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lELEIDING 

1.1 Het begrip habituele - aktie - bereidheid. 

Een belangrijk probleem in de arbeidspsychologie vormt het 

meten van de verschillen die er bestaan tussen enerzijds vermogen 

om arbeid te verrichten en anderzijds de daadwerkelijke prestatie. 

In de arbeidsfysiologie is, in het zuiver fysieke vlak, al geruime 

tijd geleden een begin gemaakt om basisbe^ïrippen zoals arbeidsvermo

gen, belasting en belastingsgraad te operationaliseren en meetbaar 

te maken. 

Bonjer (1965) definieert deze begrippen als volgt s 

- Arbeidsvermogen of 
belastbaarheid s het maximum aan arbeid dat door oen persoor. 

kan 'ÄTorden verricht. 

- Belasting Î dat wat door een persoon in een aktuele 
situatie aan arbeid vrordt verricht. 

- Beiastingsgraad : de fraktie van het arbeidsvermogen die door 
een persoon bij het verrichten van bepaalde 
arbeid wordt ingezet. 

Operationalisatie van deze begrippen -jindt plaats door het 

meten van de momentane en maximale individuele 02-opname tijdens het 

verrichten van arbeid op een fietsergometer. Deze meetprocedure blijkt 

een goede predictor te vormen van de arbeidsprestatie. 

In de arbeidspsychologie heeft m.en overeenkomstige begrippen willen 

introduoerenj maar dan gelegen in het mentaal-perceptieve veld van 

onderzoek. 

Aanvankelijk maakte men gebruik van het informatie-theoretische be

grip Bit, dc,t in een "Single-Channel" theorie als meeteenheid goed 

funktioneert (Broadbent, 1958). De informatie-verwerkende strukturen 

in de mens zijn echter aanzienlijk complexer dan het model van 

Broadbent doet vermoeden; zo zijn er aterle individuele verschillen 

in de manier waarop informatie en welke informatie verwerkt wordt. 

Daarnaast zal dezelfde persoon, afhankelijk van de soort informatie 

die hij ontvangt, verschillende strategieën ontwikkelen om deze infor

matie te verwerken. 
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Broadbent's model blijkt daardoor steeds minder toepasbaar te 

zijn met regelrechte implicaties voor de Bit als meeteenheid 

(Sanders en Schroots, 1968). 

De tot dusver gevolgde aethoden om de mentaal-peroeptieve belasting 

te meten zijn volgens Sanders (I967) in twee .groepen te verdelen: 

a) door middel van een neventaak die saaen met de hoofdtaak moet 

worden verricht, zoals bijvoorbefild hst geval is bij Brown en 

Poulton (I96I), Schouten, i<;alsbeek en Leopold (I962) en Michon 

(1967). 

b) door psycho-fysioiogisohe metingen, terwijl men met een bepaalde 

taak bozig is. '/oorbeelden hiervan vindt men in de bepaling van 

de simisarithmis door Kalsbeek en Lttema (I965) en pupillometrie 

door Hess (I965). 

In de loop der tijd heeft men met meer ol minder succes boven

staande methoden geprobeerd; toch is men er nog niet in geslaagd om 

een praktisch hanteerbare meeteenheid te vinden. De nieuwste wending 

in dit veld is om de problemen met methoden uit de systeem- analyse 

en operational research te lijf te gaan (Faverge, 1967). 

Een belangrijk kenmerk van alle methoden is dat zij primair gericht 

zijn op het vinden van esn meeteenheid voor de mentaal-perceptieve 

belasting, welke ter,a vervfijst naar esn uiomentane toestand. De belast

baarheid daarentegen verwijst naar een individuele eigenschap, die 

een zekere mate van constantie door de tijd heeft. Een meetihatrument 

voor constante eigenschappen van arbeidende personen, waardoor 

begrippen als belastbaarheid en belastingsgraad in mentaal-perceptieve 

zin geoperationaliseerd en meetbaar gemaakt zouden kunnen worden, is 

tot nu toe echter niet ontwikkeld. 

Het is gebleken dat men bij de bepaling van het arbeidsvermogen 

niet direct de daadwerkelijke prestatie kan voorspellen. Een groep 

van mediërende faktoren die de inzet, de belastingsgraad dus, mede 

bepalen speelt hierbij een rol.Cattell (I965) heeft, na uitgebreid 

faktor-analytisch onderzoek van een groot aantal objektieve tests, 

een faktor gevonden de "Mobilization - vs - Regression Source Trait, 

U(niversal) l(ndex) 23" genaamd, die het vermogen van een persoon 

uitdrukt om zijn capaciteiten bij een bepaalde taak ce mobiliseren. 
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Een hieraan nauw vorvj-ante faktor, die het voordeel heeft van 

een duid'.lijJcer theoretisch referentiekader, wordt in deze studie 

"Habituele-Aktie-Bereidheid" genoemd. Deze faktor verwijst naar eon 

gedragskenmerk "aktiabereidheid", dat een persoon bijna altijd of 

lange tijd vertoont en als zodanig een duidelijke constantie bezit. 

Het begrip "aktiebercidheid" heeft door recent neurofysiologisch 

onderzoek (Jouvet, I967) een vrij concrete betek^mis gekregen aange

zien duidelijke overeenkomsten met het in de psychofysiologie veel 

gehanteerde bsgrip "aKtivatie" of "arousal" (Routtenberg, I966, 

Sternbach, I966) ontdekt werden. 

Young (1961) definieert het begrip "aktivatie" als volgts 

"Activation is a central neural process that can be localized in the 

reticular formation including the brainstem network and the diffuse 

corticothalamic projection system." 

Uit deze definitie blijlct dat het aktivatie-begrip primair als 

een fysiologisch begrip gehanteerd moet worden; hieruit volgt dat, 

indien men het aktivatienivoau wil bepalen, fysiologische meet

procedures de meest adekwate zullen zijn (van Gist en Grlebeke, 1967)-

In een historisch overzicht van het aktivatie-begrip geven zij dan 

aan het EEG en de GSR de voorkeur, alhoewel geen enkele meetprocedure 

volmaakt blijkt te zijn (Wartna en Dirken,1968). 

In de klassieico experijienten van lioruzzi en Magoun (1949) word 

het belang van de Formatio Roticulatis (FR) voor net aktivatiebegrip 

auidelijk onderstreept s stimulatie van de FR door middel van elek

troden kan een slaperig dier opwekir̂ en en afhankelijk van de plaats 

en sterkte van de stimulatie, is het effekt op het gedrag groter of 

kleiner. Gok door middel van laesies in de FR kan men de aktiviteit 

van het zich gedr^jende organisme beïnvloeden on wel zodanig dat 

indolent en apatkiodi .gedr,̂ g het gevolg is (Malmo, 1959)» 

Is er een duidelijke relatie tussen de funktie van de FR en de 

aktiviteit die ontplooid wordt, ook andere uit de funktiepsychologie 

afkomstige begTippen, zoals motivatie en emotie, staan hiermee in 

nauw verband. Plaatst men bijvoorbeeld elektroden in van te voren 

nauwkeurig bepaalde centra van de FR bij ratten als proefdieren en 

stelt men vervolgens deze dieren in staat zichzelf te stimuleren, 

dan zal onophoudelijke zelf-stimulatie het gevolg zijn (van Hattem 

en Sohroots, I968). 
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Bij dergelijke experimenten kan, afhankelijk van het centrum 

in de FR dat gestimuleerd wordt, een wijde range van gedragingen 

opgeroepen wordens van "escaps" gedrag aoï. duidelijke tekenen van 

angst en onlustgevoelens tot gedrd,g dat herinnert aan extreme vormen 

van zelfbevrediging en lustgevoelens. Allerlei gedragsvariabelen 

kunnen dus tot het fundamsncele aktivatie-begrip met de FR als 

neurofysiologisch, substraat teruggebracht wordsn. 

De bepaling van het aktivatieniveau heeft men vaak in verband 

gebracht met de prestatie. Al enige decennia geleden stelde .Duffy 

(1932) een omgekeerd U-vormig verband vast tussen aktivatie en pres

tatie waarbij een bepaald aktivatie- niveau tot opti.aale prestaties 

leidt; met andere woorden er zijn intra-individuele verschillen in 

prestatie en aktivatieniveau. Aangezien het optimaal aktivatie

niveau van üersoon tot persoon verschilt zijn er dien^iengevolge 

ook inter-individuele verschillen in de prestatie. 

In de westerse psychologie is tot dusverre nauwelijks enige 

aandacht geschonken aan constante verschillen in aktivatienivoau 

tussen personen onderlingj de gevonden inter-individuele verschillen 

waren welisvraar gebaseerd op de gemiddelden van de intra-individuele. 

verschillen, echter binnen een vrij kort tijdsbestek bepaald en 

daarOiS momenteel van aard. Door russische psychologen, met name 

Pavlov en naderhand ook. Teplov, werd wel geëxperimenteerd op het 

i gebied van constante intra-individuele verschillen, maar meer in 

termen van eigenschappen van het zenuwstelstel (Gray, 1965| Lynn, I966). 

Pavlov'baseerde hierop zijn persoonlijkheidstneorie, dio door Teplov 

en zijn school verder werd uitgewerkt; een in dit verband belangrrjke 

eigenschap is de "sterkte van het zenuwstelsel"s het vermogen van 

zenuwcellen een exciterende vierking uit te oefenen. 

Op grond van oen door :.laiao (I965) gegeven omschrijving van 

de relatie "akijivatie-prGstatie"l3:^e Gray (I965) verband tussen het 

westerse aktivatie-begrip en het russische h e g r i g "sterkte van het 

zenuwstelsel" waardoor doze begrippen praktisch identiek werden. 

Hei; laatste decennium is nu ook door westerse psychologen 

(Duffy, 1962; Grlebeke en Hulstijn, I967) aandacht besteed aan oonsis--

tente aktivatieverschillen tussen personen, welke indicatief zijn 

voor verschillen in sterkte van het zenuwstelsel en daarmee voor 

verschillen in po? soonlijkheid; ook het wisselen van aktivatieniveau 

bij een persoon werd onderzocht. 
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Hypothyrniden, hyperthyroiden, spileptici etc. vormen dan patho

logische extremen vrat betreft hun gemiddelde aktivatieniveau en 

gemiddelde snelheid van aktivatie-wisseling. 

Door Corcoran (I965) werd r-ïeds aannemelijk gemaakt dat extraverte 

persoonlijkheden, gemoten met Eysenck's Introversie- Extraversie vra

genlijst (1957)>&ön gemiddeld lager aktivatieniveau bezitten dan 

introverten; bij vigilantietaken (Jensen, 1958) bleken introverten 

dan ook beter in staat hot vigilantieniveau te handhaven. 

Puttend uit bestaande theorieën en voor-wetenschappelijke 

kennis is nu in deze studie en tijd-cms het daaropvolgende onderzoek 

een meetinstrument ontwikkeld dat de naam "Habituele-Aktie-Ber«idheid" 

(ÏÏAB) kroog on b-..stGat uit oen gó-standaardiseerde en gevalideerde 

zelfbeschrijving van personen, do HAB- vragenlijst. Deze vragenlijst 

beoogt dio pcrsoonlijkhoidsoigensohap, Wolke de gewoonlijke inzet 

van iemands vonaogons bepaalt, te moten, waarâ.oor voorspellingen 

ten aanzien van constante inter-individuele prostatieverschilien 

mogelijk worden. 

Dit mcctinstriomont voriat daarom een verrijking van het instrumen

tarium om het fysieke arbeidsvermogen en tevens om hot —" nog niot 

goed definieerbare on meetbare — mentaal-porceptiove arbeidsvermogen 

te bepalen. 

1.2 Do oonstruotie van de vragenlijst. 

Als meetinstrument werd de vragenlijst gekozen, omdat deze 

methodisch het msMLolijkst te hanteren on statistisch het best .. 

te bewerken is. 

De eerste versie van de vragenlijst bestaat uit een lijsc met 

vijf- en negentig vragen, welke aan honderd 'proefpersonen, werkzaam 

bij het Ü I F G / T N O werd voorgalegd, 'De vragen waren, op snkelü uitzon

deringen na, alle in de vor.Ti van uitspraken in de eerste persoon 

gestold; deze uitspraken moesten als juist of onjuist worden aange

merkt. Het opstellen en seiekteren van de vragen en ook de hiervol-

gende resultaten, vindt men uitvoerig beschreven in het rapport 

"Een onderzoek ter ontwikkeling van een diagnosticum voor Habituele-

Aktie-Bereidheid" (Wartna en Dirken, I966). Vervolgens werd het 

totaal aantal items via een item-selektie op grond van p-waarden, 

item-totaal oorrelaties, inhoud en formulering der uitspraken, 

teruggebracht tot 50 (zie bijlage 3). 
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De frekwentieverdeling van de scores van deze tweede versie bleek 

nagenoeg normaal verdeeld met een gemiddelde van 26,5 en sen standaard

afwijking van 7j8 (zie bijlage 4). 

De p-waarden lagen tussen de 20,7̂  en 80;̂ ^ met een gemiddelde van ,52,9̂ « 

De item-totaalcorrelaties waren groter dan 0,164 mot een gemiddelde 

van 0,408. De interne consistentie volgens de KR20-formule bedroeg 0,83. 

Respons verschillen tussen mannen en vrouwen bleken verwaarloosbaar. 

Veertien dagen na afname van de eerste versie werd a-select aan 58 

proefpersonen nogiaaals de verkorte versie voorgelegd. De hertestbe-

trouwbaarheid bleek 0,88 te zijn. 

Via een clusteranalyse van de zeven - in eerste instantie onder

scheiden - subschalen, werden nu twee objeatiever subschalen onder-

scheidens respectievelijk een Energetische sn een Decisie-schaal. 

Een eerste poging tot begripsvalidcring had geen succès: er kon 

geen positief verband worden aangetoond tussen de HAB-Soore en het 

basaal metabolisme volgens de formule van Harris en Benedict 

(Carpenter, 1939)> berekend uit soxe, leeftijd, lengte en gewicht 

en dit ook niet nadat het Ml voor gewicht was gecorrigeerd. 

De resultaten tot zover kunnen als volgt samengevat worden; 

De HA3—vragenlijst is s 

a) Efficiënt aangezien, 

- de lijst slechts een invultijd van ±_ 10 minuten vereist, 

- de scores, tot stand gekomen door optelling van antwoorden, 
door iedereen makkelijk te interpreteren zijn, 

- de lijst goed differentieert tussen personen; (de frekwentie
verdeling van scores is bij benadering normaal verdeeld), 

.- er goen verschil bestaat tussen de scores van mannen en vrouwen. 

b) Betrouwbaar gezien, 

- de hoge hertestbetrouwbaarheid (een maat voor constantie in 
de tijd waarmee de lijst beantwoord wordt), 

- de hoge interne consistentie (esn maat voor homogeniteit van 
de items). 
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1.3 Het effekt van "Sociale Wenselijkheid" bij beant>nording van de 
vragen 

In een tweede onderzoek (Dirken en ifertna, I967) ? werd een 

derde groep van eisen, die betreffende de validiteit, nader onder

zocht. 

De probleemstelling luidde hierbij als volgts " in hoevö:'re wordt 

door deze vragenlijst de habituele-aktie-bereidh.oid en niets 

anders of niet tevens iets anders, gemeten? " 

Op grond van de reeds beschikbare gegevens over interne consisten

tie en de hertestbetrouvfbaarheid, werd berekend dat 71'̂  't-o'̂  03'/̂' van 

de variantie van de HAB-scores kon worden verklaard uit al.?emene 

en b-i jvende kenmerken van het individu. TTader geconcretiseerd 

luidde de validiteitsvraag nus " zijn er behalve de HilB nog andere 

variantiebronnen te onderscheiden, die iets van dat algemene, 

blijvende verklaren? " 

Uit de literatuur mag bekend verondersteld worden dat bi;; de 

aiethode van vragenlijsten de faktoren "Sociale Menselijkheid" er. 

"Antwoordstijl" als belangrijkste ongewenste variantiebronnen op 

het gebied van blijvende en algemene kenmerken te beschouwen zijn. 

Wat de "Antwoordstijl" betreft had Rorer (I965) aannemelijk gemaakt 

dat deze ongewenste variantiebron bij vragenlijsten niet of nauwelijks 

voorkomt. Bovendien was met het ongewenste effekt van de antwoordstijl 

bij de samonstelling van ds vragenlijst rekening gehouden door de 

verschillende antwoordrichtingen in een niet-systeniatische volgorde 

te plaatsen. Aangezien de HAB-vragenlijst door zijn direkte en open 

vraagstelling de respondenten makkelijk aanleiding .çeeft zich te 

conformeren aan een eventueel bestaand sociaal stereotype van 

habituele-aktio-bereidheid, vrerd de invloed van de faktor "Sociale 

Wenselijkheid" als ongewenste variantiebr-n nader bekeken. 

Allereerst ging uien na in hoeverre er een sociaal stereotype bestaat . 

ten aanzien van de habituele-aktie-bereidheid, zoals gemeten door 

de HAB-vragenlijst. Aan 20 personen, 10 mannelijke en 10 vrouvielijke, 

a-selekt getrokken uit de groep van 58, die de HAB tweemaal hadden 

beantwoord, werd gevraagd elk HAB-item op zijn sooialß (on)wenselijk-

heid te beoordelen (zie bijlage 5). 

De hier in het kort samengevatte resultaten zijn uitvoerig beschreven 
in het rapport "Een onderzoek naar de invloed van sooiale wenselijk
heid op de meetresultaten van de vragenlijst voor Habituele-Aktie-
Bereidheid" • 
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Volgens de fornule van Bbel (Guilford, 1954) was de overeenstemming 

tussen de beoordelaars (R]JĴ = 0,917 en p •«; 0,01) significant. 

Daarnaast was de variantie tussen beoordelaars significant kleiner 

dan de variantie tussen items (F-̂ erschil ~ 5>63 sn p < 0,05). 

Op grond van het bovenstaande mag men concluderen dat een dergelijk 

sociaal stereotype bestaat bij het personeel van het ÏTIPG/TÏTO. 

Vervolgens werd nagegaan in hoeverre dit stereotype een belang

rijke variantiebron betekende voor de HAB. In zo'n geval zijn er 

twee mogelijkheden: 

a) de vragenlijst meet voornamelijk het stereotype 

b) de vragenlijst meet voornamelijk de habituele-aktie-bereidheid. 

Indien de test alleen het conformeren aan het stereotype meet, 

mag men een verschil vorwachten tussen de sociaal wenselijke/onwenselijke 

items en de neutrale items wat betreft de p-vTaarden, item-restoorre-

laties en subschaal indeling. 

De resultaten waron als volgt (zie bijlage 5): 

- de gemiddelde p-waarde van de groep van neutrale items verschilt 
niet significant van die van de groep van overige items • 
(t= 1,46 en p <' 0,10). 

- de gemiddelde itera-restoorrelatie van do groep van neutrale items 
verschilt niet significant van die van de groep van overige items 
(Fisher transformatie van r̂ ^̂ , t=0 en p < 0,05 v S-.zl.jdig). 

- de groep van neutrale items en sociaal (on)wsnselijke items zijn 
•^olgens kansbereKening verdeeld over de decisieschaal en de 
energetische schaal (Likelihood - ratio = 4,89 sn p < 0,05). 

Aangezien geen significante verschillen werden geconstateerd, 

mag hieruit de conclusie getrokken worden dat de HAB-vragenlijst 

voornamelijk do habituele-aktie-bereidheid meet. 

Ook de individuele ideaalbeelden van de respondenten bleken geen 

storende invloed uit te oefenen op de HAB-scores. Hiertoe werd voor 

iedere beoordelaar de biseriëlo correlatie berekend tussen zijn ant

woorden op de HAB-vragen..ijst en zijn eigen beoordelingen van de items 

en vervolgens de correlatie tussen zijn antwoorden en de gemiddelde 

beoordelingen van de itei-ns. De Wilooxon, matched-pairs-signed-rank test 

^Siegol,' 1956) leverde geen significant verschil op tussen deze twee 

groepen oorrelatieooëfficienten (T=58,0). 
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Samenvattend kan gesteld worden dat de HAB niet alleen efficiënt 

en betrouwbaar is, maar ook waarschijnlijk de habituele-aktie-bereidheid 

meet, waarbij de sociale wenselijkheid van do items slechts weinig 

invloed uitoefent op de validiteit van de vr£..genlijst. 
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HET ONDSRZOEKSPEOJEKT "FUÎTCTIOÎÎBLE LEEFTIJD" 

Om gegevens te verkrijgen voor de normering en validering van 

de HAB-vrajenlijst, werd de HAB als aohtergrondvariabele gebruikt 

bij een onderzoek naar do "Functionele Leeftijd" van industrie

arbeiders. Voor een goed overzicht van de uit dit onderzoek verkregen 

data is een korte uiteenzetting van het projekt "Functionele Leeftijd" 

hier noodzakelijk. 

Het doel van genoemd onderzoek was een aiOt-tinstruinent te ontwikkelen 

waarmee bedrijfsartsen en bedrijfspsychologen de funktionele leeftijd 

van iemands arbeidscapaciteiten konden vaststellen.. Uit vroeger 

onderzoek is namelijk gebleken dat, nâ hst bereiken van de vitaliteits-

top rond het 30e levensjaar, vele algemene vermogens die van belang 

zijn voor de arbeidende mens met het klimmen der jaren steeds vermin

deren. 

Is dit beeld gemiddeld genomen juiót, in het individuele geval gaat 

dit slechts ten dele op, aangezien sommige mensen een veel snellere 

veroudering te zien geven dan de meeste van hun leeftijdgenoten en 

omgekeerd, anderen vreer veel "jonger" zijn dan hun leeftijd zou doen 

vermoeden. 

De spreiding in veraiogens op grond van allerlei verouderingsprocessen 

bij mensen van dezelfde leeftijd is van dien aard dat het hanteren 

van de chronologische leeftijd als kriterium voor selektie, over

plaatsing., en ontslag een vrij willekeurige aangelegenheid is. Beter 

zou hot zijn indien do chrono .Logis che leef ci jd vervangen werd door 

een "Funktionele Leeftijd". 

Is eenmaal bekend welk nive.iu van arbeidscapaciteiten de verschillende 

leeftijdsgroepen goraiddeld hebben dan kan tegen deze achtergrond voor 

een persoon vastgesteld worden met welke gemiddelde leeftijd zijn 

vermogens overeenstemmen.Iemand kan dus funktioneel bezien relatief 

oud of jong zijn voor zijn leeftijd. 

Een uivoeriger beschrijving kan men vinden in "De Functionele Leeftijd 
van industrie-arbeiders", (Dirken e.a., I968). Verhandeling van het 
ïTederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TSO, WoLters, 

Groningen, I968. 
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Om een zo nauwkeurig beelQ. te krij.-?;en van de verschil. ende psychische 

en somatische funkties in betrekking tot het arbeidsproces en het 

algemeen menselijk funktioneren, werd een a-selekte steekproef ge-

trokî en van 320 industrie-arbeiders uit de randstad Holland, in de 

leoftijdsspreiding van 30 tot en aiet 69 jaar, homogeon verdeeld, 

(per geboortejaar 8 mensen) en landelijk proportioneel t.a.v. indus

trietakken en bodrijfsgrootte. In de praktijk kon deze steekproef 

niet geheel volgons plan gerealiseerd worden en variyerde de bezetting 

per geboortejaar van minimaal 7 tot maximaal 10 personen; in totaal 

werden 316 mannelijke industrie-arbeiders onderzocht. 

Met uitzondering van de variabele "leeftijd" en de zogenaamde "Achter-

grondvariabelen" hebben alle onderzoeksvariabelen (in totaal bijna I50) 

betrekking op v^'rouderende algemene vermogens die van belang zijn 

voor het algemeen menselijk gedrag tijdens het arbeidsproces. 

Deze onderzoeksvariabclen kunnen in 4 kategorieën verdeeld vrorden: 

algemene, psychologische, fysiologische en aohtergrondsvariabelen. 

In bijlage $ ij-orden deze variabelen nader beschreven. 

De onderzoeksvariabelen die, na uitgebreide statistische analyse van 

de gegevens, een bijdrage zouden moeten leveren aan het meetinstrument 

voor de "funktionele leeftijd", werden verkregen uit de groep van 

psychologische en fysiologische variabelen plus de leeftijd. 

De funktie van de achtogrondvariabelen in dit verband was enerzijds 

bedoeld als poging na te gaan in hoeverre de onderzochte groep ook 

vanuit psychoJ.ogisch oogpunt representatief was voor de arbeider in 

de Nederlandse industrie, anderzijds bedoeld als een mogelijke ver

heldering van het begrip "funktionele leeftijd". 

Door de HAB als aihtergrondvariabele te gebruiken kon bovendien de 

oude' steekproef van 50 mannelijke en 50 vrouwelijke modewerkers van 

het RIPG/TFO uitgebreid worden met een steekproef van 316 industrie

arbeiders en werd tevens de mogelijkheid geschapen in te gaan op de 

betekenis van de HAB-vragenlijst. 

Voor een overzicht van de populatie, steekijroef en trekkings
procedure wordt verwezen naar het HIPG/TITO rapport over de 
"Steekproef van het onderzooksprojekt Funktionele Le:-ftijd" 
(Schroots, 1967). 
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NORMERING VAN DE HAB-VRAGENLIJST 

3.1 Inleiding 

Een redelijke evaluatie van de scores behaald op de HAB-vragenlijst 

is onmogelijk zonder het gebruik van expliciete normen. Onder een 

norm verstaat Drenth (1966): "een refcruntiekader voor de evaluatie 

van ruwe scores, gebaseerd op de kenmerken van ds distributie van 

de ruwe scores in oen bepaalde meer of minder representatieve steek

proef". 

Uit deze definitie blijkt duidelijk dat de normen die bij een test 

of vragenlijst gehanteerd worden afhankelijk zijn van de normerings-

steekproef. 

Door de oude steekproef te vervangen door een a-solekte steekproef 

van 316 industrie-arbeiders uit de mannelijke Nederlandse industrie

bevolking, kunnen dus betrouwbaardere beoordelingen van de HAB-soores 

voor een grote groep van de Nederlandse bevolking gemaakt worden, namelijk 
de belangrijke groep van mannelijke nederiandse industrie-arbeiders. 

3.2 Resultaten 

3*2.1 Gemiddelde, standaardaf-ijking en verdeling van de HAB-scores 

In figuur B (zie bijlage 7) is het aantal industrie-arbeiders 

uitgezet tegen de prestaties op de HAB-vragenlijst. De benaderende 

funktie van het histogram is ééntoppig, redelijk symmetrisch sn 

vertoont een goede spreiding. Het gemiddelde (5) bedraagt 29,4 en de 

standaardafwijking (Sg) is gelijk aan 6,5. 

Met de x2~toots voor aanpassing (de Jonge en Wielenga, 1963) werd 

nagegaan in hoeverre de HAB-scores normaal verdeeld waren. 

De HQ luidde dat de frekwentieverdeling van de HAB-soores normaal was.. 

Toetsing van HQ bij een onbetrouwbaarhoidsdrempel van 10̂ !̂  gaf als 

resultaat: GQ = 8,67 (r = 10). Aangezien de kritieke waarde van de 

toetsingsgrootheid G gelijk is aan 15,987 ,kon HQ niet verworpen 

worden. De frekwentieverdeling van de HAB-scores mag dus bij benade

ring normaal worden genoemd. 
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Vergelijkt men de frekwentieverdeling van de oude steekproef 

(fig. A, bijlage 4) met die van de industrie-arbeiders, dan valt wat 

betreft de gemiddelde HAB-score een kleine verschuiving naar rechts 

te constateren, resp. H= 26,5 en H= 29,4; ook in de spreiding van de 

scores is er sprake van een kleine verschuiving, resp. Sg= 7»8 en 

% ~ 6,5-

Deze verschillen in gemiddelde en standaarddeviatie zijn, naast 

toevalsfaktoren, hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de afwijkende 

sociale samenstelling van de beide populaties waaruit de steekproeven 

getrokken zijn. 

3.2.2 P-waarden, coëfficiënt van itoia-consistentie en standaardmeetf out 

Ook voor de steekproef van 316 a-selekt getrokken industrie

arbeiders werd nagegaan in hoeverre de items van de HAB-vragenlijst 

alle een bijdrage /ormden tot het meten van de persoonlijkheidseigen

schap "habituele-aktie-b^ereidhoid". 

Hiertoe werden voor alle items ds p-waarden berekend; de gemiddelde 

p-waarde (p) bedroeg 58,2%, waarbij de individuele p-waarde varieerde 

van 12,6ŷ  tot 90,5/^ (zie bijlage 8). 

Een herhaling van het onderzoek met de HAB-vragenlijst voor dezelfde 

steekproef van industrie-arbeiders bleek onmogelijk; om tooh een 

redelijk inzicht te verkrijgen in de meetbetrouwbaarheid van de 

vragenlijst, werd de coëffioiont van item-consist^ntis, welke een 

schatting is van de meetbetrouwbaarheid en een index vormt voor 

de homogeniteit van de vragenlijst, berekend volgens de ÏCH20-formule 

(Thorndike, 1949) s r-ii= 0,78. Gegoven de standaardafwijking en de 

coëfficiënt van item-consistentie, resp. S|j= 6,5 enr-u» 0,78, werd 

vervolgens de standaardmeetfout bepaald: Se= 3,0. 

Vergelijkt men de coëfficiënt van item-consistentie van de''NIPG/TN0"-

steekproef met die van het onderzoeksprojekt "Funktionele Leeftijd", 

nl-. r.]j= 0,83 resp. r--|i= 0,78, dan valt op dat; de laatste coëfficiënt 

kleiner is dan de eerste. Vergelijking van de p-waarden van beide 

steekproe/en (zie bijlage 8) levert hiervoor de verklaring: de 

p-waarden van de "Funktionele leeftijds"-steekproef vertonen een grotere 

spreiding en een hoger gemiddelde dan die van de "NIPG/TNO"-steekproef, 

resp. 12,5^ < p < 90,65^ en p= 58,2^ ,resp. 20^ < p < 805̂  en p= 52,9%. 
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Ook hier spelen hoogstwaarschijnlijk verschillen in de sociale 

samenstelling van de beide populaties waaruit de steekproeven 

getrokken zijn, naast allerlei toevalsfaktoren, een rol in verband 

met de grotere spreiding der p-waarden. 

Houdt men vast aan het kriterium dat items met een p-waarde < 209̂  

of^lBofo verwijderd moeten woxden uit de vragenlijst, aangezien zij 

te zeer van de ideale p-waarde, nl. p= 50^s afwijken, dan komen 

in totaal 10 items hiervoor in aanmerking ( in bijlage 8 aangeduid 

met een ). Na eliminatie van deze items werd voor de 40 overgeble

ven items opnieuw de gemiddelde p-waarde on de coëfficiënt van item

consistentie berekend, resp. p= 58,73 en '^^X' OJÖ^* ^^ standaard

meetfout bleek nu: SQ= 2,9. 

Een zuivering van de vragenlijst op grond van p-waarden voor de 

steekproef "Functionele Leeftijd", resulteert dus in een verhoging 

van de coëfficiënt van item-consistentie, vanr.|-j-= 0,78 totr.j-]-= 0,80, 

en een verlaging van de standaardmeetfout, van Se= 3,0 tot Se= 2,9» 

Aangezien de coëfficiënt van item-consistentie een schatting vormt 

van de meetbetrouwbaarheid van de vragenlijst, is een berekening van 

de standaardmeetfout op grond van de test- hertest betrouwbaarheids-

ooëfficient te prefereren boven die op grond van de coëfficiënt van 

item-oonsistentie. Voor de steekproef "NIPG/TNO" konden beide typen 

coëfficiënten berekend worden, resp. r''i= 0,88 (test- hertest) en 

r^j= 0,83 (KR2O)» ^e test- hertest methode levert een hogere betrouw-

baarheidscoëfficient op en dientengevolge een lagere standaardmeet

fout, SQ= 2,7} dan bij de bepaling van de coëfficiënt van item-consis

tentie volgens de methode'van item-analyse, nl. 3©= 3,2. 

Met enige voorzichtigheid zou men hieruit mogen concluderen dat 

de standaardmeetfout van de HAB-vragenlijst voor de steekproef "Functio

nele Leeftijd" lager is dan gesuggereerd wordt door de standaard

meetfout gebaseerd op do ooëfficiont van itom-oonsistentie. 

3.3 Normen 

De 316 industrie-arbeiders uit het ondsrzoek "Funktionele Leef

tijd", die redelijk representatief geacht mogen worden voor de manne

lijke industrie-bevolking in Nederland, vormon een goede normerings-

steekproef voor de HAB-vragenlijst.In bijlage 7 is reeds de frekwentie

verdeling van de HAB-scores voor 316 industrie-arbeiders gege-^en. 
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Het rekenkundig gemiddelde is 29,4 en de standaardafwijking bedraagt 

6,5 punten. Om de praktische bruikbaarheid van de HAB te vergroten 

werden tevens de percentiele scores en de decielen berekend (zie 

bijlage 7). 

Voor de individuele diagnostiek is het vaak nuttig te weten welk 

verschil in score tussen twee individuen significant is. Met behulp 

van ds formule Xj, - Xj + Z.Sg VT'> T^ - Tj > Xi - Xj - Z.Sg V~2~ 

(Gulliksen, 1961) werd berekend dat, gegeven de standaardmeetfout 

van 3,0,een verschil van minimaal 7,09 punten tussen twee individuen 

significant is bij een onbetrouwbaarhcidsdrerapel van 10̂ .̂ 

Vergelijking van de standaardmeetfout van de HAB met dis van andere 

vragenlijsten en tests voor individueel diagnostisch gebruik, leert 

dat de standaardneeth..'ut van de HAB relatief even groot of zelfs 

kleiner is (Dirken, I967), 2odat de HAB als individue.5l diagnosticum 

voor de persooniijkhsidseigenschap "habituele-aktie-bereidheid" 

in voldoende mate kan differentiëren tussen individuen onderling. 
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VALIDERING VAN DE HAB-VRAGSNuIJST 

4•1 Inleiding 

De belangrijkste vraag naar do bruikbaarheid van de HAB als 

meetinstrument, de validiteitsvraag, is in het voorafgaande nauwe

lijks aan de orde gekomen. 

De Groot (I96I) for.,iulecrt deze vraag als volgt: "in hoeverre blijkt 

de variabele (namelijk de score door ir.mand boh:.£ld op de HAB-vragen

lijst) een adekwate representant te zijn van wat met het begrip 

(habituele-aktie-bereidheid) on zijn instrumontcio realisering werd 

beoogd?". In feite wordt iiiermee de vraag gesteld in hoeverre de 

HAB-vrageniijst, die persoonlijkheidseigenschap meet, welke de 

gewoonlijke inzet van iemand's vermogens bepaalt. 

Hiermee is tevens aangegeven om welke soort validiteit hot gaat, 

namelijk de begripsvaliditeit, waarbij de vraag naar de persoonlijk

heidseigenschap, welke verantwoord lijk geacht mag worden voor de 

score op de HAB, primair is. Na de üreatievc fase waarin het theore

tische begrip "habitaeie-aktie-bereidheid" werd geformuleerd en ver

volgens de lijst met vragen werd samengesteld, is het proces van de 

begripsvalidering nu een noodzake ijke voorwaarde om te bepalen in 

hoeverre inderdaad het begrip gemeten vrordt dat men bedoelt te 

meten. 

Teneinde de HAB te relateren aan diverse mettvariabelen - de gebruike

lijke procedure bij hot begripsvalideringsproces - is de vorming 

' van een nomologisch netwerk rondom de HAB als potentiële verklaring 

van het gedrag van do respondent 00 de vragenlijst een eerste vereiste 

(Drenth, I966). 

4*2 De vorming v-isi oen nomologisch netwerk 

Onder een nomologisch netwerk verstaat men "een theorie mot alle 

expliciteringen ervan, voor zover deze in een bepaald stadium van het 

onderzoek zijn uitgewerkt en gotostst. In plaats van een theorie als 

geheel is het ook mogelijk te spreken van hot nomologisch netwerk 

• van een theoretisch begrip" (de Groot, I96I). 
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Voor de vormin-g van een nomologisch netwerk rondoa het begrip 

"habituele-aktie-bereidheid" werd gebruik gsraaakt van do gelegenheid 

dat de HAB als aohtergrondvariabele werd gebruikt in het onderzoeks

projekt "Funktionele Leeftijd". Naast alle voordelen di^ dit bood 

door het ongekend grote aantal variabelen vr-iaraan de lïAB gerelateerd 

kon worden, vormden de aard en heu type van do gebruikte variabelen 

vaak echter een beperking in vorband mot het begripsvalideringsproces. 

Immers, velo variabelen, primair geselecteerd op grond van hun 

geschiktheid voor de ontwix̂ -keling van een mectinstruaient voor de 

"Funktionele Leeftijd", waron krachtons hun aard en typo recht

streeks garioht op het leveren vj,n maximale prc-st.ities in één bepaal

de dimensie; bijvoorbeeld de variabele reaktietijds hierbij gaat 

het erom een korrekte response, namelijk hot indrukken van één be

paalde knop, in de kortst mogelijKe tijd te geven. Een maximale 

prestatie bij een individu is echter ni."t alleen een kwestie van ca

paciteiten maar ook van inzet. In feite kan men bij deze variabelen 

twee componenten ondorsohoiden, welke het resultaat zullen bepalen: 

een "energetische" component (de insöt dus; hierbij dient niet alleen 

aan fysieke energie te worden gedacnt) en een "vermogens" component. 

Aangezien de HAB-vra,5oniijst juist bedoeld is als meetinstrument 

om de gewoonlijke inzet van iemands Vermögens te bopalon, zal het 

duidelijk zijn dat de rolatoring van de HAB aan verschillende meet-

variabelen uit het oncfe-zoek "Functionele Le:ftijd" slechts indirecte 

gegevens omtrent de begripsvalidering kan verschaffen. 

Wel zijn er enkele kriterium-variabelen die ainder als vermogen 

en meer als kenmerk van normaal functioneren kunnen worden opgevat, 

maar ook deze zijn gezien hun betekenis indirect van aard, 

In feite komt het erop neer dat voor de begripsvalidering van de 

HAB geen duidelijke kriterium-variabelen bestaan, behoudens misschien 

de Cattell-dimensie (zie pag.4 ) voor een soortgenoot-validering 

(de Groot,I96I). Juist in dit soort gevallen dient men zijn toevlucht 

te nemen tot een nomologisch netwerk met indirecte kriteria, die het 

tesaiaen waarschijnlijk maken dat er begripsvaliditeit bestaat. 

Een goede keuze te maken uit de veelheid en verscheidenheid van 

meetvariabelen uit het onderzoeksprojekt "Funktionele Leeftijd" 

bleek, mede gezien het neg sterk hypothetische karakter van het 

begrip "habituele-aktie-bereidheid", een moeilijke zaak. 
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Voor de knooppunton van het nomolojisoh notvTOTL: -i-'orv'.cn daarom dio 

variabelen gcsol-.I^vtserd, w<:'.arvan r-acn cni.'j vsrbcir.d not de HA3 kon 

vorwachten; :i,lo kriterium word hierbij h^t, in vergelijking tot 

andere variabelen, r.in of aosr ovor-iro;''-iido; "cner.;;cti3cho" karaicter 

van de betroiclton variabele gohantoord. 

In totaal 9 variabelen worden gerelateerd aan de ,'IABy de aard van 

cl]: van deze variabelen on van hot hĵ po the tische vorband net do IlâB 

kunnen als volgt onschrovon "trordcn: 

Kri toriumvariabolo Omsclirij vin '̂; 

DG volgendo d r i e var iabnlen betro.lfen porsoonlijkhoidstrcklccns 

l )Subjec t iof Ervaren 

Zwaarte 

2)NeurotioiEnc 

Do v r a j o n l i j s t voor Subjootiof Ervaren 

Zwaarte van do arbeid, ontwikkeld door hot 

NIPG-TirO (Joötonp 1958), Hot uitgangspunt 

b i j dozo vr£i;3cnlijst i s cle,t porsonon vorsch i l lon 

in de mate wa.-.rin uon l ichamolijkc a ,k t iv i to i t 

a l s z\.''aar e r v a a r t . Via dezo vroigonlijst worden 

do rcaiction op '1:^ do i t ons aangeduide a lc t iv i -

t e i t e n on oi.i3tandi,v;hoden5 die ve r sch i l l en in 

graad van liohanol.i jke be l a s t i ng , vastgelegd. 

Hypothoso 1 ; Do SEZ zal oen nogatiovo corrola,-

t i o not de ÏIAB vertonen; 

a l^ t iv i te i ton a l s ziiaardor ervaren 

—5 lagoro akt iobereidhoid . 

Eon v ragon l i jo t voor Ncurctisoho l a b i l i t i e t 

welke a l s schaal in do itMsterdamso Biogra

f ische Vra.::o::lijst (AJ3V) opgenomen i s . l e t 

deze v r a g e n l i j s t wordt beoo£xl. "die persoon-

lijkhoiàsoi.;_:on3caap to iieten welko bopa,lond 

i s voor de i raarschi jn l i jkhoid dat een i n d i 

vidu o:n rooks van gedragingen zal vertonen 

dio mon hot boot kan karaktorisoi-cn a l s 

persoonl i jk on sociaa l onaangopaot". (/fildo, 

1953). 

Hypo the 30 2 s Neuro tirjcismo zal oen negatieve 

c o r r e l a t i e net do IlâB vertonen s 

nourot ischor - ^ la;joro a k t i c -

beroidheid. 
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Kriteriumvariabele 

3)Extraversie 

Omschrijving 

Eveneens een vragen-ijst die als schaal is 

opgenomen in de ABV. Deze schaal probeert 

de mate van Extraversie, het daadwerkelijk op 

de omgeving ingesteld zijn, te meten. 

Hypothese 3: Extraversie zal een positieve 

correlatie laet de HAB vertonen; 

extravorter -5 hogere aktiebereid-

heid. 

De volgende 3 kriteriumvariabelon betreffen het maximale kunnen: 

4)Multipele reaktie-

tijden 

5)Expitatoire 

1-seconde waarde 

Een test voor hot keuze-reaktieveroiogen van 

een individu; de proefpersoon is gezeten 

voor eon paneel vraarop in een horizontale 

lijn 4 lampjes zijn aangebracht. 

Met deze 4 lampjes correspondeert een daar

onder gelogen rij van 4 knoppen. Wannoor 

onverwachts één van de lampjes aanflitä moet 

de corresponderende knop zo snol mogelijk 

ingedrulct worden. Registratie van de reaktie-

tijd vindt plaats in honderdsten van seconden. 

(Buining e.a., I968). 
* 

Hypothese 4s Het keuze-reaktievermogen zal een 

n-rgatióve corr-^latie met de HAB 

vertonen: langzame^! reaktie—^ 

lagere aktiebereidheid. 

Het behulp van een spirometer kan een indruk 

verkregen worden over de capaciteit van de 

expiratie door iemand, na maximale inspiratie, 

zo snel en zo diop mogelijk ue laten uitademen. 

De noeveclheid lucht die iemand in één seconde 

op een dergelijke manier kan uitademen wordt 

de üixpiratoire één-seconde waarde genoemd 

(zie voor deze variabele en ook de volgendes 

Bink, 1968). 

Hypothose 5^ De expiratoire 1-seconde waarde 

zal een positieve correlatie met 

de HAB vertonen: grotea?expiratie-5 

hogere aktiebereidheid. 
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Kriteriumvariabele 

6)Maximale energetische 

prestatie 

Onsehrijving 

Met behulp van een fietser.goraeter kan een in

druk verkergen worden over het lichame.''ijk 

arbeidsvermogen door iemand in een voor

geschreven t.:;.;;po te laton trappen, terwijl 

do ..oerstand tegelijkertijd toeneemt tot de 

persoon aan het eind van zijn krachten is. 

De maximale arbeidsbelauing op de fietser.go-

vae ter in Watts is hierbij de gebruikte maat. 

Hypothese 6: De "Watt maximaal" zal oen posi

tieve JorreiatiG met do HAB ver

tonen: grotere prestatie-* hogere 

aktiebereidheid. 

De volgende 3 kriteriumvariabelen betroffen geen maximale scores, 

maar normale "dagelijkse" individuele kenmerken: 

7)Quotiënt van oxo-steroide 

en oxogene-steroide 

bijnierschorshormonen 

Door de bijnxersohors iiorden in de urine 2 

belangrijke groepen vj.n Steroiden afge

scheiden: de zogenaamde 17-oxo-3teroiden en 

de 17-oxogene-steroiden. Een verhoogde 

afscheiding van deze hormonen vindt plaats 

onder veranderende uitwendi.ge invloeden, 

vooral in bedreigonde situaties. 

Als variabele werd het iiuotiënt van de 

17~oxo- en de 17-oxo.gone Steroiden gekozen, 

zoals urinair bepaald in mg/uur (zie voor 

doze variabele en ook de volgende: Wink, 

1968). 

Hypothese 7: De quotiënt van oxo-steroiden 

on oxogene-steroiden zal een 

positieve correlatie met de 

HAB vertonen: meer oxo/oxogóne —5 

hogere aktiebereidheid. 
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Kriterj-umvariabele 

8)Kreatinine 

9)Calorisch verbruik op 

de werkdag 

Omschrijving 

Kreatinine is een afbraaicproducc uit het 

spierweefsel, dat enige relatie vertoont met 

musculaire contractie en als zodanig ook met 

aktiviteit. De kreatinine word urinair bepaald. 

Hypothese 8: De kreatinine zal een positieve 

correlatie met de H/iB vertonen: 

noer kreatinine—9 hogere aktie

bereidheid. 

Via oen gestrj.ndaardiseerd vraaggesprek, worat 

het dagelijkse patroon van aktiviteiten vast-

gelogdo In voorafgaand onderzoek is reeds 

berekend hoeveel energit voor sterk uit

eenlopende aktiviteiten zoals lopen, reizon, 

trapponklimmen, verschillende soorten arbeid 

etc, gecorrigeerd voor lichaamsgewicht en 

uitgedrukt in kilo-c.Alorioën, benodigd is. 

Eon van de variabelen, op een dergelijke ..aanier 

verkregen, wordt gevormd door het Werkdag 

Aktiriteits-G^tBtal, waarin het totaal aan 

energie, benodigd voor de diverse aktiviteiten 

tijdens een doorsnee-werkdag uitgedrukt wordt 

in Icilo-calorieën en gedeeld wordt door het 

basaal-metabolisme, (van der Sluys, I968). 

Hypothese 9s Het Werkdag A/G zal een positieve 

correlatie met de EAB vertonen: 

meer energieverbruik—-) hogere 

aktiebereidheid. 

In het volgende correlatieve onderzoek, waarbij eveneens de invloed 

van de leeftijd op de "habituele-aktie-bereidheid" wordt bepaald, zullen 

de voornoemde hypothesen worden getoetst. 
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4*3 Resultaten 

4.3.1 Intercorrelaties vo-n M B , loof tijd o-1J :riteriun_variabe_l_en 

In tabel 1 vrorden de intorcorrelatios vcnioid van de HAB en 9 

kriteriumvariabelen, berekend voor do stv^ekproef van 316 industrie

arbeiders uit hot onderzoek "Punlctionele Leoftijd", 

Tabol 1 

Corrolatiomatri:.,: van do HAB en 9 kritoi-i-̂ xivariabclen (n= 316) 

Variabele 

1 HAD 

2 SEZ 

3 Nour. 

4 Extrav. 

5 Rt. - 4 

6 Exp. 1 sec. 

7 Watt, max. 

8 Oxo/Oxog, 

9 Kreat, *-i-

10 Werkdag A/G 

£ 

£ 

-.26^ 

-.16 

-̂.39'' 

.06* 

-.10 

-.07 

.04 

.06 

+ .12^ 

ae 

+ .44 

.19 

+ .10 

-.23 

-.23 

,07 

-.01 

.01 

-.26 

+ .0Ó 

+ .03 

+ .06 

+ .08 

+ .03 

+ .00 

-.00 

-.07 

-.04 

+ .04 

+ .01 

+ .06 

-.41 

-.40 

-.11 

-.13 

-.00 

L_. 

+ .59 

+ .23 

+ .14 

+ .13 

+ .14 

+ .09 

+ .20 

+ .02 

+ .10 + .14 

10 

Bij een eerste boschomring vo,n de Gorroiaciocoëfficienten in 

tabel 1 vallen do lago cor-Mol-atics op tussen de IIAB-soorea en de 9 

kriteriuravariabolon, ïn hot kador vs,n oon bogripsvaliderinjsprooes 

t.ra<.-.rbij sloohtri van indirekte kriteria gebruik goraïiolct kon worden, 

komen deae correlaties ochtor noer tot hun recht. Indien de hypotheses, 

goconcrotisecrd in een voorspelling ovor do rolatio -tussen HAB-score 

on kriteriuiiivariabele, vergeleken •'irordon net de richting van do 

correlatiecoofficiëntenj blijkt dat voor 6 van do 9 correlatie-

coëfficiënten het tekon, aan.godtiid net oen aoterisk (zie tabol 1), 

gelijk is aan de richting van do voorspelde relatie. 

Een folctor, wolko do rola-tio HAB - kriteriuiavariabolo nogolijk zou 

kunnen beïnvloeden, is de leeftijd. 
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Aangezien de HAB aan 316 mannelijke industrie-arbeiders, in de leof

tijdsspreiding van 30 tot en raet 69 jaar (homogGon verdeeld), was 

afgenomen, kon de correlatie HilB - leeftijd (r) berekend worden. 

Deze bedroeg r= +,04. Van een duidelijke looi tijdbge-. oeiigheid bij 

ds HiiB-vragenlijst is dus geen sprake. 

Deze inter-correlaties vorschr^ffen slechts een beperkt inzicht over 

het ware verbs.nd tussen de HAB en een kriteriumvariabele, aangezien 

andere kriteriurnvariaboj-on doze correlatie kunnen beïnvloeden. 

Daarom werden tevens de partiële corrolaties berokend, waarbij steeds 

de invloed op de verklaarde variantie door 8 andere kritoriumvariabe-

len werd geëlimineerd. 

4.3.2 Partiële corrolaties van HAB en kriteriujavariaboien 

In tabel 2 vrorden de partiële correlatie'? vsrraeld van de HAB en 9 

kriteriumvariabelen. 

Tabel 2 

Matrix van partiële correlatie-coëfficiënten van de ILIB en 9 kriterium

variabelen (n= 316) 

1 Variabele 

1 ÏÏAB 

2 SEZ 

3 Neur. 

4 Extrav. 

5 Rt. - 4 

6 Exp. Isec. 

7 Watt max. 

8 Oxo/Oxog. 

9 Kreat. 

10 Werkdag A/G 

1 

-

-.23 

+ .04 

+ .34 

-.10 

-.1C 

-.09 

-.05 

+ .06 

'+.13 
1 

2 

-

+ .43 

-.02 

+ .01 

-.14 

J-.17 

\ - . 06 

+ .03 

I+.05 
: 

3 
h — — — . 

-

-.19 

+ .07 

+ .03 

+ .13 

+ .11 

+ .02 

+ .05 

4 

+ .03 

-.05 

+ .02 

+ .08 

+ .00 

+ .03 

5 

-

-.22 

-.23 

-.02 

-.08 

+ .02 

6 

-

+ .45 

+ .16 

i + .10 

!+.01 

7 

-

-.02 

-.02 

+ .16 

8 

-

-.02 

+ .07 

. .. 

9 

-

+ .12 

10 

-

file:///-.06
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Vergelijkt nen tabel 1 en 2 met elkaar, speci.u,al ten aanzien van de 

relatie HAB-kriteriumvariabele, dan blijken er geen belangrijke 

wijzigingen in de waarden van de correlatie-coëfficiënten te zijn op

getreden, met uitzondering van de partiële correlatie-ooöfficient 

die het verband tussen de HiiB-score en de Neuroticisme-score aangeeft: 

deze bedraagt +.04, terwijl ds oorspronkelijke coëfficiënt uit tabel 1 

-.16 bedroeg; een aanzienlijke verschuiving in omgekeerde richting 

dus. 

Om de hypotiioses (H) te toetsen, zoals deze in paragraaf 4.2 zijn ge

formuleerd, werden eerst de t-wairden (t) van de partiële corrolatie-

ooëfficient (r) berokend (Walker and Lev, 1953). Afhankelijk van de 

aard van de hypothetisch.3 relatie HAB— kriteriumvariabele (aangeduid 

met een + of - teken) word éénzijdig getoetst op 2 verschillende ni

veau* s van betrouwbaarheid: p < 0.01 en p < 0.05. 

In tabel 3 worden de resultaten vj,n de gevolgde procedure vermeld. 

De partiële correli-.tie-coëfficienten, welke significant bleken te zijn 

op één of twee niveau's van betrouwbaarheid, zijn aangeduid met een 

asterisk. 

De multipele regressie van de 9 variabelen op de HAB vrerd eveneens 

berekend. Deze bedroeg R= 0,48. De betha-coëfficienten van de variabelen 

worden ook in tabel 3 vermeld (a= 26,257) tesamen met de corresponderende 

t-waarden waarvan de op 5/̂  significante waarden zijn onderstreept. 

Tabel 3 

} V a r i a b e l e 

2 SEZ 

3 Nour. 

4 E x t r a v . 

5 R t . - 4 

6 Exp. I s e a 

7 Watt ma.r. 

8 Oxo/Oxog. 

9 K r e a t . 

10 WerkdagA/G 

1 = 
Ĥ  : 

H2: 

H3. 

H4S 

H5: 

% ^ 

R'jï 

Hg: 

^ ' 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r p a r t . 

- . 2 3 

+ .04 

+ .34 

- . 1 0 

- . 1 0 

- . 0 9 

- . 0 5 

+ .06 

+ . 1 3 
• 

>Pi 0,01 

ï 

3E 

P < o , 0 5 

X 

X 

s. 

£ 

B-coëf . 

- . 1 7 6 

+ .012 

+ .149 

- . 0 5 8 

- . 0 0 1 

- . 0 1 6 

- . 0 0 0 

+ .002 

+ .034 

T 1 

- 4 . 1 4 

+ 0 . 7 3 

+6.37 

- 1 . 7 3 

- 1 . 8 5 

- 1 . 6 1 1 

- 0 . 9 3 

+ 1.03 

+2 .28 
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De significanties uit do voorgaande taboj. geven oen goed overzicht 

van het nomologisch netwerk. De extraversie en de subjectief ervaren 

zwaarte van aktiviteit zijn de duidelijkste punten van aanhechting 

voor de begripsvaliditeit. De dageiijkso fysieke aktiviteit is er 

eveneens moe verbonden cn in iets minders mate galdt dit ook voor 

het keuze reaktievernogen. De vitale longcapacitoit vertoont een 

relatie die naar teken omgekc-rd is ten opzichte van het veronderstelde 

verband. Vier van de 9 steunpunten in het network zijn dus empirisch 

bevestigd. 
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5 DISKUS3IS EN KONKLUSIES 

Gezien de mogolijkhoden die het onderzoeksprojekt "Funktionole 

Leeftijd" bood om de begripsvaliditeit van de ILiB nader te bepalen, 

zijn de resultaten niet boven verwachting. Op een betrouwbaarheids-

niveau van p < 0,05 konden 5 van ds 9 hypotheses, namelijk H2, H5, 

Hg, HT,en H3, niet bevestigd worden. Voor de hypotheses Hg, H^ en 

Hg, waarin een positievo relatie Vcui de HA3 mot respectievelijk 

Expiratoire I-seconde,. Watt maximaal en Oxo/Oxogenen voorspeld was, 

lijkt eerder e-.m omgekeerd verband te bestaan, tioe'wel de gevonden 

partiële corrolatie-coSfficienten zo laag zijn dat een interpretatie 

vrijwel zinloos is. 

Met 99'̂  zekerheid konden 2 hypotheses, namelijk Hi en H3 en met 95/o 

zekerheid wederom 2 hypotheses namelijk H,.ien H5, bevestigd worden. 

Opvallend hierbij is vovral de relatief hoge samenhang met de extra

versie. Deze persoonlijkheids dimensie zou de gerichtheid op sociale 

kontakten aangeven. Als men veronderstelt dat de aktie-bereidheid 

een gerichtheid op de buitenwereld impliceert zou men de correlatie 

van 0,34 kunnen zien als de sociale coaiponont ervan. De interpretatie 

kan evenwel ook anders zijn. De extraversie dincn;3ie zou overeenkomen 

met de pavloviaanse dimensie "sterkte van het zenuwstelsel" (Gray, I965) 

en extraverten zouden als regel ssn lager aktivatie-niveau tot ken

merk hebben (Corcoran, 1965)« Deze gegevens zouden erop kunnen wijzen 

dat de mobilisering van energie sn aandacht, ook wu,ar het de niet 

direct sociale aspecten betreft, bij extraverten makkelijker gaat. 

Een gerichte analyse van de HAB-items zou icunnen uitmaken of de vragen 

die naar "face-validity" een aocicTle component hebben meer verwant

schap met de extraversie-schaal vertonen dan de overige. 

De verwantschap net de schaal voor de subjectief ervaren zwaarte van. 

lichanolijjke arbeid . is weer geiieel anders van aard. Een be

langrijke component van deze schaal is gelegen in de fysieke handicap; 

hiertoe werd de schaal dan ook voornamelijk geconstrueerd. 
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Aangezien de industriearbeid;-.'rs uit het onderzoek "Punictionele Leeftjd" 

geen pathologische groep vormen mag raen de verminderde aktiebereidheid 

bij degenen die arbeid en lichamelijke aktiviteit als zwaarder er

varen, opvatten als een bijdrage aan de begripsvaliditeit. 

Ook het energieverbruik tijdens een gemiddelde werkdag blijkt een 

significante plaats in te neùien in het nomologisch netv/erk. Met deze 

variabele wordt de relatie tussen fysieke prestatie en vermogen aan

gegeven en voi'mt als zodanig een goed aanknopingspunt voor de valide

ring. Men dient echter te bedenken dat deze variabele vrij beperkt is, 

namelijk louter liciiaiaelijke aktiviteit inhoudt, en dat een groot 

deel van de arbeid en aktiviteit van alledag een dvrangaatig aspekt 

bezit en niet zozeer vo-^rtspruit uit de aktiebereidheid van een indi

vidu. Het significante verband net het keuze-reaktieverrnogen is het 

enige dat betrekking herft op een naiimale prestatie. Set dit ver

mogen wordt duidelijk een beroep gedaan op een de mobilisering van 

aandacht en energie. 

Er zijn geen duidelijke redenen aan te geven waarom de andere knoop

punten in het netwerk niet aan de vervrachtingen voldoen. Het is 

mogelijk dat bij de arbeidsfysiologische capaciteiten te zeer het 

. accent op de belastbaarheid valt in plaats van op de aktuele belastings

graad. Ook het falen van de endocriene kriteria als knooppunten in 

het nomologisch netwerk behoeft geen verwondering te verwekken, indien 

men bedenkt dat soortgelijke pogingen in de gedragswetenschappen met 

geen of weinig succes bekroond werden. 

Zou men een voorlopige konklusie willen trekken uit de resultaten van 

het onderzoek "Funktionele Leeftijd", dan mag deze eerste begrips

validering van de ILAB-vragenlijst gedeeltelijk geslaagd genoemd worden. 

Om bij de HAB van een valide instrumant te kunnen spreken, dienen 

echter uit volgende onderzoeizingen nog vele argumenten te vrorden aan

gevoerd. Vervolgonderzoek zou voornci.aelijK" gericht kunnen worden op 

een uitbreiding van het nomologisch netwerk net "harde" kriteria uit 

het toepassingsgebied. 

Denkt men aan begeleiding en eventueel kjassificatie van personeel, 

dan zou het wenselijk zijn na te gaan of en welke relaties er bestaan 

tussen HAB-scores en gegevens over productiviteit. 
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Oolc zou aandacht nooten i.'-orden bestood aan de soortgenojitvaliditeit; 

in vorband liiornoo zou rolatoring va/n do HAB aan de "prestatie-motivatie" 

schaal van Hermans (I967), 2,1s ook aan de "rnobiiization - vs-rogrosTion" 

diiaensie van Ca'rtell (I9Ó7) wenselijk zijn. 

Eveneens is van belo/ng do iten-analysc van do HAB voort te zetton; 

faktorisering on, groepering van de itons ican do vragenlijst zuiveren 

en haar betekenis verhelderen. 

Bij hot beëindigen van dit rapport ÜOTÖ. reeds een begin genaoict met liet 

zoj'uist omschroven type van vervolgonderzoek. 
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STODilARY 

This study was aim.ed at a further-goinj validation of the 

inventory for Personal Arousal Characteristics (PAC). 

The concept to be maasursd by this questionnaire can be conceived 

of as the personality trait which characterises the extent to which 

an individual -puts in his energy, concentration and involvement when 

confronted with a task. This dimension is suppoLîed to be intervening 

between the maximal output —i.e. capacitiot?—and the usual actual 

output -i.e. the performance. 

Theoretically this trait can be related to the usual level of arousal 

and the usual heightening of arousal, which seeias to differentiate 

among persons systematically. Some experimental findings suggest that 

the variable of introversion-extraversion can partly explain this 

dimension. 

In fore-going in\/esti.gations the questionnaire was constructed by 

the proper psychometric metJaods. The differential power, consistency 

and re-test reliability appeared to be good. In another study it 

was found that the influence of social desirability -being a notorious 

noise factor in personality questionnaires- was neglible. 

In this investigation the P.A.C. was normalized for the population of 

male industrial workers in the Netherlands, aged 30 - 70 years. 

The investigation was embedded in the project Functional Age, being 

the development of a psychological and physiological measurement 

procedure to assess the "functional age" of a person's work capacities 

as opposed to the chronological age; the latter being an unreliable 

index of one's ageing capacities. 

The sample consisted of 316 male workers, showed a homogeneous age 

distrubution from 30 up to 70 years, was proportional to the national 

distribution of industrial branches and plant size. 

Prom the data of t̂j.e project Functional Age a nomological network 

of 9 variables around the concept of P.A.C. could be constructed, 

the empirical "ancliors" being the following: 
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A: Personality traits 

1) Subjective load of dally activities (queetionnaire) 

2) Neuroticism (questionnaire) 

3) Extravorsion (questionnaire) 

Ißi Capaci t ies 

4) Choice' reaction time 

5) Expiratory 1-second value 

6) Maximal physical load on bicycle crgonoter 

C: Adrenal liormonos 

7) Oxosteroids divided by oxo-gonicsteroids (urinary v'/ liour) 

D: Energetic activities 

8) Creatinine as indication of muscular activity (urino) 

9) Caloric consumption on a/erage working day (indirect tine-motion 
study) 

The multiple regression of tiie set of these nine criteria on the PAC 

scores yielded a correlation coefficient of R= .48 (p < .01). 

According to the beta-coefficients in this nultiple regression two 

criteria proved to be significant at the ifo level (one-tailed) namely: 

subjective load of daily activities and oxtravorsion and another 

two sigTiifleant at the 5/° level (cne-tailed) being choice reaction time 

and caloric consui-rption on average worlving day. Tlie other five 

hypothetical criteria could not be confirmed. 

The results of this study give sone more empirical basis to the 

construct of Personal Arousal Charactorictics. Tlic procedure of 

validation must, however, go on. The problem remains tliat no direct 

criteria can be found for tlie operationalization. 

In the next study to cone tho validation vrill bo directed to the 

relations with the productivity of workers and to some measurements 

of work-motivation. Also a more detailed item-analysis of the PAC 

inventory is gt)ing to tal:e place. 
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V E R T R O U W E L I J K 

In het volgende vindt U een aantal uitspraken die betrekking heb

ben op bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Door aan te geven o£ 

deze uitspraken al dan niet op U van toepassing zijn, stelt U ons in 

staat een indruk te krijgen van deze aspecten van Uw persoonlijkheid. 

Het is daarom gewenst, dat U eerlijk antwoordt: er zijn geen 

goede of slechte antwoorden. Het gaat er ons om hoe U Uzelf ziet; 

hierbij is Uw eerste indruk meestal de beste, staat U dus niet te 

lang stil bij elke uitspraak. 

U kunt aangeven of een bepaalde uitspraak al dan niet op U van 

toepassing is door ofwel het woord 'juist', ofwel het woord 'onjuist' 

te omcirkelen. Als U dus vindt dat de uitspraak voor U geldt, zet U 

een rondje om 'juist'; in het andere geval zet U een rondje om 

'onjuist'. 

Voorbeeld: 

Ik houd niet van sport. onjuist 

Iemand die niet van sport houdt zet een rondje om 'juist' 

(zoals in het voorbeeld is gedaan), om aan te geven dat de uit

spraak op hem van toepassing is. 

Iemand die wel van sport houdt zet een rondje om 'onjuist'. 

Het is de bedoeling dat U alle -vragen beantwoordt; dus ook als 

het U wat moeilijk valt een antwoord te geven, mag U de vraag 'niet 

overslaan. 



VRAGENLIJST juist of onjuist omcirkelen 

Ik hoef nooit lang na te denken voor ik besluit iets 
te gaan doen. 

Men zou zich tegenwoordig niet meer tot zwetens toe 
behoren in te spannen. 

Ik houd niet van uitstellen. 

juist onjuist 

juist onjuist 

juist onjuist 

/ 

Ik ben iemand, die veel rust nodig heeft. 

Ik kan maar met moeite eens rustig gaan zitten. 

Je kunt beter lange tijd aan één karwei bezig zijn 
dan van het ene op het andere over te springen. 

Ik houd ervan me tot het uiterste in te spannen. 

X Ik begin vaak met allerlei karweitjes en maak die 
' dan niet af, 

yC Ik ben eigenlijk altijd met iets bezig. 

Als ik van te voren weet dat iets niet goed doenlijk is, 
begin ik er meestal maar niet eens aan. 

Voor mij speciaal geldt: Waar een wil is, is een weg. 

Ik ben eigenlijk altijd al een druk en bezig iemand geweest, juist 

Ik kan soms huizenhoog tegen een bepaald werkje opzien. 

Ik vind dat ik eigenlijk zeer interessant werk heb. 

f 

X 

Ik loop wel eens wat te hard van stapel, als ik ergens 
mee begin. 

Mijn werklust is vaak afhankelijk van mijn stemming. 

Voor ik het in de gaten heb ben ik bij allerlei activi
teiten betrokken. 

Ik heb meestal maar een korte inwerkperiode nodig. 

Als ik niet zo van aanpakken wist was ik niet zover gekomen, juist 

^L Als het aan mij lag zou ik een gat in iedere dag slapen. 

Je moet altijd kalmpjes aan beginnen, wil je tot goede 
resultaten komen. 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 



juist of onj'uist omcirkelen 

Het valt me nooit moeilijk anderen te volgen, ook al blij- juist onjuist 
ven ze niet direct bij de dingen waarmee we bezig waren. 

Geen moeite is voor mij te veel. juist onjuist 

JC^ Ik pak elk karweitje aan, al is het maar om iets om handen juist 
te hebben. 

H/ Ik houd niet van plotselinge veranderingen in mijn werk. juist 

onjuist 

onjuist 

Als er iets in ihij opkomt moet het ook meteen gedaan worden, juist 

Ik zie nooit tegen een taak op. 

^_ Er wordt mij vaak verweten dat ik van de hak op de tak 
" ^ spring. 

Ik houd niet zo van direct aanpakken. 

Ik heb 's avonds vaak het voldane gevoel hard gewerkt 
te hebben. 

Ik kom meestal wat traag op gang. 

Men verwijt mij vaak dat ik té actief ben. 

Ik bedenk me altijd eerst even voor ik besluit iets te 
gaan doen. 

juist 

juist 

juist 

juist 

juist 

Als ik aan het werk ga, ben ik er altijd direct helemaal in. juist 

Als ik ergens mee bezig ben, moeten ze niet altijd juist 
ineens met iets heel anders aan komen dragen. 

Ik heb vaak de neiging om werk te onderschatten. juist 

Ik houd er niet van risico's te nemen, om dan later pas juist 
te zien of het wel goed gaat. 

Ik heb veel vertrouwen in mijn eigen kunnen. juist 

Ik heb 's morgens meestal een flinke tijd nodig om juist 
bij te komen. 

Ik heb me nog nooit verveeld. juist 

Ik houd niet zo van die erg energieke mensen. juist 

Ik ben gewend van te voren af te wegen of ik een bepaalde juist 
taak wel aan zal kunnen. 

juist 

juist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

o 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 



Werken is goed, maar je moet het 's avonds helemaal 
kunnen vergeten. 

Ik heb meestal'maar weinig slaap nodig. 

Ik ben iemand, die altijd snel tot handelen overgaat. 

juist of onjuist omcirkelen 
juist onjuist 

nieuws begin. 

Ik vindt het heerlijk om met meerdere dingen tegelijk 
bezig te zijn. 

juist 

juist 

/
Ik moet meestal eerst een zetje hebben voor ik met iets juist 

juist 

Ik houd niet zo van die mensen, die het altijd druk hebben. juist 

Het leven is voor mij veel te kort om alles klaar te krijgen, juist 

Ik behoor tot die mensen, die geheel en al in hun werk opgaan.juist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

onjuist 

KIJKT U NOG EVEN NA OF U GEEN VRAGEN HEBT OVERGESLAGEN, MAAR VERANDERT U NIETS 

MEER AAN DE ANTWOORDEN. 

Invullen: 

naam en voorletters: 

11 geboortedatum: 

11 op welke afdeling werkt U? 

hoe lang werkt U op deze afdeling? 
II (op 2 jaar nauwkeurig) 

geslacht: 

lengte (cm): || 

gewicht (kg): 

werkt U in ploegendienst? ja nee i 

11 werkt U op tarief? ja nee | 



bU.a 
b k 2 bk l 

H.A.B. -
sleutel 



Bijlage 3 

P-waardon in i-uon-totaal corrolatios dor HAB-uitsprakon voor de 

NIPG-TNO steekproef, 

(do net d aan.goduido itons worden in do dofinitieve versie van do HAB-

vragenlijst opgenomen;; do p-waarden hebben betrekking op hot scoren van 

•de antwoorden in do "onergieko" richting) 

aanduiding itéra p-waardc(70 iteia-totaal corrol, 

d niet lang nadoiikcn voor besluit 56 0,5^ 
d niet uitstellen 76 .OJ415 

niot van work loskomen -45 " - -0,04''' 
d niot noor tot z-tTotons too inspannen 64 0,385 
d vool rust nodig 60 O,24 
d beter langdurig aan één -fcaak bezig 37 0,32 

aten schiet erbij in .-20 [ ... 0,19' 
d net moeite rustig zitten 33 0,20 
d gra.ag tot uitorste inspannen 63 0,56 

laatste klao-r zijn -'91 0,55 ": 
wat andoren .;-roE-toron kan i".: oolc ',̂ 5 0,12--' 

d karweitjes niet afmaken 68 0^36 
d altijd bezig zijn OO 0,63 

mooston lopen to hard, van sta-pel 62 0,00^ 
d niet beginnen aan nooilijk irork 40 0,375 

vastbijten in prcblencn .'75 0,135'. 
knutselen 51 . O,,38, ; 
woinig actief' govondon tforden •:'85_. ._ 0,665, 

d waar een wil is is oen weg 77 .... P, 53 
gedachten komon nooilijk los 'C42_ -0,07 -̂  

d altijd dr-ulc en bezig govroest 57 0,67 
liefst zittend werk -05 " 0,42."-" 

d zoor intorsossant werk hebben 71 0,395 
d huizenhoog opzion tegen taken 40 O,39 
d vaalc te hard van stapel lopon 57 PJ..20 

allen bij profijt zich inzetten 63 0,15"'} 
nog eens ondraaien bij wakker worden 39 0,2.0--' 

d andoren -faaklcelijk volgen in gesprok 63 0,20 
d snel bij alierloi botrold-on zijn 50 0,27 
d korte inworkporiodo nodi.g hebben 71 '̂ sê:̂  

wereld gaat aan vlijt ton ondor • 86 -0,085.; 
d werklust afhanlvolijk van stenning 26 0,49 
d ver .gekonon door aan te pale.-;on 50 0,40 
d gat in iodoro da,g clapcn 75 0,445 
d geon plotselinge vorandori-a.gon 53 0,38 
d niet direct aanpakiien 77 0,55 
d . kalm beginnen 57 0,27 
d geen moeite tovoel 35 0,51 

zondor togonzin bij ocntoaig work > 43 0,"0'9 ' 
niot bij de palcken neerzitten 87 0,42 
enthousiast beginnen 85 0,28 
niet nâ .r bod voor beëindiging taak 62 -0,22 
vaak lusteloos 76 0,47 
men workt te aard 96 0,415 
onzin te lopon als er een bus gaat 71 -0,06 



Bijlage 3 
(vervolg) 

aanduiding itom p-waarde (f̂ ) item-to taal co rr e 1. 

d 
d 
d 

d 
d 
d 

d 
d 

d 

d 
d 
d 
d 

d 

d 

d 

d 
d 
d 
d 
d 
d 

graag iets on handen hobbon 
idee direct uitvoeren 
niet opzien togen taak 
voltooide taak vorgebon 
van de hak op do tak springen 
voldaan gevoel na hard werken 
traag op gang komen 
in huishouden helpen 
klusjes uitstellen 
moeilijk plots kunnon ophouden 
snol inworkon 
noG bij donl̂ cen aan work 
geon verandering willen in taak 
werk ondorsohatten 
bij weldcer direct uit bed 

21 
55 
42 

1552'-
24" 
55 
63 

7 6 T 
57 

4s: 
•r9 2 : 

38 
32 

0,685 
0,27 • 
0,615 
o,-i2_:,-̂  
0,375 
0,49 
0,385 
"0,-24~\ 
0,30 •; 
0,03 '' 
0,375 
0,25> 
0,19 
0,205 

als tijd om is direct mot work sto-ppon \̂ 39 
52 

, '̂  r 
: 0 0 

V9:L 

g e e n risico's nemen 
naa,r is nog joron te moeton workcn 
graag verandering in bozighodon 
liever kalmer beroep 
vertrouwen in eigen Icunnon 
's morgens langzaam bijkonon 
taak van te voren a"fwegon 
geen voorkour voor onorgioke mensen 
minder doon dan andoren 
zich nog nooit verveeld hebben 
extra inspanning is niot erg 
men vor-:àjt mij té actief te zijn 
niot lang nagonicton 
zich bcdonlcen voor te beginnen 
men verwacht niet vool van nij 
zich volledig inzotton 
geen liefhebberijen 
tijd nodig voor concentratie 
later dan andoren beginnen 
's avonds hot werk vergoten 
geen mensen net vaste dagindeling 
werk boeit niot 
opzien tegen vornooiend werk 
mot tog-enzin naar bod ga,an 
weinig slaap nodi.g hebben 
goed zweten is gezond 
snol tot handelen overgaan 
zetje nodig om iets nieuws te boginnen 
bij voorkeur mot neordere dingon bezig 
in zijn werk opgaan 
leven is to kort 
niet van drukke mensen houden 
opgaan in hobby 
trots zijn noer dan anderen te doen 

V,, 

50 
61 
A1 
66 

.^89-

55 
,--98" 
"34 
c-32-
26 

•'•"82' 
80 
36 
51 

...-8/1.-. 
62__ 

-^56 
77 
05 
-.10... 

29 
-'8-5-
-R9-

76 
58 
41 
52 
50 

V9 

o, oby 
0,22_ 

~"073T5"")\ 
-0,11 V 
-.-OjJ.sy 
0,59 
0,20 
0,32 
0,56 

•••ö,'62;3 
0,36 

"..0700::» 
0,60 

• 0,'"i2,> 
0,30 
0,485"^ 
0,245 •• 
0,14 
0,16 

, .0,685 
.. ..0.,-6l 
0,04 " '• 
0,345 
0,30 / 

--.0,0.5.̂  
0,275 

~0725> 
0,615 
0,665 
0,28 
0,48 
0,24 
-.0,.44 
0,19N 
0,47 7 

gemiddelde waarden oorspronlcelijko versies 58,4/^ 
gemiddelde was,rdcn definitieve versie : 52,9?» 

0,319 
0,408 
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Bijlage 5 

Beoordelaars-instructie "Sociale Wenselijkheid" 

Het ligt in onze bedoeling na te gaan of on in lioevorre de 

sociale wenselijkheid dor uitspraken, dio voerkomen in do HAB-

vragenlijst, invloed uitoofont op de beantwoording; d.w.z. is hot 

feit dat "men" oon bepaalde uitspraals; wenselijk of onwenselijk acht 

in sociaal-psychologisch opzicht,, van belang bij het in-vullen van de 

HAB-vragenlijst. 

Om dit te laznnen onderzoeken willen wij U vragen de uitspralcon 

van do lijst te beoordolen naar hun algomonc socialo wenselijkheid, 

dus: Hoe wensolijk of onwenselijk donl:t U dat "nen" oon bepaalde 

uitspraak als menselijke eigenschap vindt. 

Bij de booordeling loint U gebruik nalcon van do volgondo vijf 

oategorieöns 

1. Sociaal zeor omronsolijko cigonschap 

2. Sociaal onwenselijke eigenschap 

3. Neutraio eigenschap 

4. Sociaal wenselijke oiigonschap 

5. Sociaal zeer wenselijke eigenschap 

Het nummer van de catogorio die U V0i,n toepassing acht leunt U voor hot 

betreffende item zetten. 

Voorbeeld: 

IK HOUD ER GEEN LIEFHEBBERIJEN OP NA 

Wanneer U denkt dat "men" het-or-niet-op-na-houden-van-liefhobberijen 

oon sociaal onvrenselijke eigenschap acht, zot U voor hot iton oon 2, 

N,B, Als loidraad leunt U zich misschien hot boste bij elk item afvragen: 

"Acht men het in het algemeen sociaal wonsolijk indien iemand zogt s 

............... ( op de puntjes het betreffende item invullen)". 



Bijlage 5 
(vervolg) 

Resultaten van do beoordeling dor HAB-itens op sociale wcnsolijkholdswaardc. 

Aanduiding item gen. soc, 
rating wenscl.h. 

TJ-a.ardc 

subsch.p-w 
ind. io 

-IX 

1 niet lang nadenlcon voor 'besluit 
2 niot moor tot zwetens toe inspannen 
3 niet uitstellen 
4 voel rust nodig 
5 mot nocito rustig zitten 
6 bctor langdurig aan één ta,ak bozig 
7 graag tot uiterste inspannen 
8 karweitjos niot afnaken 
9 altijd bozig zijn 
10 niet boginnen aan nooilijk work 
11 waar oon wil is is oon weg 
12 altijd druil en boaig .geweest 
13 huizenhoog opzien togen talcon 
14 zoor interessant work hebbon 
15 vaak to hard van stapel lopen 
16 werklust afhankolijk van stemming 
17 snel bij allerlei betrokken zijn 
18 korto inirorkperiodo nodig hobbon 
19 vor gekomon door aan to polckon 
20 gat in iodoro dag slapen 
21 kalm boginnen 
22 anderen maklcelijk volgon in gesprok 
23 geen moeite te vool 
24 gTaag iets on handen hebben 
25 -goen plotselingo vercandcringcn 
26 idee diroet uitvoeren 
27 niet opzion togen tarjc 
28 van de hak op de tak sx./ringGn 
29 niot direct aanpakken 
30 voldaan govoel na hard workcn 
31 traag op gang konon 
32 snel inwerken 
33 g e e n verandering vrillcn in taak 
34 i-rork ondorsohatten 
35 goon risico ' s neraon 
36 vortro-uwon in eigen kunnen 
37 ' s norgons langzc.an bijkomen 
38 zich nog nooit verveeld hebbon 
39 geon voorkour voor onergieko aonsen 
40 taak: van te voren afwegen 
41 iflon vorwijt -mij té actief te zijn 
42 zich bedenken voor te beginnen 
43 's avonds hot werk vergoten 
44 woinig slaap nodig hebben 
45 snol tot handelen overgaan 
46 zetjo nodig om iets niouws te beginnen 
47 bij voorkeur net -üioordere dingon bozig 
48 niet va,n dirukko raonson houden 
49 levon is te kort 
50 in zijn work opgaan 

3,55 
2,35 
3,65 
2,70 
2,55 
3,25 
4,05 
1,55 
3,40 
3,15 
3,75 
3,20 
2,25 
3,95 
2,40 
2,50 
2,70 
4,20 
3,70 
1,45 
2,70 
3,75 
3,85 
2,70 
2,55 
2,50 
4,10 
2,15 
2,35 
4,00 
2,15 
4,05 
2,60 
2,00 
3,20 
3,40 
2,25 
4,15 
2,70 
4,10 
2,90 
3,95 
3,70 
3,15 
3,25 
2,05 
3,10 
2,50 
2,90 
3,45 

+ 
— 
+ 
0 
0 
0 
+ 
-
0 
0 
+ 
0 
-
+ 
— 
-
0 

. 1 . 

+ 
-
0 
+ 
+ 
0 
0 
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
0 
-
0 
0 
-
+ 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 

B 
E 
I) 
E 
E 
B 
E 
E 
E 
D 
B 
E 
I) 
E 

E 
D 

B 
E 
E 
B 
B 
B 
D 
B 
E 

B 
B 
D 
E 

E 
E 
B 
E 
B 
B 
E 
B 
B 
B 
E 
E 
E 

56 
64 
76 
60 
33 
37 
63 
68 
80 
48 
77 
57 
40 
71 
57 
26 
58 
71 
50 
75 
57 
63 
35 
21 
53 
55 
42 
24 
77 
55 
68 
48 
38 
32 
52 
50 
61 
55 
6S 
41 
34 
26 
62 
29 
59 
76 
58 
50 
52 
41 

0,56 
0,385 
0,415 
0,24 
0,20 
0,32 
0,56 
0,36 
0,63 
0,375 
0,53 
0,67 
0,39 
0,395 
0,20 
0,49 
0,27 
0,41 
0,40 
0,445 
0,27 
0,20 
0,51 
0,685 
0,38 
0,27 
0,615 
0,375 
0,55 
0,49 
0,385 
0,375 
0,19 
0,205 
0,22 
0,55 
0,20 
0,36 
0,56 
0,32 
0,60 
0,30 
0,61 
0,275 
0,615 
0,665 
0,28 
0,44 
0,24 
0,48 

goniddoldo waardon 3,05 52,9 0,408 



Bijlage 5 
(vervolg) 

Socialo WGnaolij]i:hoids-!ra.ardos + sociaal wonsolijk 

- sociaal onwenselijk 

O sociaal neutraal 

Subschaal indoling • s D opgenomen in Dccisio-subschaal 

E opgenomen in Enorgio-subsohaal 

- niot opgenomen in oen van boidc subschalon 



Bijlage 6 

Beknopt overzicht van do ondorzooksvariabolen uit hot projokt "Funlctionclo 
Looftijd". 

K&togorio Soort Variabele 

Algonoon Leeftijd 

Psychologische 
variabclon 

Fyaiologischo 
variabelen 

Psychomotorisch : Positionorcn, tapping dynamomotrio; 

Sensorisch s Visus, onvollodigo figuron, toonbovondrompel, 
presbyacu.3is, spraakaudiogTom; 

î Enlcolvoudig, multipel, semantisch; 

î Gchcugonspan net cn zonder ruis; 

5 Boorstrooptost cn onstolbaarhoid bij do 

doorstrocptost. 

t 17-oxo-Btcroiàcn, 17-0x0gcnostûroidon, 
creatinine; 

s Vitalo capaciteit, expiratoire 1-sooonde 
waarde, inspiratoir rosorve volume, maximaal 
ademvolurao ; 

Cardiovasculair 2 E.C.G, gedurende rust on inspanning (fiots-
ergomotor), aerobe capaciteit, maximale 
polsfrekwentie, raajcimale systolische bloed
druk« 

Roaktiotijd 

Geheugen 

Snolhoid 

Hormonaal 

Respiratoir 

Aohtergronds-
variabelen 

Persoonlijlchoid s Nouroticisme, Extraversie, habituolo aktie-
& Aanpassing bereidheid, stress, subjoktiove belasting, 

arboidssatisfaktie, werk- leiderschapsklimaat; 

Aktiviteit s Dagelijks aictiviteitenpatroon en verschillende 
componenten daarvan; 

Diversen s Algemene gezondheidstoestand, rookgewoonten, 
a-nthropometrische maten, basaal metabolisme. 
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Prekwcntieverdeling van de HAB-

.HAB-score 

0-7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46-50 

Aantal personen 

0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
3 
6 
3 
6 
7 
4 
6 
17 
11 
11 
22 
10 
19 
21' 
23 
19 
13 
17 
10 
13 
23 
7 
13 
5 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
0 

316 

•scores on 

io van 316 

0,00 
0,32 
0,00 
0,32 
0,63 
0,32 
0,00 
0,32 
0,32 
0,95 
1,90 
0,95 
1,90 
2,21 
1,27 
1,90 
5,38 
3,40 
3,48 
6,36 
3,16 
6,01 
6,64 
7,20 
6,01 
4,11 
5,30 
5,70 
4,11 
7,26 
2,21 
4,11 
1,58 
0,95 
1,27 
0,32 
0,63 
0,32 
0,32 
0,00 

100,00̂ ^ 

Bijlage 7 

deciolsn» 

Decielen 

I s 0 .- .19,75 
II s 19,76 - 23,38 
III 8 23,39 - 25,62 
T<! % 25,63 - 27,61 
V s 27,62 - 29,22 
VI 8 29,23 - 30,71 
VII 8 30,72 - 32,78 
VIIIs 32,79 - 34,75 
IX s 34,76 - 36,77 
X s 36,78 - 50,00 



Bijlage 8 

P-waeirden der HAB-itons voor de stookproef "NIPG-TNO" en 

"Funktionole Leeftijd", 

Aanduiding iton p-w,^ 
NIPG-TNO Punkt. Loeft, 

p-W./^ 

f niet lang nadenken voor besluit 
2 niot noer tot awctèns too inspannen 
3 niet uitstellen 
4 veel rust nodig 
5 mot nooite rustig zitten 

I&6 beter langdurig aan één taak bozig 
7 graag -tot uitorsto inspannen 
8 karwoitjGs niot o-fnalcon 
9 altijd bozi.g zijn 
10 niot beginnen aan .aoeilijk werk 
11 waar oen wil is is oon weg 
12 altijd ÖLTuk en bezig gcwoost 
13 huizonhoog opzion togen takon 
14 zoer intcresscuit werk hobbon 
15 vaak te hard van stapol lopen 
46 werklust afhanlcelijk van stonning 
17 snol bij alierloi botroldïon sijn 
18 korto inworkporiodo nodig hobben 
19 vor gekomen door aan to pakken 
20 gat in iodoro da.s slapon 
21 kaïn beginnen 
22 anderen raakkolijk volgon in gesprok 
23 goon moeite to veol 
24 graag iots on handon hobben 
25 geen plotselingo vorando'ringon 
26 idee direct uitvoeren 
27 niet opzien tegen taak 
28 van de hole op de talc springen 
29 niot direct aanpakken 
30 voldaan gevool na hard workon 
31 traag op gang komen 
32 snel inwerken 
33 goon verandering willen in taak 
34 'W'ork onderschatten 
35 goon risico•s nonen 
36 vertrouwen in oigon kunnen 
37 'smorgons langzaan bijkomen 
38 zich nog nooit verveeld hebbon 
39 goen voorkour voor enorgioko nonscn 
40 taak van te voren afwogen 
41 men vorwijt mij té aotiof te zijn 
42 zich bodonlcen voor to beginnen 
43 'savonds hot work vergoten 
44 weinig slaap nodig hebben 
45 snel tot handelen overgaan 
46 zotjG nodig om iots niouws to beginnen 
47 bij voorkeur mot mcordero dingon bozig 
48 niet van dr-ukko nonson houdon 
49 lovon is te kort 
50 in zijn work opgaan 

- ^ > 

56 
64 
76 
60 
33 
37 

— ^ 60 

40 
77 
57 
40 
71 
57 
26 

^ 58 
" ^ 71 
^ ^ 50 

57 
63 
35 

53 
55 
42 

_ ^ 24 
77 
55 
60 
48 

^=^38 
32 
52 
50 
61 
55 

- 66 
41 
34 

29 
59 
76 
58 
50 
52 
41 

^ 

,0 
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,0 
,0 
,0 
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,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
jO 
,0 
,0 
,0 
,0 
o 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
50 
>o 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
o 
,0 
,0 
50 
o 
,0 
,0 
,0 
»o 
,0 
»o 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

75, 
39, 
86, 
63, 
40 , 
24, 
62, 
07, 
72, 
35, 
91, 
72, 
71, 
74, 
48, 
53, 
48, 
79, 
78, 
87, 
21 , 
70, 
76, 
6 1 , 
23,, 
66, 
78, 
13i 
74, 
68, 
79, 
84, 
22, 
25, 
27, 
76, 
86. 
67, 
57, 
30. 
51, 
13. 
83 
46, 
73, 
79 
26 
38 
'56, 
80, 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
0 
0 
0 
0 

,0 
0 
0 

»0 
0 
0 

.0 
»0 
.0 
,0 
.0 
.0 

gemiddelde p-waa,rden 52,9?̂  58,65̂ b 


