels (in dit geval in de vorm van een taak) die uit de omgeving op het

individu inwerken. Onder funktionele belasting wordt verstaan de reak-

tie van de mens op de uitwendige belasting, zoals die bijvoorbeeld in

bepaalde fysiologische variabelen tot uiting komt.

De metingen met betrekking tot taakbelasting zijn uitgevoerd bij een

10-tal bedrijven (deze zijn vermetd in ta}e] 4.1). Het gaat hierbij om

een observatie van de taakuitvoering en gelijktijdige registratie van

het ECG-signaal. Voor iedere taaksituatie zijn de observatieperioden

verdeeld in twee groePen, één met een relatief hoge taakzwaarte (TZ 2)

en één met een relatief lage taakzwaarte (TZ l) i zíe ook paragraaf 4.8).
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De taakzwaarteniveaus worden opgevat als verschillende niveaus van uit-
wendige belasting. Nagegaan zal worden of de ECc-gegevens en de obser-
vatieskores kunnen worden opgevat als indikator voor de funktionele be-
lasting. De eis die dan gesteld wordt is dat bij de verschillende ni-
veaus van uitwendige belasting (taakzwaarte) ook verschillende waarden

gevonden worden voor de indikatoren van funktionele belasting. Met name

gaat het dan om maten met betrekking tot de hartslagvariabiliteit waar-

van in laboratoriumexperimenten is aangetoond dat er veranderingen in
optreden onder invloed van veranderingen in de mentale belasting (Kals-

beek 1971, Mulder e.à.7 t913). Ook de hartslagfrekwentie kan variëren,
mede onder invloed van de fysieke belastJ-ng.

Ook verwachten we dat de observatieskores worden beÍnvloed door het ni-
veau van taakzwaarte. HeL is waarschijnlijk dat bij hogere niveaus van

uitwendige belasting er zich specifieke verschuivingen in het aktivi-
teitenpatroon zullen voordoen. Zo Ls het aannemelijk dat de systeemge-

bonden werkzaamheden een groter deel van de tijd van de operator in be-
slag zullen gaan nqmen. ook kan de handelingenfrekwentie per tijdseen-
heid toenemen, méér aktiviteiten moeten binnen eenzelfde tijdsbestek
worden uitgevoerd.
Van belang is in eerste instantie na te gaan welke verschillen zich
voordoen tussen taakzwaarteniveaus binnen één taak. Vervolgens kunnen

de 10 taken op dit punt met elkaar worden vergeleken.
Naast differentiatie binnen bepaalde taken tussen de verschitlende ni-
veaus van taakzwaarte moet dus ook hrorden nagegaan of deze differenti-
atie bij de uey,eehdllende taken op overeenkomstige wilze plaats vindt.
Per taaksi.tuatie zullen nu eerst de gedrags- en fysiologische gegevens

gepresenteerd worden. Hierbij wordt ook aangegeven op welke punten zich
belangrijke verschillen tussen taakzwaarteniveau t (TZ L) en taakzwaar-

teniveau 2 (Tz 2) voordoen (T-toets herhaalde metingen). VÍe willen hier-
bij dus enerzijds nagaan of het mogelijk is per taaksituatie door mid-
del van observatieskores Èussen verschillende niveaus van taakzwaarte

te differenÈiëren. Anderzijds willen we tevens onderzoeken of deze dif-
ferentiatie ook mogelijk is wanneer we ECG-data gebruiken. De hypothese

hierbij is dat hogere niveaus van taakzvraarte gepaard zullen gaan met

hogere hartfrekwentie en lagere hartslagvariabiliteit (d.i. de richting
waarin het ECG verandert hranneer het organisme wordt blootgesteld aan

een hogere fysieke of mentale belasting).
Nadat de differentiatie binnen taaksituaties tussen kondities van uit-
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ïrendlge belastlng aan de orde is gesteld zuLlen we ons rLchÈen op de

verschillen tuegen de taaksituaties.

5.4. t Differentiatle binnen taken tussen kondities van taakzwaarte

In de onderstaande tabel (tabel 5.22) worden per taaksituatie voor elk
van de onderscheiden niveaus van taakzwaarte gedrags- en fyslologische
gegevens gepresenteerd. Weergegeven worden de gegevens met betrekking
tot de hoofd-gedragskategorieën, zowel percentage-tiJd als aantallen,
in de bespreking wordt waar nodig kort ingegaan op de onderllggende

funktionele kategorieën. Van de ECG-parameters zijn weergegeven de hart-
frekwentie en een 5-ta1 variabiliteitsparameters. Vermeld ziJn de stan-
daarddeviatie, als algemene maat voor spreiding, en variabiliteitsmaten
die in eerdere psychofysiologische experimenten hun nut als indikator
van hartslagonregelmatigheid hebben aangetoond (Mulder e.a. L970, op-

meer 1973).

Voor elke taaksituaÈie is per parameter aangegeven of er sprake is van

aI dan niet sigmifikant verschil tussen IZ 2 en TZ 1 rroor de betreffen-
de parameterwaarden (T-toets herhaalde netingen). De gegevens voor de

stoomwacht centrale I zijn in de tabel slechts ter illustratie oPgeno-

men (voor beide taal<zwaartekondities één neting).
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aabeL 5.22 ciedrags- en fysiologische gegevens per taaksituatie voor
taakzwaarÈeniveau 1 en taakzwaarteniveau 2
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toetsing

azl az2

ro
o
k
ob
o!
d

!6ob

crR t
stP c

TEF I
NST t

CIR À

ST'P À

TEF À

NST A

2.0

54.8

28, I
14,9

14.6

146.2
'74.1

43, L

5.0

61.s

27.8

5.4

42.3

189,7

19.5

<. 10

n. s.

n. s.
<, 01

<.05

<. 05

<.05

<.05

a
!HF
o
!
ESD
d
! DLTÀ 1

o
ó v1
I nrro u

47,9

55. 3

24.A

t5.4
18.5

88.0

51.1

26.8

16.9

20.4

n. s.

n. s.

n. s.

n. s.

St@wacht Centrale I (N=1)

az1 rz2

o
!
ob
o!
d

!ro

eXR B

SUP S

TEF t
NST T

gIR À
St,P À

TEF À

NST À

2.6

50.3

35. 0

14. 0

82,O

19,0

41.O

8.1

63 .6

22.3

5.9

44.3

142.O

80.0

20.0

gHF
o
tSD
É
§ DLTÀ 1

d
? v1
0
I DLTA 2

101.6

51,9

22.3

12.1

18,6

124.8

36.7

15, 8

7.7

r,4,9

Schakelwacht Centrale (I N=3)

Taakzwaartenlveau
toetslng

rzt rz2
erR c

STJP I

'$ rer r
lusr t
b
tctn e
6lsupa

io. o
dbusr À

1.6

35. I
49."1

64,O

55.3

17.2

42,3

45.4

6.9

23.0

8s, 0

75, 0

1.5

n. s.

n. s.

n. s,

n. s.
<.05

n. s.

n. s.

n. s.

flxr
o
!--

§ nr,re r
d

$u,
$ orre z

9s.6

58,1

22, !
13. 4

17.5

103.5

58,6

22.2

11.s

18.7

n.8

n.s
n.s

n.s
n.s

Cementoven (N=6)

Taalzwaarteniveau
toetslng

rzt Í22

CTR $

,6 sup t
o
Irtr t
$r", .I
.9 cte a
isup a
d
I,rer e

NST À

3,0

39,'1

t2 ,1

lt.2
71.6

56. 0

16.5

8.6

49 ,1

37 ,'l
4.5

24.O

44.2

7.'1

:.05

n. s.

n. s.

n. s.
:.05

n.s!

n. s.

n. s.

9ar
o
iri SD
E

I or,rl r
d
flvro
I or,re e

a2,5

63,0

29.5

20.1

2L.5

90.8

62.1

26.O

t7.o

.05

n. E.

n. s.

.10

n. s.
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vervolg Tabel 5.22

?x

EtlE L.nlrbtt.lr (tl-{,

tstring
ÍtI gz2

ETR t
É8IPtÉ
9rlPr!gNsr r
o
ËsrRÀrl
.SUPÀ

{mre
NST À

3.2

37. t
48.9

10. s

14,7

100.2

106t 7

19.2

3.3

37.1

51.7

7,r
16.0

85.0

81,2

13. 1

Drfr

n. a.

tl. t.
n. a.

n. a.

n. a.

D.g.

n. a.
6
bEr
!

§"
à Dr.rÀ 1

o
óv1oel DtrÀ 2

8{.5
69,4

32.L

22.3

22.9

90..6

63.2

29.6

19.0

22.6

n. t.
ll.a.

n.a.
n. ar

n. t.

EmgovGnr '(ry;.s)

l[àakrYrrrtenlvrau
toatslng

Ítz 1 ,gz 2

clR t
5supr
oÍrrrr
$n.n.I crnl
isuPÀSmrl

}I§T À

1.9

37. S

52.9

?.3

9.2

76.4

s3.6

8.O

5.7

4{.5
45. 5

4.3

6.2
92.8

90.6

5.4

n.3.
n.3.
n. a.

tr. a.

n. l.
n. g.

n.l.
n. a.

Iso
tso
ÉÍ orre t
d
Sv t
H,,,,

89.3

54.7

18,6

13.9

t2.a

86.6

54.4

23.7

t4.9
18.1

n.8.
h.ír
n. a.

nra.
n.8.

!àr!Àceutltchr frbrtal( (§.4)

toatsÍhg
Trt Íz2

CIR T

§swto
ï lErs
$n"..
J
I cul
isrEÀ
GgE§À

x§lr À

3. I
51.9

33.9

11 .0

17. O

90.0

1tt,o

32.1

3.2
52,3

35.5

6.9
30.7

111.0

94.0

20.0

<. 10

ll. a.

n. E.

nra.
<.01

n. a.

n. a.

n. l.
-[-------
àsr
J

l.o
à u.re r
o
Éu,H m.m2

89.0

61.3

3r. 1

19.3

21.3

93.5

5?.9

29.3

20.4

27.O

!.t
n.a
n.a
tl.3
ltrS

Bsk coq»utGrc.ntro tI (!Í-4)

.to€tBl.ng
'Itts I tz2

É
6
o

oao
a
T
!I
h

cti t
stP r
lrlt t
NgT T

crrR À

gI,P À

|!BF À

xs! à

16.2

45.6

29.5

e.5
91.2

1'11.5

68.i
10.0

16.2

'10.9
39.9

3.0
80.5

t36.7
80.0

10.0

n. t.
4.3.
n. E.

n. a,

n. a.

n. a.

n. a.

n.l.

§Es
l§DÍ
à DLÍÀ I
q
óvro,{ Dr.TÀ 2

72.O

90, I
37.5

25.7

25.9

67.9

10{.7
5?.9

29,6

45.6

n. t,
n. a.

4. B.

n. t.
n. B.
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Bezien we het totaal van de observati.e-gegevens in tabeL 5.22, dan moe-

ten we konstateren dat er binnen taaksituaties slechts in een betrekke-
Iijk gering aantal gevallen sprake is van signifikante verschillen tus-
sen kondities van taakzwaarte 1 en kondities van taakzwaarte 2. Voor de

fysiologische gegevens is het aantal signifikante verschillen tussen de

onderschej-den niveaus van taakzwaarte nog geringer.
Bij nadere beschouwing van de gedragsgegevens zien we dat de aangetrof-
fen sigmifikante verschillen in hoofdzaak betrekking hebben op de kate-
gorie CTR (regeling systeem). Het gaat hierbij met name om het aantal
regel-handelingen uraarvoor betrekkelijk vaak een sigmifikant verschil
wordt aangetroffen tussen de niveaus van taakzwaarte (metrodienstlei-
ding, schakelwacht centrale I, cementoven en farmaceutische fabriek).
In alle gevallen is er sprake van een toename van het aantal regel-han-
delingen bí) TZ 2 in vergelijking tot TZ 1.

Wat betreft het percentage tijd besteed aan regeling van het systeem

zien we alleen bij de cementoven een signifikante toename. Voor de toe-
nëune vEr.n deze kategorie bij de metrodienstleiding en de farmaceutische

fabriek vinden we bij de toeÈsing p-waarden S.10.

Bij de kategorie supervisie zien we dat wat betreft de hieraan bestede

Èijd geen signifikanÈe verschillen tussen de gegevens van de onderschei-

den taakzï^raarteniveaus worden aangetroffen, bij het aantal supervisie-
handelingen wordt éénmaal, bij het metrosysteem, een signifikant ver-
schil gevonden. Bij het zandzuigsysteem zien we hier een toename hraar-

voor bij de toetsing een p-waard.e -<.10 wordt gevonden.

Ook in de kategorie toekomstige effektiviteit zien \^re voorzover het de

hieraan bestede tijd betreft geen signifikante verschillen. Voor het

aantal handelingen is er bij de metrodienstleiding sprake van een sig-
nifikante toename. In de kategorie niet-specifiek taakgedrag worden,

met uitzondering van de gegevens voor de metrodienstleÍding, geen sig-
nifikante verschillen aangetroffen. Alleen bij de metrodienstleiding
is er sprake van afname van zowel het percentage tijd als het aantal

handelingen.

Het blijkt uit het voorgaande dat met name heÈ aantal regel-handelingen
betrekkelijk vaak differenti-eert tussen niveaus van taakzwaarte binnen

taaksiÈuaties. Bijzondere situaties zoals het opstarten van het systeem,

het verhelpen van storingen ë.d., situaÈies waarin méér bedieningshan-

delingen verricht moeten wordenr spelen hierin zeker een rol. Van de

observatieperioden r^raaraan taakzwaarte 2 is toegekend mag een groter
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deel tot deze sltuaties gerekend worden. Het percentage tiJd voor con-

trol-handelingen differentieerÈ relatief minder. Vaak gaat het in stuur-
en regeltaken om kortdurende - afgebakende - bedieningshandelingen. Het

is mogelijk dat hierdoor het effekt op het aantal handelingen eerder

naar voren komt dan bij het percentage tijdsbesteding. Het ontbreken

van verschillen met betrekking tot supervisie bij de kondities van taak-
zwaarte kan te maken hebben met het: feit dat bLJ lz 2 kondities, bij-
voorbeeld een storing in het systeem, de supervisie-aktiviteiten sterk
gericht zijn op de betreffende bijzondere situatie, terwijl bij Tz 1

kondities de operator zich een beeld moet blijven vorÍnen van het funk-

tioneren van het totale sysÈeem. BLj TZ 2 kondities kan deze laatste
aktÍviteit tijdelijk minder aandacht krijgen.
Ook bij de aktiviteiten met betrekking tot de toekomstige effektiviteit
worden geen effekten gevonden. Het onderhouden van kontakten met koI-
lega-operators, het overleggen over specifieke systeem-situaties, het

administreren van gegevens e.d. zijn al(tiviteiten die zowel onder kon-

dities van TZ 1 als TZ 2 plaats vinden. Wel vinden er bij toenemende

taakzwaarte verschuivingen plaats binnen deze kategorie. Op het niveau

van de funktionele gedragskategorieën is er sprake van een toename van

"persoonlijk kontakt overleg" en "konmunikatie specifiek overleg". Deze

toename komt meestal voor rekening van de tijd besteed aan "administra-
tie".
Geen effekten worden gevonden bij de kategorie niet-specifiek taakge-

drag (uitgezonderd metrodienstleiding). Wel valt op dat zowel voor het
percentage tijd als voor het aantal handelingen er sprake is van een

afname bl-j IZ 2 in vergelijking tuoL lZ 1. De verklaring voor dit - niet
signifikante - verschil is dat de kategorie niet-specifiek taakgedrag

de voornaamste toeleveringsbron is indien meer tijd aan de overige ka-

tegorieën wordt besteed.

Resumerend kunnen we zeggen dat bimez taaksituaties bij toename van

het niveau v€u1 taakzwaarte er sprake is van:

- Iichte toename van de hoeveelheid tijd besteed aan regeling van

het systeem,

- toename van het aantal regel-handelingen,

- geen veranderingen met betrekking tot het percentage Èijd en wei-

nig veranderingen met betrekking tot heÈ aantal supervisie hande-

Iingen,

- interne verschuivingen in de kategorie toekomstÍge effektiviteit,
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- v\reinig signifikante veranderingen met betrekking tot de kategorie

niet-specifiek taakgedrag.

Eerder in diÈ hoofdstuk is de vraag gesteld of het mogelijk is om door

middel van observatieskores te differentiëren tussen verschillende ni-
veaus van taakzwaarte. De resultaten met betrekking tot de regeling van

het systeem doen vennoeden dat op basis van deze kategorie een derge-

lijke onderscheiding plaats kan vinden. Voor de overige kategorieën
echter worden weini-g of geen signifikante effekten gevonden. BÍj be-

schouwing van de gegevens in tabel 5.23 valt wel op dat er zich bepaal-

de min of meer konsistente verschuivingen voordien tussen de kondities
TZ t en Iz 2. Het is dan ook mogelijk dat het punt van het aantal her-
haalde metingen een ro1 speelt. Irnmers dit is per taaksituatie steeds

betrekkelijk gering. Dat leidt er toe dat de effekten van het taakzwaar-

te niveau betrekkelijk groot moeten zijn om in de toetsing aIs sigrrifi-
kant te kunnen \^/orden aangemerkt.

Een beantwoording van de bovengestelde vraag willen we dan ook opnieuw

aan de orde stellen wanneer hre verderop in dit hoofdstuk het punt van

het aantal waarnemeningen in de analyse opnemen.

In eerste instantie zullen $re ons nu richten op de gegevens met betrek-
king tot de ECG-metingen.

Voor de fysiologische gegevens is binnen taaksituaties tussen de onder-

scheiden niveaus van taakzh/aarte het aant,al signifikante verschillen
geri-ng. Alleen bij de cementoven is er sprake van een toename van de

hartfrekwentie voor Tz 2 in vergelijking tot- IZ 1. ook vinden we hier
een afname vëu:r de variabiliteitsparameter V 1 1p <.10). Bij de ethyleen-
fabriek tenslotte wordt nog een afname in de variabiliteitsparameter
V 2 gevonden 1p <.10).

Voor de overige taaksituatÍes doen zich j-n de ECG-gegevens vrel rireer

zekere verschuivingen \roor. In meerdere gevallen zien we voor aZ 2 een

verhoging van de frekwentie en een verlaging van de variabititeit. In
een aantal gevallen is er sprake van heÈ nagenoeg gelijk blijven van

de waarden van deze maten. Slechts in enkele gevallen gaat het om fre-
kwentie-verlaging en variabiliteitsverhoging.
Er zitten dus wellicht bepaalde effekten in deze gegevens. Het is ech-

ter niet zo dat op basis hiervan steun gevonden kan worden voor de hy-
pothese dat binnen taaksituaties hogere niveaus van taakzwaarte gepaard

zullen gaan met hogere hartslagfrekwentie en lagere variabiliteit.
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Over het bepalen van de mate van mentale belasting in veldstudies en

het gebruik van de hartslagonregelmatigheid als indikator hiervan is
eerder in de literatuur gerapporteerd (zie o.m. Ergonomics, 1973). Dui-
delijk komt hier naar voren dat een aantal faktoren de veronderstelde
relatj-e tussen de hartslagonregelmatigheid en mentale belasting kunnen

belnvloeden. Van fysieke belasting, ademhallng en emotj-es is aangetoond

dat ze van invloed zijn op de hartslagvariabititeit (Firth, t973). Ook

het aantal waarnemingen speelt hier zeker weer een ro1. Met name voor
de fysiologische gegevens geldt dat de effekten van taakzwaarte groot
moeten zijn om in de toetsing als signifikant naar voren te komen.

Het is daarom dat we de analyse van de effekten van taakzwaarte voor
de gedrags- en fysiologische gegevens nogmaals willen uitvoeren, maar

nu voor grotere groepen van herhaalde metingen. Daartoe zullen we de

gegevens van de 10 bedrijven per niveau van taakzwaarte samenvoegen.

Deze analyse wordt in de volgende paragraaf aan de orde gesteld.

5.4.2 !epglygg grss-yer-pe9+l Iqge ggye!e r -9r [!erellrslrg-lss s-et -E9!:
dities van uitwelglgg_Eglggla_lg

De gegevens van de afzonderlijke bedrijven worden nu per niveau van

taakzwaarte sarnengevoegd. Iviet behulp van variantie-analyse worden zowel

voor de gedragsgegevens a1s voor de fysiologische gegevens de effekten
geanalyseerd van de verschillende niveaus van taakz\^Iaarte.

Dit wordt bewerkstelligd in de volgende variantj-e-analyse opzet: bedrij-
ven x taakzwaarte (10 x 2), waarbij het bij de laatste faktor om her-
haalde metingen gaat. Per konditie van taakzwaarte zijn er nu 47 metingen.

Bij de analyse wordt gekeken naar effekten van: bedrijven, taakzwaarte

en interakties.
Bij het eerste is aan de orde de vraag of er op de betreffende variabele
al dan niet een signifikant niveauverschil bestaat tussen de bedrijven.
Het tweede geeft aan of er met betrekking tot de betreffende variabele
aI dan niet een signifikant verschil bestaat tussen de onderscheiden

kondities van taakzwaarte. Bij d.e bespreking is dit uiteraard het be-

Iangrijkste punt van aandacht. Bij het derde punt geeft een signifikant
interaktie-effekt aan of er bij een bepaalde konbinatie van bedrijf en

niveau van taakzwaarte sprake is van relatief hoge of lage waarden van

de betreffende variabele.

In de hierna volgende tabellen worden de gedragsgegevens (percentage

tijd en aantallen) en de fysiologische gegevens gepresenteerd per kon-
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ditie van taakzwaarte. Per varj-abele wordt 2 x het gemiddelde vermeld
over 47 metingen. Het eerste getal (linkerkolom) heeft betrekking op de

47 metingen van taakzwaarte niveau 1, het tweede (rechterkorom) op de

47 metingen van taakzwaarte niveau 2.

rn ta-ber 5.23 zíjn de gegevens voor de gedragskategorieën opgenomen.

Weergegeven zijn zowel de hoofdkategorieën als de funktionele katego-
rieën. De tabel wordt gevolgd door een bespreking van de resultaten van
de variantie-anaryse. rn taber 5.24 zi)n de ECG-gegevens weergegeven.
Hierin zrln zowel de hartslagfrekwentie als ook de maten voor hartslag-
variabiliteit opgenomen. Ook deze tabel wordt ri/eer slevolgd door een be-
spreking van de analyseresultaten.

Taber 5.23 Resultaten variantie-analyse over de gedragsgegevens, 9e-
middeld over de 10 bedrijven voor taakzwaarteniveau 1 en
voor niveau 2, N = 47 per nj_veau van taakzwaarte
(B: percentage bestede tijd, A: aantal handelingen)

Taakzwaarteniveau
bedrljven taa]<-

zwaarte
lnter-
aktieaz7

CTR &

CTR A

SUP T

SUP À

TEF t
TEF A

NST I
NST A

REG B

REG A

BEW t
BEW A

KSR t
KSR A

KSO t
KSO A

PKR t
PKR A

PKO I
PKO A

KAt
KÀA

PKÀ t
PKÀ A

ÀDM t
ADM À

N!ÍI *
N!ÍT A

NNT g

NNT À

6.4

20.6

43.9

89. 0

20 a

55. I
10.7

20.9

4.3

18, 9

43.9

89. 0

1.6

1.4

7.9

7.9

.1

9.0
18.0

0.1

0.3

5.5

72.9

10.9

12.7

17.2

27.2

4.5

6.9

9,0

34. 8

46.2

r 10.2

40.2

75. I
4.5

77.6

7.t
32.8

46.2

110.8

1.9

7.7

70.2

LO.7

.05

.1

tL .2

26.O

0.1

0.1

2.4

6.8

8.1

tt.6
10.6

27.4

1.8

4.2

<. 01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

.60

<.01

<. 01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

.12

<.01

<.01

<.01

.37

<.01

<.01

<. 01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

<.01

n.s.
<.01

n.s.
<. 01

<.01

<.01

<.01

<.01

n. s.
<.01

n,s.
<.01

<.01

<. 01

n.s.
n.s.
<. 05

<.01

n.s.
n.s.
<.01

<.01

<. 05

n. s.

n.s.
n,s.
<.01

<,01

n.s.
<.01

n.s.
<.01

n.s.
n.s.
n.s.
<. 01

<. 01

n.s.
<.01

n.s.

n.s.
n. s.

n.s.
n.s.
n. s.

<. 10

n.s.
n.s.
<.01

<.01

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
<,01

n.s.
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In de resultaten van de variantie-analyse met betrekking tot de hoofd-

kategorieën valt allereerst op dat tn een groot aantal gevallen een

signifikant effekt van het niveau van taakzwaarte wordt gevonden. Het

aantal signifikante interaktie-effekten is eveneens betrekkelijk groot.

!{e zien verder in deze resultaten dat het eerder geschetste beeld met

betrekking tot het effekt van het niveau van taakzwaarte op de hoofd-
kategorieèn in een meer duidelijke vorm terugkeert.
Zo zLen we dat het percentage tljd b*esteed aan bedieningsaktiviteiten
(CTR) onder invloed van een toenFme van het niveau van taakzwaarte, sig-
nifikant toeneemt. Bij de analyse binnen de bedrijven kon slechts ge-

sproken worden van een "lichte toename". Het ontbreken van interaktie-
effekten geeft aan dat dit effekt min of meer overeenkomstig is voor de

verschillende taaksituaties. De toename van het aantal CTR-handelingen

is ook nu r^reer signifikant. Het interaktie-effekt wijst er wel op dat

bij bepaalde bedrijven sprake kan zijn van bijvoorbeeld een relatief

sterke toename. Dit effekt vinden we biJvoorbeeld bij systemen met een

Iage graad van automatisering waar in bijzondere situaÈies de intensie-
ve bedieni-ng nagenoeg volledig op de hand geschiedt (zandzuigsysteem).

De toename van het taakzwaarteniveau heeft ook nu geen effekt op de

hoeveelheid tijd die de operator besteedt aan de bewaking van het sy-

steem (SUP). Ook dit effekt is weer min of meer gelijk voor de verschil-
lende bedrijven. Het aantal van deze handelingen neemt duidelijker dan

bij de analyse binnen de bedrijven sigrnifikant toe. Gezien het interak-
tie-effekt is hier wel weer sprake van bedrijven waar deze toename re-
tatief sterk of juist geríng is. Bij het zandzuigsysteem bijvoorbeeld

moet bij tZ 2-kondities vrijwel na elke bedieningshandeling het resul-

taat daarvan vanaf het paneel worden gekontroleerd. Het groot aantal

bedieningshandelingen veroorzaakt zo een sterke stijging van het aantal

bewakingsmomenten.

Ííat betreft het percentage tijd besteed aan aktÍviteiten met betrekking

tot de toekomstige effekÈiviteit wordÈ ook in deze analyse geen effekt

van het toenemend taakzwaarte-niveau gevonden. Ook ontbreekt hier een

interaktie-effekt. Verder kunnen we in de gegevens met betrekking tot

de funktionele gedragskategorieën zien dat er zich binnen deze kategorie

verschuivingen voordoen. We zien onder invloed van taakzwaarte een sig-

nifikante toename van KSO-8, PKO-* en een signifikante afname van ADM-*.

Bij bijzondere situaties is meer overleg met kollega's nodig, admini-

stratieve aktiviteiten kunnen tijdelijk opgeschort worden. Deze ver-
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schuivingen zijn r^reer overeenkomstig voor de verschillende bedrijven
(geen interaktie-effekten). ÍíeI zien we in de kategorie toekomstige
effektiviteit een signifikante toename van het aantar handelingen.
Op funktioneel niveau is dit toe te schrijven aan de overlegsituaties
met korrega-operators (Kso-A en PKo-A). Het is voorstelbaar dat dit
soort overleg zeker in drukkere taaksituaties (12 2) betrekkelijk vaak
onderbroken wordt voor bijvoorbeeld bewakings- en bedieningsaktivitei-
ten. Op niveau van de hoofdkategorieën is de toename van het aantal
TEF-handelingen l^/eer overeenkomstig voor de verschillende bedrijven.
BÍj de funktionele kategorieën die hierond.er vallen (KSO, pKO, NWI en

ADM, bij de laatste geen toename van het aantar) is dit met uitzonde-
ring van het aantal PKO, eveneens het geval. Bij de kategorie niet-
specifiek taakgedrag tenslotte zien we dat zower het percentage tijd
ars het aantal van deze aktiviteiten afneemt. bij stijgend niveau van

taakzwaarte. Gezien de aard van deze niet-systeemgebonden akÈiviteiten
(algemene komnunikaÈie, nevenwerkzaamheden niet-taakspecifiek) is het
voorsterbaar dat deze afname in bepaalde qevalren relatief sterk of
juist gering is. Daarnaast speelt bijvoorbeeld ook nog een rol de hoe-
veelheid tijdsruimte die onder normale taaksituaties $Z l) voor deze

aktiviteiten beschikbaar is, bij het walrad.ar systeem bijvoorbeeld maar

Lrsz, bij de stoomwacht centrale f daarentegen t:Ot. Ook blijkt nog

dat de kategorie NST als toeleveringsbron fungeert voor extra benodigde
tijd in de andere kategorieën.
Met betrekking tot het effekt van de toename van taakzwaarte op het
taakgedrag van de operator kunnen ure nu resumerend het volgende zeggen.

- de tijd besteed aan regeling van het systeem neemt toe, d.it effekt
is 9e1Íjk bij de bedrijven;
het aantal bedieningsaktiviteiten neemt toe, dit effekt is voor
de verschillende bedrijven relatief meer of minder sterk;
de tijd besteed aan bewaking wijzigt niet;
heÈ aantal bewakingsaktiviteiten neemt toe, dit effekt is voor de

verschillende bedrijven relatief meer of minder sterk;
de tijd besteed aan aktivitej-ten met beÈrekking tot de toekomstige
effektiviteit van het systeem wijzigt niet, wel vinden in deze

kategorie specifieke verschuivingen plaats;
het aantal van de aktivÍteiÈen met betrekking tot de toekomstige
effektiviteit neemt toe, dit effekt is overeenkomstig bij de be-
drij ven;
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- de tlJd besteed aan niet-systeemgebonden aktivitelten (NST) neemt

af, eveneens het aantal hiervan, d.eze effekten zijn voor de ver-
schillende bedrijven relatief meer of minder sterk.

We kunnen op basÍs hiervan konkluderen dat zÍch in het taakgedrag spe-

cifieke patronen voordoen bij toename van het niveau van uitwendige be-
lasting in een taaksituatie. Het aksent verschuift, naar de bedienings-
aktiviteiten, de bewaking wordt meer afgewisseld met andere aktivitei-
ten, meer overleg is noodzakelijk of gewenst, bepaalde aktiviteiten
worden tijdelijk opgeschort. Eén van de vragen aan het begin van dit
hoofdstuk ten aanzien van de mogelijkheid tot differentiatie tussen

taakzwaarteniveaus met behulp van gedragsgegevens menen we hiermee be-

antwoord te hebben. Rest hierbij aan te tekenen dat er sprake is ge-

weest van verhelderende invloed van uitbreiding van het aantal l^raarne-

mingen.

tíe dienen nu te bezien of de vergroting van het aantal een overeenkom-

stig effekt heeft voor de fysiologische gegevens. Op overeenkomstige

wllze a1s in tabel 5.23 worden in de hierondersÈaande tabel (tabel 5.24)

de ECG-gegevens voor de beide niveaus van taakzwaarte weergegeven. Ook

hier wordt bij de variantie-analyse weer gekeken naar het effekt van

bedrijven, taakzwaarte en of er sprake is van interakties.

Tabet 5.24 Resultaten variantie-analyse over de gegevens met betrek-
kÍng tot de hartslagfrekwenÈie en -variabiliteit, gemiddeld
over de 10 bedriJven voor taakzwaarte-niveau 1 en voor n1-
veau 2, N = 47 per niveau van taakzwaarte

Taakzwaartenlveau
bedriJven taak-

zwaarte
Lnter-
aktiesrz7 TZ2

gr

SD

vc

DLTA 1

cvr 1

v1
DLTA 2

c\It2
xs

XH

v2
N@LF

PSN
I

QSN I

83. 1

62.6

4,4

2A.4

3.9

19.6

2-0.5

109. I
22.4

44.4

49.6

906

10814

50. I

85.1

60. 5

8.5
,o a

4.1

18. 4

22.O

t25.2

20.7

41.5

46.6

89. 0

37 120.

50.0

<. 01

<. 01

<,01

<.01

n. s.

n. s.

<. 05

n. s.

n.s.
n.s.
<,01

n.s.
n. s.

n.s,

n.s.
n.s.
n. s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
<. 05

n.s.
n.s.
<.10

n. s.

n. s.

n.s.

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n. s.

n.s.
n.s.
<. 05

<. 05

n.s.
<.10

n.s.
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In de resultaten van de varianÈie-analyse valt nu op dat slechts één-

maal een signifikant effekt van het niveau van taakzwaarte wordt gevon-

den. In twee gevallen zien we nog een signifikant interaktie-effekt.
Víat betreft de skores voor hartslagfrekwentie en hartslagvariabiliteit
zien we dat het eerder gescheÈste beeld weer naar voren komt. Bij de

hartslagfrekwentie zien we voor kondities van hogere taakzwaarte een

lichte stijging in vergelijking tot kondities van lagere taakzwaarte.
Bij de variabiliteitsmaten zien we onder deze omstandigheden in een

aantal gevallen een lichte afname van de variabiliteit, maar ook Ís er
in een aantal gevallen sprake van overeenkomstige waarden en van een

toename van de variabiliteit. Een signifikant verschil treffen we al-
leen aan voor de parameter cW 2. Bij deze variabiliteitsmaat is er
sprake van een toename voor hogere niveaus van uitwendige belasting.
Verder wordt voor de paramter v 2 nog een p-waarde -( 10 gevonden. In
dit geval gaat het om een afname van de variabiliteit voor hogere taak-
zwaarteniveaus.

Konkluderend kunnen we zeggen dat er over het totaal van de gegevens

geen effekt van de konditie van taakzwaarte wordt gevonden. Het samen-

voegen van de bedrijven heeft voorzover het de ECG-data betreft niet
geholpen.

De verschuivingen in de ECG-skores bij de taakzwaarteniveaus doen ver-
moeden dat er onder die kondities bepaalde effekten optredenr doch in
het algemeen ziJn deze te klein om in deze analyses als signifikante
verschillen naar voren te komen. Alleen in situaties die voor de opera-

tor veel problemen opleveren (piekbelasting) zien we de veronderstelde

effekten we1 duidelijk optreden. Zo kunnen we bijvoorbeeld wijzen op de

ECG-gegevens vermeld in tabel 6.20 met betrekking tot de stoomwacht cen-

trale I (hartfrekwentie z L24) . In deze periode moest de betreffend,e pro-
duktie-eenheid in de centrale op maxi.male kapaciteit worden gebrachÈ.

Diverse systemen werden onder handregeling genomen, de totale situatie
werd voor de installatie "vrij kritisch" genoemd. Ook bij andere syste-
men zijn in dit onderzoek dergelijke situaties wel voorgekomen. Telkens

zien we dan een sterke stijging van de hartslagfrekwentie en een aan-

zienlijke daling van de skores voor de variabiliteitsparameters.

Naar een aanÈal faktoren die aangeven waarom het mogelijk is dat de

ECG-data in dit onderzoek heÈ bovengeschetste beeld vertonen is reeds

eerder in dit hoofdstuk ven^rezen. Een laatste theoretisch punt willen
we in dit verband nog wel aanstippen. In theorieën en modellen met be-
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trekkinq tot de menselijke informatieverwerking staat steeds centraal

de opvatting dat de mens over een informatieverwerkend systeem beschikt

van beperkte kapaciteit. Een verdere hypothese is dat sommige mentale

operaties DeL een beroep doen op deze - beperkte - xapaciteit en dat

andere operaties hierop geen of nauwelijks een beroep doen (Posner a

Kee1er 1973i Keele, t973). Er zijn aaru^Tijzingen (Kerr, t973) dat pro-

cessen zoals het kreèren van een mentale afbeelding van een externe

stimulus en het vergelijken van deze informatie met geheugeninformatie,

weinig of geen centrale verwerkingskapaciteit vragen. De vraag kan ge-

steld worden of deze situaties voorkomen bij stuur- en regeltaken. Een

antwoord op basÍs van experimenten kan hier niet gegeven worden. Als

hlpothese willen we deze vraag echter bevestigend beantwoorden. Met na-

me denken we dan aan situaties waarbij de operator paneelgegevens obser-

veert. Zeker bij kwa aard sta.biele systemenrbetreft het dan het opnemen

van retersÈanden e.d. en het vergelijken hiervan met in het geheugen

opgeslagen norm\^/aarden. Niet alle aktiviteiten in de gedragskategorie

bewaking bestaan uit deze operaties. VíeI moet gezegd worden dat het om

een wezenlijk onderdeel van bewaking gaat en daL gezien het percentage

aan bewaking bestede tijd dergelijke situaties frekwent voorkomen. Ook

zijn er verschillen tussen de taaksituaties, bij de stoomwacht centrale I

bijvoorbeeld lijken dergelijke situaties onder nonnale omstandigheden

vaan voor te komen (er verandert weinig in het proces), bij de scheep-

vaartverkeersbegeleiding daarentegen weinig (het verkeersbeeld is kon-

stant wisselend). Bij dÍt a1les gaan \^re er wel van uit dat we te maken

hebben met operators die "volleerd" zijn.
Het is dan ook mogelijk dat we bij een aantal systemen wellicht te maken

hebben gehad met situaties waarin informatie vaak slechts "beperkt"

hoeft te worden verwerkt. Niet bekend is öf en zo )a, welke invloed de-

ze situaties uitoefenen op karakteristieken van het electrocardiogram.

s.4.3 § epelvellrrg -qrIIgr:l!r3!a-9 -!s g 

=el -!3eEzg33r!91iYg3s:

Bij een 10-tal bedrÍjven zijn metingen uitgevoerd met betrekking tot de

taakbelasting van oPerators. In dit verband is bij deze bedrijven de

taakuitvoering geobserveerd en het ECG-signaal geregistreerd. Onderzocht

Ís of deze gegevens kunnen worden opgevat als indikator van de belasting

in stuur- en regeltaken. Daartoe is gekeken welke verschillen zich met

betrekking tot de observatieskores voordoen Èussen taakzwaarteniveaus

binnen één taak. Ook is gekeken of deze differentiatie eveneens mogelijk
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is wanneer ECG-data worden gebruikt. Wat betreft de observatieskores
blijkt uit de analyse binnen taaksituaties dat er bij toenemende taak-
zwaarte sprake is van een zekere toename van de bedieningsaktiviteiten,
interne verschuivingen in de kategorj.e toekomstige effektiviteiÈ en een

overwegend geli-jk blijven van de niet-systeem gebonden aktivitei-ten.
Bij de fysiologische gegevens worden binnen taaksÍtuaties weinig signi-
fikante verschillen aangetroffen. VíeI bestaat de indruk dat er zich be-
paalde verschuivingen in de gegevens voordoen bij stijgend niveau van

taakzwaarte.

De analyses over de gegevens binnen taaksituaties tussen niveaus van

taakzwaarte wijzen erop dat (zowel voor de gedragsgegevens als de fy-
siologische gegevens) het zinvol is dergelijke analyses te herhalen,
maar dan bij een groter aantal waarnemingen per niveau van taakzwaarte.
Hiertoe werden de gegevens van de 10 bedrijven per niveau van taakzwaar-

te samengevoegd. De vervolgens uitgevoerde analyse laat zien dat het
hiervoor geschetste beeld met betrekking tot gedragsgegevens in ver-
scherpte zin terugkeert. Bij stijgend taakzwaarteniveau verschuift het
aksent in de taak duidelijk naar de bedieningsaktiviteiten, de bewaking

kos1c. euen0eel tíjd, maar wordt meer afgewisseld met andere aktiviteiten,
er wordt meer overleg gevoerd, de niet-systeemgebonden aktiviteiten ne-

men af.
Ook bij de ECG-data zien we dat het eerder geschetste beeld weer naar

voren komt. Bepaalde verschuivingen treden in de gegevens op, maar sigt-
nifikante verschillen komen vrijwel niet voor. Vermoed wordt dat er we1

bepaalde effekten zich voordoen bij toenemend niveau van taakz\^raarte,

maar in de regel zí1n deze te k1ein.
De konklusie is dat het mogel$k is om met behulp van observatiegegevens

te differentiëren tussen niveaus van taakzsraarte. Met behulp van de ECG-

gegevens kan een dergelijk onderscheid niet worden gemaakt.

!Íat is nu de beÈekenis van gedrags- en fysiologische metingen zoals ver-
zameld in het onderhavige onderzoek?

Met behulp van de ged.ragsobservaties bleek het mogelijk om inhoudelijke
verschillen tussen taken en LaaksiÈuaties vast te leggen. Duidelijk kon

worden aangetoond welke gevolgen het opklirnrnend niveau van automatise-
rÍng van technische systemen heeft voor het taakuitvoeringsged.rag. De

aksentverschuiving van aktieve regelÍng naar passieve bewaking is in
kaart gebrachÈ. Ook Ís gebleken dat het mogelijk is om veranderingen

van het taakuj-tvoeringsgedrag te onderscheiden ten gevolge van wisse-
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Iingen in het niveau van taakzwaarte.

De hier gevonden relaties zijn evenwel niet zodanig sterk dat het moge-

lijk zou zijn om uitsluitend op basis van observatieskores uitspraken

te doen over het niveau van taakzwaarte. AIs objektief meetinstrument

voor taakzwaarte zijn de gedragsobservaties dus niet geschikt. WeI heb-

ben zij waarde voor het vaststellen van inhoudelijke veranderingen in
de taak. Wat betreft de ECc-gegevens waren de hypothesen gebaseerd op

resultaten van la-boratoriumonderzoekingen, waarin bepaalde ECG-parame-

ters gevoelig bleken te zijn voor verschillen in opgelegde mentale be-

lasting. Veldexperimentele toetsingen van deze hypothesen zi-jn schaars.

Wel is er het een en ander aan onderzoek bekend bij taakuitvoerders die

in min of meer extreme kondities zijn gebracht (parachutisten, duikers

e.d. ).
Uit dit onderzoek kunnen we konkluderen daL het ECG niet differentieert

tussen situaties van verschillende taakzwaarte, zoals door ons in dit

onderzoek gedefinieerd. Alleen in uitzonderlijke sj-Èuaties (piekbelas-

tingen) vrorden de verwachte effekten gevonden. Onder meer norÍnale taak-

omstandigheden is de relatie tussen de opgelegde taak en het ECG kenne-

lijk niet robuust genoeg om zich te handhaven onder de vele verstoren-

de invloeden die nu eenmaal inherent zijn aan de veldsiÈuatie. Met be-

hulp van zeer gedetaÍIleerde analyses kan misschien nog een zwakke re-

iatie tussen taakzwaarte en ECG opgespoord worden. Als een betrekkelijk

snel en eenvoudig te analyseren set van gegevens om uitsPraken te doen

over taakbelasting in dit type veldsituaties, kunnen ECG-data echter

ook in dat geval nÍet worden opgevat. WeltÍcht dlfferentieert het ECG

beter tussen taakzwaartekondlÈies wanneer niet wordt gekeken naar het

niveau van ECG-parameters tiJdens de taakuitvoeringr IIIèèr naar de tijd

d.ie na beëindiging van de taak verloopt, voordat het ECG zijn uitgangs-

niveau weer heeft bereÍkt (de zogenaamde hersteltijd). Een projekt meÈ

een dergelijke vraagstelling is momenteel op het NIPG in uitvoering.
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KONSEKhIENTIES TEN AANZÏEN VAN ONTWERP VAN GEAUTOMA-

TÏSEERDE SYSTEMEN

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de wijze waarop in
de praktijk aan stuur- en regeltaken vorm is gegeven, kan reiden tot
negatieve effekten op de taakuitvoerder. Zowel de inhoud van de taak
als aspekten van de organisatie bleken hierbij van berang te zijn. De

inhoud van de taak bleek in sterke mate bepaald te worden door de tech-
nische eigenschappen van het mens-machÍne-systeem. Vooral de automati-
seringsgraad is hier een belangrijke faktor. Ook een aantal kenmerken

van de organisatie staat onder invloed van eigenschappen van het tech-
nisch systeem, zoals bijvoorbeeld de grootte van de p1oeg, doch hier
is het aantal vrijheidsgraden aanzienlijk groter dan bij de taakinhoud.
Bij een eenmaal opgesteld technisch systeem zullen dus in de taakinhoud
van de operator(s) weinig wijzigingen mogelijk zijn en dit geldt dan

met name voor de manier r^raarop de interaktie (regeling, bewaking) tus-
sen de operator .r, rr"ï technisch systeem verroopt. Aangezien de taak van

de operator in de meeste gevallen voor vrijwel 1008 bestaat uit dit soort
direkt uit de opzet van het technisch systeem voortvloeiende aktiviteiten,
zullen de veranderingen hieri-n alleen kunnen worden gerealiseerd door het
techni-sch systeem op een andere manier te konstrueren. Gezien de hoge

kosten die dit met zich meebrengt, zaL dit in de praktijk bij een bestaand
technisch systeem doorgaans niet haalbaar zijn. wijzigingen in de organi-
satie, zoals bijvoorbeeld de taakverdeling tussen de operators, zullen
in een aantal gevallen wel mogelijk zijn, hoewel ook hier de wijze r^raarop

het technisch systeem is opgezet beperkingen kan opreggen. zo is het bij
een erg gecentraliseerde wijze van informatiepresentatie uit het technisch
systeem moeilijk de verantwoordelijkheid voor de regeling van het tech-
nisch systeem te verdelen over meerdere ploegleden.
Dit betekent dat ter voorkoming van de gekonstateerde negatieve effek-
ten op de taakuitvoerders bij het ontwerp van nieuwe technische syste-
men vanaf het begin systematisch rekening moet worden gehouden met de

eisen die vanuit 'menserijk' oogpunt aan de arbeidssituatie gesteld
kunnen worden.

ïn de huidige situatie is het ontwerpen van mens-machj-ne-systemen een

zaak die binnen ondernemj-ngen plaats vindt aan de hand van voornamelijk
technisch-ekonomische kriteria, waarbij overwegingen met betrekking tot
de aantrekkelijkheid van de toekomstigre taak van de operator in het sy-
steem een relatief geringe rol spelen.
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Bij de tegenwoordige technologische ontwikkelingen heeft dit geleid tot
problematische situaties bij hooggeautomatiseerde systemen onder super-

viserende regeling en bij de bediening van administratieve computersy-

stemen. Het is daarom belangrijk alternaÈieve oplossingen te zoeken voor

de struktuur van deze systemen, zodat de operator een volwaardige taak

te vervullen heeft. In principe bieden de produkten van de moderne tech-

nologie namelijk een grote mate van flexibiliteit, waardoor er in feite
meer alternatieve ontwerpmogelijkheden zijn dan doorgaans in de overwe-

gingen van de ontvrerper worden betrokken.

In het nu volgende zal worden aangesJeven langs welke weg verbetering
van dit soort arbeidssituaties tot stand kan komen. Onderscheid za1

hierbij gemaakt worden r-ussen de benadering bij het ontwerP van een

nieuw technisch systeem en die bij aanpassing van een bestaand systeem.

De beste resultaten zullen verkregen worden indien de eisen ontleend

aan hurnane kriteria preventief, dus bij het ontwery van een nieuw sy-

steem, worden toegepast. De praktijksituatie leert echter dat.technische
{

systemen, zoals die in dit boekje beschreven zijn, in het algemeen een

la1ge levensduqr hebben, zodat vaak slechts, voor zover mogelijk, aan-

passingen aan bestaande systemen gerealiseerd zullen kunnen worden. Bij
zowel het ontwerp van een nieu$r mens-machine-systeem als de aanpassing

van een bestaand systeem zullen enkele konkrete voorbeelden worden 9e-

§Jeven, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Bedacht moet echter

worden dat het hier gaat om algemene richtlijnen die per geval nader

moeten worden ingentld.

6.t OntwerP ni euw mens-machine- syst.eem

Onderscheid kan gemaakt $rorden tussen een benadering, waarbij richtlij-

nen worden gegeven aan technisch opgeleide ontwerpers en één waarbij

uitgegaan wordt van een multidiscíplinair ontwerpteam, vlaarin zowel

technische en ekonomische aIs ergonomische en arbeids- en organisatie-
psychologische kríteria kunnen worden ingebracht. Bij voorkeur zou er

ook een irÍcreng moeten zijn van de uiteindelijke gebruikers, zeker wan-

neer deze ervaring hebben met de bediening van soortgelijke Èechnische

systemen ats het te ontwerpen systeem. Het is vanzelfsprekend dat het

funktioneren in een multidisciplinair ontwerpteam hoge eisen stelt aan

de deelnemers, doch een dergelijke benadering garandeert het best dat

de uit verschillende invalshoeken afkomstige kriteria voldoende op eI-

kaar worden afgestemd. Technisch systeem, taak en organisatie moeten
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als een samenhangend geheel worden ontworpen, zodanig dat het technisch
ontwerp ruimte laat voor een zinvolle taakinhoud en een flexibele taak-
verdeling en een zekere autonomie voor de ploeg mogelijk maakt. Een d.er-
gerijk ontwerpproces verloopt J-n een aantal fasen die in figuur 6.1 in
schematische vorm zijn weergegeven. lrleliswaar is het ontwerp van elk
mens-machine-systeem een eenmallg proces, doch de fasen die hier worden

onderscheiden, kr:nnen in elke situatie worden onderscheiden. In iedere
fase zal een aantal arternatieven moeten worden opgesteld, die dan sy-
stematisch op verschillende kriteria moeten worden vergeleken. Hierbij
zullen de alternatieven die in latere fasen worden ontwikketd mede be-
paald worden door de keuzen die in eerdere fasen zijn gemaakt. Gesigna-
leerde problemen in latere fasen zullen daarom soms moeten leiden tot
veralderingen in eerdere fasen van het ontwerp. Achtereenvolgens zulIen
deze vijf fasen in het ontwerpproces besproken r^rorden, voorzien van en-

kele voorbeelden ontl-eend aan zowel hooggeautomatiseerde procesbeheer-

singssystemen als aan administratieve computersystemen.

Figuur 6.1 Ontwerpschema nieuw mens-machine-

talen te vemllen
door het technlsch
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Het begin van alle ontwerpprocessen wordt gevormd door het formuleren

van de doelstel-lingen van het te ontwerpen mens-machine-systeem.

Deze doeleinden zijn de uitgangspunten voor het aangeven van de afzon-

derlijke taken welke door het systeem verricht moeten worden (funktio-

neel). Het aangeven van relaties en overlappingen tussen systeemtaken

(struktureel) vormt het laatste onderdeel van deze eerste fase in het

ontwerpproces, waarin de architektuur van het systeem wordt vastgelegd.

Voor grote systemen kan dit betekenen, dat reeds in deze eerste fase

het besluit wordt genomen om deelsystemen al dan niet centraal te rege-

1en, hetgeen in de volgende fasen bijvoorbeeld konsekwenties kan hebben

voor het aantal te kiezen regelkamers. Vanuit de menselijke taakuitvoer-

der geredeneerd zou vermeden moeten worden deelsystemen zodanig te cen-

traliseren dat een enkele operator ten opzichte van zijn kollega's in

de ploeg een sterk geisoleerde funktie krijgt.

VoorbeeLd fase 1

Het belan€J van deze eerste fase voor de inhoud van de taak van de ope-

rator en aspekten van de organisatie is afhankelijk van het tlpe te ont-

ï/expen mens-machine-systeem. Bij verkeers- en transportsystemen bijvoor-

beeld hebben beslissingen over de architektuur verstrekkende gevolgen

op dit punt. Bij administratieve computersystemen daarentegen heeft

deze eerste fase een relatief gering gewicht in vergelijking met beslis-

singen die later in fase 2 en 3 worden genomen. In het onderstaande wor-

den deze verschillen voor beide soorten mens-machine-systemen aan de

hand van konkrete taaksituaties nader uitgewerkt.

Het ontwerp van een luchtverkeersbegeleidingssysteem is niet los te

denken van procedures, dte op grond van internationale afspraken tot

stand zijn gekomen en r^/aaraan het luchtverkeer zich tijdens vluchten

heeft te houden. Het f,ormuleren van de doelstellingen van het luchtver-

keersbegeleidingssysteem komt neer op het vaststellen van de kapaciteit

van het systeem in Èermen van hoeveelheid te verwerken vluchten per

eenheid van tijd, rekening houdend met deze procedures. Zo valt de 9e-

bruikelijke scheiding tussen een luchtwegkontrolesysteem (voor het ver-

keer tussen de luchthavens) en een naderingskontrolesysteem bij elke

luchthaven onder de internationaal gemaakte afspraken en kan daarom bij

het ontwerp als een gegeven worden beschouwd. Op dit punt zijn geen aI-

ternatieven voorhanden, zodat ö,e funktionele systeemtaken hiermee zijn
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vastgelegd (funktioneel: "r,velk onderdeel van het mens-machine-systeem

doet wat"). De keuze ten aanzien van het onderscheiden van gtrukturele
systeemtaken geeft wel mogelijkheden voor alternatieve oplossingen
(struktureel: "hoe doet elk onderdeel van het mens-machine-systeem het
en hoe werken de onderdelen samen"). Van deze alternatieven zal een

voorbeeld worden gegeven.

De overdracht van het binnenkomend vliegverkeer uit het luchtwegkontrole-
sysÈeem naar het naderingskontrolesysteem geschiedt nieÈ rechtstreeks,
doch verloopt in de regel via een al dan niet kort verblijf van dit ver-
keer j-n een zogenaamd 'wachtgebied'. De keuze van het aantal mogetijke
wachtgebj-eden wordt in de eersÈe fase van het ontwerp genomen en heeft
verstrekkende gevolgen voor de taak van de verkeersleiders. Te weinig
wachtgebieden leidt tot koördinatieproblemen bij het plaatsen van de

vliegtuigen uit de luchtwegen in de wachtgebieden, aangezien deze vlieg-
tuigen vanuit een aantal verschillende luchtwegen - dus ook vliegrich-
tj-ngen - tegelijkertijd worden aangeboden. Dit punt krÍjgt een extra
zwaar gewicht vanv/ege de toename in de loop der jaren van het aantal
vluchten dat zich op deze wijze aandient.
Te veel wachtgebieden, bijvoorbeeld een aantal dat even groot is als
het aantal gekontroleerde luchtwegen, Ieidt tot een soortgelijk koör-
dinatieprobleem aan de kant van de overdracht van de vliegtuigren uit de

wachtgebieden naar de naderingsverkeersleider. Deze zal de vliegtuigen
achtereenvolgens uit de wachtgebieden overnemen om ze vervolgens naar

een vast punt voor de landingsbaan te dirigeren. Naarmate het aantal
wachtgebieden groter is, wordt het koördinaÈieprobleem hier evenredig
groter. Een beslissing over het aantal wachtgebieden dient genomen te
worden op basis van een vergelijking van een aantal alternatieve oplos-
singen, rekening houdend met o.a. de koördinatiebelasting van de ver-
schillende operators.
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het vastleggen van de ar-
chitektuur vëu.r het luchtverkeersbegeleidingssysteem in termen van bij-
voorbeeld het aantal wachtgebieden gevolgen heeft voor de wijze ï^raaïop

de koördinatie tussen vliegtuigen en verkeersleiders en verkeersleiders
onderling zal plaats vinden en daarmee bijvoorbeeld ook voor het aantal
verkeersleiders dat binnen het mens-machine-systeem werkzaam zal zí1n.
Ook op organisatorisch terrein - "welke verantwoordelijkheden voor wel-
ke vluchten zullen bij wie liggen?" - werken beslissingen tijdens deze

fase genomen verder in het ontwerpproces door.
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Bij de groep arlministratieve computersystemen heeft deze eerste fase

een relatief minder groot gewicht. Het formuleren van de doelstellingen

zal voornamelijk betrekkj-ng hebben op de verwerkingskapaciteit van het

integrale systeem. Daaruit vloeit vrijwel direkt voort in welke vorm

het computersysteem zal worden oPgebouhld, welke computer i.c. centrale

verwerkingseenheid zal worden aangeschaft en welke randapparatuur hier-

aan zal worden gekoppeld, doch hieruit zijn nog niet rechtstreeks ge-

volgen af te leiden voor de taakinhoud van de console-operator. Ook as-

pekten van de organisaÈie, bijvoorbeeld in termen van geÍsoleerdheid

van de operator ten opzichte van mede-operators, krijgen in deze eerste

fase nog niet hun definitieve beslag. Zoals uit de volgende paragraaf

zal btijken is de keuze van de besturings-software en -hardware, \^Iaar-

over in fase 2 en 3 beslissingen worden genomen, van veel groter belang

voor deze asPekten.

Ie:: -? i -P9 -:!rEElesr -vel-!9! -pgl:-seslrlg: 1r:!geg

Voor de uiteindelijke taakinhoud van de operator(s) is dit' een zeer be-

Iangrijke fase, omdat hier de automatiseringsgraad vanuit de taak ge-

zien grotendeels wordt vastgelegd.

In dit stadium moet ervoor gezorgd worden dat een zinvol samenhangend

geheel van bediehingshandelingen aan de operator(s) wordt toege\^Iezen.

Dlt kan betekenen dat bepaalde taken die men op grond van overl^,egingen,

gebaseerd op verschillen in vaardigheden tussen mensen en machin€sr zou

willen automatÍseren, toch aan de mens worden overgelaten. Ulteraard

kunnen andere overwegingen (kostenr beheersing produktieproces' veilig-

heid e.d.) zich hier viteer tegen verzetten. Het uitgangspunt op grond van

de resultaten van dit onderzoek moet echter zijn dat zowel te ver auto-

matiseren als het overlaten aan de oPerator van te veel routinehande-

lingen zonder dat dit leidt tot een effektieve beheersing van het sy-

steem, ongehlenst zL)n.

VoorbeeLd fase 2

Het ontwerp van een elektriciteitscentrale is een duidelijk voorbeeld

van een ontwerpproces, waarbij de beslissingen die in fase 2 genomen

worden verstrekkende gevolgen hebben voor de taak van de operator en

de effekten die de operator daarvan ondervindt'

De eisen die gesteld worden aan het elektriciteitsproduktieproces en

de karakterisÈieken van de produktiekomponenten leiden ertoe dat bij
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de verdeling van de te verrichten taken over mensen en machines bij de-

ze systemen het overgrote deel van de besturingsaktiviteiten toegewezen

wordt aan de automaat.

Voor de operators leidt deze keuze tot een taaksituatie, waarin een zeer
geringe hoeveelheid tijd besteed wordt aan bediening, meer tijd aan be-
waking en een eveneens aanzienlijke hoeveelheid tijd geen zinvolle akti-
viteit voorhanden is. Met name tijdens stationair bedrijf wacht de pa-
neeloperator slechts af of er zich storingen voordoen. Overige zinvolle
aktiviteiten zijn er dan niet voorhanden. Grotere storingen doen zich
zeer zeJ-den voori de kennis die de operator over het systeem heeft, kan

hij slechts zelden toepassen. Onder deze omstandigheden is er geen spra-
ke van een als bevredigend ervaren arbeidssituatie.
Voor het opstellen van een alternatieve taakverdelingsoplossing kunnen

in principe twee u/egen bewandeld worden. Gekozen zou krmnen worden om

eerder, dat wil zeggen bij bestaande elektriciteitscentrales, aan de

automaat toeger^rezen taken Íreer te plaatsen in het takenpakket van de

operator. Een tweed.e mogelijkheid behelst het toevoegen van nieur^re Èa-

ken aan het takenpakket van de operator, waarbij gebruik gemaakt wordt

van moderne technologische mogeU.jkheden.

De'terugschroefprocessenr, vervat in eerstgenoemde mogelijkheid, wor-
den bemoeilijkt door het feit dat de hoge graad van automatisering van

moderne elektriciteitscentrales een bijna perfekt funktioneren van deze

installaties heeft mogelijk gemaakt. Terugdraaien van de automatisering
zal volgens deskundigren leiden tot een vermindering van de huidige per-
fektie in het funktioneren. Niettemin zullen hi-ervoor onzes inziens toch

meer systematisch dan tot nu toe het geval is geweest, de mogelijkheden

moeten worden nagegaan. Van belang is hierbij dat de regelinq van moder-

ne elektriciteiÈscentrales vanuit een produktietechnisch oogpunt aIs een

ideaal wordt gezien, r^raarnaar ook bij andere procesbeheersingssystemen

gestreeft zou moeten worden. Het weinig ideale karakter dat de arbeids-
situatie hierdoor krijgt, zal op een meer uitgesproken wijze betrokken

moeten worden in de overwegingen bij het ontwerpen van deze systemen.

Wat betreft de tweede mogelijkheid, het aanbieden van nieuwe taken aan

de operaÈor, moet onderscheid worden gemaakt tussen additionele taken

die vanuit hogere niveaus van de organisatie aan de operator worden toe-
bedeeld (wordt onder fase 3 besproken) en direkt aan het technisch sy-
steem gebonden taken. Wat deze laatste betreft moet het uitgangspunt

voor een oplossing zijn dat aan de operatoï geen als zinloos ervaren

taken vrorden toebedeeld. Datalogging, het uitprinten van meterstanden,
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storingen en procesinformatie kunnen door de procescomputer verzorgd

worden. De operator kan van deze meer of minder uitgebreide bedrijfs-
gegevens gebruik maken om zich een beter beeld te vormen van het verloop

van de toestand van de verschillende onderdelen en van de totale instal-
latie.
De hieruit opgedane overzichtskennis zou aangelrrend kunnen worden om in
bedienende zin de taak van de operator uit te strekken tot een optima-

Iisering van de onderlinge afstemming van keteloutput, turbine-output
en generatorinstelling.
Bij aanwezigheid van een met voldoende software toegeruste procescom-

puter kan gezorgd worden voor mogelijkheden voor de operator om j-n een

simulatiesituatie (bijvoorbeeld een parallel lopend real-time mathema-

tisch model van het systeem) zijn optimaliseringsvoorsPellingen in eer-

ste instantie te toetsen. De simulatiemogelijkheid zou bovendien aange-

wend kunnen worden om storingssituaties na te bootsen en het effekt van

specifieke ingrepen hierin te bezien. Voor het op peil houden van een

- voldoende - regelvaardigheid bÍedt de simulatie tevens mogelijkheden.

Ook het karakter van de bewakingsaktiviteiten kan door optimaliserings-

mogelijkheden in gunstige zin omgebogen worden. Immers de operator zaL

van de optimalÍsering a1leen dan gebruik maken lrranneer hij vanuit de

bewakingsaktiviteiten beoordeeld heeft of de in detail gegeven systeem-

toestand ruimte voor dergelijke akties biedt.

Een van de knelpunten, zo blijkÈ uit dit onderzoekr III€E betrekking tot

de besturing van administratieve en wetenschappelijke computersystemen

betreft het routinematige karakter van de taak. Voor de verwerking van

de programma's dient de operator vaak kort achÈer elkaar standaardbood-

schappen in het systeem in te voeren. Met deze boodschappen worden bij-

voorbeeld programma's gestart en wordt de uitvoer van een bepaald pro-

grarnma aan een specifieke randapparatuur-eenheid toegewezen.

Het hoge aantal van deze routínehandelingen wordt door de operator zeker

niet posiÈief gewaardeerd, tevens ervaart de operator een gebrek aan va-

rÍatie in zijn taak.

Bij de computersystemen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen mo-

gelijkheden om met betrekking tot dit bedieningsaspekt een andere ver-

deling van taken over mensen en machine tot stand te brengen. Ontwikke-

lingen op het gebied van besturings-software en -hardware maken het mo-

gelijk dat veel van het routinematige bedieningswerk wordt verlegd van

de operator naar de computer. De frekwente standaardinvoer van bijvoor-
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beeld start en/of allokatie van programrnars wordt dan door het bestu-

ringssysteem verzorgd.

Enerzijds wordt hierdoor een deel van de taakaktiviteiten die als rela-
tief ongunstig beoordeel-d worden uit het pakket van door de operator te
verrichten taken gebracht. Anderzijds ontstaat hierdoor wel meer (tijds-)
ruimte in de taak van de operator. Het is uiteraard van groot belang

hieraan een invulling te geven die door de operators ook op de langere

termijn als zinvol ervaren wordt. Gedacht kan dan vrorden aan een systeem-

opzet, waarin voor de operator meer mogelijkheden bestaan om de beschik-

bare verwerkings- en geheugenruimte optimaal te benutten. Bepaalde pro-
grammats moeten in een vaste opeenvolging worden verwerkt, doch voor an-

dere delen van het programmapakket geldt een zekere vrijheid in de keu-

ze van het verwerki-ngsmoment. Het plannen en uitvoeren van deze inde-

Iing kan een element zijn wat positief bijdraagt aan het gevoel het sy-

steem onder kontrole te hebben.

Ie:g-3 :-!9 - 9p99r- glLe!'-::-ve!-!9!-gsl::!19!a-19:9Yq!999

In deze fase wordt qespecificeerd wat de uiteindelÍjke taakinhoud van

de operator zaL zí3n. Gegeven de taaktoewijzing aan de operator(s), die

in fase 2 heeft plaatsgevonden, worden nu de taken verdeeld tussen de

operators en wordt bepaald of de taak, c.q. taken zullen worden uitge-
breid met niet direkt aan het technisch systeem gebonden aktiviteiten
(planning, werkvoorbereiding, onderhoud e.d.). Ook worden de bevoegdhe-

den (mate van zelfstandigheid) voor de individuele operator, c.q. de

ploeg operators ten opzichte van hogere niveaus in de organisatie vast-
gelegd. In deze fase moet er ook voor gezorgd worden dat de taakverde-

ling tussen de operators zodanig is dat een zekere mate van onderlinge

samenwerking benodigd is, bÍj voorkeur zonder dat een strakke hiërarchie

binnen de ploeg vereist is. Eerder genomen onÈwerpbeslissingen (bijvoor-

beetd de maÈe van centralisatie) werken hier door.

In deze fase moet gestreefd worden naar een maximaal horizontaal team-

verband binnen de ploeg, terwijl de autonomie van de ploeg ten opzichte

van hogere niveaus in de organisatie zo groot mogelijk moet zijn, zeket

wat betreft de direkt aan het technisch systeem gebonden aktiviteiten
(systeembesturing). Eventueel moeten de opleiding en training van de

operators hierop worden afgestemd.

In deze fase wordt ook de vormgeving van heÈ interface bepaald. De Ín-

formatiepresentaÈie en bedieningsmogelijkheden moeten uiteraard voldoen
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aan ergonomische kriteria. Hiernaast kan het gewenst zijn de wijze van

informatiepresentatie aan te passen aan het gekozen samenwerkingsver-

band binnen de ploeg (centralisatie vs decentralisatie van informatie-
presentatie en bediening).

Voorbeeld 1, fase 3

Over het totaal der onderzochte taken werd geen effekt van taakroulatie
op aspekten van arbeidstevredenheid aangetroffen. Echter binnen de groep

der onderzochÈe elektriciteitscentrales werd taakroulatie weI positief
gewaardeerd. Zeker wanneer systeembesturingsaktiviteiten in niet te ho-
ge mate beslag leggen op de operator lijkt het nuttig het toepassen van

taakroulatie te blijven overwegen.

Bij de voorbeelden van fase 2 is de optimalisering van het systeem door

d.e operator genoemd. Deze aktiviteiten kunnen in organisatorisch opzicht
uiteraard op verschillende wijze vorm gegeven worden. De ervaring van

dit onderzoek leerde dat bij diverse systemen op cruciale momenten de

regeling van heÈ systeem door de hogere niveaus in de organisati-e werd

overgenomen. Anders dan onder toezicht van de direkte superieuren kan

gekozen r,{orden voor een vorm waarin de t,aakuitvoerder(s) in hoge mate

zelfstandig de simulatie- en optimaliseringsaktiviteiten kunnen uitvoe-
ren. Verder zouden deze akties door bijvoorbeeld een tweetal operators
uitgevoerd kunnen worden, vraarvan er een de gang van zaken in het sy-

steem a1s geheel nauwlettend in de gaten houdt.

Een punt wat eveneens in de gaten gehouden dient te wordenr is dat er
voor de uitvoering van optimaliseringsakties behoefte kan ontstaan aan

enerzijds - oproepbare - detailinformatie en anderzijds gemakkelijk be-

reikbare overzichtsinformatie .

Beeldschermen door middel waarvan de operator de gewenste overzichts-
of detailinformatie kan oproepen, kunnen hierbij een belangrijke rol
spelen. Dat hÍerbij ergnomische kriteria gehanteerd dienen te worden,

spreekt vanzelf.

Voorbeeld 2, fose 3

De situatie bij de computersystemen j-s meestal zodanig dat de console-

operator weinig of geen inbreng kan hebben bij heÈ oplossen en verhel-
pen van storingen, daar dit door gespecialiseerde onderhoudswerkers ge-

beurt. Een belangrijk punt zou dan ook kunnen zijn dat de computer de

console-operator van meer informatie voorziet over de aard en de loka-
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tie van bepaalde storingen. De huidige si-tuatie waarin of een computer-

technikus of een programmeur dergelijke zaken verder afhandelÈ, kan dat

- gedeeltelijk - vervangen worden door een aktieve storingsverhelpende

inbreng van d.e operator.
Víel is hiervoor meer kennis nodig over de feitelijke achtergronden en

werking van het systeem. Aan dit punt zou dan ook in de training en op-

leiding meer aandacht moeten worden geschonken.

Het bovenstaande zou ertoe kunnen bijdragen dat de operator in sterkere
mate het gevoel heeft het systeem ook feitelijk in de hand te hebben.

I 1 99-1 i -91!p-EE9r-rlg -rllggree I -991q:pglrt9 ::y:!99s
De verschillende in de vorige fase opgestelde specifikaties zullen nu

geintegreerd moeten worden 1n een totaalontwerp. Dit zal doorgaans ge-

paard gaan met wijzigingen in de specifikaties, teneinde de onderlinge
afstemming te bevorderen. Het gevaar bestaat hier dat deze wijzigingen
te eenzi-jdig in de taak- en organÍsatiespecifikaties worden aangebracht,

omdat de kriteria op grond r^,aarvan deze specifikaties zijn opgesteld

meestal minder 'hard' te maken zijn dan bijvoorbeeld kostenoverwegingen

of kriteria van produktietechnische aard. Een tweede reden hiervoor kan

zijn dat aspekten van de taakinhoud en organisatie vaak als gemakkelij-

ker 'veranderbaar' worden gezien dan technische aspekten. Bij deze ont-
werpfase zal echter maximaal gebruik moeten worden gemaakt van de flexi-
biliteit die de moderne technologie de konstrukteur biedt.
Om deze reden is het tijdens de uiteindelijke realisering van het inte-
grale mens-machine-systeem van belang zich bewust te zijn van eventuele

alternatieve oplossingen. Een te starre oplossing brengt het gevaar rnet

zich mee dat gewensÈe wijzigingen of aanpassingen laÈer niet meer zijn
te realíseren.

Ie:e-1: -Ev4!3lre-yer-!e!-erlverp
De evaluatie vormt een essentieel onderdeel van het ontwerpproces, om-

dat dan wordt nagegaan of het systeem voldoet aan de oorspronkelijk ge-

formuleerde doelstellingen. Tevens dienÈ bij de evaluatie te worden na-

gegaan of de allokatie van taken tussen de operator en de automaat een

juiste keuze is geweest, of misschien nog bijstelling behoeft. Tenslot-
te dient te worden nagegaan of de gekozen organi-satiestruktuur funktio-
neert op de wíjze die het onLwerpteam zich had voorgesteld.

De feitelijke evaluatieperiode wordt in de praktijk over het algemeen
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voorafgegaan door een zogenaamde shador^r-periode. Tijdens deze periode

vindt de feitelijke opbouw van het systeem plaats, waarbij deelsystemen

in eerste instantie los van elkaar op de juiste werking worden getest.
Ook de eerste voorzichtige integrale systeembeproeving kan men hier nogr

toe rekenen. Een dergelijke shadow-periode geeft in pri-ncipe optimale

mogelijkheden om op kleine schaal te simuleren en mogelijke konceptuele

fouten in het systeem in een relatief vroeg stadium aan de weet te ko-

men. Voor de uiteindelijke - meestal landurige - evaluaÈieperiode be-

gint, kan het ontwerpÈeam van de verkregen informatie dankbaar gebruik

maken om r^/aar mogelijk aanpassj-ngen te maken.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is het niet mogelijk in zijn algemeen-

heid een gedetailleerd recept te geven voor de inhoud van het ontwerp-

proces. Het belangrijkste is dat per geval gestreefd wordt naar een op-

zet van het ontwerpproces, zoals hierboven is aangegeven. Met name ont-
breekt momenteel in vrijwel alle ont\^rerpen van technische systemen een

expliciete Ínbreng vanuit de invalshoek van de taak en de organisatie.
Ook is het opvallend dat zelden of nooit binnen een bedrijf systematisch

gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van de operators die bij een

oudere, meestal minder hooggeautomatiseerde, versie van het nieuw te

ontrnerpen systeem werken. Men laat dit vaak achterwege onder het moÈto

d.at men de arbeidsrust niet wil verstoren ("wie gaat bij het nieuwe sy-

steem werken en wie niet?"). Men vergeet hierbij dat op deze wijze een

onschatbare hoeveelhetd ervaring onbenut bIiJft, terwijl het systema-

tisch laten meedenken van de operators over de opzet van een nieuw sy-

steem een mogelijkheid is de lange perioden van leegloop oP zinvolle
wijze op te vullen.

6,2 Aanpassing bestaand sYsteem

Het verhelpen van problemen welke bij stuur- en regeltaken voor de taak-

uitvoerder kunnen optreden, vereist een grondige kennis v.u1 het betref-
fende mens-machine-systeem. Het za1 bij bestaande systemen dan ook nood-

zakelijk zijn om te evaluer€rrr rrr€t name ten aanzien van de inhoud van

de taak van de operator en aspekten van de organisatie waar de taak is

ingepast. Een dergelijke evaluatie (zoals in feite bij dit onderzoek is
gebeurd) kan problemen aantonen die terug te voeren zijn op het in de

ontwerpfase van het systeem onvoldoende rekening houden met menselijke

kriteria.
Eerder werd reeds aangegeven dat met name de fase waarin taken verdeeld
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worden tussen het technisch systeem en de operator(s) hier van cruciaal
belang is.
Indien men iets aan de gesignaleerde problemen wil doen, zijn twee pun-

ten van belang:

Het technisch systeem ligt grotendeels vast, zodat aan de taakver-
deling tussen mensen en machj-nes, c.q. de wijze van regeling weinig
veranderd kan worden. VíeI zijn ergonomische aanpassingen aan het
interface en veranderingen in de software vaak nog mogelijk.
Er is een bestaande populatie operators met een referentiekader
gebaseerd op de huidige situatie en met bepaalde verwachtingen en

verlangens ten aanzien van wijzigingen hierin. Dit betekent dat
veranderingen slechts plaats kunnen vinden in overleg met de ope-

rators, waarbij zoveel mogelijk aktieve participatie van die kant
gewenst is. Hieruit volgt d.at aanpassing van bestaande systemen

veel- meer het karakter van een veranderingsproces zal hebben, dan

het simpelweg van bovenaf aanbrengen van een aantal wijzigingen in
het mens -machine-systeem.

Op grond van de resultaten van dit onderzoek is in ieder geval duidelijk
dat allereerst arbeidssituaties bij hooggeautomatiseerde systemen en bij
computersystemen voor dit soort veranderingsprojekten in aanmerking zul-
Ien komen. Beide soorten systemen vragen specifieke oplossingen voor de

problemen die een verschi-lIend karakter dragen. Ook hier geldt dat elke
aanpassing van een bestaand mens-machine-systeem een eenmalig proces is,
waarbij niettemin een aantal invalshoeken aangegeven kunnen worden die
mogelijkheden bieden om een aantal problemen op te lossen.

Mogelijke invalshoeken voor verandering zijn:

Verbetering fysieke arbeidsomstandigheden; verlichting, Iawaai,
klimaat, e.d..
Verbetering ergonomische kondities: Iay-out van de werkplek en het
paneel, bijvoorbeeld ten aanzien van informatiepresentatie en be-

diening aI dan niet in samenhang met eventuele organisatorische
veranderingen (bijvoorbeeld verandering onderlinge taakverdeling) .

Verandering taakinhoud en taakverdeling; veranderingen in de taak-
inhoud zullen wat betreft de systeemgebonden aktiviteiten nau\.re-

lijks mogelijk zi1n. tíel zijn hier nog beperkte mogelijkheden om de

tijdsverdeling van de operator(s) aan te passen, met dien verstande

dat meer zinvol-Ie bedieningsaktiviteiten aan de operator(s) worden
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toebedeeld. Daarnaast is ultbreLdlng van de taak vaak rcgeliJk met

aktlviteiten als plannlng, werkvoorbereiding en eventueel onderhoud.

IIet aanbrengen van veranderÍngen zal hier het karakter kunnen heb-

ben van een werkstrukturerlngsproces, waarbiJ wordt grestreefd naar

taaJcverbredÍng of -verriJk1ng. Wat betreft de taakverdelLng kan ge-

dacht worden aan taakroulatle, aan het verbeteren van de rcgeJ-iJk-

heden tot sa"menwerkÍng en a6ur het verminderen van het aantal hiër-
archlsche niveaus binnen de ploeg.

- Verandering in de relatie van de ploeg met hogere niveaus in de

organisatier wanneer de problemen llggen in te weinig autonomie

bij de taakuitvoering, darr ls een mogeliJkheid het delegeren van

taken en bevoegdheden van hogere niveaus in de organisatie naar

het nlveau van de ploeg, waardoor deze als geheel meer autonoom

kan funktioneren. Eventueel zal hiervoor additionele tralning voor

de operators benodigd ziJn.
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7. SAMENVATTING EN PERSPEKTTEF

7.t Samenvatting

In het voorgaande is aandacht besteed aan de invloed die technologische

ontwikkelingen, aangedui-d als 'automatisering' hebben gehad op de aard

en daardoor ook op de kwaliteit van de menselijke arbeid in industriéIe
procesbeheersingssystemen en administratieve computersystemen.

Uitgangspunt was dat weinig bekend is over de effekten in termen van

arbeidstevredenheid, gezondheid e.d. van het werken in deze arbeidssi-
tuaties op de mensen die dit soort geautomatiseerde technische systemen

vanuit een centraal punt moeten sturen en regelen (zogenaarnde stuur- en

regeltaken). Enkele studies uit het begin van de jaren zestig geven een

relatief gunstig beeld van het werk in dit soort arbeidssituatiesr veï-
geleken met oudere, minder geautomatiseerde technische systemen en met

de gemechaniseerde industrie. De effekten van meer recente technologische

ontwikkelingen die hebben geresulteerd in komplexe, grootschalige mens-

machine-systemen met een zeer hoog niveau van automatisering, zijn ech-

ter nog niet systematisch onderzocht.

In een vergelijkend onderzoek zijn 24 mens-machine-systemen met verschil-
lende graden van automatisering en komplexiteit-in verschillende bedrij-
ven (chemische procesindustrie, elektriclteitscentralesr transportsyste-

men, adninistratieve computersystemen e.d. ) onderzocht. De s1egevensver-

zameling had betrekking op kenmerken van de technische systemen, de or-
ganisaties en de individuele taken. Er werden gedragsobservaties ver-
richt, interviews gehouden met 223 Laakuitvoerders over arbeidstevreden-

heid en subjektief welbevinden en ziekteverzuimgegevens werden verzameld.

op deze wijze j-s een beeld verkregen van het menselijk funktioneren in
verschillende tlpen technische systemen, op grond l^Iaarvan uitspraken

kunnen worden gedaan over de gevolgen vEuÍI verschillen tussen technische

systemen (bijvoorbeeld een hoge of een lage automatiseringsgraad) voor

de werksituatie van de onderzochte werknemers.

Het totaalbeeld dat uit de resultaten naar voren komt is als vo1gt.

De taakverdeling tussen mens en machine bij procesbeheersingssystemen

is vanuit heÈ oogpunt van menselijke mogelijkheden en behoeften ongun-

stiger bij hogere niveaus van auÈomatisering. Het knelpunt bij deze ar-
beidssituaties wordt níe|. zozeer gevormd door de fysieke belasting of
arbeidsomstandigheden (hoewel ook op dit punt vaak nog we1 verbeteringen

mogelijk zijn), maar door de taakinhoud en de wL)ze waarop de taak is
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ingepast in de organisatie. Een belangrijk punt is hier het probleem

dat de steeds verdergaande automatisering leidt tot een uitholling van

de menselijke arbeidstaak. In vergevorderde stadia van automatisering
is de taak van de mens vaak beperkt tot het eenmalig inschakelen van

het technisch systeem en vervolgens het passief op afstand bewaken (wach-

ten op alarmsignalen) van het technisch systeem. Op deze wijze wordt
slechts zeer incidenteel een beroep gedaan op de kapaciteiten van de

taakuitvoerder en ontbreken gedurende de meeste tijd mogelijkheden voor
het verrichten van zinvolle arbeid.
De operator is onvoldoende bij het funktioneren van het systeem betrok-
ken, waardoor hij in een aantal gevallen het gevoel mist het systeem on-

der kontrole te hebben. Ook voelt hij zich minder zeker r^/anneer hij door

bedieningshandelingen de werking van het systeem wil beinvloeden. Dit
leidt ertoe dat de operator niet het gevoel heeft een zinvolle bijdrage
te leveren aan het produkLieproces, doch slechts als 'bewaker' onregel-

matigheden in het funktioneren moet afwachten en oplossen.

Vanuit de organisatie gezien lijken er mogelijkheden te zijn deze pro-
blemen, althans voor een deeI, te ondervangen. Immers bij hogere niveaus

van automati.sering en grootschaligheid worden de ploegen groteï, zoda1c

een zekeïe mate van arbeidstevredenheid aan het groepsfunktioneren ont-
leend zou kunnen worden.

over de samenwerking binnen de ploeg is men over het algemeen inderdaad

meer tevreden in de hoger geautomatiseerde systemen. Tegelijkertijd
Èreedt er echter een verlies op aan autonomie van de individuele taak-
uitvoerder: bij lager geautomatiseerde systemen funktioneert de operator

doorgaans zelfstandiger dan bij hoger geautomatiseerde systemen, h/aar

vanuit de hogere hiërarchische niveaus regelmatig in de regeling van het

systeem wordt ingegrepen. Dit gebeurt vooral bij bijzondere situaties,
zoals storingenr op- en afregelen e.d., dus juist die situaties waarin

de operator in tegenstelling tot bij normaal bedrijf, juist wel enige

bevrediging zou kunnen vinden in zijn taakuitoefening.
Een apart probleem vormen de arbeidssituaties bij de administratieve
cor4putersystemen., Hier heeft de operator vrelisvraar niet te klagen over

gebrek aan aktiviteit, doch het zeer routinematige karakter van de werk-

zaamheden die volgens strakke procedures moeten worden uitgevoerd, wordt

negatief door de taakuitrzoerders ervaren. Hier komt bij dat de operator

het feitelijk funktioneren van het systeem nauwelijks kan beÍnvloeden en

ook de kennis mist om dit funktioneren op meer dan oppervlakkigt niveau
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te begrijpen. Ook hier wordt het funktioneren i-n teamverband weliswaar

positief ervaren, doch is er tevens het probleem dat de operator het ge-

voel heeft onvoldoende zelfstandig te funktioneren ten opzichte van ho-

gere niveaus in de organisatie.
Bovengenoemde problemen, zowel bij de hooggeautomatiseerde procesbeheer-

singssystemen als bÍj de computersystemen, komen zeer duidelijk tot ui-

ting in de skores op de arbeidstevredenheid en in ieÈs mindere mate ook

in de resultaten met betrekking tot het subjektief welbevinden en de er-

varen gezondheid. BÍj het ziekteverzuim komt heel duidelijk een frekwent

verzuim bij de hooggeautomatiseerde systemen en de computersystemen naar

voren, hetgeen in overeenstenuning is met de negatieve beoordeling van

dit soort werksituaties door de werknemers.

7-2 Konsekwenties voor ontwerp

Eén van de redenen om dit onderzoek uit te voeren was dat overwegingen

met betrekking tot de vormgeving en de organisatie van de menselijke ar-

beid in veel gevallen een te geringe rof spelen bij het ontwerpen van

geautomatiseerde technische systemen. Dit leidt ertoe dat de taak van de

operator (s) in een systeem in een aantal gevallen niet meer is dan een

vrij willekeurige verzameling (deel)Èaken, die om technische en,/of eko-

nomische redenen niet geautomatiseerd konden vrorden.

Uiteraard hebben hier dan wel overwegingen een ro1 gespeeld met betrek-

king tot de uityoerbaarheid van deze taken door de taakuitvoerder (hoe-

wel vaak ook nog niet voldoende) r rnèèr dit leidt nog niet tot een taak-

struktuur die door de operator als zinvol wordt ervaren en ook op lange-

re termijn bevredigend is en motiverend voor een goede taakuitoefening.

Deze laatste aspekten moeÈen echter wel als uitermate belangrijk worden

gezien, allereerst op grond van humane Overwegi-n§Jen, maar zeker ook om-

dat een verslechterde taakuitvoering van de operator door gebrek aan

satisfaktie en motivatie ernstige gevolgen kan hebben voor het systeem

en (in een aantal gevallen) ook de omgeving van het systeem. Ondanks de

verdergaande automatisering is de taak van de operator namelijk van cru-

ciaal belang in de meeste geautomatiseerde systemen. iZijn taak is het om

plotseling optredende storingen in het funktioneren van het systeem on-

der kontrole te krijgen met zo min mogelijk schade aan mensen, appara-

tuur etc. en met een zo gering mogelijk produktieverlies. De operator

draagt dan ook vaak een zware verantri/oordelijkheid, omdat produktiever-

Iies en apparatuurschade meestal grote financiëIe konsekwenties hebben.
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Verder speelt bij veel systemen (bijvoorbeeld kerncentrales, chemische

procesindustrie) de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de in
en rondom het systeem aan\^rezi.ge mensen een grote rol .

In dit licht bezien is het van groot belang dat de taak van de operator
zo goed mogelijk voldoet aan de eisen die hieraan vanuit het oogpunt van

menselijke mogelijkheden en behoeften gesteld kunnen worden. Het hier
beschreven onderzoek is erop gericht geweest na te gaan in hoeverre de

thans plaats vindende technologische ontwikkelingen in dit opzicht als
gunstig of ongunstig beoordeeld kunnen worden. Dit is te meer belangrijk
omdat we kunnen verwachten dat dit type arbeidssituaties in de toekomst

relatief steeds meer zal gaan voorkomen als gevolg van de mogelijkheden
die door de zich ontwikkelende technologie geboden worden om allerlei
produktiesystemen en administratieve systemen te automatiseren.
Uit het onderzoek blijkt dat juist de meest recente technologische ont-
wikkelingen die hebben geleid tot het ontstaan van hoger geautomatiseer-

de, grootschaliger en komplexere technische systemen, de hierboven aan-

geduide problemen in sterkere mate naar voren brengen.

Het j-s daarom van belang dat naar manieren gezocht wordt de moderne

technologie zodanig; aan te wenden dat arbeidssituaties ontstaan die vol-
doende tegemoet komen aan eisen die vanuit het menselijk funktioneren
gesteld worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de hi-er aangeduide proble-
men zich in de toekomst in sterke mate voordoen.

Op basis van het onderzoek zijn daarom aanbevelingen gedaan voor het
hanteren van 'humane' kriteria bij het ontwerpen van nieuwe mens-machine-

systemen. Hierbij is uitgegaan van een algemeen schema van het ontwerp-
procesr waarbij in verschillende stadia systematisch oven^regingen met

betrekking tot het menselijk funktioneren in het te ontwerpen mens-

machine-systeem kunnen worden ingebracht. Het aksent ligt hierbij vooral

op de fase waarin de taken verdeeld worden tussen het technj-sch systeem

en de mens (allokatie taken aan het technisch systeem c.q. de operator).
In dit stadir:rn moet enzoor gezorgd worden dat een zinvol samenhangend

geheel van bedieningshandelingen aan de operator(s) wordt toegewezen.

Dit kan betekenen dat bepaalde taken die men op grond van over\^regingen,

gebaseerd op verschillen in vaardigheden tussen mensen en machines, zou

willen automatiseren, toch aan de mens worden overgelaten. Uiteraard
kunnen andere overwegingen (kosten, beheersing produktieproces, veilig-
heid e.d. ) zich hier weer tegen verzetten. Het uitgangspunt moet echter

zijn dat zohrel te ver automatiseren als het overlaten aan de operator
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van te veel routinehandelingen zonder dat dit leidt tot een effektieve
beheersing van het systeem, onger^/enst zijn. Voor reeds bestaande mens-

machine-systemen, waarbij technische veranderingen vaak moeilijk reali-
seerbaar zíjn, is aandacht besteed aan organisationele oplossingen voor
de gesignaleerde problemen.

7 .3 Perspektie f

Een probleem bij bovengenoemde aanbevelingen is dat hierbij slechts kon

worden uitgegaan van arbeidssituaties, zoals die momenteel bestaan.
Aangezien is vastgesteld dat de besproken arbeidssituaties Ín de loop

van de tijd veranderingen ondergaan als gevolg van nieuwe technologische

ontwikkelingen wordt nu tot slot van dit rapport getracht een blik in de

toekomst te werpen en voorzichtig aan te geven wat voor veranderingen

zich de komend.e tien jaar voor zouden kunnen doen. Hierbij zal- worden

verwezen naar de schema's op blz. 15 en L7, waarín de belangrijkste ont-
wikkelingen zijn samengevat.

De in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen van de procesbeheersingssy-

stemen en de administratieve computersystemen zijn voor een belangrijk
deel toegeschreven aan de vooruitgang van de elektronika en met name de

halfgeleider-technologie. Het is rt,aarschijnlijk dat de nog steeds door-
gaande revolutionaire onÈwikkelingen op heÈ gebied van de micro-elektro-
nika in de komende decennia het aanzien van beide groepen systemen voor

een groot deel zullen blijven bepalen. Deze ontwikkelingen op het gebied

van de hardware hebben als belangrijke konsekwentie dat de kostprijs van

de komponenten snel daalt. De arbeidsÍntensieve, en dus de steeds duurder
wordende computerprograrnmatuur (software) hrordt In feÍte steeds belang-
rijker en zal in steeds grotere mate gaan biJdragen tot de kostprijs
van het totale regelsysteem (bij procesbeheersingssystemen) c.q. admi-

nÍstrat,ieve computersystemen. HeÈ gevolg van deze ontwikkelingen voor

de taak van de operator in beide groepen zal echter verschillend van

karakter zíJn. Om deze reden zullen de te verr^rachten ontwikkelingen bij
de procesbeheersingssystemen en de administratieve computersystemen af-
zonderlijk beschreven worden.

7.3.L Procesbeheersingssystemen

Microprocessoren zijn tegenwoordig in vele soorten en maten verkri-jg-
baar en luiden waarschijnlijk een rzolledig nieuw tijdperk in ten aanzien
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van procesbeheersingssystemen. Voorzien van in- en uitvoeropties en ge-

heugens ontstaat de microcomputer of single-chipcomputer met vrijwel on-
beperkte mogelijkheden.

Regelalgorithmes hoeven niet meer louter in software te worden geprogram-

meerd., maar kunnen gedeeltelijk in hardware worden uitgevoerd, wat op den

duur sterk kostenverminderend werkt. Zonder veel extra moeite en kosten

kunnen procesbeheersingssystemen red.undant (meervoudig en onderling over-
lappend) worden uitgevoerd, wat de betrouwbaarheid in hoge mate bevordert.
Het is dan ook te verwachten dat microprocessoren en mj-crocomputers op

steeds grotere schaal bij de beheersing van allerlei processen toegepast

zullen gaan worden.

Op het gebied van de software wijst de ontwikkeling in de richting van

het beschikbaar komen van hogere, meer op de gangbare konversatietaal
Iijkende programneertalen. Deze talen vragen weliswaar meer geheugenruim-

te en rekentijd, maar gezien de ontwikkelingen in de hardware weegt dit
niet meer zo zwaar. Hogere progranmeertalen vragen minder tijd bij het
prograrmeren en de toepassing daarvan drukt zodoende de prijs van de re-
Iatief dure software.
Een belangrijke konsekwentie van de geschetste ontwÍkkelingen is de ten-
dens om weer terug te keren naar decentralisatie van de regelapparatuur.
Mj-crocomputers kunnen worden aangebracht op die plaats in het te regelen

technische systeem waar dat nodig is en ver van de centrale regelkamer

hun taak verrichten. Uiteraard kan men in de centrale regelkamer steeds

beschikken oveï informatie met betrekking tot het funktioneren van de

verschillende microprocessoren. Indien dat nodÍg is kan men via een cen-

trale procescomputer de regeling bijstellen op een wíize die wenselÍjk

is.
Welke konsekwenties zullen deze ontwikkelingen nu hebben voor de opera-

tor in de centrale regelkamer? Het ziet er naar uit daÈ de automatise-

ringsgraad van de systemen geleidelijk zal toenemen en daÈ de operator

met betrekking tot de regeling van het technisch systeem steeds meer een

superviserende taak zal vervullen, waarbij hij de werking van het proces-

beheersingssysteem bewaakt en kontroleert. Via de centrale procescompu-

ter kan hij kommuniceren met de verschillende lokaal geinstalleerde mi-

crocomputers in het technische systeem, welke deel uitmaken van het pro-

cesbeheersingssysteem. Hiertoe zal hij kunnen beschikken over intelli-
gente terminals (beeldscherm uitgerust met geheugenfaciliteiten en in-
gïeepmogelijkheden in de regeling), welke op een vraag van de operator

de gewenste informatie te zien geven. De oPerator kan via deze pre-pro
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cessoren met het procesbeheersingssysteem konverseren door gebruik te
maken van de reeds beschreven hogere programmeertalen.

In de huidige situatie is de operator bij hoog-geautomatiseerde syste-
men verantwoordelijk voor opstart- en afregelprocedures en het terug-
brengen van het technisch systeem naar de normale stationaire toestand,

ind.ien zich een storingssituatie voordoet. Storingen onderscheiden zich
van opstart- en afregelsituaties door het onvoorspelbare karakter, zo-

wel ten aanzien van het moment van optreden als het type van de storing.
Het opvangen en verhelpen van storingen is dan ook moeilijk te automa-

tiseren, alleen de bekende en meest voorkomende storingen komen hiervoor
in aanmerking. Wat anders ligt het met de opstart- en afregelprocedures.
Deze procedures zijn goed bekend en in het algemeen reeds in fasen opge-

deeld om het de operator tijdens deze situaties gemakkelijk te maken.

Er is momenteel een trend om deze procedures te automatiseren, soms ge-

beurt dit in hardware (volgordeschakelingen, stappenautomatiek), maar

meestal wordt dit Ín sofÈware op de procescomputer uitgevoerd (opstart-
en afregelprotocollen). De konsekwenÈies voor de taak van de operator

zijn duideliJk. Indien hiJ ook voor deze situaties het systeem op 'au-
tomatischrkan laten staan zonder tussenbeide te komen, dan beperkÈ zijn
taak zich uiteindelijk tot heÈ opvaÍrgen en verhelpen van storlngen die
weinig optreden en daardoor weinÍg bekend voor hem ziJn.
Momenteel worden e:<perimenten uitgevoerd om ook dit, laat,ste onderdeel

van de Èaak van de operator te laten vervallen, dat wil zeggen het op-

vangen van storingssituatÍes aan de compuÈer over te laten. Hierbij wordt

het systeem in geval van een storing automatisch naar een vel-lige sta-
tionaire toestand gebracht, zodat er enJ-ge ÈiJd beschikbaar is om een

operatoï te laten komen, die dan de storing kan opheffen. Proeven met

deze zogenaarnde 'unmanned plants' vinden voorlopig nog slechts plaats
bij trekkelijk kleinschalige systemen. NÍettemin duiden zij een mogelijk
eindpunÈ aan van de ontwikkeling, dat steeds meer onderdelen van mense-

lijke arbeidstaken bij mens-machine-systemen worden overgenomen door de

machine.

Zolang dit eindpunt nog nieÈ is bereikt, kunnen hre ven^rachten dat veel
arbeidssituaties bij hooggeautomatiseerde technische systemen in toene-

mende mate onaantrekkelijk zullen worden voor de taakuitvoerdersr omdat

de schaarse raantrekkelijke' elementen in dit soort taken geleidelijk
steeds meer geautomatiseerd worden.
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1.3.2 Administratieve computersystemen

De grootste ontwikkelingen op het gebied van de administratieve compu-

tersystemen lijken te liggren in de Èoename van de efficiency van infor-
matieverwerking. De benutting van de centrale ver*rrerkingseenheden wordt

rendabeler door het gebruiken van meerdere eenheden naast elkaar, bij-
voorbeeld in een netwerkstruktuur. De randapparatuur, die in feite de

verwerkingssnelheid van de in- en uitvoermedia bepaalt, wordt steeds
groter en de zeLfwerkzaamheid neemt toe. De flexibiliteit van de moder-

ne systemen maakt het Èoepassen van teleprocessing (komnunikatie via de

computer met externe gebruikers) mogelijk, hetgeen kan leiden tot de

vergroting van de administratieve computersystemen (netwerken), maar

tevens tot verkleing van de afzonderlijke deelsystemen (bijvoorbeeld de

verspreid ligrgende kantoren). De tendens bestaat dan ook uit het ont-
staan van grote netwerkstrukturen, waarbij meerdere grote computersy-

stemen en diverse kleinere gebruikers aan elkaar gekoppeld zí1n.
Dit heeft tot gevolg dat het aantal personen dat met behulp van een beeld-
schermterminal met de computer koÍnmunÍceert sterk groeiend is. Naast de

traditionele console-operatortaak (het besturen van systeem) ontstaan

in toenemende mate taken, waarbij personeel dat tot dan toe geen direkt
kontakt met de computer had, nu in direkte interaktie gebruik maakt van

de computer. Algemeen wordt verwacht dat dit proces van administratieve
automatlsering de inhoud van het kantoorwerk de komende jaren drastisch
zal gaan veranderen. Ook hier wordt de t,aakstrukturering ln veel geval-

len voornamelijk bepaald door technisch-ekonomische overwegingen. Gelet

op de in dit onderzoek gesignaleerde problemen bÍj de console-operators
lijkt het gewensÈ op korte te:mijn systematisch aandacht te besteden aan

mogelijkheden dit tlpe werk inhoudeli)k zo goed mogelijk af te stemmen

op menselijke behoeften en verwachtingen.
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1.1 Technisch systegm kenmerken

Zoals in hoofdstuk 3.4.4 werd beschreven is er een Principale Componen-

ten (P.C. ) analyse toegepast om een grooL aantal verschillend.e aspekten

van het technisch systeem tot een voor het onderzoek hanteerbaar aantal
terug te brengen.

Uit deze P.C.-analyse kwamen de volgende 5 kenmerken naar voren, die
te zamen 738 van de variantie verklaren.

Iading kenmerk

.87 komplexiteits van het systeem

.84 inzicht in systeem ter plaatse

.83 aantal regelkringen

-.7O batch vs. kontinu (batch = hoog)

.69 d.iversiteit van de tijdkonstanten

.59 komplexiteit van het interface

.52 afmetingen van het paneel

Dit kenmerk is benoemd als SysteemkompleJ<iteit en verklaart 20ts van de

variantie (+ = hoogt - = laag).

.93 risiko voor materiaal en milieu
-.86 ordegrootte van ile tijdkonstanten
.80 risiko voor de mens

.70 schaalgrootte

-.64 digitaal vs. analoog (digitaal = hoog)

.56 diversiteit van de tijdkonstanten

.56 struktuur van het systeem

.47 kapitaalinvestering

.46 komplexiteit van het interface

.46 koppeling tussen grootheden

.41 batch vs. kontinu (batch = hoog)

Dit kenmerk is benoemd als Risiko/schaalgrootte en verklaart 23* van de

variantie (* = veelt - = weinig).

fIf .86 bouwjaar van het systeem

.80 jaar van laatste wijziging

Dit kenmerk is benoemd als Ieeftijdsygteem en verklaart 98 van de vari-
antie (+ = oud, - = jong).

If
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Iading kennerk

.86 aantal panelen

.75 ergonomische aspekten van het interface

.74 afmetingen panelen

.57 struktuur van het systeem

.49 kapitaalsinvestering

.38 korplexiteit van het interface

Dit kenmerk is benoemd als fnterfaceomvang en verklaart l4z van de va-
riantie (+ = grootr - = klein).

.83 storingsgevoeligheid

.46 koppeling tussen grootheden

Dit kenmerk krijgt de naam SEorilgsgevoeligheid en verklaart 7t van de

variantie (+ = veel storingen, - = weinig storingen).

VI Naast deze 5 kenmerken die uit de P.C.-analyse naar voren kornen,

wordt nog een zesde kenmerk geÍntroduceerd, te víeten de Corryuteri-
satiegraad van het technisch systeem. Ten aanzien van dit kenmerk

wordt een 6-tal situaties onderscheiden:

1. Er is geen computer aanwezig;

2. De aanwezige computer wordt voor een beperkt deel van het sys-
teem als datalogger gebruikt, maar heeft geen regelende fr:nktie;

3. De computer wordt voor een beperkt deel van het systeem als een

gekombinee rde data Logger / r egelaar gebrulkt ;

4. De computer heeft de funktie van datalogger voor het vrijwel
volledige systeem, maar heeft geen regelende fr:nktie;

5. De computer heeft een gekombineerde funktie van datalogger/rege-
Iaar voor het vrijwel volledige systeem;

6. De corputer vormt zowel het te regelen systeem als het regelsys-
teem.

v



-229- BIJLAGE I.2-1

t.2 SubjektiSf ervaren aspekten van het technisch systeem

Zoar.s in hoofdstuk 3.4.5 werd beschreven werden bij de operators gege-

vens verzarneld met betrekking tot hun subjektieve beschrijving, bele-
ving en waardering van aspekten van het technisch systeem. Tevens zijn
hierbij aspekten betrokken van de werkruimte waarin de operator zijn
taak uitvoert.
Op 38 items van de gebruikte vragenlijsten werd een Principale Compo-

nenten (P.C. ) analyse toegepast, uitgaande van het materiaal dat bij
181 ondervraagden hrerd verzameld. In d.e analyse is gekorrigeerd voor

verschillen die op bedrijfsniveau tussen de taaksituaties bestaan. Uit
deze P.C.-analyse kwamen de volgende B faktoren naar voren, die te za-

men 47? van de totale variantie verklaren.

I-ading item

Wat vindt u van de volgende aspekten op ur^I af-
deling?

-.79 de ventilatie (stof, vocht, etc.)

-.7O de hygiëne op de werkplek

-.66 het lawaai

-.65 gereedschappen en apparatuur waar u mee werkt

-.63 ruimte ïIaar u werkt

-.62 de verlichting

-.6L de temperatuur

-.57 de zitpositie

Dit aspekt is Fysieke arb.eidsomstandighe-den genoemd en verklaart 10t

van de variantie (+ = slecht, - = goed).

-.15 Zou het paneel qua bediening beter kunnen?

-.72 Zou het paneel qua informatie-aanbod overzich-
telijker kunnen?

-.64 Is het paneel qua informatie-aanbod overzichte-
Iijk ingedeeld?

-.55 Is het paneel qua bediening goed afgestemd op

het gebruik?

Dit aspekt wordt Ergonomischs kwaliteit van hst interface genoemd en

verklaart 68 van de variantie (+ = slecht, - = goed).

II
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III -.63 Op hoeveel regelkringen moet u letten in de

stationaire toestand?

-.54 Hoeveel infopunten dient u bij sÈationair be-

drijf in de gaten houden?

-.51 Hoe vaak treden er storingen op in het paneel

(instrumenten) ?

-.48 Hoe vaak treden er storingen op in het regel-
technisch systeem?

-.46 Hoeveel bedieningspunten moet u bij stationair
bedrijf in de gaten houden?

-.43 Hoe groot of klein zijn verschillen tussen re-
gelkringen met betrekking tot snelheid van re-
ageren op uw handelingen?

Dit aspekt is Informatie-aanbod genoemd en het verklaart 58 van de va-

riantie (+ = weiníg, - = veel).

-.75 Bent u van mening dat het systeem hoog/Iaag ge-

automatiseerd is?

-.63 In hoeverre is het stationair bedrijf gteautoma-

tiseerd?

-.56 Prefereert u een hogere/Iagere graad van auto-
matisering voor de stationaire toestand?

-.55 Zoudt u er nog bepaalde informatie op het pa-

neel bij willen hebben?

Ditaspektis@genoemd(+=Iaag,_=hoog).Hier-
door wordt 58 van de variantie verklaard.

-.79 Frekwentie vÉLn ingrijpen in het systeem via an-

deren?

-.78 Is het weleens nood.zakelijk via anderen (bijv.

veldoperators) in te grijpen in de regeling?

.37 Is het naar uI^I mening noodzakelijk het tech-
nisch systeem ter plaatse te kunnen observeren?

Dit aspekt is hdirekte regeling genoemd en verklaart 58 van de varian-

tie (+ = r.reinig, - = veel) .
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.67 Hoe snel of traag verloopt de procesregeling

over het geheel genomen?

.45 Bent u van mening dat het systeem goed,/slecht

beheersbaar is?
.42 In hoeverre bent u van mening dat u het sys-

teem in uw macht heeft?

.4O Wat is bevorderlijker: indien het systeem tra-
ger,/sneller op uw handelingen reageert?

Dit aspekt heet Procesbgheer.,sing en verklaart 58 van de variantie (+ =
goed, - = slecht).

VII -.60 Hoeveel tijd (B) gedurende stationair bedrijf
is het systeem onder autom. regeling?

.56 Hoe ervaart u de afhankelijkheid van dit sys-
teem van andere systemen?

"45 Is het naar.r:vr mening noodzakelijk om het tech-
nisch systeem ter plaatse te kunnen observeren?

.39 In hoeverre krijgt men door observatie van het
technisch systeem ter plaatse een inzicht dat u

in de taakuitvoering ten d.ienste is?
.37 Hoeveel bedieningspunten moet u tijdens statio-

nair bedrijf in de gaten houden?

Dit aspekt heet Autonorrie v.an het systegm en hierdoor wordt 5t van de

variantÍe verklaard (+ = laagt - = hoog).

VIII -.67 Bent u op de hoogte van de wijze waarop het
proces in het systeem zich voltrekt?

.59 Bent u van mening dat het technisch systeem in-
gewikke Id,/eenvoudig is?

.55 Hoe ingewikkeld vindt u de samenhang tussen de

procesgrootheden?

-.42 Is uw kennis van het technisch systeem voldoen-

de voor een goede taakui-tvoering, of zoudt u

meer willen weten?

-.4O ïn hoeverre bent u van mening dat u het systeem

in uw macht heeft?

Ditaspektwordta1s@benoemd(+=weiníg,-=veel).Hier.
door wordt 58 van de varÍantie verklaard.
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2.L Kenmerken met betrekking tot de taak

Uit de PC-analyse over de taakkenmerken met betrekking tot de tijds-
besteding van de operator kwamen d.e volgende dimensies naar voren:

Lading Kenmerk

-.89 t tijd besteed aan bewaking.

.87 I tijd bediening.

.84 Aantal storingen per dag.

Deze dimensie is benoemd a1s Bediening vs. bewaking en verklaart 35t

-

van de variantie.

II -.80 Aantal stappen per bedieningshandeling.

.72 Frekwentie opstarten vern het systeem.

.57 Aantal bedieningshandelingen per gemiddelde

dienst.

Deze dimensie is benoemd als Routinematige bediening en verklaart 238

van de variantie.

III -.91 I tijd arlministl'atie.
.65 Aantal bedieningshandelingen per geniddelde

dienst.

Deze dimensie is benoend als tsedienlng vs. toekomstige effektiviteit
en verklaart 2t* van de variantie.

Bovenstaande items maakten deel uit van de vragenlijst, met betrekking
tot Taal<stelling en Taakuitvoering die bij alle operators is afgenomen.

AIs basis voor d,e onderstaande items hebben de taakj.nterviews gediend,

op een enkel punt aangevuld door eigen observatie (dit is apart a.rnge-

geven).
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Uit de PC-analyse over de taakkenmerken met betrekking tot de taak-
verdeling tussen mens en machine kwamen de volgende dimensies naar

voren:

Lading Kenmerk

.82 Ííijze van bediening systeem bij storingssitu-
aties. (+ = supervisory control).

-.80 Zelfstandigheid operator bij normaal bedrijf
(- = meer zelfstandig).

-.7O Zelfstandigheid bij storingssituaties.
.68 Belang van de administratie

(+ = noodzakelijk voor sturing/regeling van

het systeem).

.60 Wijze van bediening bij opstarten van het

sYSteem.

.55 Belang van kommunikatie

(+ = in belangrijke mate sturing en regeling).

Deze dimensie is benoernd a1s Individuele regeling en verklaart 308

van de variantie.

.90 Tlpering bedieningswijze systeem (eigen obser-
vatiei + = superviserende taak).

.88 Lokaliseren van storingen
(+ = d.oor computer) .

-.66 Belang van de kommunikatie.

-.33 Bedieningswijze bij storingssituaties.

Deze dimensie is benoemd als Supervisie met behulp van ComPuter (ge-

avanceerde regelapparatuur) en verklaarL 232 van de variantie.

ïIf .87 Bedieningswijze bij normaal bedrijf.

-.87 Intensiteít van de bewaking

(+ = nagenoeg konstant observeren).

.46 Belang van de arlministratie.
-.43 Wijze van bediening bij opstarten van het

systeem.

.33 Zelfstandigheid operator bij storingssituaties.

.31 Ilrpering bedieningswijze systeem

Deze dimensie is benoemd als Supervisie mët, Iagë bèvtàkiflgsinténsitëit

en verklaart- 224 van de variantie.

II



BIJLAGE 2.2-T -234-

2.2 Sub.je,ktj.ef eJv;aren aspeEten van de taak

Zoals in hoofdstuk 5 werd. beschreven werden bij de operators gegevens

verzameld met betrekking tot hun subjektieve beschrijving, beleving en

waarderin€J van aspekten van de taakuitvoering en de taakstelling. Op

39 itens van de gebruikte vragenlijsten werden Principale Componenten

(PC) analyses toegepast, uitgaande van het materiaal dat bij 181 onder-
vraagden werd verzameld. Wel werd hierbij het materiaal in twee stuk-
ken gesplitst. Eén PC-analyse werd uitgevoerd op een groep van 24 items,

deze hebben alle betrekking op aspekten van taakbeleving en -waardering.
Ook werd een Pc-analyse uitgevoerd op een groep van 15 items die aIIe
a1s meer beschrijvend gekarakteriseerd kunnen worden.

Uit de Pc-analyse over de ervarings- en waarderings-items kwamen de

volgende 6 faktoren naar voren, d,ie tezamen 462 van de variantie in
deze groep verklaren.
In beide analyses is gekorrigeerd voor verschillen die op bedrijfsni-
veau tussen de taaksituaties bestaan.

Dir
van

aspekt is Detaillering voorsc.hriften genoemd en verklaart 8r28

de variantie (+ = hoog).

Lading

+. B0

+.72

+.60

+.73

+.62

+.47

+.44

Item

Gedetailleerdheid van de officiëIe voorschrif-
ten voor de taakuitvoering voor normaal bedrijf
(+ = hoog).

Gedetailleerdheid van de officiéIe voorschrif-
ten t.b.v. de overncrme van de wacht (+ = hoog)

Gedetailleerdheid van de officiële voorschrif-
ten voor de taakuitvoering in storingssituaties
(+ = hoog)

Levert het bepalen van een ingreep in geval van

storingssibraties problemen op (+ = altijd)
Levert het achterhalen van de oorzaak van sto-
ringen problemen op (+ = altijd).
In hoeverre kunnen ingrepen word.en voorzien in
het geval van storingssituaties (+ = niet).
Worden storinqen als hinderlijk ervaren

(+ = hinderlijk).

II

Dit aspekt is Storingsbelasting genoemd en verklaart 7,78 van de vari-
antie (a = hoogr) .
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III +.62 Moet men bij afwijkingen in een infopunt ook

Ietten op andere infopunten (+ = altijd).
+.61 Ontstaan er bij storingen ook problemen met be-

trekking tot het geleden verlies van tijd
(+ = alrijd)

+.50 Is het voor het uiÈvoeren van de werkzaamheden

nodig lang vooruit te denken (+ = altijd)
+.47 Kent men de procedures en instrukties volledig

(+ = vol1ediS).
+.40 zijn er tijdens storingen moeilijke situaties

voorgekomen (+ = veel)

Dit aspekt is Komplexiteit storingen genoemd en verklaart 6r6ts van de

variantie (4 = hoog).

+.80 Bestaan er in principe verschillende manieren

om het systeem te bedienen bij normaal bedrijf
(* = nee) .

+.77 Bestaan er in principe verschillende manieren

om het systeem te bedienen in het geval van

storingssituaties (+ = nee).

+.54 Bestaan er verschillen tussen de operators met

betrekkÍng tot de wijze van bediening van het

systeem (+ = weinig).

Dit aspekt is Uniformiteit bedieninq genoemd en verklaatl 7,2t van de

variantie (+ = unifolm).

+.79 De wijze van afstemming van procedures en in-
strukties op het procesverloop in het geval van

storingssiÈuaties (+ = bruikbaar).
+.77 De wijze van afstemting van procedures en in-

stnrkties op het procesverloop tijdens normaal

bedrijf (+ = goed).

+.7t De wijze $Iaarop de overname van de wacht ver-
IooPt (+ = goed).

-.37 Is de wijze van het kenbaar maken van storingen

goed afgestemd op de lokalisatie (+ = goed)

Dit aspekt is Bruikbaarheid voorschriften en procedures genoemd en ver-
klaart 9,58 van de variantie (+ = hoog).

V



VI
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+.77 Afsterming vÉu1 werk- en rusttijden c.q. hoofd-
en neventaken (+ = goed).

+.67 !íaardering van de beschikbare tijd voor de af-
zonderlijke aktiviÈeiten (+ = goed).

+.48 !{aardering v;ul de tijdsverdeling over verschil-
Iende aktiviteiten (+ = plezierig).

Dit aspekt is Funktionaliteit tijdsverdeling genoemd. en verklaart 7,24
van de variantie (+ = funktioneel).

Uit de Pc-analyse over de beschrijvingsitems komen de volgende 4 fakto-
ren naar voren, die tezamen 4'14 van de variantie van d,eze groep ver-
klaren.

VII +.86 De uitvoering van d.e werkzaamheden in geval van

storingssituaties geschiedt volgens d.e voor-
schriften (+ = ja).

+.85 De overname van de wacht verloopt zoals voor-
geschreven (+ = ja).

+.85 De uitvoering van de werkzaamheden bij nomaal
bedrijf geschiedt volgens de voorschriften
(+ = ja).

Dit aspekt is Werken volgens voorschriften genoernd en verklaart 16t van

de variantie (+ = werken volgens voorschriften).

VIII +.80 De bewaking van het systeem bij no:maaL bedrijf
geschiedt volgens vaste procedures (* = vast).

+.75 De bewaking van het systeem ten tijde van sto-
ringssibraties geschiedt volgens vaste proce-

dures (+ = vast).
'.42 Storingen worden doorgaans niet door de opera-

tor zelf verholpen (+ = niet zelf).

Dit aspekt is Procedurering bewaking genoemd en verklaart 10r7E van de

variantie (+ = geprocedureerd).



-237-
. BI;TIJAGE 2.2-4

IX +.79 Op weinig/vee1 andere infopunten letten bij
systeeuafwijkj.ngen (+ = veel andere) .

+.73 Het aantal l-nfopunten waarop gelet moet worden

bij systeenafwijkingen (+ = veel).

Dit aspekt is Informatie-omvang bij systeemafwijkinggn genoemd en ver-
kLaart 9r5t van de varLantie (+ = hoog).

+.7t Het aantal lndikaties van infopunten dat nLet
geheel begriJpelijk is (+ = vaak).

+.68 Het kmt weinig/vaak voor dat indikaties van

l-nfopunten niet geheeL begrijpelijk zijn
(+ = vaak).

+.61 Het aantal moeilijke situaties die ziJn voorEe-

komen gedurende storingen (+ = veel).

Dit aspekt is Inforaatie*eenduidigtreid/storingsmoeilijkheid genoemd en

verklaart 10148 van de variantie (a = hoogt).
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3 De organisatiegegevens vanuit de optiek van de operator

De bij de operators verzamelde "subjektieve" gegevens met betrekking
tot de organisatie zijn met behulp van een Principale Componenten ana-
Iyse geredtrceerd tot een 6-ta1 dimerrsies die tezamen 75t van de vari-
antie verklaren. De volgende d.imensies werd,en verkregen:

I (292): Gro_epshouding/teamgeest

gunstige verhouding ploegchef

veel kennis van het werk van andere groepsleden

goede verdeling van verantwoordelijkheid in de groep

gunstige attitude ten opzichte van bedrijf
niet veel meer invloed gewenst van de afdelingschef
gnrnstige verhouding kollega' s

niet veel meer kommunikatie over het werk

gunstige attitude ten opzichte van het hogere management

voldoende aandacht voor werkomstandigheden

nieL veel meer invloed gewenst voor d.e groepschef

goed funktioneren van de ploeg qua kwaliteit taakuitvoering
betrekkeli jk weinig werkafhankelijkheid

II (14t) : Samenwerking in,/met ploegen

goed funktioneren vérn de ploeg qua kwaliteit taakuitvoering
grunstige verhouding met andere ploegen

niet veel meer ekonomische kennis gewenst

weinig werkafhanke li j kheid

voldoende aandacht voor de veiligheid
goede verhouding met kollega's
iets belangrijker werk in vergelijking met het werk van

niet-operators
tevreden met het huidige ploegendienst schema

goede verdeling van verantwoordelijkheid in de groep

tamelijk groot nadeel-werken in ploegendienst

IïI (1lt): !{erkvoorwaarden en verdeling invloed

onvoldoende aandacht van werkomstandigheden

meer verantwoordelijkheid in het werk

ong"unstige attitude ten opzichte van het hogere management

minder belangrijk werk in vergelijking met andere funkties
niet veel meer invloed gewenst van het hogere management

Lading

.88

.85

.81

.75

-.75
.73

-.67
.57

.37

-.36
.31

.31

.84

.77

-.68
.50

.52

.39

-. 38

.38

.34

-.31

-.77
-.76
-.68

.61

-.62
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ongunstige attitude Èen opzichte van het bedrijf
meer invloed gewenst voor d,e operators
meer invloed gewenst voor de ploegchefs

minder kormunikatie over het werk

ry (9t) : Ploegendiensthouding

tevreden met het huidige ploegendienstschema

tanelijk groot voordeel-$/erken in ploegend,ienst

niet veel meer invloed voor de operators
niet veel meer invloed voor de ploegchefs

bijna geen riskant vrerk

V (78): Kennisniveau

voldoende overeenkomst tussen technische kennis en vaard,ig-
heden nu

betrekkelijk hoge werkafhankeli jkheid

niet veel meer ekonomische kennis gewenst

niet veel meer invloed voor de operators gewenst

meer komunikatie over het werk gewenst

VI (6*): Aandacht voor veiligheid vanuit het management

erg riskant werk

onvoldoende aandacht voor de veiligheid
meer invloed voor het hogere management gewenst

niet, veel meer invloed voor de operators gerÍíenst

veel minder belangrijk werk in vergelijking met, and.ere
funkties

-.49
.42

.4L

-.33

.74

.74

-. 56

-.34
-.31

-.84
-. 51

-.37
-.37

.30

.78

-.60
.47

-. 30

.30


