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Samenvatting 

Met het oog op het van kracht worden van de laatste fase van 
de Arbeidsomstandighedenwet in 1990 zijn aanbevelingen opgesteld 
voor het beoordelen en (her)ontwerpen van de organisatie van de 
arbeid, in het bijzonder de Ínhoud van functies. Hiermee is voor 
een deel het begrip ’welzijn bij de arbeid’ uitgewerkt, namelijk 
het deel dat samenhangt met wat in de wet wordt genoemd ’de 
stand van de arbeids- en bedrijfskunde’. Over het deel dat sa- 
menhangt met ’de stand van de ergonomie’ is bij het DGA een 
apart rapport verschenen. 
In deel I wordt aangegeven wat kan worden verstaan onder 
welzijn bij de arbeid in relatie tot de organisatie van het werk. 
De benadering is conditioneel. Het gaat om condities, in dit geval 
kenmerken van de functie-inhoud die in hun onderlinge samen- 
hang psychische overbelasting voorkomen en leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden bevorderen. Volgens deze benadering is de 
WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) ontwikkeld om functies 
te beoordelen op welzijnsrisico’s en om welzijnscondities te 
verbeteren door een andere organisatie van de arbeid. In deze 
methodiek is een koppeling tot stand gebracht tussen het beoor- 
delen op functieniveau en het sociotechnisch ontwerpen op or- 
ganisatieniveau. Dat wordt theoretisch onderbouwd in deel I. 
Deel II van het rapport bevat de methodiek zelf: instructies en 
procedures om functies te beschrijven, te beoordelen en te ver- 
beteren. De methodiek is toepasbaar op alle typen functies. 
In deel III zijn 14 functies uit verschillende werksoorten beoor- 
deeld. De nadruk ligt op het (her)ontwerpen van de functies. Per 
werksoort worden mogelijke maatregelen beschreven om welzijns- 
condities te verbeteren dan wel welzijnsrisico’s te verkleinen of 
te elimineren. 
De methodiek verschaft een gemeenschappelijk referentiekader 
aan allen die betrokken zijn bij ’welzijn bij de arbeid’ in een 
onderneming of instelling. Daardoor bevordert het gebruik van de 
methodiek een effectieve aanpak van welzijnsrisico’s die samen- 
hangen met de functie-inhoud en de organisatie van de arbeid. De 
ervaring leert dat enige inspanning van de gebruiker nodig is om 
zich de principes van de methodiek eigen te maken, maar dat 
daarna een snelle en vruchtbare toepassing mogelijk is. Er wordt 
een verkorte versie van de methodiek ontwikkeld waarmee een 
eerste indruk van welzijnsrisico’s verkregen kan worden. 



Voorwoord 

Het onderzoek om te komen tot aanbevelingen voor het organise- 
ren van de arbeid is opgedragen door het Directoraat-Generaal 
van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid. Het project is uitgevoerd door het Nederlands Instituut 
voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO Leiden in nauwe samen- 
werking met het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden 
Amsterdam en het IVA, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek Tilburg. 
De onderzoekers willen graag allen bedanken die een bijdrage 
hebben geleverd aan het project. Dat zijn collega’s van andere 
onderzoeksinstellingen, bedrijfsfunctionarissen, medewerkers van 
de Adviesgroep Koers en medewerkers van het DGA. Onze dank 
betreft de mogelijkheid om in enkele bedrijven onderzoek te 
doen, het gebruik dat we mochten maken van onderzoeks- en 
adviesprojecten van anderen en het commentaar op eerdere 
concepten van dit rapport. 
Lezers worden van harte uitgenodigd om nieuwe inzichten en 
ervaringen in te brengen, zodat de beschrijving van de stand van 
de arbeids- en bedrijfskunde actueel kan worden gehouden. 
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Deel I 
Een conditionele benadering 
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INLEIDING 

De aanleiding voor de uitvoering van deze studie is gelegen in de 
invoering van de laatste fase van de Arbeidsomstandighedenwet in 
1990. In dat jaar zal onder meer artikel 3 van kracht worden, 
waarin de belangrijkste welzijnsartikelen zijn opgenomen. Bij het 
organiseren van de arbeid, het inrichten van de arbeidsplaatsen 
en het bepalen van de produktie- en werkmethoden moet de 
werkgever dan, in het kader van zijn zorg voor het bevorderen 
van het welzijn bij de arbeid, het in artikel 3 gestelde in acht 
nemen, gelet onder meer op de stand van de arbeids- en bedrijfs- 
kunde. 
De bepalingen in artikel 3 zijn door het DGA als volgt geher- 
groepeerd en samengevat in een aantal clusters*: 

aanpassing van de arbeidssituatie en -taak aan de eigenschap- 
pen van de werknemer inclusief de vakbekwaamheid 
ruimte voor de werknemer om het werk naar eigen inzicht te 
verrichten 
ruimte voor de werknemer om contacten met andere werkne- 
mers te kunnen onderhouden 
informatie over doel en resultaten van de arbeid 

Doel van het onderzoek was om het welzijn bij de arbeid aan de 
hand van deze vier clusters nader uit te werken in een beoor- 
delingsmethodiek en in verbeteringsmaatregelen, gelet op de stand 
van de arbeids- en bedrijfskunde. Het ’welzijn bij de arbeid, gelet 
op de stand van de ergonomie’ (ook art. 3) viel buiten het bestek 
van dit onderzoek. Evenmin behandelen we hier andere condities 
die het welzijn kunnen beïnvloeden, zoals discriminatie, loopbaan- 
beleid, stijl van leiding geven, arbeidsvoorwaarden, arbeidsver- 
houdingen enz. 
Het voorliggende rapport is een aanbeveling voor te hanteren 
richtlijnen bij het beoordelen en (her)ontwerpen van de organi- 
satie van de arbeid, in het bijzonder de Ínhoud van functies. Bij 
deze richtlijnen staat de zelfwerkzaamheid van ondernemingen 
voorop, maar ze bieden ook handvatten voor inspecteurs van de 
Arbeidsinspectie en andere externe deskundigen. De richtlijnen 
zijn vervat in een aanpak die de naam WEBA-methodiek (WElzijn 
Bij de Arbeid) heeft gekregen. 
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De wettelijke aanleiding is niet de enige grond voor de maat- 
schappelijke betekenis van het onderwerp welzijn bij de arbeid. 
Er vinden op grote schaal technische en organisatorische innova- 
ties plaats. Zowel in ondernemingen als bij werkgevers- en werk- 
nemersorganisaties wordt mede naar aanleiding daarvan gediscus- 
sieerd over de raakvlakken van kwaliteit van de arbeid en kwali- 
teit van de organisatie. De overheid benadrukt het belang van 
deze discussie in haar technologiebeleid. De Raad van Advies voor 
het Wetenschapsbeleid noemt sociale vernieuwing in de arbeidsor- 
ganisatie een noodzakelijke voorwaarde voor en een sturend 
element bij technologische vernieuwing en spreekt uit dat deze 
gedachte thans algemeen geaccepteerd lijkt. Het voorliggende 
rapport biedt voor deze discussie en de daaruit voortvloeiende 
praktijk belangrijke aanknopingspunten. 

In de voorgeschiedenis van het onderzoek was al gebleken dat 
operationalisatie van welzijn, als zelfstandig doel van de wet 
naast veiligheid en gezondheid geen eenvoudige zaak was. In een 
concept-nota van 1985 heeft het DGA hiermee een belangrijke 
vooruitgang geboekt door te kiezen voor een conditionele benade- 
ring. Daarmee wordt welzijn onderscheiden van het subjectieve 
welbevinden van individuen. Welzijn omvat in die benadering een 
aantal objectiveerbare aspecten van de arbeidssituatie die mede 
bij kunnen dragen aan het subjectieve welbevinden.^ 
Op basis hiervan heeft in het voorjaar van 1986 een aantal 
medewerkers van het DGA gesprekken gevoerd met een elftal 
onderzoeksinstellingen en deskundigen. Met betrekking tot de 
mogelijkheid om de ’stand van’ te operationaliseren, is uit de 
gesprekken gebleken dat die er in principe is, zij het dat men 
van mening verschilde over de aanpak. Sommigen achtten het 
mogelijk beoordelingscriteria op functieniveau te ontwikkelen 
(belasting, kwalificaties). Anderen zagen het verbeteren van de 
functie-inhoud meer als resultaat van het toepassen van ontwerp- 
criteria op organisatieniveau (structuur van de arbeidsdeling). 
Aangezien er geen eenduidige visie bestond over hoe zo’n onder- 
zoek ingericht zou moeten worden, is door het DGA besloten 
enkele instituten een vooronderzoek te laten verrichten naar de 
onderzoeksmogelijkheden voor een inventarisatie van de stand van 
de arbeids- en bedrijfskunde. Begin 1987 zijn daartoe opdrachten 
verleend aan het IVA, het NIPG-TNO en aan de combinatie 
CCOZ/Veiligheidsinstituut (later NIA). Tussen deze instellingen is 
een zekere taakverdeling tot stand gekomen. Omdat de resultaten 
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van de vooronderzoeken goed op elkaar aansloten, is in overleg 
met het DGA besloten deze in één gezamenlijk rapport te presen- 
teren.3 

In het verslag van het vooronderzoek is de conditionele benader- 
ing van welzijn gevolgd. In algemene zin is daar de omschrijving 
aan gegeven dat ’welzijnscondities gelet op de stand van de 
arbeids- en bedrijfskunde’ beoordeeld dienen te worden naar: 

de kans op psychische overbelasting, en 
de aanwezigheid van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Voor omschrijvingen van de begrippen arbeids- en bedrijfskunde 
is verwezen naar de betreffende stukken van de Tweede Kamer.4 

Met het begrip arbeidskunde worden de vakgebieden omvat op het 
terrein van het functioneren van de mens in zijn arbeidsomgeving 
(bijvoorbeeld arbeids- en organisatiepsychologie, arbeidssociologie, 
personeelsbeleid). Het begrip bedrijfskunde heeft betrekking op de 
vakgebieden van de organisatie van de bedrijfsvoering (bijvoor- 
beeld organisatiekunde en bedrijfseconomie). 
De omschrijving ’stand van’ is opgevat als het scala van: 

methoden om het welzijn bij de arbeid te beoordelen, en 
mogelijke maatregelen ter bevordering van het welzijn bij de 
arbeid, die in de praktijk toepasbaar zijn (gebleken). 

Enerzijds gaat het er dus niet om de wetenschappelijk gezien 
beste maatregelen tot criterium te verheffen. Anderzijds kan een 
stand van de arbeids- en bedrijfskunde niet hetzelfde zijn als de 
stand van de praktijk in ondernemingen. Aan een stand van de 
praktijk kunnen immers geen criteria worden ontleend. De prak- 
tijk dient juist aan criteria getoetst te worden. Het meest al- 
gemene criterium is dat de toepasbare maatregelen het welzijn bij 
de arbeid bevorderen. Over de ’toepasbaarheid’ kunnen nadere 
uitspraken worden gedaan door zowel na te gaan welke maatrege- 
len in de praktijk realiseerbaar zijn gebleken alsook door na te 
gaan welke criteria en maatregelen in brede kring worden aan- 
vaard als toepasbaar in de praktijk. De toepasbaarheid van maat- 
regelen moet zowel worden beoordeeld naar de effecten, in dit 
geval voor het welzijn bij de arbeid, alsook naar de condities 
voor een succesvolle implementatie. Deze condities zijn onderdeel 
van de stand van de bedrijfskunde en betreffen met name metho- 
den van organisatieontwikkeling. De hier geschetste aanpak van 
de ’stand van’ beweegt zich op het snijvlak van theorie (stand 
van de wetenschap) en praktijk (stand van de praktijktoepassin- 
gen) en maakt het mogelijk aanknopingspunten te bieden voor 
optimale welzijnscondities, zoals in de Arbowet beoogd. Omdat 
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wetenschap en praktijk niet stilstaan, zal het nodig zijn om de 
voorliggende stand van de arbeids- en bedrijfskunde regelmatig te 
actualiseren. 
In het rapport van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat 
het mogelijk is een stand van maatregelen te beschrijven en een 
beoordelingssystematiek te maken. Daarbij is aangetekend dat 
criteria op het gebied van de organisatie van het werk en de 
functie-inhoud niet het karakter kunnen hebben van kwantita- 
tieve normen, zoals bijvoorbeeld voor geluidsniveaus wel mogelijk 
is. Veeleer zal het gaan om richtlijnen voor een kwalitatieve 
beoordeling, die voor betrokkenen een gemeenschappelijk referen- 
tiekader schept om over gewenste verbeteringen in discussie te 
gaan. De maatregelen zullen vooral een richting aangeven waarin 
verbeteringen gezocht kunnen worden. Ten aanzien van het 
meningsverschil over een aanpak op functieniveau of systeem- 
niveau is gesteld dat dit overbrugd moet en kan worden door 
functies te beschrijven in termen van de structuur van de ar- 
beidsdeling, zodat voor de maatregelen kan worden aangesloten 
bij sociotechnische ontwerpprincipes. 
In het kader van het vooronderzoek is ook nagegaan wat ervarin- 
gen in Noorwegen, Zweden en de BRD waren. Bovenstaande 
conclusies zijn daarop mede gebaseerd. Een belangrijke andere 
conclusie was dat de beschikbaarheid van een beoordelingssys- 
tematiek en een scala van toepasbare maatregelen slechts tot 
verbeteringen op enige schaal kan leiden als tegelijkertijd metho- 
den worden aangereikt om management en werknemers te mobili- 
seren en om het proces van beoordelen en verbeteren te organi- 
seren. Pas dan blijkt de beoogde zelfwerkzaamheid van onder- 
nemingen handen en voeten te krijgen. In alle drie genoemde 
landen zijn hiervoor in nationale programma’s aanzetten te vin- 
den. 
Nadat de Arboraad haar advies inzake de ’Welzijnsnota’ van het 
DGA had uitgebracht5 kon de definitieve tekst daarvan worden 
vastgesteld6 en werd eind 1987 aan het NIPG-TNO de opdracht 
verstrekt voor het hoofdonderzoek ’welzijn bij de arbeid, gelet op 
de stand van de arbeids- en bedrijfskunde’. De opdracht betrof 
het concretiseren van richtlijnen en het inventariseren van 
mogelijke welzijnsmaatregelen. Niet opgedragen werd het ontwik- 
kelen van methoden voor mobilisatie van betrokkenen en voor 
organisatie van het veranderingsproces. Het onderzoek werd 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met het NIA en het IVA. 
Daardoor kon de deskundigheid van drie instituten gecombineerd 
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worden en werd bovendien bereikt dat op het gebied van metho- 
denontwikkeling in Nederland enige afstemming plaatsvond. 

Het onderzoek heeft een specifieke plaats in een serie onder- 
zoeken, die te maken hebben met welzijn bij de arbeid. De be- 
langrijkste daarvan zijn de volgende. Naar de mogelijkheden om 
kortcyclische arbeid te onderkennen en terug te dringen is een 
apart onderzoek uitgevoerd door het NIPG-TNO en het Studiecen- 
trum voor Technologie en Beleid TNO.7 Naast het reeds versche- 
nen rapport zal hierover in 1989 een Voorlichtingsblad verschij- 
nen. Van dit onderzoek is in het voorliggende rapport gebruik 
gemaakt waar het gaat om de welzijnsrisico’s van kortcyclische 
arbeid. Verder is er een rapport verschenen van de door het NIA 
ontwikkelde Arbeidssituatie Analyse (ASA).8 Bij de uitvoering van 
het onderzoek naar de stand van de arbeids- en bedrijfskunde is 
aangesloten bij de inzichten die in de ASA zijn vervat. Ten dele 
heeft de ontwikkeling van de ASA- en WEBA-methodiek parallel 
plaatsgevonden in onderlinge wisselwerking. De in het begin van 
dit hoofdstuk genoemde clusters van welzijn bij de arbeid hebben 
ook betrekking op ergonomische aanpassingen van het werk aan 
eigenschappen van mensen. Dit betreft met name het eerste 
cluster. De operationalisatie daarvan in ergonomische richtlijnen 
is uitgevoerd door het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO in 
samenwerking met het NIPG-TNO en als apart rapport versche- 
nen.9 

De ophouw van het rapport is als volgt. In het vervolg van deel 
I wordt een theoretisch-strategische onderbouwing gegeven van 
de wijze waarop ’welzijn bij de arbeid, gelet op de stand van de 
arbeids- en bedrijfskunde’ uitgewerkt is. Deel II bevat de WEBA- 
methodiek voor het beschrijven, beoordelen en verbeteren van 
functies. Aangegeven wordt door wie en hoe die toegepast kan 
worden en in welke situaties. In deel III zijn 14 verschillende 
functies binnen uiteenlopende sectoren beoordeeld. De nadruk ligt 
op aanbevelingen voor mogelijke, zowel eenvoudige als meer 
ingrijpende welzijnsmaatregelen. Die kunnen worden gezien als 
voorbeelden om ideeën op te doen voor maatregelen in specifieke 
situaties waar de lezer bij betrokken is. 

Naast de publikatie van dit rapport wordt nog een aantal vervolg- 
activiteiten voorbereid. Voor een deel bestaan die uit voorlich- 
ting. Ook zullen korte trainingen worden georganiseerd voor het 
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beoordelen van welzijn bij de arbeid. Verder wordt een sterk 
vereenvoudigde versie van de beoordelingsmethodiek ontwikkeld, 
die gebruikt kan worden om snel een eerste indruk te krijgen van 
het welzijn bij de arbeid. 

Noten bij hoofdstuk 1 

1. DG A 1987 
2. DGA 1985 
3. NIPG-TNO, IVA, NIA 1987 
4. Memorie van Antwoord 19824 
5. Arboraad 1987 
6. DGA 1987 
7. Brouwers en Buitelaar 1988 
8. NIA 1989 
9. Schuffel en Pot 1989 
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2. WELZIJN BIJ DE ARBEID 

2.1 Welzijnsrisico’s: een conditionele benadering 

De opneming van het welzijn als zelfstandige doelstelling - naast 
veiligheid en gezondheid - in de Arbowet dient gezien te worden 
tegen de achtergrond van een aantal maatschappelijke en tech- 
nologische ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben 
voorgedaan. Het welzijnsbegrip sluit voorts aan bij in brede kring 
aanvaarde inzichten en opvattingen omtrent de humanisering van 
de arbeid en de kwaliteit van het werk. Een van de uitgangspun- 
ten bij de totstandkoming van de Arbowet is het gegeven dat de 
arbeidsomstandigheden van de werknemer niet uitsluitend door 
materiële en fysieke factoren worden bepaald - hoe belangrijk 
deze factoren ook zijn en zullen blijven -, maar tevens door 
factoren die te maken hebben met de inhoud en de organisatie 
van de arbeid. 
Verbetering van de kwaliteit van de arbeid is overigens niet 
alleen van belang vanwege sociale motieven (zoals arbeidsvoldoe- 
ning, medezeggenschap, ontplooiing van de werknemer e.d.), maar 
evenzeer vanwege bedrijfseconomische motieven (hoewel dat 
moeilijk te kwantificeren is) zoals flexibiliteit, het optimaal 
benutten van aanwezige kwaliteiten van werknemers en het 
voorkomen van verloop, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Deze combinatie van humanitair-ethische noties en meer econo- 
misch georiënteerde motieven ligt ten grondslag aan velerlei 
rapporten en aanbevelingen van werkgevers, werknemers, overheid 
en deskundigen, waarin het belang van verbetering van de kwali- 
teit van de arbeid benadrukt wordt. Waar een spanningsveld 
bestaat tussen sociale en economische motieven, kunnen oude en 
nieuwe vormen van overleg en onderhandeling tot compromissen 
leiden. 
Het voldoen aan alle verplichtingen die de Arbowet met betrek- 
king tot het welzijn bij de arbeid stelt, leidt niet noodzakelijker- 
wijs tot ’welbevinden’ in de arbeidssituatie voor ieder individu. 
’Welbevinden’ wordt immers sterk door het individuele beleven 
van een arbeidssituatie bepaald. Het begrip ’welzijn bij de arbeid’ 
in de Arbowet komt dus niet overeen met het subjectieve ’wel- 
bevinden’ van individuen, maar omvat een aantal objectiveerbare 
aspecten van de arbeid. In de Memorie van Antwoord is dat als 
volgt verwoord: "Welzijn in verband met de arbeid heeft te maken 
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met de ruimte, die de arbeidsomstandigheden, de arbeidsorgani- 
satie en de arbeidsinhoud bieden voor eigen verantwoordelijkheid, 
inbreng en creativiteit van de werknemers." Door ’welzijn bij de 
arbeid’ los te koppelen van de beleving van (individuele) werk- 
nemers en in verband te brengen met een beperkt aantal concrete 
aspecten van de werksituatie, is het welzijn niet meer een vaag, 
ongedefinieerd begrip, maar is het geobjectiveerd en gelimiteerd. 
Net zoals de Arbowet is bedoeld om het ontstaan van veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s te voorkomen en bestaande risico’s te 
verkleinen, zo is ze ook bedoeld om het ontstaan van welzijnsri- 
sico’s te voorkomen en bestaande risico’s te verkleinen. 
Onder welzijnsrisico’s kan worden verstaan: 
a. De kans op hinder in en door het werk of, positief gefor- 

muleerd, de kans op comfortabel werken. Deze welzijnsrisico’s 
betreffen met name de ergonomische aanpassingen van het 
werk aan menselijke eigenschappen. 

b. De kans die mensen lopen om psychisch overbelast te worden. 
Het werk mag niet leiden tot blijvende stressreacties en 
overspanning. Deze welzijnsrisico’s betreffen met name de 
eventuele discrepantie tussen de eisen die het werk stelt en 
de regelmogelijkheden die de organisatie van het werk biedt 
om aan die eisen te voldoen en problemen op te lossen. 

c. De kans die aan mensen geboden wordt om in en door het 
werk te leren en zich verder te ontwikkelen. De bekwaam- 
heden van mensen moeten benut en in stand gehouden worden 
en verder ontwikkeld kunnen worden. 

Deze drie categorieën welzijnsrisico’s hangen samen. Zo is bij- 
voorbeeld psychische belasting mogelijk als het werk geen regel- 
mogelijkheden bevat om hinderlijke ergonomische condities aan te 
passen (lawaai e.d.) en zal bijvoorbeeld werk met weinig regel- 
mogelijkheden over het algemeen ook weinig kans op leren bie- 
den. Ook is er een relatie van welzijnsrisico’s met veiligheid en 
gezondheid. In geval zich bijvoorbeeld gevaarlijke situaties in het 
werk voordoen, is het veiligheidsrisico groter wanneer in het 
werk geen adequate regelmogelijkheden zijn opgenomen. Een 
ander voorbeeld is dat blijvende stressreacties kunnen bijdragen 
aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. 
Het onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt en de ontwik- 
kelde WEBA-methodiek hebben niet op alle genoemde welzijnsrisi- 
co’s betrekking, maar op die risico’s die samenhangen met de 
functie-inhoud en de organisatie van de arbeid, gelet op de stand 
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van de arbeids- en bedrijfskunde. Het gaat dan met name om de 
volgende drie clusters uit de Welzijnsnota: 

ruimte voor de werknemer om het werk naar eigen inzicht te 
verrichten 
ruimte voor de werknemer om contacten met andere werkne- 
mers te kunnen onderhouden 
informatie over doel en resultaten van de arbeid 

Over welzijnscondities die samenhangen met hinder en comfort in 
relatie tot ergonomische kenmerken van het werk is een aparte 
studie gepubliceerd.^ Daarbij gaat het met name om het volgende 
cluster uit de Welzijnsnota: aanpassing van de arbeidssituatie en 
-taak aan de eigenschappen van de werknemer. 

Wanneer we spreken over risico’s dan moeten we een onderscheid 
maken tussen: 
a. de arbeidssituaties die risico’s bevatten op grond van ken- 

merken daarvan, en 
b. personen die risico’s lopen op grond van persoonlijke ken- 

merken (én van het soort arbeidssituaties waarin ze werkzaam 
zijn). 

Dit onderscheid is een voorwaarde voor het ontwikkelen van 
preventieve maatregelen gericht op de verandering van de ar- 
beidssituatie (primaire preventie). In dit opzicht bestaat er geen 
verschil tussen de veiligheids- en gezondheidsproblematiek ener- 
zijds en de welzijnsproblematiek anderzijds. Ongelukken en ziekte 
zijn mede het resultaat van het veiligheids- en gezondheidsgedrag 
van mensen. Niettemin kunnen we van arbeidssituaties zeggen dat 
ze veiligheids- en gezondheidsrisico’s bevatten onafhankelijk van 
het gedrag van mensen. Dus wanneer een arbeidssituatie geken- 
merkt wordt door gladde vloeren, wankele ladders en onbescherm- 
de elektriciteitskabels, dan spreken we van veiligheidsrisico’s, ook 
wanneer er geen ongevallen plaatsvinden doordat de mensen zich 
voorzichtig gedragen. We moeten dus het feit dat ongevallen en 
ziekte mede het resultaat zijn van het veiligheids- en gezond- 
heidsgedrag niet verwarren met de veiligheidsrisico’s die - onaf- 
hankelijk van het gedrag - aanwezig zijn in arbeidssituaties. Een 
dergelijk risicobegrip hebben we juist nodig om ongevallen te 
voorkomen door maatregelen gericht op primaire preventie. 

Dezelfde redenering is toepasbaar op de welzijnsproblematiek. Of 
mensen hinder ervaren in hun werk, overspannen worden van hun 
werk en of ze van hun werk leren en zich daarin verder ontwik- 
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kelen, is mede afhankelijk van de wijze waarop ze met hun werk 
omgaan: van hun coping-gedrag en van hun leergedrag. En dit 
coping- en leergedrag wordt weer beïnvloed door persoonsken- 
merken zoals motivaties (wensen, behoeften en verwachtingen) en 
kwalificaties of competenties. Niettemin kunnen we van arbeids- 
situaties zeggen dat ze welzijnsrisico’s bevatten, dat wil zeggen 
dat ze de kans op hinder en stress groot en op leren klein ma- 
ken.2 Deze benadering, waarvoor in de Arbowet is gekozen, kan 
worden aangeduid als een conditionele benadering. Er worden 
eisen gesteld aan de voorwaarden waaronder mensen werken. 

We hebben een onderscheid gemaakt tussen risico’s die verbonden 
zijn aan arbeidssituaties en kenmerken daarvan enerzijds, en 
mensen en kenmerken daarvan anderzijds. In de Welzijnsnota3 

wordt gesproken van individuele (anatomische, fysiologische of 
psychologische) eigenschappen en persoonlijke eigenschappen 
(bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke hoe- 
danigheid, ervaring, vakmanschap en kennis van de voertaal). Dat 
betekent dat we ook een onderscheid maken tussen maatregelen 
gericht op arbeidssituaties en op personen. Deze maatregelen 
kunnen op hun beurt weer onderverdeeld worden in maatregelen 
die gericht zijn op de preventie en reductie van welzijnsrisico’s, 
op genezing wanneer personen bijvoorbeeld overspannen zijn 
geworden en op reïntegratie wanneer personen na ziekte terug- 
keren in het arbeidsproces (zie figuur 2.1). 

Figuur 2,1 Maatregelen gericht op arbeidssituaties en personen 

gericht op arbeidssituaties personen 

preventie WEBA (selectie) 
(opleiding) 
(training) 
hulp 
(selectie, oplei- 
ding, training) 

reductie 
genezing 
reïntegratie 

WEBA 

(WEBA) 

Uit het figuur wordt duidelijk dat de WEBA vooral gericht is op 
preventie- en reductiemaatregelen voor zover die verband houden 
met de ínhoud en organisatie van het werk. Men kan de aandacht 
natuurlijk ook richten op personen. Echter, ook in dat geval is 
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toepassing van de WEBA-methodiek nuttig: men weet dan immers 
voor wat voor arbeidssituaties mensen geselecteerd, opgeleid en 
getraind moeten worden. Bovendien lijkt een persoonsgerichte 
aanpak vooral dan noodzakelijk wanneer de arbeidssituatie zelf 
niet of nauwelijks risico’s bevat. In dat geval is het belangrijkste 
aandeel van de welzijnsproblematiek gelegen in de wijze waarop 
mensen met hun werk omgaan. Wanneer omgekeerd het belang- 
rijkste aandeel gelegen is in de arbeidssituatie zelf, zullen maat- 
regelen gericht op personen weinig effect sorteren. Deze algeme- 
ne aanpak laat uiteraard onverlet dat het nodig kan zijn bij- 
zondere aanpassingen in arbeidssituaties te realiseren voor mensen 
met specifieke aandoeningen of gebreken. 

De WEBA is een methodiek met behulp waarvan welzijnsrisico’s in 
kaart kunnen worden gebracht. De redenering die aan de metho- 
diek ten grondslag ligt is dat welzijnsrisico’s het gevolg zijn van 
een specifieke structuur van de arbeidsdeling. Dat betekent 
omgekeerd dat welzijnsmaatregelen moeten ingrijpen op de struc- 
tuur van de arbeidsdeling (zie figuur 2.2). De typologie van 
welzijnsmaatregelen in hoofdstuk 6 is daarop gebaseerd. 

Figuur 2,2 Arbeidsdeling als determinant van welzijnsrisico’s 

structuur van de 
arbeidsdeling 

arbeids- 
situatie V 

psychische 
belasting 

leermoge- 
lijkheden 

De WEBA-methodiek heeft twee doelstellingen: met behulp ervan 
moeten: 
Ie arbeidssituaties beoordeeld worden op de aanwezigheid van 

welzijnsrisico’s, en 
2e aanwijzingen gegeven kunnen worden voor het verbeteren van 

die arbeidssituaties. 
Dat betekent dat met behulp van de WEBA-methodiek arbeidssi- 
tuaties zodanig beschreven moeten worden dat ze: 

beoordeeld kunnen worden op de aanwezigheid van stressrisi- 
co’s en leermogelijkheden, en 
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herleid kunnen worden tot de structuur van de arbeidsdeling 
die aan deze risico’s ten grondslag ligt. 

Het eerste betekent dat we een specifieke theorie moeten ontwik- 
kelen over c.q. moeten begrijpen wat psychische belasting is en 
hoe die tot stand komt en wat leren is en onder welke voorwaar- 
den dat mogelijk is. Vanuit dit ’begrijpen’ kunnen arbeidssituaties 
beoordeeld worden, wat een voorwaarde is voor het beoordelen. 
Het tweede betekent dat arbeidssituaties beschreven moeten 
worden in termen die ontleend zijn aan de sociotechnische ont- 
werptheorie en -praktijk^. Dit is immers bij uitstek het kader 
waarbinnen maatregelen gericht op primaire preventie ontwikkeld 
kunnen worden. Met deze aanpak kan op vruchtbare wijze een 
brug worden geslagen tussen benaderingen die de structuur van 
de arbeidsdeling op organisatieniveau als invalshoek nemen en 
benaderingen die de kwaliteit van de arbeid op functieniveau als 
invalshoek hebben. 

De tweede conclusie behoeft enige toelichting. 
De functie- of taakanalyse is een bekend onderdeel van de ver- 
schillende arbeidswetenschappen. Het grootste probleem van een 
dergelijke analyse is het bepalen van het criterium volgens welke 
verschillendsoortige handelingen of taken van elkaar afgebakend 
kunnen worden. In zijn algemeenheid kunnen drie van dergelijke 
criteria onderscheiden worden: 

1. Concreet-inhoudelijke afbakeningen, zoals bijvoorbeeld in de 
Position Analysis Questionnaire.^ 
De problemen van deze werkwijze zijn vooral zichtbaar 
geworden bij het toepassen ervan op ’hoofdarbeid’ of de 
verschillende vormen van informatieverwerking: deze blijken 
niet alleen bijzonder moeilijk te classificeren, maar bovendien 
moet men dan de vraag beantwoorden waarom ’handarbeid’ 
niet eigenlijk ook ’hoofdarbeid’ c.q. informatieverwerking is. 
Afgezien van deze problemen om een logisch consistente 
indeling te creëren, zou een dergelijke lijst te lang worden 
en het risico lopen voortdurend achter te lopen bij de reali- 
teit. 

2. De psychische betekenis van een handeling, zoals bijvoorbeeld 
bij de VERA6. 
De achtergrond van deze keuze is dat de eenheid van een 
handeling bepaald wordt door de psychische betekenis ervan 
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voor het individu en dit verschilt van individu tot individu. 
Het bekende voorbeeld daarvan is het maken van een bocht 
met een auto. Voor de een is dat één relatief eenvoudige 
handelingseenheid. Voor de ander is het een reeks van niet 
eenvoudig te coördineren verschillende handelingen. Het 
nadeel van deze benadering voor een conditionele benadering 
is dat hiermee vooral kenmerken van mensen gemeten worden. 
Bovendien is een bijzondere vorm van expertise vereist om 
dergelijke afbakeningen te maken. 

3. De functie van handelingen in het arbeidsproces, zoals dat 
vooral door sociotechniek gedaan wordt. 
In de sociotechniek wordt bij het bestuderen van arbeidspro- 
cessen een onderscheid gemaakt tussen procestaken met een 
verschillende functie voor of bijdrage aan het produktiepro- 
ces: voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende en organise- 
rende functies. In de ontwerpliteratuur worden organiserende 
functies vaak aangeduid als bestuurlijke functies. Een der- 
gelijke indeling kan men ook toepassen bij het analyseren 
van de functiesamenstelling. Een functie kan dus theoretisch 
gesproken bestaan uit voorbereidende, uitvoerende, ondersteu- 
nende en organiserende taken: 

organiseren 

voorbereiden uitvoeren 

ondersteunen 

> resultaat 

Het voordeel van deze indeling is dat ze logisch sluitend is 
en in principe op alle soorten functies toegepast kan worden. 
Dit betekent natuurlijk wel dat men de verdere uitwerking 
van wat men onder voorbereiden e.d. moet verstaan, moet 
aanpassen aan de aard van het desbetreffende werk (zie deel 
III). 
Het tweede voordeel van deze indeling is dat direct aange- 
sloten kan worden op de sociotechnische ontwerptheorie en 
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2.2 

-praktijk. Ontwerpen is immers niets anders dan het groepe- 
ren van dergelijke taken (de produktieorganisatie) en het 
verdelen ervan over machines (de aard en het niveau van de 
produktietechniek) en over mensen (de aard van de arbeidsor- 
ganisatie). 

Psychische arbeidsbelasting 

Stressreacties kunnen het gevolg zijn van vele oorzaken buiten 
en binnen het werk. We beperken ons hier tot de stressrisico’s 
die samenhangen met de arbeidsinhoud en de organisatie van het 
werk. 
Van stressrisico’s spreken we wanneer mensen in en tijdens hun 
werk regelend moeten optreden terwijl de organisatie van het 
werk hun niet de mogelijkheid biedt dit adequaat te doen. Hier- 
door komen ze onder druk te staan, hetgeen zich op den duur 
kan uiten in klachten van psychosomatische en/of psychische 
aard. In deze benadering zijn stressrisico’s het resultaat van een 
discrepantie tussen twee kenmerken van het werk: de regel- 
vereisten (problemen die opgelost of zaken die geregeld moeten 
worden) en regelmogelijkheden (de mogelijkheden daartoe, voor 
zover die door de organisatie van het werk geboden worden). Op 
stresspreventie gerichte verbeteringsmaatregelen zijn niet primair 
gericht op het aanbrengen van een overeenstemming tussen de 
kenmerken van het werk en van personen (’person-environment 
fit’) maar op het realiseren van een balans tussen regelvereisten 
en regelmogelijkheden.7 

De theoretische perspectiefwisseling die we toepassen in ver- 
gelijking met de stressbenadering die de ’P-E-fit’ centraal stelt, 
is de volgende. Omdat kenmerken van het werk en van mensen 
veranderlijke, dynamische grootheden zijn en bovendien per 
werkstiuatie, c.q. persoon verschillen, is het onmogelijk om de 
’overeenstemming tussen persoon en omgeving’ van tevoren te 
plannen of tot stand te brengen: hoe zouden we bijvoorbeeld een 
overeenstemming tot stand moeten brengen tussen het tempo van 
de lopende band enerzijds en de in de tijd variërende en onder- 
ling afwijkende vermoeidheidspatronen van mensen anderzijds? De 
fout die gemaakt wordt is dat een statische definitie toegepast 
wordt op een dynamische werkelijkheid. Een dergelijk statisch 
uitgangspunt kan nooit tot praktisch bruikbare resultaten leiden. 
Wat nodig is is de vervanging van het statische door een dyna- 
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misch uitgangspunt.8 Dit dynamische uitgangspunt zouden we als 
volgt kunnen formuleren: de overeenstemming tussen kenmerken 
van persoon en omgeving is geen statische, vooraf gegeven toe- 
stand. Deze overeenstemming gaat niet aan het arbeidshandelen 
vooraf, maar moet onder telkens wisselende omstandigheden door 
verschillende personen in en door hun arbeidshandelen tot stand 
gebracht worden. Men kan dan vervolgens kijken: 
Ie of de organisatie van het werk daartoe de mogelijkheid biedt, 

en 
2e of mensen over de vereiste capaciteiten en motivaties be- 

schikken om deze mogelijkheden te benutten (zie § 2.1) 
Toegepast op het voorbeeld van de lopende band betekent het 
eerste dat we de regelmogelijkheden in de functie vergroten door 
bijvoorbeeld het aanbrengen van buffers, omloopsystemen en 
dergelijke (zie hoofdstuk 9). Het resultaat hiervan is niet dat het 
werk in overeenstemming is gebracht met de variërende en on- 
derling afwijkende kenmerken van personen, maar dat mensen de 
mogelijkheid hebben gekregen om hun arbeidstempo te variëren al 
naar gelang hun eigen wisselende vermoeidheidspatronen. Anders 
geformuleerd: het werk is nu zo georganiseerd dat mensen zelf de 
overeenstemming tussen persoon en omgeving in hun arbeidshan- 
delen tot stand kunnen brengen. Dit verbeteringsprincipe kennen 
we ook uit de ergonomie: ergonomisch verantwoorde stoelen zijn 
onder andere stoelen die mensen zelf kunnen instellen, passend 
bij hun individuele maten. 
Deze perspectiefwisseling is belangrijk vanuit praktisch oogpunt: 
door deze andere definitie hoeven we niet te wachten totdat 
mensen overspannen raken om van arbeidssituaties te kunnen 
zeggen dat ze risico’s bevatten. Voor de preventie en reductie 
van deze risico’s kunnen we ons richten op de Ínhoud en or- 
ganisatie van het werk zelf. Om in de vergelijking te blijven: we 
hoeven niet voor elk individu een aparte stoel te ontwerpen en 
we hoeven niet bij elke ploegwisseling (na lang onderzoek) de 
inhoud en organisatie van het werk te veranderen omdat we met 
nieuwe personen met andere kenmerken te maken hebben. 
Voor de WEBA-methodiek betekent dit het volgende. Stressrisico’s 
worden bepaald door te kijken naar de verhouding tussen regel- 
vereisten en regelmogelijkheden. Deze moeten geïnventariseerd 
worden, hetgeen vereist dat we een onderscheid kunnen maken 
tussen de verschillende vormen van regelvereisten en 
-mogelijkheden. Een regelvereiste is: een noodzaak tot regelend 



23 

optreden die veroorzaakt wordt door gebeurtenissen tijdens het 
werk. 
Er zijn zes bronnen die tot regelend optreden kunnen nopen. Dat 
zijn: 
1 de normen: werkopdracht 
2 het materiaal: halfprodukt, cliënt, informatie 
3 de middelen: mensen, machines 
4 de operaties: bewerking, behandeling 
5 het resultaat: informatie over - 
6 de omgeving: arbeidsomstandigheden 
In schema verhouden deze bronnen zich als volgt tot elkaar. Dit 
wordt het ’transformatieschema’ genoemd. 

Figuur 2.3 Transformatieschema 

omgeving 
normen 

I 
materiaal ►operaties  ►resultaat 

I 
middelen 

In de literatuur wordt in plaats van over regelvereisten ook vaak 
over regelbehoeften en over werkdruk gesproken. Beide begrippen 
behoren bij hetzelfde discrepantiemodel. Wij geven echter niet de 
voorkeur aan ’behoefte’ vanwege de associatie met persoonlijke 
wensen en ook niet aan ’werkdruk’ omdat daarmee zeer verschil- 
lende dingen kunnen worden bedoeld. Veel werk is in ons schema 
een regelvereiste dat voorkomt uit de bron ’normen’. Een ander 
voorbeeld van werkdruk is: werken met slechte materialen of 
moeilijke cliënten. Ook die situaties kunnen als regelvereisten 
worden behandeld. 

Regelmogelijkheden zijn: de mogelijkheden die het werk biedt om 
regelend op te treden en problemen of storingen op te lossen. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen intern (zonder hulp van of 
overleg met anderen) en extern (met hulp van of overleg met 
anderen) regelen. Bij extern regelen kan nog een onderscheid 
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worden gemaakt tussen extern-continu (d.w.z. wanneer het nodig 
is contact met anderen kunnen opnemen) en extern-periodiek 
(d.w.z. op gezette tijden vaste onderwerpen systematisch bespre- 
ken). Figuur 2.4 laat deze onderverdeling zien; deze figuur toont 
ook de vormen waarin de regelmogelijkheden optreden, zoals ze 
in de WEBA-methodiek voorkomen. 
Wanneer de regelmogelijkheden onvoldoende zijn ten opzichte van 
de regelvereisten spreken we van regelproblemen. In de WEBA- 
methodiek worden niet de regelvereisten onderzocht. Die zijn te 
complex. Om de discrepantie tussen regelvereisten en regelmoge- 
lijkheden op te sporen, inventariseren we de regelproblemen. 
Ook de regelmogelijkheden worden beschreven. Bij de maatregelen 
kan dan aangegeven worden hoe de regelmogelijkheden moeten 
worden uitgebreid om de regelproblemen te kunnen oplossen en 
daarmee stressrisico’s te verminderen of weg te nemen. Natuurlijk 
kunnen ook regelvereisten worden weggenomen door bijvoorbeeld 
de normen te verlagen. 

Figuur 2.4 Regelmogelijkheden 

stressrisico's 

discrepantie: regelproblemen 

E 

regelmogel i jkheden regelvereisten 

autcnomie 

werk- 
overleg 

TI 

periodiek continu 

r 3 3 
taak- 
groeo 

organiserenae taken 

functionele 
contacten 

onaersteumngs- 
mogelijkheoen 

contactmogelijkheaen 

Deze uitwerking in regelmogelijkheden sluit aan bij wat in de 
Arbowet gezegd wordt over ’ruimte die het werk biedt om dit 
naar eigen inzicht te verrichten’ en ’contactmogelijkheden’. In de 
wet wordt daarnaast speciale aandacht besteed aan de proble- 
matiek van kortcyclisch werk. Dit werk gaat over het algemeen 
gepaard met extreem lage regelmogelijkheden (bijvoorbeeld bij 
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lopende band-werk). Wanneer de normen te hoog zijn bestaat 
dientengevolge een grote kans op stress. In de wet wordt ook de 
informatievoorziening (op de niveaus van werkplek, afdelingen en 
onderneming) apart genoemd. Een goede terugkoppeling van 
informatie over het werk is nodig om de regelmogelijkheden te 
kunnen benutten. Informatie over afdelingen en onderneming is 
met name nodig voor het benutten van de externe regelcapaciteit. 

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 

Leren, het verwerven van kwalificaties, gebeurt in het dagelijkse 
leven, op school, tijdens cursussen naast het werk enz. In dit 
onderzoek gaat het om de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
die de arbeidsinhoud en de organisatie van het werk bieden. 
De kwalificatieproblematiek is vergelijkbaar met de stressproble- 
matiek: ook hier moeten we in staat gesteld worden uitspraken te 
doen over de leermogelijkheden als algemene kenmerken van 
arbeidssituaties, onafhankelijk van de personen die dat werk 
uitvoeren. Natuurlijk is ook hier de mate waarin en de wijze 
waarop van deze mogelijkheden gebruik gemaakt wordt afhanke- 
lijk van de kwalificaties en leermotivaties van de betreffende 
mensen (en deze motivaties zijn net als bij stress niet onafhan- 
kelijk van het soort werk wat ze doen). We maken een onder- 
scheid tussen: 

vaktechnische of beroepskwalificaties 
organisatorische kwalificaties 
communicatieve kwalificaties 

Leermogelijkheden zijn afhankelijk van de mate waarin activitei- 
ten (d.w.z. vaktechnische, organiserende en communicatieve 
handelingen) voorkomen die een beroep doen op deze kwalifi- 
caties. Vaktechnische kwalificaties kan men verwerven wanneer 
een functie vaktechnisch volledig is, dat wil zeggen wanneer een 
functie bestaat uit een logisch samenhangend geheel van voor- 
bereidende, uitvoerende en ondersteunende taken. Wanneer één 
of twee van deze soorten taken ontbreekt/ontbreken zijn de 
leermogelijkheden geringer dan in een volledige functie.9 Het 
verkrijgen van deze kwalificaties wordt bevorderd als de functie 
niet alleen uit eenvoudige taken bestaat maar ook uit moeilijke.10 

Ook autonomie ten aanzien van de werkmethode (interne regel- 
mogelijkheid) is belangrijk voor het verwerven van vaktechnische 
kwalificaties, terwijl organiserende taken in de functie (externe 
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regelmogelijkheden) uiteraard de organisatorische kwalificaties 
bevorderen.11 Communicatieve kwalificaties kan men verwerven 
door functionele contacten, sociale contacten en ondersteunings- 
mogelijkheden.12 Voor alle drie typen kwalificaties geldt dat de 
informatie die nodig is aan bepaalde eisen moet voldoen zoals 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid.13 

Deze uitwerking van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden sluit 
aan bij wat in de Arbowet gezegd wordt over ruimte om het werk 
naar eigen inzicht te verrichten, contactmogelijkheden, informatie 
verstrekken en het benutten, in stand houden en bevorderen van 
de vakbekwaamheid. In de wet wordt kortcyclisch werk apart 
genoemd. Dit type functie is apart opgenomen omdat het extreem 
weinig leermogelijkheden biedt en makkelijk te herkennen is. 

Welzijnscondities 

De welzijnsrisico’s die we hier bespreken worden dus veroorzaakt 
door discrepanties tussen regelvereisten en regelmogelijkheden, 
onvolledigheid van functies, kortcyclisch en eenvoudig werk en 
het ontbreken van contacten en informatie. Deze welzijnsrisico’s 
kunnen in de volgende - onderling samenhangende - welzijns- 
condities of kwaliteitskenmerken vertaald worden. 

1. Vaktechnische volledigheid van een functie 
Een functie is vaktechnisch volledig als deze bestaat uit een 
logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende en 
ondersteunende arbeidstaken. Een volledige functie bevat leermo- 
gelijkheden omdat men het eigen werk voorbereidt en onder- 
steunt. Dat is tevens een goede conditie voor het inbouwen van 
regelmogelijkheden. 

2. Organiserende taken 
Organiserende taken hebben te maken met de zeggenschap over 
het werk. Hiervan is sprake wanneer een werknemer zaken kan 
regelen of problemen kan oplossen die boven het niveau van de 
eigen, individuele arbeidsplek uitgaan. Organiserende taken wor- 
den dus altijd samen of in overleg met anderen uitgevoerd. 
Er zijn drie vormen: 

Functionele contacten 
Organiserende taken kunnen een continu onderdeel van de 
functie vormen. In zo’n geval onderhoudt de werknemer 
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zelfstandig contacten met mensen van de eigen of andere 
afdelingen. We noemen dit de functionele contacten. 
Werkoverleg 
Organiserende taken kunnen ook een periodiek onderdeel 
vormen van de functie: men neemt dan deel aan een sys- 
tematische vorm van werkoverleg. 
Taakgroep 
Tenslotte is het mogelijk dat men - bijvoorbeeld in een 
taakgroep - gezamenlijk een werkplanning en een werkverde- 
ling maakt. 

Organiserende taken maken het mogelijk om problemen die tijdens 
het werk ontstaan direct op te lossen of in het werkoverleg ter 
sprake te brengen. Organiserende taken worden in de WEBA- 
methodiek alleen positief gewaardeerd als problemen ook opgelost 
worden. Psychische arbeidsbelasting kan zo verminderd worden. 
Daarnaast bieden organiserende taken mogelijkheden om organisa- 
torische kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit is mede een 
belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van betrokkenheid 
bij het werk. 

3. Niet-kortcylische taken 
Kortcyclisch werk heeft over het algemeen een zeer kleine regel- 
capaciteit, waardoor bijzondere stressrisico’s kunnen ontstaan. 
Van herhaalwerk valt bovendien weinig te leren. Van kortcyclisch 
werk wordt gesproken wanneer de cyclustijd korter is dan li 
minuut.14 

4. Moeilijkheidsgraad van de functie 
Het werk is moeilijk wanneer men regelmatig moet nadenken over 
de uitvoering ervan. Wanneer het werk alleen maar uit eenvoudige 
taken bestaat beperkt het de leermogelijkheden. Wanneer het 
werk daarentegen alleen maar uit moeilijke taken bestaat, ver- 
groot dit de kans op psychische overbelasting, omdat men geen 
afwisseling met minder belastend werk kan regelen. Er moet een 
evenredige verdeling van makkelijke en moeilijke taken zijn. 

5. Autonomie in het werk 
Autonomie ofwel zelfstandigheid heeft betrekking op de zeggen- 
schap in het werk. Hieronder wordt verstaan: de zelfstandigheid 
die mensen hebben bij het bepalen van het tempo, de methode, de 
volgorde van werken, de werkplek en de arbeidsomstandigheden. 
Autonomie betekent ten eerste dat men problemen die zich voor- 
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doen zelf kan oplossen, bijvoorbeeld door een andere methode of 
volgorde van werken te kiezen. Ten tweede betekent autonomie 
dat men de uitvoering van het werk (bijvoorbeeld het tempo) kan 
variëren en aanpassen aan de eisen, wisselende behoeften en 
omstandigheden. Dit kan de psychische arbeidsbelasting verminde- 
ren. Een belangrijke voorwaarde voor leermogelijkheden is vooral 
de autonomie ten aanzien van de methode van werken. Wanneer 
de manier van werken precies is voorgeschreven leert men niet 
veel. 

6. Contactmogelijkheden 
De organisatie van het werk moet de mogelijkheid bieden om 
contacten te leggen met anderen in het werk. Dat kan op ver- 
schillende manieren gebeuren: door ondersteuning (elkaar een 
handje helpen), door functionele contacten (over het werk) en 
door sociale contacten (niet direct over het werk). Contact- en 
ondersteuningsmogelijkheden dragen bij aan leermogelijkheden. 

7. Informatievoorziening 
Het gaat hier om informatie over doel en resultaten van het werk 
op twee niveaus: 
a gegevens op werkplekniveau 
b gegevens op afdelings- en ondernemingsniveau 
Informatie is nodig om de interne en externe regelmogelijkheden 
te kunnen benutten. Bovendien kan men zonder terugkoppeling 
van informatie over de resultaten van het eigen werk niet goed 
leren. 

In de WEBA-methodiek worden deze zeven welzijnscondities 
omgezet in zeven welzijns- of kwaliteitsvragen, die volgens een 
handleiding beantwoord moeten worden (hoofdstukken 4 en 5). 
Deze vragen zijn: 
1. Is de functie een volledige functie? 
2. Bevat de functie voldoende organiserende taken? 
3. Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? 
4. Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke 

en moeilijke taken? 
5. Bevat de functie voldoende autonomie? 
6. Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? 
7. Wordt er voldoende informatie verstrekt? 
De beantwoording van deze vragen levert een welzijnsprofiel op 
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2.5 

(hoofdstuk 5) op basis waarvan welzijnsmaatregelen aanbevolen en 
uitgevoerd kunnen worden (hoofdstuk 6). 

Welzijn in schema 

Na deze theoretische uitwijdingen en praktische uitwerking van 
de clusters uit de Welzijnsnota willen we nog eens het hele 
gebied van welzijn bij de arbeid in beeld brengen en aangeven op 
welk deel de WEBA-methodiek betrekking heeft. 

Figuur 2,5 Welzijn bij de arbeid 
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2.6 Methodologische achtergrond 

De WEBA is ontworpen als een instrument dat in de bedrijfsprak- 
tijk bruikbaar en nuttig moet zijn. Om dit te bereiken zijn zowel 
theoretische als methodologische keuzes gemaakt. De theoretische 
keuzes hebben we al behandeld: de nadruk op primaire preventie, 
gericht op de Ínhoud en organisatie van het werk, heeft ertoe 
geleid dat we voor de beschrijving van arbeidssituaties vooral 
aansluiting hebben gezocht bij de sociotechniek en dat we voor 
de beoordeling van arbeidssituaties soms andere dan gangbare 
theorieën volgen over stress en over leren. 
Daarmee zijn de methodologische problemen echter nog niet 
opgelost. Het lijkt erop dat in de praktijk de behoefte bestaat 
aan een soort ’expertsysteem’, dat eenduidig en onafhankelijk van 
de gebruiker ervan de kwaliteit van de arbeid bepaalt. Een der- 
gelijk instrument zou o.a. door haar eenduidigheid, betrouwbaar- 
heid en geldigheid elke verdere discussie overbodig maken. Nu 
kan men aantonen dat een dergelijk instrument of ’expertsysteem’ 
niet voorhanden is. Maar men kan ook aantonen dat een dergelijk 
expertsysteem principieel onmogelijk is en dat een dergelijk 
expertsysteem voor de bedrijfspraktijk nu juist onwenselijk is. 
De onmogelijkheid van een dergelijk expertsysteem berust op het 
feit dat de werkelijkheid niet uit context- en interpretatievrije 
feiten of gegevens bestaat, die vervolgens met behulp van een- 
duidige regels verwerkt kunnen worden. Men heeft dus altijd 
regels nodig die vertellen hoe dit gegeven in deze context geïn- 
terpreteerd en verwerkt moet worden. Deze regels zijn echter 
zelf niet interpretatievrij: wanneer moet deze regel wel, niet of 
in aangepaste vorm toegepast worden? Voor elke regel hebben we 
dus een nieuwe regel nodig die vertelt hoe we een regel moeten 
toepassen, hetgeen leidt tot een oneindige regressie van regels. In 
de praktijk doorbreken wij deze oneindige regressie door ons 
beoordelingsvermogen of ons verstand van zaken. 
Een dergelijk expertsysteem is om verschillende redenen ook 
onwenselijk voor de bedrijfspraktijk: 

De toepassing en de verwerking van de resultaten ervan 
vereisen een specifiek professionele deskundigheid 
De betrouwbaarheid en geldigheid ervan gaan over het al- 
gemeen ten koste van c.q. staan in omgekeerde verhouding 
tot de bruikbaarheid ervan. 
De toepassing van dergelijke instrumenten op concrete be- 
drijfssituaties vereist veel voorbereidingswerk om het instru- 
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ment steeds weer voor specifieke situaties geschikt te maken. 
Dit kost niet alleen veel tijd, maar het levert vaak zoveel 
inzicht op dat men het eigenlijke instrument niet meer hoeft 
toe te passen. Het dilemma van dergelijke instrumenten, dat 
ze tegelijkertijd algemeen toepasbaar en geschikt voor con- 
crete situaties moeten zijn, kan niet worden opgelost. 
De bedrijfspraktijk leert alleen van de resultaten van der- 
gelijke instrumenten, op voorwaarde dat ze vertrouwen heeft 
in de geldigheid ervan en in de professionele capaciteiten van 
degene die het toepast; de bedrijfspraktijk leert niet zelf van 
de toepassing ervan, dat wil zeggen: ze leert niet zelf om 
op basis van eigen deskundigheid en de verbetering daarvan 
arbeidssituaties op hun welzijnsrisico’s te beoordelen. 

Om deze redenen ligt aan de WEBA-methodiek een omgekeerde 
filosofie ten grondslag. Wij beschouwen alle bij het arbobeleid 
betrokken actoren als - ieder op zijn of haar eigen wijze - 
deskundig op het gebied van (veiligheid, gezondheid en) welzijn. 
Het probleem is ten eerste hoe deze deskundigheid bij elkaar ge- 
bracht kan worden en ten tweede hoe deze deskundigheid verder 
ontwikkeld kan worden. De WEBA-methodiek biedt hiervoor een 
kader. Deze is toepasbaar op alle typen functies en de toepassing 
kost betrekkelijk weinig tijd. De methodiek is een soort handlei- 
ding of set van instructies die behulpzaam is bij het beschrijven 
en beoordelen van arbeidssituaties. De toepassing ervan veronder- 
stelt bij de gebruiker: 

inzicht in wat psychische belasting en leren is en onder 
welke voorwaarden die belasting optreedt en kan verminderen 
en leren mogelijk is 
inzicht in de aard van de arbeidssituatie die beschreven en 
beoordeeld wordt 

Met behulp van dit inzicht en van de in de WEBA geformuleerde 
aanwijzingen kan men na enige training zelf of met behulp van 
anderen de welzijnsrisico’s van het eigen of van andermans werk 
bepalen. De voordelen van de methodiek zijn o.a. hierin gelegen 
dat ieder op dezelfde wijze te werk gaat. Dat maakt overeen- 
stemming makkelijker en waarschijnlijker. Het is echter niet het 
noodzakelijke resultaat en zelfs niet de belangrijkste doelstelling 
van de methodiek. De doelstelling zou men ook kunnen zien in de 
mogelijkheid die geboden wordt om beargumenteerd van mening te 
verschillen. De methodiek dwingt tot beargumentering en alleen 
wanneer men vrij precies weet waarom men van mening verschilt 
kan men eenduidige afspraken over verbeteringen maken, die vaak 



32 

een compromiskarakter zullen hebben. Het betreft een algemene 
methodiek die steeds lokaal in specifieke situaties wordt toege- 
past zonder dat die daarvoor steeds aangepast hoeft te worden. 
De methodiek past ook politiek bij de Arbowet, waarin immers 
niet de nadruk op gedetailleerde regelgeving wordt gelegd, maar 
op zelfwerkzaamheid van ondernemingen en instellingen. De 
methodiek vergroot het leervermogen van organisaties. Ze sluit 
bovendien aan bij ervaringen in andere landen waar men heeft 
geleerd dat algemene regelgeving ten aanzien van welzijn bij de 
arbeid niet goed mogelijk is en humaniseringsexperimenten in het 
ene bedrijf niet zonder meer toepasbaar zijn in andere bedrij- 
ven.15 Ook daar zoekt men naar een combinatie van algemene 
handelingstheoretische noties en ’local theories’, dat wil zeggen 
situatiespecifieke constructies waarvan de getoetste toepassingen 
van de arbeids- en bedrijfskunde de elementen kunnen zijn. De 
buitenlandse ervaring is ook dat aanvullend programma’s nodig 
zijn om betrokkenen in ondernemingen te mobiliseren. De er- 
varingen in Canada, Noorwegen en Zweden met zogenaamde 
’zoekconferenties’ waaraan een aantal vergelijkbare ondernemin- 
gen deelneemt volgens een bepaalde opzet16, lijken ook voor 
Nederland te benutten bij het verbeteren van welzijnscondities in 
de arbeid. 

Noten bij hoofdstuk 2 

1. Schuffel en Pot 1989 
2. Dit betreft een complexe problematiek. Ook veiligheids-, 

gezondheids-, coping- en leergedrag hangen tot op zekere 
hoogte samen met kenmerken van het werk 

3. DGA 1987 
4. De Sitter 1981, Groep Sociotechniek 1986, In ’t Veld 1981 
5. McCormick 1969 
6. Volpert 1983 
7. Deze redenering bouwt voort op het balansmodel van De 

Sitter 1980 en 1981 
8. Karasek 1979, De Sitter 1981, Christis 1988 
9. Hacker 1983 

10. Volpert 1975, Hacker 1983 
11. De Sitter 1981, Volpert 1975 
12. Alioth 1980 



33 

13. Schreuder 1981, Runderkamp 1986, Kalkman 1986 
14. Brouwers en Buitelaar 1988 
15. Kalleberg 1983, Gerum 1981, Volkholz 1980, Bispinck 1986 
16. Gustavsen en Engelstad 1986 
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3. STAPPENPLAN EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

3.1 Stappenplan 

Met behulp van de WEBA-methodiek kunnen welzijnsrisico’s in 
functies geanalyseerd worden. Algemene uitgangspunten zijn dat 
mensen niet overspannen mogen worden van hun werk en dat het 
werk leer- en ontwikkelingsmogelijkheden moet bevatten. Of dat 
het geval is hangt concreet samen met: 

de vaktechnische volledigheid van de functie 
de aanwezigheid van organiserende taken 
het niet vóórkomen van kortcyclische taken 
een evenwichtige verdeling van makkelijke en moeilijke taken 
voldoende autonomie in het werk 
voldoende contactmogelijkheden 
voldoende informatie over doel en resultaten van het werk 

De WEBA-methodiek bestaat uit drie fasen, waarin zes stappen 
worden onderscheiden. 

Fase A. Beschrijven van de functie 
Stap 1. Beschrijven van de kwaliteitskenmerken 
Analyse van de taken waaruit de functie bestaat, autonomie, 
contactmogelijkheden, enz. (zie richtlijnen in § 4.2) 
Stap 2. Samenstellen functiematrix 
De gegevens van stap 1 worden in een matrix overzichtelijk bij 
elkaar gezet (zie richtlijnen in § 4.3) 
Stap 3. Inventariseren regelproblemen 
De beoordeling van de functie, bijvoorbeeld op het punt van 
autonomie, hangt mede af van aantal en aard van voorkomende 
regelproblemen. Deze worden daarom geïnventariseerd (zie richt- 
lijnen in § 4.4) 

Fase B. Beoordelen van de functie 
Stap 4. Beantwoorden van de kwaliteitsvragen 
Is de functie een volledige functie, enz. (zie richtlijnen in § 5.2) 
Stap 5. Samenstellen van het welzijnsprofiel 
De antwoorden uit stap 4 worden in een overzichtelijk profiel 
samengebracht (zie richtlijnen in § 5.3) 

Fase C. Verbeteren van de functie 
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3.2 

Stap 6. Aangeven van welzijnsmaatregelen 
Op basis van de beoordeling worden volgens een bepaalde typo- 
logie maatregelen aangegeven die van toepassing zijn (zie richt- 
lijnen in hoofdstuk 6) 

Toepassingsmogelijkheden 

De methodiek is zo ingericht dat een bespreking van de wel- 
zijnsrisico’s zakelijk en efficiënt kan verlopen. De knelpunten 
moeten met naam en toenaam aangegeven en beargumenteerd 
worden. 
Bij de welzijnsproblematiek in een bedrijf kunnen diverse mensen 
betrokken zijn. Dit kan variëren van overlegpartners (bedrijfslei- 
ding, ondernemingsraad, VWG-commissie, vakbonden) tot experts 
in welzijnsaangelegenheden (bedrijfsartsen, personeelsfunctionaris- 
sen, arbeidsinspecties, externe adviseurs). De bedoeling van de 
WEBA is het verschaffen van een helder en eenduidig kader 
waarbinnen alle betrokkenen effectief kunnen communiceren. 
Vanuit dit kader moet er vervolgens nagedacht kunnen worden 
over verbeteringen van arbeidssituaties. De WEBA slaat een brug 
tussen de beoordeling van de arbeidssituatie en het voorstellen 
van maatregelen. De relevante kenmerken zijn in ontwerptermen 
geformuleerd. In de hoofdstukken 7 t/m 20 worden bovendien 
voorbeelden van veel voorkomende en welzijnsriskante werksoor- 
ten uitgewerkt, waarvoor eveneens welzijnsmaatregelen zijn 
geïnventariseerd. 

De WEBA kan in verschillende situaties worden toegepast. Hieron- 
der volgt een opsomming van de mogelijkheden. 
De WEBA kan worden toegepast als startpunt voor het ontwik- 
kelen van Arbo-beleid. Het accent ligt in dit geval op het sys- 
tematisch inventariseren van knelpunten in de arbeidssituatie. 
De WEBA kan worden toegepast als motor van het Arbo-beleid. 
Regelmatig/periodiek worden met WEBA bekende knelpunten in 
arbeidssituaties verder onderzocht en worden er deskundigen via 
gerichte vragen of opdrachten ingeschakeld. Mede op basis van de 
beoordeling van de ernst van de welzijnsrisico’s worden priori- 
teiten bepaald. 
De WEBA kan worden toegepast als besturings-instrument. Met 
behulp van de WEBA kunnen eisen gesteld worden aan de resul- 
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taten van (voorgenomen) maatregelen. Eisen in de zin van ver- 
mindering van welzijnsrisico’s. 
De WEBA kan worden toegepast als evaluatie-instrument. Na het 
uitvoeren van arbeidsplaatsverbeteringen kan door middel van de 
WEBA gecontroleerd worden of die verbeteringen ook het ge- 
wenste effect hebben gehad. 
De WEBA kan worden toegepast als beleidsinstrument. In situaties 
waarin nieuwe technologieën worden ingevoerd of produktieme- 
thodes of -structuren worden veranderd kan de WEBA gebruikt 
worden om dit beleid te toetsen op de gevolgen voor het welzijn 
bij de arbeid. 
De WEBA kan worden toegepast als herontwerpinstrument. Uit- 
gaande van de knelpunten in de arbeidssituatie kan gemarkeerd 
worden waar de verbetering zich op dient te richten en kunnen 
adequate welzijnsmaatregelen voorgesteld worden. 

Afhankelijk van de mate waarin de gebruiker van de WEBA 
bekend is met de methodiek of met de concrete arbeidssituatie 
zal een toepassing enkele uren tot een halve dag vergen. 
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4. BESCHRIJVEN VAN DE FUNCTIE 

4.1 Inleiding 

Voor het beschrijven van de functie dient er informatie verza- 
meld te worden. Dit gebeurt in een drietal stappen. 

Stap 1. Beschrijven van de kwaliteitskenmerken 
Een functie bestaat in het algemeen uit een aantal verschillende 
taken die op hun beurt weer uit een aantal verschillende han- 
delingen kunnen bestaan. 

Functie 

/J\ 
Verschillende taken 

/J\ 
Verschillende handelingen 

In deze stap wordt nagegaan uit welke voorbereidende, uitvoe- 
rende en ondersteunende taken de onderzochte functie bestaat 
(§ 4.2.1) en uit welke organiserende taken (§ 4.2.2). Deze be- 
schrijving is nodig voor het beantwoorden van de eerste twee 
kwaliteitsvragen, namelijk de vraag over vaktechnische volledig- 
heid en die over organiserende taken. We weten nu welke taken 
tot de functie behoren. 
Vervolgens worden per voorbereidende, uitvoerende en ondersteu- 
nende taak de kenmerken cyclustijd (§ 4.2.3), moeilijkheidsgraad 
(§ 4.2.4), autonomie (§ 4.2.5), contactmogelijkheden (§ 4.2.6) en 
informatievoorziening (§ 4.2.7) gescoord. Iedere taak kan immers 
verschillend scoren op deze kenmerken. Zo’n uitgebreide be- 
schrijving per kenmerk hoeft echter niet altijd voor alle taken te 
gebeuren: wanneer iemand tien minuten per dag besteedt aan de 
ondersteunende taak ’schoonmaken van de werkplek’ is het niet 
zinvol van deze taak alle kenmerken te beschrijven. De beschrij- 
ving kan tot de belangrijkste taken beperkt blijven. Bij organise- 
rende taken hoeven de kenmerken cyclustijd, moeilijkheidsgraad 
enz. niet beschreven te worden. Deze taken bestaan immers nooit 
alleen maar uit eenvoudige dingen, impliceren contacten met 
anderen, betreffen meer dan autonomie in het werk (namelijk 
zeggenschap óver het werk), zijn nooit kortcyclisch en de infor- 
matievoorziening is doorgaans voldoende. 
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4.2 

4.2.1 

De instructies voor de beschrijving zullen geïllustreerd worden 
met een voorbeeldfunctie uit het administratieve werk. 
De verzamelde informatie kan worden vastgelegd met behulp van 
de volgende WEBA-formulieren (zie bijlagen I t/m V): 

I. Functiesamenstelling 
II. Taakbeschrijving 
III. Gezichtspunten 
IV. Functiematrix 
V. Regelprobleem-inventarisatie 

In de instructies wordt daarnaar verwezen. 

Stap 2. Samenstellen functiematrix (§ 4.3) 
De op de eerder genoemde formulieren verzamelde gegevens wor- 
den nu samengevat op één overzichtelijk formulier, de zogenaam- 
de functiematrix. Hierop kan nu ook een globale totaalscore per 
kenmerk worden gegeven. 

Stap 3. Inventariseren regelproblemen (§ 4.11) 
Om te kunnen beoordelen of de regelmogelijkheden voldoende zijn 
en om de juiste maatregelen te kiezen wordt een inventarisatie 
van regelproblemen gemaakt. Dit kan worden gedaan op het 
formulier ’Regelprobleem-inventarisatie’. 

Stap 1. Beschrijven van de kwaliteitskenmerken 

De functiesamenstelling: voorbereidende, uitvoerende en onder- 
steunende taken 

In deze stap wordt geanalyseerd uit welke afzonderlijke taken de 
functie is samengesteld. De resultaten ervan bieden een goed 
uitgangspunt om knelpunten nauwkeurig te lokaliseren. Bovendien 
worden ze gebruikt voor het bedenken van oplossingen, bijvoor- 
beeld door het toevoegen van voorbereidende, ondersteunende 
en/of organiserende taken. 
Men gaat bij het in kaart brengen van de functiesamenstelling als 
volgt te werk: 

Eerst wordt vastgesteld wat de uitvoerende taken zijn. 
Vervolgens wordt nagegaan welke voorbereidende en onder- 
steunende taken hierbij horen. 
Tot slot worden de organiserende taken geïnventariseerd 
(§ 4.2.2). 
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Schematisch verhouden deze categorieën zich als volgt: 

organiseren 

Í 
voorbereiden uitvoeren ► resultaat 

Í 
ondersteunen 

Zoals in § 2.3 reeds aangegeven, worden de vakmatige leermoge- 
lijkheden van een functie met name bepaald door de verdeling 
van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken in de 
functie. De organiserende taken zijn van belang voor het onder- 
houden van de organisatorische kwalificaties en voor het oplossen 
van problemen in het werk (zie ook § 2.2). 

Eerst moeten de uitvoerende taken vastgesteld worden, omdat zij 
mede bepalen wat voorbereidende en ondersteunende taken zijn. 
Voor de bepaling van de uitvoerende taken kan het beste de 
functiebenaming (of de hoofdactiviteit) als uitgangspunt worden 
genomen: 

Een montagearbeider monteert of assembleert handmatig 
onderdelen aan een lijn. 
Een inpakker pakt Produkten aan het eind van een lijn in. 
Een buschauffeur bestuurt een bus om passagiers te vervoe- 
ren. 
Een cassière bedient een kassa in een winkel. 
Een leidinggevende geeft leiding: zijn uitvoerend werk bestaat 
uit het sturen en coördineren van andermans werk. 

Let goed op wat de status van een bepaalde taak is. Zo kan 
instellen in sommige gevallen een uitvoerende taak zijn (de 
uitvoerende taak van een steller) maar in andere gevallen een 
voorbereidende taak (de voorbereidende taak van een machinebe- 
diener). Ander voorbeeld: kwaliteitscontrole is de uitvoerende taak 
van een kwaliteitscontroleur; bij een machinebediener die zelf de 
kwaliteitscontrole uitvoert heeft dit echter de status van onder- 
steunende taak. 
Het bepalen van de status van een taak lijkt ingewikkeld, maar 
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dit probleem verdwijnt vanzelf wanneer gestart wordt met de 
bepaling van de uitvoerende taken van een functie. 

Natuurlijk is het ook mogelijk dat iemand geheel verschillende 
uitvoerende taken heeft, die niets met elkaar te maken hebben 
(bijvoorbeeld de helft van de tijd typiste en de andere helft 
telefoniste). In dat geval moeten deze taken apart behandeld 
worden alsof het aparte functies zijn. 

Een algemene indeling van uitvoerende taken is niet zo gemak- 
kelijk aan te geven. De aard van het uitvoeren varieert immers 
met de aard van de functie. Zo bestaat het uitvoeren bij een 
buschauffeur uit het naar binnen laten van passagiers, het con- 
troleren (of afstempelen), het verschaffen van inlichtingen, het 
rijden zelf en het aankondigen van haltes. Bij een leidinggevende 
bestaat het uitvoeren uit het plannen en verdelen van het werk, 
controleren en corrigeren van het werk en het ’vernieuwen’ van 
een afdeling. 
Willen we toch een algemeen toepasbaar kader scheppen voor het 
categoriseren van uitvoerende taken dan moeten we te rade gaan 
bij de systeemkunde. In deze abstracte taal kunnen vijf handelin- 
gen in het uitvoeren worden onderscheiden: 
1. Input: ’er komt materiaal in’. 
2. Transformatie: ’met het materiaal wordt iets gedaan’. 
3. Controle: ’gebeurt dat zoals het hoort’. 
4. Correctie: ’het materiaal wordt eventueel bijgesteld’. 
5. Output: ’het materiaal gaat er weer uit’. 
Schematisch verhouden deze zich als volgt: 

Figuur 4,1 Stappen binnen het uitvoeren 

3. 4. 

1. f2- 
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Het materiaal kan, in abstracte zin, drie gedaantes aannemen: 
1. Materie (denk aan de onderdelen bij montage-arbeid, het 

eindprodukt bij inpakarbeid, de kantoorruimtes bij schoon- 
maakwerk, het hout bij timmerwerk, de etenswaren bij keu- 
kenwerk etc); 

2. Informatie (denk aan de teksten bij secretariaatswerk, de 
gegevens bij administratief werk, de procesinformatie bij 
operatorarbeid, de afdelingsinformatie bij leidinggevend werk 
etc.); 

3. Mensen (denk aan de cliënten bij gezinsverzorging, de klan- 
ten bij winkelbediening, de patiënten bij algemeen verpleeg- 
werk, de passagiers bij buschauffeurswerk etc.). 

Bij machinearbeid aan een lijn bestaan het uitvoeren bijvoor- 
beeld uit de volgende taken: 
1. Input 

Het positioneren ofwel het nauwkeurig plaatsen van het 
materiaal 
Het vullen van de machine 

2. Transformatie 
Het bewerken: dit is bij deze functie geautomatiseerd 

3. Controle 
Het controleren van de procesgang door visuele controle 
en/of door het nemen van monsters en het testen ervan 

4. Correctie 
Het regelen van de procesgang door het bijstellen van ma- 
chines en/of verhelpen van storingen 

5. Output 
Het leeghalen van de machine 

Bij het administratief werk bestaat het uitvoeren bijvoorbeeld uit 
de volgende taken: 
1. Input 

Het positioneren van de informatiedragers, de briefjes met 
de te administreren gegevens 

2. Transformatie 
Ordenen, noteren, berekeningen uitvoeren, kruistabellen 
maken etc. 

3. Controle 
Het ’checken’ met wat er op het beeldscherm verschijnt 

4. Correctie 
Het corrigeren met behulp van het toetsenbord 

5. Output 
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Het opslaan van de gegevens 

Bij het buschauffeurswerk bestaat het uitvoeren uit de volgende 
taken: 
1. Input 

Het binnenlaten van passagiers 
2. Transformatie 

Het verplaatsen van de bus 
3. Controle 

Spiegelen, verkeer en weg in de gaten houden etc. 
4. Correctie 

Bijsturen, remmen etc. 
5. Output 

Stoppen bij haltes en passagiers uitlaten 

De voorbereidende taken zijn taken die uitgevoerd moeten worden 
voordat men met het eigenlijke werk (de uitvoering) kan begin- 
nen. De voorbereidende taken kunnen betrekking hebben op de 
volgende onderwerpen: 

Het materiaal 
Bijvoorbeeld: de aanvoer en controle van het materiaal of het 
voorbewerken van het materiaal. Denk hierbij ook aan het in- 
kopen van etenswaren bij het keukenwerk of de overdracht van 
patiënten bij het verpleegwerk. 

De middelen 
Bijvoorbeeld: de aanvoer en controle van het gereedschap en/of 
machine. Denk hierbij ook aan het uit de remise halen van de bus 
door de buschauffeur of het zorgen voor schoonmaakmiddelen, 
bezems, stofzuigers etc. bij het schoonmaakwerk. 

De werkmethode 
Bijvoorbeeld: het - vooraf - maken van een bewerkingsplan of 
computerprogramma op basis van een werktekening of het con- 
troleren en corrigeren van een computerprogramma. Denk hierbij 
ook aan het bedenken van een layout bij de tekstverwerking of 
het bestuderen van een bouwtekening door een timmerman. 

De werkvolgorde 
Bijvoorbeeld: het bepalen van de volgorde waarin verschillende 
produktieopdrachten uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij ook 
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aan het bepalen van de volgorde waarin de cliënten bezocht 
worden in de gezinsverzorging of het maken van globale produk- 
tieplanningen bij leidinggevend werk. 

Het inventariseren van deze taken is belangrijk omdat het zelf 
voorbereiden van de uitvoering de leermogelijkheden aanzienlijk 
vergroot. Zo kom je er bij het inkopen van de etenswaren achter 
wat de verschillende prijsmogelijkheden zijn, bij het zelf ophalen 
van de bus hoe het beheer van de bussen werkt, bij het bestu- 
deren van een bouwtekening hoe het beter en slimmer kan en bij 
het bepalen van de volgorde van het cliëntenbezoek wat de meest 
logische route is. 

Ondersteunende taken zijn taken die ervoor moeten zorgen dat 
een uitvoerende taak ongestoord voortgang kan vinden. 
Ze kunnen betrekking hebben op de volgende aspecten: 

Preventief onderhoud t.a.v. 
materiaal 
middelen 
omgeving 

Curatieve reparaties t.a.v. 
materiaal 
middelen 
omgeving 

Kwaliteitscontrole 
Administratie 
Inwerken, begeleiden en opleiden 

N.B. De kwaliteitscontrole die hier staat vermeld is van een 
andere aard dan de controle in de uitvoeringscyclus. Die controle 
vindt tijdens het bewerken zelf plaats. Kwaliteitscontrole vindt op 
verschillende momenten na het uitvoeren plaats. 

Ook het zelf ondersteunen draagt in belangrijke mate bij aan de 
leermogelijkheden van een functie. Zo kom je er door het zelf 
onderhouden van de werkruimte achter in welke omgeving je het 
beste werkt, door het zelf repareren van machines hoe je er in 
het vervolg mee moet omgaan, door het zelf controleren van de 
Produkten op kwaliteit wat de problemen in het bewerken zijn en 
hoe dat in het vervolg beter kan, door zelf te administreren wat 
voor ontwikkelingen er in je produktie zitten en door anderen in 
te werken wat je eigen werk nu eigenlijk inhoudt. 
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4.2.2 De functiesamenstelling: organiserende taken 

Organiserende taken hebben betrekking op samenwerking of 
overleg met anderen; de contacten gaan verder dan het niveau 
van de individuele werkplek. De organiserende taken kunnen drie 
vormen hebben: 

Functionele contacten 
Als er iets geregeld moet worden, neemt men contact op met 
anderen. 

Werkoverleg 
Men komt periodiek bij elkaar om problemen te bespreken. 

Taakgroep 
Planning en verdeling van het werk door een groep collega’s. 

In de hoofdstukken 7 tot en met 20 staat voor 14 verschillende 
karakteristieke werksoorten uitgewerkt wat het voorbereiden, 
uitvoeren, ondersteunen en organiseren voor dat werk kan inhou- 
den. Uit deze overzichten kan geput worden bij het beschrijven 
van de samenstelling van de te onderzoeken functie. 

Voordat de formulieren ingevuld worden is het nuttig de functie- 
beschrijvingen waarover het bedrijf beschikt door te nemen. Dit 
is vooral zinvol wanneer de functies van anderen beschreven en 
beoordeeld meten worden door bijvoorbeeld een personeelfunctio- 
naris of lid van de VGW-commissie. Gaat het om een eigen func- 
tie dan is voorbereiding niet noodzakelijk. 

Op formulier I kan ingevuld worden welke taken tot de onder- 
zochte functie behoren en hoeveel tijd de taken per dag of per 
week ongeveer in beslag nemen. 
Na het invullen van formulier I kan voor alle taken die daarvoor 
in aanmerking komen (dus niet de organiserende taken en niet de 
taken die slechts sporadisch voorkomen) formulier II ingevuld 
worden. Op dit formulier komt per taak een beknopte omschrij- 
ving van: 
Materiaal 
Het materiaal dat bewerkt wordt. 
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Middelen 
De middelen waarmee gewerkt wordt: gereedschappen, machines 
en mensen. 
Handelingen 
De handelingen die uitgevoerd worden. 
Gebruikte informatie 
De informatie die gebruikt wordt: produktieopdracht, werkteke- 
ningen enz. 

Het invullen van de WEBA-formulieren wordt geïllustreerd aan de 
hand van het voorbeeld van een datatypiste. Zie de formulieren 
op de volgende pagina’s. 
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I FUNCTIES AMENSTE LUNG 

Functie: 'l I-ijp i-, I >. datum onderzoek:-!.-)/ <-/ d£j 

Taken invullen en aankruisen en bijbehorende percentages invullen 

VOORBEREIDENDE TAKEN Tijd (in percentages) 
 per dag of per week 

l~xl reetLK- t-vii LL Cvx. 

□ 
UITVOERENDE TAKEN 

[Xl 

□ 
□ 
□ 
□ 
ONDERSTEUNENDE TAKEN 

J >1 U'C'il L6 H. Cj C Cj- L-L'-C tls-J 

t a- LL&U, 

 S-O. ..fe  
_ O/ 

   

[3 

[x] b«. fc<^h-ter^ru <t C tfi -ILc i 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
El 

□ 

onderhoud t.a.v. materiaal 

onderhoud t.a.v. middelen 

onderhoud t.a.v. de omgeving 

reparatie t.a.v. materiaal 

reparatie t.a.v. middelen 

reparatie t.a.v. de omgeving 

kwaliteitscontrole 

administratie 

inwerken, begeleiden en opleiden 

ki'Lfci.i.u.*' t~c K hsi-í¿ fji- 
'Jou-1. -e. ctcWi L CL LLtl-v, 

ORGANISERENDE TAKEN 

E functionele contacten 

I I werkoverleg 

I I taakgroep-activiteiten (planning 
en verdeling van het werk) 

% 

. 3:Q. 
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II TAAKBESCHRIJVING 

Functie:7>,lü Taak: i/ri;x Datura onderzoek: ¿5/6 7¿^| 
Per taak een apart formulier invullen 

MATERIAAL  

..  I'l'id^P.+vUjs-t.... 

/-'HT'  

MIDDELEN 

.. idd.KKL-S-yyñ-1~.. . V'.P<elc'Pdfi. 

. ^TVPPp-fí-í^iVf^. P... .¿'Vf... . ís 

. .ftlcL&Mal.  

HANDELINGEN  

. CiïkKktfllUn-... hQIQ}Vfta¿.n. . Jïv  

-fe .k?v hÂ WM ■ ■ 

. WPPA^ß.n-. .j.. .Q-Cli vi. (-.tó 4^.41. iSi-’A  

. OAtyiP.-ew'}.. L fádPfí&lrjO'frvynw-.,  

. P^dÁ'ir . /VLOtC.írt^W 

GEBRUIKTE INFORMATIE   

. DJ¡P£Í<íA^A4: ïnfek . f. PfêJpP^t- 
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II TAAKBESCHRIJVING 

Functie:T^fal¿iliya(.i»k.Taak: Datum onderzoek:^/fe / ¿Pg 
Per taak een Apart formulier invullen 

MATERIAAL  

(PfUi^fle.. i^:L Ufó.k-Uis.&h' 

. tvcif+y*.qs . x^.<^PMrUiu ... 

.   

MIDDELEN 

.. ArÇ^A^\ ïpSvd: 
. A'YV. .. .-'li^ÀÇi'KÀ-^x 

HMDELINGEN 

(L-£XLI^D kvt t l kr 

GEBRUIKTE INFORMATIE  

. Öp.UvtA Ci&Li.i.XK'., ÀakKiUtAcçt. 

.. cjÇrfi-V&rï.. .m.. /hu. .QQU-lxiS.  
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II TAAKBESCHRIJVING 

FunctieTaak: CLä-rru-n^iAt^ti-c Datum onderzoek:/ fc / C?*) 
Per taak een -¿ipart formulier invullen ^ 

MATERIAAL  

MIDPELEN 

. f?v.'.. JRH^. 

HANDELINGEN 

/Pc è-£'LsW' oan. cLe.     •/   • 

. Qf^Ç^'^:iÎAyyixü. P'y. 

. £Vtf<n-kcy.(-Pit .. j. 

. .pf/.'... P&.Ç&yy.. /P/¿r  

GEBRUIKTE INFORMATIE  

.. Of?d/i#i<'IUr. (r hu-.  

.. OUJMAM-Jñ<¿kk<-. .. .QQ^‘fl£wA+Y'. 
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4.2.3 De cyclustijden 

De cyclustijd van een taak is de tijd die de taak in beslag neemt 
voordat deze taak aan een volgend object op dezelfde wijze 
wordt herhaald. 
De cyclustijd kan per taak twee scores aannemen: 

+ = Niet-kortcyclisch 
De cyclustijd van deze taak is langer dan 1± minuut. 

- = Kortcyclisch 
De cyclustijd van deze taak is korter dan (of gelijk aan) H 
minuut. 

4.2.4 De moeilijkheidsgraad 

Het is niet gemakkelijk om aan te geven wat de moeilijkheids- 
graad van een arbeidstaak is. Toch geven we hier een aantal 
richtlijnen voor de invulling ervan. We gaan ervan uit dat degene 
die het werk uitvoert het inwerkstadium voorbij is: voor een 
leerling zijn alle taken moeilijk! 

Op formulier III vult u per arbeidstaak de moeilijkheidgraad in. 
De scores zijn als volgt: 

+ = Moeilijk 
Het is nodig om eerst na te denken over de aanpak van een taak, 
voordat men aan de taak begint. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer op basis van een tekening of op basis van globale in- 
structies een werkplan gemaakt moet worden. 

0 = Minder moeilijk 
Een taak is minder moeilijk wanneer hij noch moeilijk noch 
eenvoudig is. (Zie de toelichting hieronder, voor de definitie van 
’eenvoudig’.) Van een minder moeilijke taak is bijvoorbeeld sprake 
wanneer men instructies of werkplannen die door anderen ge- 
maakt zijn, eerst moet controleren voordat men aan de slag kan 
gaan. Ander voorbeeld: er zit zoveel variatie in het werk, dat 
men regelmatig moet overwegen hoe men een bekende werkwijze 
in een bijzondere situatie moet toepassen. 
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4.2.5 

- = Eenvoudig 
Een taak is eenvoudig wanneer het werk routinematig uitgevoerd 
kan worden. Dit is het geval wanneer altijd hetzelfde of ongeveer 
hetzelfde gedaan moet worden. 

Toelichting op deze werkwijze: eerst nagaan of een taak moeilijk 
of eenvoudig is. Wanneer dat niet duidelijk is, dan is de taak 
minder moeilijk. 

De autonomie 

Bij autonomie gaat het om de vrijheid die mensen hebben bij de 
voorbereiding, uitvoering of ondersteuning van hun werk. Het 
gaat om de aspecten tempo, methode, volgorde, werkplek en 
arbeidsomstandigheden. 

Tempo 
Kan men zelf de hoogte van het tempo en de variatie in tempo 
bepalen? 
N.B. Wanneer het niet zinvol is om over tempo te spreken, bij- 
voorbeeld bij controlewerk aan de lopende band, is er een va- 
riant: de autonomie ten aanzien van concentratie of geestelijke 
inspanning. 

Methode 
Kan men zelf de volgorde van handelingen binnen een bepaalde 
arbeidstaak bepalen? Kan de werknemer zelf bepalen met welke 
middelen de taak uitgevoerd moet worden? 

Volgorde 
Kan men zelf de volgorde van de verschillende arbeidstaken 
bepalen (bijvoorbeeld: administreren op het eind van de dag of 
iedere keer tussentijds)? 
Kan men zelf de volgorde van verschillende orders bepalen (bij- 
voorbeeld: in de gezinsverzorging eerst wijk A en dan wijk B of 
andersom)? 

Werkplek 
Waar werk ik, hoeveel bewegingsvrijheid bezit ik, hoeveel rouleer 
ik, kan ik de arbeidsplek verlaten wanneer ik dat wil? 
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CYCLUSTIJD, MOEILIJKHEIDSGRAAD, AUTONOMIE, CONTACTMOGELIJK- 
HEDEN, INFORMATIE 

Functie-.'Dxha.kijpLbix.Taa'k: Onderzoek Á //f& 
Per taak een ct^art formulier invullen. ^ 
Kruis bij elke vraag de score aan en vul de eventuele beper- 
kingen in 

Ruim: + 
Beperkt: 0 
Geen : - 

CYCLUSTIJD + - 

Geef de score van de cyclustijd: \z\ □ 

MOEILIJKHEIDSGRAAD + 0 - 

Geef de score voor de moeilijkheidsgraad: Q [x] L ¡ 

AUTONOMIE + 0 

Geef de autonomie-scores: 
ten aanzien van het tempo: 
(of: autonomie t.a.v. concentratie/ 
geestelijke inspanning) 

ten aanzien van de methode: 

s □ □ 

□ s n 
ten aanzien van de volgorde: □ □ a 
ten aanzien van de werkplek: □ □ H 

ten aanzien van de arbeidsomstan- 
digheden 

□ □ 

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN 

Geeft de score voor de ondersteunings- fX] 
mogelij kheden: 

FUNCTIONELE CONTACTEN + 0 

Geef de score voor functionele contacten Q [>£] I | 

SOCIALE CONTACTEN + 0  

Geef de score voor sociale contacten: 

INFORMATIE  

Geef de score voor informatie t.a.v. 
deze taak 
Opmerkingen t.a.v. deze taak: 

□ 13 □ 

3 □ □ 

1. <¡¿e frntA&od*. • 
2. 'T'ijciacUui^c. ■ ij dt, kÁjLdJi^s 



CYCLUSTIJD, MOEILIJKHEIDSGRAAD, AUTONOMIE, CONTACTMOGELIJK- 
HEDEN, INFORMATIE 

Functie Taak:iru; . Datum Onderzoek ?a / L / i9a 
Per taak een 'apart formulier invullen. ~ <J 
Kruis bij elke vraag de score aan en vul de eventuele beper- 
kingen in 

Ruim: + 
Beperkt: 0 
Geen: - 

CYCLUSTIJD + 

Geef de score van de cyclustijd: □ s 

MOEILIJKHEIDSGRAAD + 0 - 

Geef de score voor de moeilijkheidsgraad: I II ! [^1 

AUTONOMIE + 0 

Geef de autonomie-scores: 
ten aanzien van het tempo: 
(of: autonomie t.a.v. concentratie/ 
geestelijke inspanning) 

ten aanzien van de methode: 

□ H □ 

□ □ [xl 

ten aanzien van de volgorde: □ □ KI 

ten aanzien van de werkplek: □ □ 0 

ten aanzien van de arbeidsomstan- 
digheden 

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN  

0 □ □ 

_t o r_ 

Geeft de score voor de ondersteunings- Q Q [xl 
mogelij kheden: 

FUNCTIONELE CONTACTEN + 0  

Geef de score voor functionele contacten Q |¿] fH 

SOCIALE CONTACTEN + 0  

Geef de score voor sociale contacten: 0 I | 

INFORMATIE + 0 

Geef de score voor informatie t.a.v. [x] I I 
deze taak 
Opmerkingen t.a.v. deze taak: 

1. "TVv*V(<3p b 

3 ’ t. 

ba^ocsL-QeA 

if. /Lcfi 
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CYCLOSTIJD, MOEILIJKHEIDSGRAAD, AUTONOMIE, CONTACTMOGELIJK- 
HEDEN, INFORMATIE 

Functie •.'CbtaJ-ijpLóte Taak: Onderzoek ■fe /& 
Per taak een '¿'part formulier invullen. ~ 
Kruis bij elke vraag de score aan en vul de eventuele beper- 
kingen in 

Ruim: + 
Beperkt : 0 
Geen: - 

CYCLUSTIJD + - 

Geef de score van de cyclustijd: □ 0 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ± 0 - 

Geef de score voor de moeilijkheidsgraad: Q Q fx] 

AUTONOMIE + 0 

Geef de autonomie-scores: 
ten aanzien van het tempo: 
(of: autonomie t.a.v. concentratie/ 
geestelijke inspanning) 

ten aanzien van de methode: 

□ ® □ 

□ □ ra 

ten aanzien van de volgorde: □ □ 0 

ten aanzien van de werkplek: □ □ H 

ten aanzien van de arbeidsomstan- [X3 Q I I 
digheden 

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN 

Geeft de score voor de ondersteunings- Q Q ixTI 
mogelijkheden: 

FUNCTIONELE CONTACTEN + 0  

Geef de score voor functionele contacten Q Q [xl 

SOCIALE CONTACTEN + 0 

Geef de score voor sociale contacten: Q [Xl < ' 

INFORMATIE + 0 

Geef de score voor informatie t.a.v. [¿<] I I 
deze taak 
Opmerkingen t.a.v. deze taak: 

1. Clukoh-om^e. oj^£íiU^íiaAu>ri^- 
2. 
3. 
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Arbeidsomstandigheden 
Kan men deze omstandigheden zelf aanpassen aan de eigen wen- 
sen en behoeftes? Het kan daarbij gaan om keuzes ten aanzien 
van bijvoorbeeld het arbeidsklimaat (de temperatuur, de voch- 
tigheid etc.), het geluid, de verlichting, de ruimte waarin men 
werkt, de stoffen waarmee men werkt etc.. 

Op formulier III (in de voorgaande stap al gebruikt voor het 
analyseren van de moeilijkheidsgraad) kunnen we de mate van 
autonomie noteren. De behandeling is gesplitst in tempo, methode, 
volgorde, werkplek en arbeidsomstandigheden. 

Autonomie in het bepalen van het tempo 
+ = Ruim 
De werknemer bepaalt zelf de hoogte van het tempo en de va- 
riatie in tempo. 
0 = Beperkt 
Er zijn strenge kwantiteitsnormen, zodat de werknemer alleen 
binnen de grenzen van deze normen kan variëren. 
- = Geen 
De techniek legt het tempo dwingend op; er zijn geen variatie- 
mogelijkheden. 

In een aantal gevallen is het bepalen van de autonomie ten 
aanzien van het tempo niet zinvol. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer de taak vooral bestaat uit bewaken en controleren. 
Omdat het probleem bij bewakings- of controle-arbeid (in een 
regelkamer of aan de lopende band) niet ligt in het tempo van 
werken (men doet niets met de handen) maar in de mate waarin 
voortdurende aandacht en concentratie vereist zijn (men doet iets 
met het hoofd), kan in zulke gevallen het alternatief autonomie 
ten aanzien van concentratie of geestelijke inspanning toegepast 
worden. De score is als volgt: 
+ = Ruim 
Men kan de arbeidsplek verlaten. Anderen kunnen de arbeidstaak 
regelmatig overnemen (zie ook: ondersteuningsmogelijkheden). 
0 = Beperkt 
Men kan de arbeidsplek niet verlaten, maar wel de aandacht 
regelmatig en gedurende enkele minuten op iets anders richten. 
- = Geen 
De werknemer moet voortdurend opmerkzaam zijn. 
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Autonomie in het bepalen van de methode 
+ = Ruim 
De werknemer kan op basis van eigen inzicht een methode kie- 
zen. 
0 = Beperkt 
De keuzemogelijkheden worden ingeperkt door nauwkeurige in- 
structies. 
- = Geen 
De techniek legt dwingend een methode op en er hoeft niet naar 
deze methode gezocht te worden. 

Ter verduidelijking: wanneer de techniek of de aard van het 
proces slechts één methode toelaat, maar de werknemer deze ene 
methode zelf kan uitvinden, dan is de autonomie ruim. 

Autonomie in het bepalen van de volgorde 
+ = Ruim 
De werknemer bepaalt zelf met welke taak of order hij/zij be- 
gint. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men zelf bepaalt of 
een taak of order aan het begin van de dag of aan het eind 
uitgevoerd wordt. 
0 = Beperkt 
De mogelijkheid om een bepaalde volgorde te kiezen wordt door 
instructies of aanwijzingen van anderen beperkt. 
- = Geen 
De volgorde wordt volledig bepaald door de techniek, de aard van 
het proces of de organisatie van het werk. 

Autonomie in het bepalen van de werkplek 
+ = Ruim 
De werknemer kan de werkplek verlaten wanneer hij dat wil om 
uit te rusten of ergens anders te gaan werken. 
0 = Beperkt 
Deze keuzemogelijkheden zijn beperkt door de eenzijdigheid van 
de functie, machinebinding of personeelscontrole. 
- = Geen 
Men moet continu op dezelfde plaats werken. 

Autonomie in het bepalen van de arbeidsomstandigheden 
+ = Ruim 
Men kan de arbeidsomstandigheden zelf (voor het grootste deel) 
inrichten. 
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4.2.6 

0 = Beperkt 
Deze regelingen zijn in principe wel mogelijk, er zijn echter 
beperkingen aanwezig. 
- = Geen 
De arbeidsomstandigheden liggen vast. 

De contactmogelijkheden 

Bij de contactmogelijkheden maken we onderscheid tussen de 
volgende vormen van contact: 
1. ondersteuningsmogelijkheden 
2. functionele contacten 
3. sociale contacten 
De verschillende contactmogelijkheden en de eventuele beperkin- 
gen daarbij worden wederom per arbeidstaak met behulp van 
formulier III geïnventariseerd. 

Ondersteuningsmogelijkheden 
Dit zijn de contacten om elkaar, wanneer dat nodig is, een 
handje te helpen. Men spreekt ook wel van horizontale coöpe- 
ratie, omdat het gaat om contacten op een gelijk niveau. De mate 
waarin deze contacten mogelijk zijn wordt als volgt genoteerd. 

+ = Ruim 
Men kan elkaar altijd helpen of het werk van elkaar overnemen. 
0 = Beperkt 
Hulp of het overnemen van werk is in principe mogelijk, maar in 
de praktijk aan beperkingen onderhevig. 
- = Geen 
Ondersteuningsmogelijkheden zijn afwezig. 

Mogelijke beperkingen bij de ondersteuningsmogelijkheden: 
machinebinding 
tijdsdruk 
onderbezetting 
gebrek aan collega’s met de vereiste vaardigeheden 
andere beperkingen 

Functionele contacten 
Dit zijn de contacten die men binnen en buiten de afdeling 
onderhoudt wanneer zich problemen voordoen of zaken geregeld 
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moeten worden. Het simpele ontvangen of geven van opdrachten 
rekenen we hier niet toe. Functionele contacten hebben betrek- 
king op organiserende taken (zie figuur 2.4). Deze vorm van con- 
tact kan daarom ook verticale coöperatie (vergelijk ondersteu- 
ningsmogelijkheden) worden genoemd. 
De functionele contacten spelen twee maal een rol in de WEBA. 
Eén keer als onderdeel van de organiserende taken en één keer 
als onderdeel van de contactmogelijkheden. 
Hier gaat het erom of men zijn of haar sociale kwalificaties kan 
ontwikkelen. Of functionele contacten iets bijdragen aan het 
oplossen van problemen is hier niet interessant. Het gaat er in 
deze stap om of ze feitelijk voorkomen. 

+ = Ruim 
Functionele contacten maken integraal deel uit van de taak. 
0 = Beperkt 
Functionele contacten komen slechts af en toe, of alleen in 
bijzondere gevallen voor. 
- = Geen 
Functionele contacten komen zelden of nooit voor. 

Sociale contacten 
Dit zijn de contacten die niet direct met het werk te maken 
hebben. 
De mate waarin deze mogelijk zijn wordt als volgt vastgesteld. 

+ = Ruim 
Er wordt in groepsverband (dat wil zeggen in eikaars nabijheid) 
gewerkt, zonder lawaai of andere beperkende voorwaarden. 
0 = Beperkt 
Er wordt in groepsverband met beperkende voorwaarden gewerkt. 
- = Geen 
Er wordt aan een geïsoleerde arbeidsplaats gewerkt. 

Mogelijke beperkingen bij sociale contacten: 
machinebinding 
tijdsdwang 
afstand van anderen 
omgevingsvoorwaarden, bijvoorbeeld lawaai 
pauzeregelingen, bijvoorbeeld vliegende schaft 
andere beperkingen 
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4.2.7 De informatievoorziening 

Er wordt onderscheid gemaakt naar: 
1. de informatievoorziening over de verschillende taken 
2. de informatievoorziening over de afdeling of de onderneming 
De eerste categorie moet per taak beoordeeld worden. 
We volgen voor beide categorieën het volgende meetschema. 

Figuur 4,2 De beschrijving van de informatievoorziening 

Is er informatie beschikbaar? 

Nee, niet 

beschikbaar 

Ja, wel 

beschikbaar 

Is de informatie bruikbaar? 

Qua tijdigheid Qua volledigheid 

T 
Vol ledig Onvol ledig 

Qua betrouwbaarheid 

De volgende scores gelden voor beide categorieën: 
+ = Hoog 
De informatie die de taak vereist is beschikbaar en bruikbaar, 
d.w.z. hij is tijdig, volledig en betrouwbaar. 
0 = Matig 
De informatie is wel beschikbaar echter niet bruikbaar: hij is niet 
tijdig en/of onvolledig en/of onbetrouwbaar. 
- = Laag 
De informatie is niet beschikbaar. 
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4.3 

4.3.1 

Stap 2. Samenstellen van de functiematrix 

De functiematrix 

Wanneer stap 1 tot en met 6 is gezet kunnen alle resultaten in 
de functiematrix vastgelegd worden. Daarvoor kan formulier lY 
gebruikt worden. 
Dit houdt achtereenvolgens het volgende in: 
1. Allereerst moeten de belangrijkste taken geregistreerd wor- 

den. Deze kunnen uit formulier I gehaald worden. Daarbij kan 
het omwille van de overzichtelijkheid verstandig zijn sommige 
taken die nauw met elkaar samenhangen samen te nemen. 

2. Per taak moet in de eerste kolom het percentage van de tijd 
dat de werknemer met deze taak gemiddeld (ongeveer) bezig 
is ingevuld worden. 

3. Vul overal de scores in (-, 0, +). Dit zijn precies dezelfde 
scores die op formulier III vermeld staan. 

4. Tenslotte zal op de regel onder de voorbereidende, uitvoe- 
rende en ondersteunende taken per gezichtspunt een totaal- 
score gegeven moeten worden. Voor de informatievoorziening 
op organisatieniveau is dat geen probleem: dit gezichtspunt 
kan alleen ’totaal’ vastgesteld worden. Voor het berekenen 
van de andere totale scores zijn geen echte rekenregels te 
geven. Met verstand en zorgvuldigheid moet op basis van de 
volgende factoren een uitkomst tot stand komen: 

de feitelijke gegevens, in de vorm van de codes -, 0, + 
de belangrijkheid van elk gegeven. Een code + voor 
’schoonmaken van de werkplek’ weegt minder zwaar 
dan een code + voor een kerntaak 
de tijd die aan een bepaalde taak besteed wordt. Een 
code + voor een taak die 1% van de tijd in beslag 
neemt weegt minder zwaar dan een code + voor een 
taak die 50% van de tijd in beslag neemt 

N.B. Voor de totale score over de moeilijkheidsgraad gelden 
andere regels. De totale score wordt bepaald door de 
verdeling over de taakscores. Alleen maar moeilijke 
taken (+) doet de totale score negatief (-) uitvallen. De 
totaalscore wordt pas + als de taakscores gespreid zijn, 
d.w.z. dat zowel minnen (makkelijke taken) als plussen 
(moeilijke taken) voorkomen. 



IV FUNCTIEMATRIX 

Functie: Datum: y/ ¿> 

Taken invullen, percentages invullen en scores vermelden 

Contactaogelijkheden Informatievoorziening 

ondersteunings- funct. sociale taak- org. 

mogelijkheden contacten contacten niveau niveau 

Cyclus 

tijden 

Moeilijk- 

heidsgraad 

Autonomie 

tempo of methode volgorde werkplek arbeids- 

concen- omstandig- 

tratie heden 

Voorbereidende taken 

i +- o o 

Uitvoerende taken 

3^* “ O O -h-h o 
4^ 

Ondersteunende taken 

íUWíV*»WUA. 2— — o — — — +- — — 0+- 

Geef aan: de totaalscore 

per kolom (zie handleiding) —.   Q   —   -f- — ^Q 

Organiserende taken 

2-- 
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4.3.2 Het nut van de functiematrix 

De functiematrix kan zowel verticaal als horizontaal gelezen 
worden. De verticale lezing is de basis voor de beoordeling, want 
op deze manier wordt afgelezen welke taken in de functie voor- 
komen (vraag 1 en 2) en wat de moeilijkheidsgraad, de mate van 
autonomie, de contactmogelijkheden, de cyclustijden en de kwali- 
teit van de informatievoorziening zijn (vragen 3 t/m 7). 
De horizontale lezing is in twee opzichten belangrijk. Allereerst 
is daaruit op te maken of bepaalde aspecten in een taak elkaar 
compenseren of versterken. Om een voorbeeld te geven: wanneer 
een taak geen autonomie ten aanzien van tempo bevat en geen 
ondersteuningsmogelijkheden, dan zijn dit elkaar versterkende 
knelpunten. Deze knelpunten kunnen nu aan beide kanten aan- 
gepakt worden: vergroting van de autonomie of van de mogelijk- 
heden om elkaar te helpen (of beide). 
Ten tweede wordt duidelijk welke taken de meeste knelpunten 
bevatten. Ook dit is belangrijk voor het bedenken van maatrege- 
len. 

De functiematrix is alleen begrijpelijk voor iemand die heeft 
meegedaan aan het verzamelen van de informatie; de matrix hoort 
dus niet thuis in de rapportage aan derden. Wanneer wordt de 
matrix wél gebruikt? Ten eerste: voorafgaand aan de rapportage, 
bij de beoordeling. Ten tweede: na de rapportage, bij het analy- 
seren en bedenken van maatregelen. 

4.4 Stap 3. Inventariseren regelproblemen 

Regelproblemen zijn problemen die de taakuitvoerder niet kan 
oplossen: de regelmogelijkheden schieten daarvoor tekort (zie 
uitvoerig hoofdstuk 2). Bij de beantwoording van de kwaliteits- 
vragen staan de regelproblemen centraal in verband met psychi- 
sche belastingseffecten. 

Werk levert problemen op. Dat is normaal. Problemen leiden 
echter tot welzijnsrisico’s, wanneer je de problemen niet kunt 
oplossen (noch zelfstandig, noch in samenwerking met anderen). 
In WEBA-termen geformuleerd: wanneer de nodige regelmogelijk- 
heden ontbreken (organiserende taken, ondersteuningsmogelijkhe- 
den, autonomie). 
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In deze paragraaf wordt een indeling gepresenteerd van de ver- 
schillende soorten problemen die kunnen optreden bij de uitvoe- 
ring van het werk. Op basis van deze indeling kunnen vervolgens 
de feitelijke regelproblemen geïnventariseerd worden. 

De indeling van regelproblemen is gebaseerd op de onderdelen die 
samen een arbeidstaak bepalen: 

Normen (produktie-opdracht/werkinstructies) 
WAT: de produktiespecificaties, die aangeven hoe de output 
(het eindprodukt) eruit moet zien. Bijvoorbeeld in de vorm 
van werktekeningen bij industrieel of timmerwerk, de kwali- 
teit van het schoonmaakwerk of de layout bij de tekstver- 
werking. 
HOE: de processpecificaties, die aangeven hoe men het Pro- 
dukt moet maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een bewer- 
kingsplan bij de industriële arbeid of de rijroute bij de 
buschauffeur of de voorgeschreven instructies bij het ver- 
pleegwerk. 
HOEVEEL: de produktienormen, die vertellen hoeveel men 
moet doen en in welke tijd. Bijvoorbeeld het aantal gegevens 
of mutaties bij een datatypiste of het aantal klanten bij 
winkelbediening of de planningsnormen bij het leidingevend 
werk. 

Regelproblemen die voortkomen uit deze bron, de normen, hebben 
in het gewone spraakgebruik de connotatie van werkdruk. 

Materiaal 
Datgene wat bewerkt, verwerkt of behandeld moet worden (res- 
pectievelijk materiaal, informatie of mensen), bijvoorbeeld: de 
onderdelen voor het monteren, de teksten bij het secretarieel 
werk of de patiënten bij het verpleegwerk. 
Regelproblemen kunnen ontstaan doordat het materiaal te laat 
komt, een slechte kwaliteit bezit of doordat er te weinig van is. 

Middelen 
De gereedschappen en de machines, de software of informatie 
(denk aan operatorarbeid of administratief werk) of mensen (denk 
aan leidinggevend werk). 
Het gaat om de hulpmiddelen bij het ’transformeren van de input 
in output’. Wat heeft men concreet nodig om het uitgangsmate- 
riaal te bewerken, verwerken of behandelen? 
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Regelproblemen kunnen ontstaan doordat de middelen te laat 
komen, van onvoldoende kwaliteit zijn, een geringe omvang 
bezitten, regelmatig haperen of hinder veroorzaken. 

Operaties (arbeidshandelingen) 
De handelingen die binnen een functie verricht moeten worden. 
Geeft dat wat mensen zelf doen regelproblemen? Kunnen han- 
delingen gecorrigeerd worden (denk aan de buschauffeur), zijn ze 
niet te zwaar (denk aan de gezinsverzorging), zijn ze niet te 
moeilijk (denk aan het leidinggevend werk), vergen ze niet te 
veel geestelijke concentratie (denk aan operatorarbeid)? 

Resultaat 
Krijgt men de informatie over het arbeidsresultaat wel? Komt die 
niet te laat? Is die wel volledig? Is die betrouwbaar? Indien niet, 
dan kan dit tot regelproblemen leiden omdat men niet weet hoe 
het werk verricht is en daardoor niet kan regelen dat het de 
volgende keer hetzelfde of beter gaat. 

Omgeving 
Levert de fysieke omgeving hinder op? Het gaat hier om ergono- 
mische problemen (denk aan geluid, verlichting, werkruimte, 
klimaat, stoffen etc.). Wisselingen in de arbeidsomgeving behoren 
zo goed en kwaad als het gaat met de autonomie ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden opgevangen te worden. 
De diverse onderdelen van een arbeidstaak verhouden zich als 
volgt: 

Figuur 4,2 Onderdelen van een arbeidstaak 

omgeving 

normen 

materiaal ►operaties  ►resultaat 

t 
middelen 

Op basis van de genoemde onderdelen van een arbeidstaak worden 
de regelproblemen geïnventariseerd, die direct met het werk te 



V REGELPROBIÆEM-INVENTARISATIE 

Functie: 
t-j p us be Datum onderzoek: y/^ 

Kruis de problemen aan en geef eventueel een toelichting 

Normen fproduktie-opdracht)  
Produktspecificaties: (wat) 
komen te laat 

bevatten te veel informatie 

bevatten te weinig informatie 

zijn onvoldoende duidelijk 

Processspecificaties: (hoe) 
komen te laat 

bevatten te veel informatie 

bevatten te weinig informatie 

zijn onvoldoende duidelijk 

De produktiespecificaties: (hoeveel) 
komen te laat 

bevatten te veel informatie 

bevatten te weinig informatie 

zijn onvoldoende duidelijk 

zijn niet haalbaar 

Materiaal  
Het materiaal: 
is te laat aanwezig 

is in onvoldoende hoeveelheid aanwezig 

is van onvoldoende kwaliteit 

□ 
□ 
E 
El 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
S 

0 
□ 
0 

Toelichting 

Cecils 
Uy<nd£^ 

UJLOL 

l_j£. cocLn-it-*^ 

coVsUjcL cLu<ciiZ^~ 

Vo ,-UA /Lt' ^ sWU:'
L 

aj /te Lx-ö-tn.- && d&AÂSiMyJL 

ïltch Ct^ie [ Ojp 

/<A/ M ^ Í*-í- . 

^ftauU, 

or\A n^i vêtu £ V 

O 
oo 



Middelen  
Het gereedschap: 
is te laat aanwezig 

is in onvoldoende hoeveelheid aanwezig 

is van onvoldoende kwaliteit 

De machines: 
staan te vaak door een storing stil 

leveren hinder bij bewegingen en houdingen op 

leveren hinder bij aflezen informatie op 

De software: 
geeft problemen 

Operaties  
De handelingen: 
kunnen te weinig gecorrigeerd worden 

zijn te zwaar 

zijn te moeilijk 

vergen te veel geestelijke concentratie 

Resultaat  
De informatie over het resultaat: 

krijgt men niet 

komt te laat 

is niet volledig 

is niet betrouwbaar 

Omgeving  
De arbeidsomgeving 
levert hinder op 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

□ 

a\ 
VO 
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maken hebben. Daarvoor kan formulier V gebruikt worden. Hierin 
kan aangekruist worden welk soort probleem er optreedt. In een 
toelichting kan het concrete probleem nader omschreven worden. 
De inventarisatie kan het beste meteen voor de hele functie 
uitgevoerd worden. In de toelichting kan dan eventueel vermeld 
worden op welke taak of taken het probleem speciaal betrekking 
heeft. 



BEOORDELEN VAN DE FUNCTIE 

Inleiding 

Nadat beschreven is in welke mate de verschillende eigenschappen 
van een functie voorkomen, wordt daaraan een beoordeling ge- 
koppeld: bevat de functie welzijnsrisico’s en zo ja, waarop hebben 
die betrekking? In de inleiding is welzijn, gelet op de stand van 
de arbeids- en bedrijfskunde, omschreven als: ’gericht op het 
vermijden van psychische overbelasting en op het bevorderen van 
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden’. Vervolgens zijn welzijnsri- 
sico’s in verband gebracht met een zevental kenmerken van 
functies; deze zijn vertaald in zeven kwaliteitsvragen. De beoor- 
deling bestaat uit het beantwoorden van deze kwaliteitsvragen. 
De twee volgende stappen maken onderdeel uit van de beoorde- 
ling. 

Stap 4. Beantwoorden van de kwaliteitsvragen 

Met behulp van de functiematrix en de probleeminventarisatie 
moeten de kwaliteitsvragen beantwoord worden. Voor de beant- 
woording van elke kwaliteitsvraag zijn richtlijnen geformuleerd. 
De richtlijnen worden behandeld in § 5.2. 

Stap 5. Samenstellen van het welzijnsprofiel 

De resultaten van de WEBA-beoordeling moeten tot slot gerappor- 
teerd worden. In de rapportage staat het welzijnsprofiel en de 
toelichting daarop centraal (§ 5.3). 

Stap 4. Beantwoorden van de kwaliteitsvragen 

In hoofdstuk 2 werden de zeven kwaliteitsvragen reeds geïntrodu- 
ceerd. 
1. Is de functie een volledige functie? 
2. Bevat de functie voldoende organiserende taken? 
3. Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? 
4. Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke 

en moeilijke taken? 
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5.2.1 

5. Bevat de functie voldoende autonomie? 
6. Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? 
7. Wordt er voldoende informatie verstrekt? 

Voor de beantwoording van deze vragen wordt de volgende drie- 
deling gehanteerd: voldoende, beperkt, onvoldoende. Deze driede- 
ling heeft de volgende betekenis: 

Voldoende 
Een aspect dat ’voldoende’ scoort, is goed geregeld. 
Beperkt 
Met een aspect dat ’beperkt’ scoort, kunnen twee dingen aan de 
hand zijn: ’voor verbetering vatbaar’ en ’moet nader onderzocht 
worden’. 
Onvoldoende 
Een aspect dat ’onvoldoende’ scoort, vormt een serieus knelpunt 
en moet zo snel mogelijk aangepakt worden. 

De criteria voor het beantwoorden van de kwaliteitsvragen wor- 
den hieronder voor elke vraag nauwkeurig aangegeven. 

Vraag 1: Is de functie een volledige functie? 

Kijk naar de ingevulde kopkolom van de functiematrix (de op- 
somming van taken) en beantwoord de eerste kwaliteitsvraag als 
volgt: 

Ja, voldoende, wanneer de functie bestaat uit een logisch 
samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende en 
ondersteunende taken. 
Nee, onvoldoende, wanneer de functie alleen bestaat uit 
uitvoerende taken. 
Beperkt in alle overige gevallen. 

Als er getwijfeld wordt tussen ’voldoende’ en ’beperkt’, let dan 
op de volgende punten: 

Psychische arbeidsbelasting 
Nemen de voorbereidende en/of ondersteunende taken voldoende 
tijd in beslag om van lichamelijke en geestelijke afwisseling te 
kunnen spreken? 
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5.2.2 

Leermogelijkheden 
Vooral het voorbereiden van de methode, de eindcontrole en de 
kwaliteitscontrole zijn belangrijk. 

Vraag 2: Bevat de functie voldoende organiserende taken? 

Bedenk dat de organiserende taken beoordeeld moeten worden op 
1. hun bijdrage aan het extern oplossen van problemen in het 

werk 
2. hun bijdrage aan het ontwikkelen van organisatorische (en 

hier niet sociale, zie vraag 6) kwalificaties 
Kijk naar de ingevulde organiserende taken in de functiematrix 
en beantwoord de tweede kwaliteitsvraag als volgt: 

Ja, voldoende, wanneer men deelneemt aan een vorm van 
regelmatig werkoverleg en wanneer men in ruime mate func- 
tionele contacten onderhoudt. Wanneer men bovendien in een 
taakgroep werkt die zelf werkplanningen en werkverdelingen 
maakt, is de situatie ruim voldoende. 
Nee, onvoldoende, wanneer men niet deelneemt aan werkover- 
leg en wanneer de functie niet of nauwelijks functionele 
contacten bevat. 
Beperkt, in alle overige gevallen. 

Als er getwijfeld wordt tussen ’voldoende’ en ’beperkt’ let bij de 
twee vormen van organiserende taken dan op het volgende. 

Werkoverleg 
Kijk bij het werkoverleg naar de regelmaat waarin het gehouden 
wordt, de onderwerpen die erin ter sprake komen en de resul- 
taten ervan. Zie de regelprobleem-inventarisatie (formulier V). 

Functionele contacten 
Kijk bij de functionele contacten in de functiematrix (formulier 
III, onder contactmogelijkheden) naar de mate waarin ze voorko- 
men. Kijk in de regelprobleem-inventarisatie (formulier V) of dit 
ook voldoende is. (Veel problemen vereisen veel overleg!). 
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5.2.3 Vraag 3: Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? 

Kijk in de functiematrix naar de scores onder de ’cyclustijden’ 
en beantwoord de derde kwaliteitsvraag als volgt: 

Ja, voldoende, indien vrijwel geen enkele taak kortcyclisch 
is. 
Nee, onvoldoende, indien meer dan 50% van de functie uit 
kortcyclische taken bestaat. 
Beperkt voldoende, indien de kortcyclische taken minder dan 
50% van de functie uitmaken. 

5.2.4 Vraag 4: Bevat de functie een evenwichtige verdeling van ge- 
makkelijke en moeilijke taken? 

Kijk in de functiematrix naar de scores onder moeilijkheidsgraad 
en beantwoord de vierde kwaliteitsvraag als volgt: 

Ja, voldoende, wanneer de functie bestaat uit een evenwich- 
tige verdeling van eenvoudige, minder eenvoudige en moeilijke 
taken. 
Nee, onvoldoende, wanneer de functie alleen uit eenvoudige 
of alleen uit moeilijke taken bestaat. 
Beperkt in alle overige gevallen. 

Als er een keuze tussen beperkt of onvoldoende gemaakt moet 
worden kijk dan naar de volgende punten: 

Psychische belasting 
Is de moeilijkheidsgraad voldoende om niet te hoeven spreken van 
saai of monotoon werk (psychische onderbelasting). Wanneer het 
werk daarentegen alleen maar uit moeilijke taken bestaat, ver- 
groot dit de kans op psychische overbelasting. 

Leermogelijkheden 
Is de moeilijkheidsgraad voldoende om te zorgen voor een zekere 
mate van uitdaging en leermogelijkheden? 

5.2.5 Vraag 5: Bevat de functie voldoende autonomie? 

Kijk in de functiematrix naar de gemiddelde scores onder auto- 
nomie en beantwoord de vijfde kwaliteitsvraag als volgt: 
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5.2.6 

Ja, voldoende, wanneer autonomie ten aanzien van tempo, 
methode, volgorde, werkplek en arbeidsomstandigheden ruim 
aanwezig is. 
Nee, onvoldoende, wanneer deze vormen van autonomie niet 
of nauwelijks aanwezig zijn. 
Beperkt, in alle overige gevallen. 

Als er een keuze tussen beperkt of onvoldoende gemaakt moet 
worden, kijk dan per aspect (methode, volgorde, tempo, werkplek 
en arbeidsomstandigheden) naar de gevolgen die beperkte auto- 
nomie heeft voor de volgende welzijnsfactoren: 

Psychische belasting 
Neem de regelprobleem-inventarisatie en kijk of de mate van 
autonomie voldoende is om de daar geïnventariseerde problemen 
aan te kunnen pakken. 

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
Vooral de autonomie ten aanzien van het aspect ’methode’ is hier 
belangrijk. Wanneer de taak echter eenvoudig is (zie vraag 4), 
dan is deze vorm van autonomie vooral van belang voor het 
reguleren van de (lichamelijke) belasting. Bijvoorbeeld: het vullen 
en leeghalen van machine is eenvoudig werk. Wanneer men hier 
de werkwijze kan variëren, wordt de lichamelijke belasting min- 
der. 

Vraag 6: Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? 

Bedenk dat de contactmogelijkheden beoordeeld moeten worden op 
1. hun bijdrage aan het extern oplossen van problemen in het 

werk (zie ondersteuningsmogelijkheden) 
2. hun bijdrage aan het ontwikkelen van sociale (en hier niet 

organisatorische, zie vraag 2) kwalificaties. 
Kijk in de functiematrix naar de gemiddelde score onder con- 
tactmogelijkheden en beantwoord de zesde kwaliteitsvraag als 
volgt: 

Ja, voldoende, wanneer de functie ruime mogelijkheden tot 
sociale en/of functionele contacten en tot ondersteuning 
bevat. Of functionele contacten ook daadwerkelijk iets oplos- 
sen, is hier niet van belang (bij vraag 2 wel). 
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5.2.7 

Nee, onvoldoende, wanneer de functie noch sociale communi- 
catie, noch ondersteuningsmogelijkheden bevat. 
Beperkt in alle overige gevallen. 

Als er een keuze tussen beperkt of onvoldoende gemaakt moet 
worden, kijk dan naar de volgende punten: 

Sociale en functionele contacten 
Kijk naar de mate waarin deze contacten voorkomen. 

Ondersteuningsmogelijkheden 
Kijk bij ondersteuningsmogelijkheden naar de noodzaak ervan. 
Gebruik de regelprobleem-inventarisatie (formulier V, inclusief de 
beperkingen). Ondersteuningsmogelijkheden zijn vooral belangrijk 
wanneer de autonomie laag is en wanneer functionele contacten 
nauwelijks voorkomen of effect sorteren (zie daarvoor kwali- 
teitsvraag ’organiserende taken’). 

Vraag 7: Wordt er voldoende informatie verstrekt? 

Kijk in de functiematrix naar de taakscores op werkplekniveau 
en de integrale score op ondernemingsniveau en beantwoord de 
zevende kwaliteitsvraag als volgt: 

Ja, voldoende, wanneer alle gewenste informatie beschikbaar 
en bruikbaar is. 
Nee, onvoldoende, wanneer deze informatie niet beschikbaar 
of niet bruikbaar is. 
Beperkt voldoende, voor verbetering vatbaar in alle overige 
gevallen. 

Als er een keuze tussen beperkt of onvoldoende gemaakt moet 
worden, kijk dan naar de volgende punten: 

De functie-informatie 
Is de informatie voldoende bruikbaar om regelend op te kunnen 
treden ofwel om problemen in het werk op te kunnen lossen. Bij 
de bruikbaarheid gaat het er om of de informatie op tijd aan- 
wezig is, of deze volledig en of deze betrouwbaar is. Let dus op 
de regelprobleem-inventarisatie en bekijk of sommige problemen 
juist vanwege onbruikbare informatie ontstaan. 
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5.3 

De in formatie op organisatieniveau 
Indien mensen weinig horen over het doel en de resultaten van 
hun werk, worden de mogelijkheden om in organisatorisch opzicht 
te leren beperkt. Bovendien kunnen er stressrisico’s ontstaan 
indien men niet weet hoe de organisatie ervoor staat en wat de 
perspectieven van het werk zijn. 

Stap 5. Samenstellen van het welzijnsprofiel 

De resultaten van de WEBA-analyse moeten nu gerapporteerd 
worden aan de mensen wier functie beoordeeld is. De antwoorden 
op de zeven kwaliteitsvragen zullen besproken moeten worden 
(bijvoorbeeld in het ARBO-overleg), zodat het mogelijk wordt 
prioriteiten te stellen en maatregelen te bedenken. 
De antwoorden op de zeven kwaliteitsvragen kunnen in een 
zogenaamd welzijnsprofiel weergegeven worden. 
De totale rapportage bestaat uit: 
1. een beargumenteerde beantwoording van de kwaliteitsvragen 
2. een welzijnsprofiel 
Het profiel moet per kwaliteitsvraag worden toegelicht. In de 
toelichting kunnen de argumenten gehanteerd worden die ook 
gebruikt zijn in de richtlijnen voor het beantwoorden van de 
kwaliteitsvragen. In het algemeen wordt daarbij gerefereerd aan 
de effecten voor de psychische belasting en de leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden. 

Voorbeeld: Datatypiste 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
Uitvoerende taken nemen 95% van de tijd in beslag. Er zijn 
nauwelijks voorbereidende of ondersteunende taken. Dit draagt 
niet bij aan leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het invoerwerk 
biedt in het geheel geen inzicht in wat de verdere bewerkingen 
op de afdelingen van het kantoor zullen zijn. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
Men kan bij problemen naar de chef of een collega stappen, maar 
dat komt niet veel voor. Er is geen werkoverleg. De problemen 
die gesignaleerd zijn, hebben vooral betrekking op de normstel- 
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ling, op de controle door een andere afdeling en op de omgeving. 
Daaruit blijkt dat werkoverleg wel nodig is. Er zijn als gevolg 
van het ontbreken van organiserende taken risico’s voor psychi- 
sche overbelasting en geen mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van organisatorische vaardigheden. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Nee, onvol- 
doende. 
De functie bestaat voor een zeer groot deel (95%) uit kortcycli- 
sche taken. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
Alle taken zijn routinematig uit te voeren zodat daarmee geen 
enkele vaardigheid of kennis kan worden opgebouwd. De moeilijk- 
heidsgraad van de taken draagt niet bij aan de leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Nee, onvoldoende. 
De voorraad batches of vragenlijsten die verwerkt moeten worden 
kan in zekere mate als een buffer beschouwd worden. Deze stelt 
de typiste in staat op het moment dat ze daar behoefte aan heeft 
een praatje te maken en op te staan. Er is echter sprake van een 
opgelegd werktempo, als gevolg van de norm die per uur gesteld 
wordt. Er is geen autonomie ten aanzien van methode of volg- 
orde. Gezien de hoge normen en de voorkomende onduidelijkheid 
van het materiaal is het ontbreken van autonomie ten aanzien 
van het tempo een risico voor stress. Het ontbreken van autono- 
mie ten aanzien van de methode maakt dat er ook geen mogelijk- 
heden zijn om ten aanzien van de werkwijze en indeling van het 
werk iets te leren. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Ja, voldoende. 
Functioneel contact met de chef of collega’s komt in beperkte 
mate voor. Ondersteuningsmogelijkheden zijn aanwezig: bij on- 
duidelijkheden of problemen kan men een collega om hulp vragen; 
men helpt elkaar bij het afmaken van een produktstroom. Moge- 
lijkheden voor sociaal contact tijdens het werk zijn er ook. Zo 
wordt er wel een beroep gedaan op sociaal-communicatieve vaar- 
digheden. 
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5.4 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Nee, onvoldoende. 
Wat betreft de taakuitoefening is de terugkoppeling van infor- 
matie over het resultaat beperkt. Het is onduidelijk waarom niet 
wat langer over de opdrachten gedaan mag worden als het er 
naar uit ziet dat anders de laatste uren niets gedaan kan worden. 
Er is geen informatie gegeven over de routing en de verdere 
bewerking van de ingevoerde gegevens. Er is geen training of 
instructie geweest met betrekking tot de apparatuur (de tech- 
nische kant noch de verbindingen met terminals) en evenmin 
heeft men veel geleerd over het software-systeem en de program- 
mering. 
Er zijn geruchten over de toekomst van de afdeling: er zouden 
mensen weg moeten. Wat het beleid ten aanzien van de afdeling 
is, is onvoldoende bekend. Dit gebrek aan informatievoorziening 
vormt een risico voor psychische overbelasting en draagt niet bij 
aan de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Het welzijnsprofiel 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Au tonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

Onvoldoende Beperkt Voldoende 

Hoe verder? 

Het tot hier behandelde deel van de WEBA-methodiek was beperkt 
tot het beschrijven en beoordelen van functies. Daaruit volgt of 
een functie welzijnsrisico’s bevat. Indien dat het geval is, zijn 
er maatregelen nodig. Daarop heeft de derde fase van de WEBA- 
methodiek betrekking: het verbeteren van de arbeidssituatie. 
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Maatregelen die welzijnsrisico’s verkleinen of elimineren noemen 
we welzijnsmaatregelen. 
Welzijnsmaatregelen kunnen van verschillende aard zijn: leidend 
tot partiële verbeteringen of leidend tot integrale verbeteringen, 
gemakkelijk in te voeren of moeilijk in te voeren, op korte 
termijn te realiseren of pas op lange termijn te realiseren etc. 
In het volgende hoofdstuk presenteren we een typologie van 
welzijnsmaatregelen waarin deze opties voorkomen. 
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6. VERBETEREN VAN DE FUNCTIE 
Stap 6. Aangeven van welzijnsmaatregelen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we de achtergronden van de typolo- 
gie van welzijnsmaatregelen zoals deze in deel III op de veertien 
voorbeelden uit de praktijk is toegepast. In de typologie zijn een 
aantal dimensies gecombineerd: 

Het effect van welzijnsmaatregelen varieert van minimaal 
(effect nihil) naar maximaal (optimaal profiel). 
De termijn van invoering van welzijnsmaatregelen zal varië- 
ren van kort naar lang. 
De eenvoud van invoering van welzijnsmaatregelen zal varië- 
ren van gemakkelijk naar moeilijk. 

Welzijnsmaatregelen zijn gericht op het verkleinen of elimineren 
van welzijnsrisico’s in functies. 
Hoewel in deze studie het welzijnseffect van maatregelen centraal 
staat, is het zinvol erop te wijzen dat deze maatregelen (met 
name wat we verderop de verbeterings- en vernieuwingsmaatrege- 
len noemen) ook bijdragen aan een grotere beheersbaarheid van 
de produktie, een grotere flexibiliteit en een betere produktkwa- 
liteit.* 
Welzijnsrisico’s worden gemeten met behulp van de zeven kwali- 
teitsvragen, uitmondend in een welzijnsprofiel. 
Het beoogde effect van een welzijnsmaatregel is dus het ver- 
beteren van het welzijnsprofiel. Dit wil zeggen dat de maatrege- 
len gericht zijn op: 

het vollediger maken van de functie en/of 
het verbeteren of uitbreiden van organiserende taken en/of 
het verminderen van de hoeveelheid kortcyclische taken en/of 
het verbeteren van de verhouding tussen gemakkelijke en 
moeilijke taken en/of 
het vergroten van de autonomie en/of 
het verbeteren van de contactmogelijkheden en/of 
het verbeteren van de informatievoorziening. 

Een maatregel die alle welzijnsrisico’s elimineert is de vorming 
van een of meerdere taakgroepen. Immers, alleen binnen deze 
samenwerkingsvorm zijn de regelmogelijkheden optimaal op de 
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6.2 

regelvereisten afgestemd en kunnen in alle opzichten volledige 
functies gecreëerd worden.2 

Achtergronden typologie 

In principe zijn er zeer veel verschillende maatregelen mogelijk 
- en ook in de praktijk aangetroffen - die elk op een bepaalde 
manier het welzijnsprofiel verbeteren. 
De typologie van welzijnsmaatregelen zoals wij die hanteren kan 
aan de hand van figuur 6.1 uitgelegd worden (vergelijk figuur 
2.2). 

Figuur 6.1 Arbeidsdeling en elementen van de arbeidssituatie 

structuur van de arbeidsdeling arbeidssituatie 

produktie- 
■j/' techniek 

produktie- 
organisatie * 

^^arbeids- 
organisatie 

regelvereisten 
regelmogelijkheden 

volledigheid 

We grijpen voor de uitleg terug op de achtergronden van het 
ontstaan van welzijnsrisico’s in een functie. Conform de con- 
ditionele benadering moet een verbeteringsaanpak zich immers 
concentreren op de oorzaken van deze risico’s. Kortweg kunnen 
we stellen dat welzijnsrisico’s voorkomen uit (zie ook § 2.4): 
1. de regelvereisten in een functie 
2. de regelmogelijkheden die een functie bezit 
3. de volledigheid van een functie 
Deze drie elementen van de arbeidssituatie worden vastgelegd 
door de structuur van de arbeidsdeling. Deze arbeidsdeling vindt 
in drie fasen plaats: 
a. de functionele arbeidsdeling leidend tot een bepaalde produk- 

tieorganisatie 
b. de technische arbeidsdeling leidend tot een bepaalde produk- 

tietechniek 
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6.3 

c. de ’menselijke’ arbeidsdeling leidend tot een bepaalde ar- 
beidsorganisatie3 

De produktieorganisatie legt vast hoe het ’produkt in wording’ 
door het produktieproces loopt. Grofweg kunnen we hier drie 
typen onderscheiden. Een lijnstructuur (alle bewerkingen achter 
elkaar, denk aan een lopende band), een functionele structuur 
(alle identieke bewerkingen bij elkaar, denk aan een kantoor met 
een aparte typekamer, een apart secretariaat etc.) of een 
stroomsgewijze organisatie (alle bewerkingen die bij een groep 
orders horen bij elkaar, denk aan de wijkgerichte gezinsverzor- 
ging).4 

Vervolgens wordt (simpel gesteld) het werk tussen mensen en 
machines verdeeld (technische arbeidsdeling). De produktietech- 
niek geeft aan welk werk door machines van mensen is over- 
genomen. 
De laatste vorm van arbeidsdeling is het groeperen van de over- 
gebleven ’menselijke’ taken tot functies. Dit representeert de 
arbeidsorganisatie. 

Binnen figuur 6.1 kunnen we nu overzichtelijk onze gehanteerde 
typologie van welzijnsmaatregelen beschrijven. 

Typologie welzijnsmaatregelen 

We maken onderscheid tussen: 
1 aanpassingsmaatregelen 
2 verbeteringsmaatregelen 
3 vernieuwingsmaatregelen 
4 overige maatregelen 

Aanpassingsmaatregelen 
Aanpassingsmaatregelen zijn gericht op het elimineren van gecon- 
stateerde regelproblemen in de functie door een aanpassing van 
de regelvereisten. Bedenk dat regelproblemen ontstaan uit een 
discrepantie tussen regelmogelijkheden en regelvereisten (zie § 
2.2). Een regelprobleem kan dus via twee strategieën geëlimi- 
neerd worden. Aanpassingsmaatregelen beperken zich tot het 
aanpassen van de regelvereisten in een arbeidssituatie. 
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Figuur 6.2 Aanpassingsmaatregelen 

structuur van de arbeidsdeling arbeidssituatie 

produktie- 
^ techniek 
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Dit elimineren van regelproblemen is gericht op de bronnen van 
de regelvereisten. Dit kunnen zijn: 

de normen 
het materiaal 
de middelen 
de operaties 
het resultaat 
de omgeving 

Een aanpassingsmaatregel start dus bij de regelprobleem-inven- 
tarisatie (zie formulier V). 
Aangezien alle bronnen, behalve de omgeving, een relatie met de 
structuur van de arbeidsdeling hebben kunnen aanpassingsmaatre- 
gelen zowel betrekking hebben op de produktieorganisatie als op 
de produktietechniek en de arbeidsorganisatie. 
Bij het ingrijpen in de produktieorganisatie moet u denken aan 
vormen van parallellisering, waardoor er per stroom minder 
verschillen en variaties in de werkopdrachten ontstaan. Zie 
bijvoorbeeld het standaardiseren van de produktievoortgangen in 
het keukenwerk (hoofdstuk 18). 
Bij maatregelen gericht op de produktietechniek moet u denken 
aan het (gedeeltelijk) automatiseren van een aantal controle- of 
correctietaken. De functie-uitvoerder hoeft deze niet meer te 
verrichten; hij is daarmee ook meteen een aantal regelproblemen 
kwijt. Zie bijvoorbeeld de verdere automatisering van de kassa in 
de winkelbediening: storingen worden vanzelf gecorrigeerd (hoofd- 
stuk 13). 
Bij maatregelen in de sfeer van de arbeidsorganisatie gaat het om 
een andere verdeling van taken. Bijvoorbeeld het weghalen van 
administratieve taken uit het takenpakket van de gezinsverzorg- 
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ster door deze te delegeren aan een staflid in de instelling (zie 
hoofdstuk 11). 
Aanpassingsmaatregelen zullen voor een groot deel op de omge- 
ving van het werk zijn gericht. Deze maatregelen hebben be- 
trekking op ergonomische verbeteringen waardoor de beoordeling 
van autonomie (ten aanzien van arbeidsomstandigheden) een 
hogere score zal opleveren. 

Het op deze manier elimineren van regelproblemen leidt ertoe dat 
het welzijnsprofiel beter wordt. De aanwezige regelmogelijkheden 
die in de situatie vóór de maatregelen onvoldoende waren, kunnen 
immers na het nemen van de maatregelen wel voldoende zijn om 
de (overgebleven) regelvereisten op te lossen. 
De betekenis van aanpassingsmaatregelen voor het welzijnsprofiel 
is echter beperkt en van tijdelijke aard: aanpassingsmaatregelen 
zijn geen maatregelen die het welzijnsprofiel structureel ver- 
beteren. Wanneer er nieuwe storingen van een andere aard optre- 
den verslechtert het welzijnsprofiel weer omdat bijvoorbeeld de 
autonomie ontbreekt om deze nieuwe storingen op te lossen. 
Een aanpassingsmaatregel kan enerzijds leiden tot verbetering van 
delen van het welzijnsprofiel (bijvoorbeeld voldoende autonomie), 
maar anderzijds verslechtering van andere delen, bijvoorbeeld een 
niet-evenwichtige verdeling van makkelijke en moeilijke taken of 
onvolledigheid van de functie. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld 
voor als de aanpassingsmaatregel eruit bestaat dat een ondersteu- 
nende taak (bijvoorbeeld reparatietaken) uit het functiepakket 
wordt gehaald. De psychische belasting vermindert omdat er 
minder storingen zijn, die moeilijk opgelost kunnen worden, maar 
tegelijkertijd nemen ook de leermogelijkheden af. 
Beperking tot aanpassingsmaatregelen leidt tot ’dweilen met de 
kraan open’. Regelproblemen zullen zich blijven aandienen. De 
afwezigheid van voldoende regelmogelijkheden zal zich blijven 
wreken. 
Aanpassingsmaatregelen kunnen dus als noodmaatregelen getypeerd 
worden. In plaats van een ad hoe aanpassing van de regelvereis- 
ten is het verstandiger de regelmogelijkheden in een functie te 
vergroten of de functie vollediger te maken. Dit levert struc- 
turele verbeteringen voor het welzijn in de functie op. 
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Verbeteringsmaatregelen 
Yerbeteringsmaatregelen zijn gericht op verbetering van het 
welzijnsprofiel door het vergroten van de regelmogelijkheden of 
het (in een of meerdere opzichten) vollediger maken van de 
functie. 

Figuur 6.3 Verbeteringsmaatregelen 

structuur van de arbeidsdeling arbeidssituatie 
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Verbetering van het welzijnsprofiel wordt bereikt door wijzigin- 
gen in de arbeidsorganisatie. Door taken anders te groeperen en 
te koppelen wordt het profiel op een of enkele delen verbeterd. 
Voor een optimaal profiel dient de produktieorganisatie van het 
type ’stroomsgewijze’ structuur te zijn. Alleen binnen zo’n struc- 
tuur kunnen taakgroepen geconstrueerd worden.5 Een verbete- 
ringsmaatregel leidt dus alleen tot een optimaal profiel indien de 
produktieorganisatie daarvoor reeds gunstige voorwaarden bezit. 
Wijzigingen in de arbeidsorganisatie kunnen gepaard gaan met 
aanpassingen in de produktietechniek.6 

Bij verbeteringsmaatregelen kunt u denken aan: 

. taakroulatie 
Taakroulatie is het periodiek wisselen over taken die niet direct 
op elkaar aansluiten. 
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Figuur 6.4 Schematische voorstelling taakroulatie 

\y \y \y xy \y \y xy 
\ V y / 

Bijvoorbeeld: iemand die aan de lopende band alleen maar augur- 
ken in een glazen pot stopt, wisselt nu om het uur (periodiek!) 
met een andere taak, bijvoorbeeld het op de pot draaien van de 
deksels. 
Er kan nog onderscheid gemaakt worden tussen samenhangende 
taakroulatie en niet-samenhangende taakroulatie. Bij de laatste 
maatregel wordt er gewisseld met een taak die weinig of niets 
met de oorspronkelijke taak te maken heeft. Bijvoorbeeld: er 
wordt gewisseld met een taak in de kantine. 

. taakverbreding 
Taakverbreding is het toevoegen van op elkaar aansluitende 
uitvoerende taken. Dit leidt tot cyclustijdverlenging. 

Figuur 6.5 Schematische voorstelling taakverbreding 

\y \y xy xy xy xy 

Bijvoorbeeld: een typiste zorgt niet alleen voor het typen van 
aangeleverde stukken, maar ook voor de vermenigvuldiging en de 
verspreiding ervan. 
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. taakverrijking 
Taakverrijking is het toevoegen van voorbereidende en/of onder- 
steunende taken aan een functie alsook eventueel organiserende 
taken in de vorm van functionele contacten. 

Figuur 6.6 Schematische voorstelling taakverrijking 
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Bijvoorbeeld: de functie van een schoonmaakster is niet beperkt 
tot het schoonmaken, maar tot de functie behoort ook het con- 
troleren van de voorraad schoonmaakmiddelen, het in contact 
treden met de leverancier om de voorraad aan te vullen, het 
registreren van de verrichte activiteiten enz. 

. instellen van werkoverleg 
Werkoverleg draagt bij aan het uitbreiden van organiserende 
taken in de functie. Bedenk dat organiserende taken met name 
bedoeld zijn om problemen in het werk extern op te lossen. Het 
werkoverleg is het platform waarop collega’s en chef daaraan 
kunnen werken. Werkoverleg is in de WEBA-methodiek pas als 
organiserende taak beschouwd als daarin (regel)problemen daad- 
werkelijk opgelost worden. 

. de vorming van taakgroepen 
De vorming van taakgroepen houdt in dat een samenhangend 
geheel van uitvoerende, voorbereidende, ondersteunende en or- 
ganiserende taken door een groep van produktiemedewerkers 
gezamenlijk wordt verricht. Het vormen van taakgroepen is alleen 
mogelijk als er reeds sprake is van een stroomsgewijze produktie. 
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Meestal zal dat, zeker bij de in deel III gekozen voorbeeldfunc- 
ties, niet het geval zijn. 

Het effect van deze verbeteringsmaatregelen kan variëren van 
verbetering van een of enkele delen van het profiel tot verbete- 
ring van alle delen van het profiel (bij de vorming van taakgroe- 
pen). 
In de arbeidsorganisatorische maatregelen zit een zekere gradatie. 
Bij taakroulatie zullen in de meeste gevallen alleen de sociale 
contacten verbeterd worden. Bij taakverbreding worden de cyclus- 
tijden verlengd en kan de moeilijkheidsgraad van de functie 
toenemen. Bij taakverrijking ontstaat er daarnaast ook een vol- 
lediger functie en kunnen er organiserende taken aan de functie 
worden toegevoegd. Vorming van taakgroepen heeft per definitie 
invloed op alle aspecten van het welzijnsprofiel: het profiel wordt 
optimaal. 

Vernieuwingsmaatregelen 
Vernieuwingsmaatregelen zijn gericht op een herontwerp dat start 
bij de produktieorganisatie en eindigt bij de constructie van 
taakgroepen in de arbeidsorganisatie. Een stroomsgewijze ver- 
nieuwing van de produktieorganisatie schept de elementaire 
voorwaarden voor optimale arbeidssituaties in WEBA-termen. De 
keuze van de produktietechniek is hiervan afgeleid. 

Figuur 6.7 Vernieuwingsmaatregelen 
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Hieruit volgt dat vernieuwingsmaatregelen een ingrijpende wijzi- 
ging van de structuur van de arbeidsdeling inhouden. De uitkomst 
van een vernieuwingsmaatregel is dat de regelvereisten zoveel 
mogelijk met de regelmogelijkheden in balans zijn en dat de 



90 

6.4 

meest gunstige condities voor volledigheid zijn gecreëerd. Bij een 
juiste toepassing immers, bestrijkt de taakgroep een in vaktech- 
nisch, organisatorisch en sociaal opzicht volledig procesdeel, zijn 
de regelvereisten door de vereenvoudiging van de structuur 
teruggedrongen en zijn de noodzakelijke regeltaken aan de groep 
toegewezen.7 

Welzijnscondities zijn dientengevolge optimaal in een taakgroep. 
De hoofdstukken in deel III geven duidelijk aan hoe men bij de 
veertien voorbeelden in de praktijk te werk is gegaan bij het 
creëren van taakgroepen. 

Tot slot het vierde type maatregelen. 

Overige maatregelen 
Onder ’overige maatregelen’ vallen alle maatregelen die geen 
effect sorteren op het welzijnsprofiel. Zij worden toch vaak 
genomen in bedrijven en instellingen om welzijnsbedreigende 
elementen in het werk te elimineren of te compenseren. 
Bij elimineren moet u denken aan het ’wegautomatiseren’ van 
welzijnsbedreigende taken of het alleen in deeltijd laten verrich- 
ten van de functie. 
Bij compenseren moet u denken aan het verbeteren van de ar- 
beidsomgeving (extra voorzieningen) of het instellen van extra 
pauzes. 
In wezen horen deze overige maatregelen niet in dit hoofdstuk 
thuis. Zij verbeteren het welzijn niet. In sommige gevallen wordt 
het welzijn zelfs slechter. We hebben dit soort maatregelen op 
pragmatische gronden echter toch opgenomen: zij komen veel 
voor. 

Tot slot 

Met behulp van deze typologie presenteren we welzijnsmaatrege- 
len die de welzijnsrisico’s gradueel verminderen (zie aanpassings- 
en verbeteringsmaatregelen) en welzijnsmaatregelen die de wel- 
zijnsrisico’s ’over all’ elimineren (zie vernieuwingsmaatregelen). 
Bovendien wordt met deze typologie aangesloten op de gefaseerde 
werkwijze van (sociotechnische) ontwerpers. Zij maken een ver- 
gelijkbaar onderscheid tussen het aanpassen, verbeteren en ver- 
nieuwen van organisaties.^ 
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Naast deze welzijnsmaatregelen is het van belang enkele begelei- 
dende maatregelen te treffen. U moet daarbij aan ondersteunende 
maatregelen als opleiding en bijscholing denken. Ook de maatre- 
gelen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer vallen hieronder. Veran- 
deringen in de ínhoud van functies zullen in een aantal gevallen 
gepaard moeten gaan met veranderingen in de beloningsstructuur. 
Deel III toont hoe bij het beschrijven van maatregelen voor 
veertien specifieke functies de typologie van welzijnsmaatregelen 
is toegepast. 

Noten bij hoofdstuk 6 

1. Groep Sociotechniek (1986) en Bolwijn et al. (1986) 
2. Zie voor een ontwerpgerichte beschrijving van taakgroepen 

Kuipers (1989) en Van Amelsvoort (1988) 
3. Zie Christis (1988) en daarin aangehaald Brödner (1985) en 

Groep Sociotechniek (1986) 
4. Zie voor een uitgebreide beschrijving en beoordeling van deze 

drie oertypes Groep Sociotechniek (1986) en in meer populaire 
vorm Ligteringen (1989) 

5. Zie Groep Sociotechniek (1986) en Van Amelsvoort (1988) 
6. Zie onder andere Van Amelsvoort (1985 en 1989) 
7. Zie Groep Sociotechniek (1986), hoofdstuk 2.7: Microniveau: 

de produkiegroep als zelfstandige eenheid, en Mensink (1989) 
8. Vergelijk het aanpassen met de ’Kwaliteit nú aktie’ in Van 

Amelsvoort e.a. (1988) om korte-termijnknelpunten op te 
lossen, het verbeteren met de klassieke werkstructurering (of 
’oude’ sociotechniek) (zie bijvoorbeeld werkgroep werkstruc- 
turering Noord-Brabant 1978 of Van Assen et al. 1980) en het 
vernieuwen met de ’moderne’ sociotechniek (zie De Sitter 
1989). 
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Deel III 
Welzijnsmaatregelen: 
Veertien voorbeelden uit 
de praktijk 
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Leeswijzer 

In dit deel worden veertien werksoorten uit de praktijk behan- 
deld. Het doel hiervan is te illustreren hoe met de in deel II 
behandelde WEBA-methodiek gewerkt kan worden in uiteenlopende 
praktijksituaties. We laten de analyse van een specifieke functie 
binnen de werksoort zien op een wijze die vervolgens verbetering 
van het welzijn bij die arbeid mogelijk maakt. De maatregelen, 
die in die arbeidssituatie verbeteringen zouden kunnen brengen, 
worden daarop aansluitend geïnventariseerd. 

Een werksoort is het geheel van alle voorbereidende, uitvoerende, 
ondersteunende en organiserende taken die voorkomen bij een af 
te bakenen geheel of ’systeem’ in een arbeidsproces. Het is een 
algemene en brede term voor een bepaald soort werk waarbinnen 
verschillende functies kunnen voorkomen. 

In de hoofdstukken 7 tot en met 20 worden de volgende werk- 
soorten respectievelijk behandeld: secretariaatswerk, administratief 
werk, handmatige montagearbeid, machinearbeid aan een lijn, 
gezinsverzorging, inpakarbeid, winkelbediening, operatorarbeid 
procesbesturing, leidinggevend werk, schoonmaakwerk, timmer- 
werk, keukenwerk, verpleegarbeid, buschauffeurswerk. 
De selectie van de werksoorten heeft op grond van de volgende 
criteria plaatsgevonden: 
- een groot aantal werkzame personen binnen de werksoort, nu 

en naar verwachting ook in de toekomst1 

- indicaties van welzijnsproblemen in de werksoort 
- het van toepassing zijn van de arbo-wet op de werksoort 
- een spreiding over sectoren en branches 

In de opbouw van de hoofdstukken in deel III is zoveel mogelijk 
de volgende uniformiteit nagestreefd. 
De werksoort wordt in de eerste paragraaf afgebakend of gedefi- 
nieerd, dat wil zeggen dat de systeemgrenzen worden vastgesteld. 
Daarbij wordt met behulp van praktische voorbeelden een be- 
schrijving van het werk gegeven. Dit maakt het de lezer mogelijk 
zich voor te stellen waar het werk wordt verricht, waartoe het 
dient en welke plaats het in het geheel van het produktie- of 
dienstverlenend proces inneemt. Door de opsomming van de 
systeemgebonden en organiserende taken wordt duidelijk welke 
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taken tot de werksoort behoren. Van de systeemgebonden taken 
zijn er telkens enkele vet gedrukt: dit zijn de taken die samen 
de specifieke functie vormen, die gekozen is voor verdere ana- 
lyse. Hierdoor wordt duidelijk waarom in elk hoofdstuk met een 
beschrijving van alle systeemgebonden taken uit het procesdeel 
begonnen wordt. Het laat namelijk enerzijds zien wat de conse- 
quentie van de arbeidsdeling is voor deze specifieke functie: men 
ziet meteen welk (beperkt) deel van de voorbereidende, uitvoe- 
rende en ondersteunende taken in deze functie wordt vervuld. 
Anderzijds geeft de beschrijving het kader aan waarbinnen naar 
verbetering van het welzijn in die functie gezocht moet worden. 
Er wordt als het ware aangegeven hoe men op een verkeerd 
ingeslagen weg moet omkeren: van gedeelde functies terug naar 
geïntegreerde functies. 
In de tweede paragraaf wordt de specifieke functie geanalyseerd 
volgens de WEBA-methodiek: de functie wordt beschreven en 
vervolgens beoordeeld met behulp van de zeven kwaliteitsvragen. 
Met opzet wordt hier een functie beschreven die een slecht 
welzijnsprofiel heeft. Dat maakt het immers mogelijk alle wel- 
zijnsmaatregelen vervolgens stapsgewijs in een min of meer 
ordinale volgorde te presenteren. 

Paragraaf 3 beschrijft de welzijnsmaatregelen die het welzijns- 
profiel van de specifieke functie verbeteren. Volgens de typologie 
die in hoofdstuk 6 is beschreven wordt uiteengezet: 
- welke aanpassingsmaatregelen in de concrete arbeidssituatie 

regelproblemen kunnen elimineren door het aanpassen van de 
regelvereisten 

- welke verbeteringsmaatregelen in de concrete arbeidssituatie 
mogelijk zijn en welke begeleidende maatregelen daar even- 
tueel voor nodig zijn 

- welke vernieuwingsmaatregelen eventueel nodig zijn om taak- 
groepen te kunnen vormen 

- welke overige maatregelen in de praktijk vaak genomen wor- 
den om welzijnsrisico’s te elimineren of te compenseren. 

Enkele van de beschreven maatregelen zijn in de praktijk daad- 
werkelijk op de specifieke functie toegepast. In die gevallen kan 
de maatregel en het effect ervan weergegeven worden door een 
beschrijving van de nieuwe (betere) situatie. Soms zijn in het 
specifieke praktijkgeval (nog) geen maatregelen genomen; daar 
hebben we het principe van een elders toegepaste maatregel 
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(bijvoorbeeld taakverrijking) in meer algemene termen beschreven 
en vervolgens toegespitst op de specifieke functie. Meestal heb- 
ben we ons daarbij door bekende en in de literatuur beschreven 
aanverwante cases laten inspireren. In het laatste geval wordt 
zo’n voorbeeld (soms cursief) kort beschreven en vindt u in de 
noten literatuurverwijzingen. 
Bij elk hoofdstuk is een literatuurlijst toegevoegd, waarin u 
literatuur vindt die op de welzijnsproblematiek van de beschreven 
werksoort of op maatregelen voor deze werksoort betrekking 
heeft. 

De maatregelen vormen de neerslag van inventarisaties in de 
arbeids- en bedrijfskundige theorie en praktijk. Dit boek probeert 
zo breed en diep mogelijk verbeteringsmaatregelen aan te reiken. 
Een relativerende opmerking is hier echter op zijn plaats. De 
gepresenteerde maatregelen vormen geen panacee voor alle func- 
ties met welzijnsrisico’s. Voor het verbeteren van arbeidssituaties 
zijn nu eenmaal geen blauwdrukken aanwezig. Elke afzonderlijke 
situatie moet opnieuw op welzijnsrisico’s geanalyseerd worden om 
vervolgens over specifieke verbeterings- en vernieuwingsmaat- 
regelen na te kunnen denken. Analyses van de gehele arbeids- 
organisatie en de marktcondities waaronder het bedrijf opereert, 
kunnen daarbij niet achterwege blijven. 
Met name de vernieuwingsmaatregelen vergen een consequente 
toepassing van ontwerpregels. In de teksten staan referenties met 
betrekking tot ontwerpliteratuur. Deze moeten de ondernemende 
lezer op het goede spoor zetten. 
Samenvattend kunnen we het volgende stellen. Het navolgende 
overzicht van maatregelen is vooral bedoeld om betrokkenen te 
inspireren en te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het 
verbeteren van arbeidssituaties. De WEBA-methodiek is bij uitstek 
geschikt om zelfstandig functies te analyseren en te verbeteren. 
De betrokkenheid en inventiviteit van de direct betrokkenen dient 
daartoe georganiseerd te worden. Zij bezitten immers een grote 
deskundigheid ter zake. 

Noot 
1. Ten behoeve van de selectie op aantal werkzame personen is 

de CBS-arbeidskrachtentelling 1985 geraadpleegd. In de hoofd- 
stukken wordt, voor zover mogelijk, vermeld over hoeveel 
mensen het in dat geval gaat en in welke bedrijfsklasse(n) zij 
voorkomen. 
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7. SECRETARIAATSWERK-TEKSTVERWERKING 

7.1 De werksoort secretariaatswerk 

In elk bedrijf en iedere instelling wordt informatie bewerkt, ver- 
werkt, bewaard en verspreid. In elke organisatie is een kantoor- 
(tje) of een bureau. In kantoren wordt naast secretariaatswerk 
ook administratie verricht en soms ook professioneel en beleids- 
bepalend werk.1 

7.1.1 Algemene beschrijving 

Secretariaatswerk houdt in het algemeen de technische vorm- 
geving, verwerking en distributie van informatie in. Dit is de 
functionele bijdrage van secretariaatswerk aan een voort- 
brengings- of dienstverlenend proces. Concreet houdt het de 
volgende uitvoerende taken in: teksten vastleggen, vormgeven en 
verspreiden, post verspreiden, telefoon aannemen, agenda’s bij- 
houden, afspraken doorgeven, vergaderingen afspreken, stukken 
nakijken, completeren en verzenden, archiveren enz. 
Secretariaatswerk komt in alle bedrijfsklassen en sectoren voor.2 

Binnen de werksoort treft men hele verschillende functies aan. 
Welke de functies zijn hangt namelijk af van hoe de instelling de 
verschillende genoemde taken tot functies combineert. Een func- 
tiebenaming geeft nog geen zekerheid over de ínhoud van het 
werk: wat hier ’secretaresse’ heet kan elders ’typiste’ worden 
genoemd of administratief medewerkster. 
Naast de wijze waarop de taken zijn verdeeld (de arbeids- 
organisatie) is de aard van de instelling van invloed op de func- 
tie-inhoud. Secretariaatswerk bij een afdeling inkoop is anders 
dan secretariaatswerk op een personeelsafdeling, een afdeling in 
een ziekenhuis, universiteit of op een bank. 
De fase waarin de informatisering of automatisering zich bevindt, 
bepaalt tenslotte ook de specifieke inhoud van een functie. Of al 
of niet met tekstverwerkers of Personal Computers wordt ge- 
werkt, of er een intern- of zelfs extern netwerk is maakt na- 
tuurlijk voor het werk wel wat uit. 

Grote kantoren zijn over het algemeen georganiseerd naar de 
verschillende bewerkingen die verricht moeten worden. Er is een 
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afdeling archief, een telefooncentrale, een typekamer, een post- 
kamer enz. Deze structuur van de produktieorganisatie wordt ook 
wel ’functionele departementalisatie’ genoemd. Binnen die afde- 
lingen is vaak nog sprake van een verdeling van de uitvoerende, 
voorbereidende en ondersteunende taken over verschillende func- 
ties: een Tayloristische arbeidsorganisatie. Zo ontstaan functies 
als ’typiste’ en ’tekstverwerkster’ op afdelingen waar alle mede- 
werkers dezelfde functie met dezelfde uitvoerende taak hebben. 
Een toename van of hernieuwd Taylorisme wordt in kantoren 
waarschijnlijk geacht.3 

Het is duidelijk dat de welzijnsrisico’s in deze functie groot zijn. 
In het navolgende wordt een specifieke functie behandeld: die van 
een tekstverwerkster. 

7.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

De functionele bijdrage van secretariaatswerk is de vormgeving 
en distributie van informatie. Hieruit vloeien de volgende uit- 
voerende, voorbereidende en ondersteunende taken voort. 

Uitvoerende taken 
- informatie opnemen uit: 

post 
telefoon 
mondelinge mededelingen 
dicteren 
memo’s 
vergaderingen notuleren 

- informatie vormgeven: 
tekstverwerking 

- informatie opslaan: 
in bestanden vastleggen 
archiveren 

- informatie opzoeken: 
uit archief 
bij medewerkers 

- informatie distribueren: 
afspraken doorgeven 
agenda’s bijhouden 
teksten printen 
teksten vermenigvuldigen 
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teksten rondbrengen 
uitgaande post completeren 
uitgaande post van adressen voorzien 

- informatie vernietigen 

Voorbereidende taken 
- ten aanzien van het materiaal (de informatie) 

aanvoeren van de concepten, post etc. 
sorteren aangeboden informatie 
controleren en voorbereiden van concepten, overleg hierover 
bijhouden voorraad papier, archief mappen, schrijfmateriaal e.d. 

- ten aanzien van machines 
inspecteren 
instellen 

- ten aanzien van methode 
verwerkingsprocedure kiezen/opstellen 
programma kiezen/aanpassen 
volgorde vaststellen 

Ondersteunende taken 
- (klein) onderhoud apparatuur 
- storingen oplossen 
- bestanden bijhouden/schonen 
- kwaliteitscontrole (collationeren, eindcontrole) 
- administratie/binnengekomen en verwerkte informatie 
- inwerken/begeleiden collega’s 

Specifieke organiserende taken die in werkoverleg of door func- 
tioneel contact vervuld kunnen worden zijn: 
- overleg over routing, werkprocedures, vormgevingseisen, ver- 

werkingsprogramma’s 
- planning en prioriteitenstelling 
- werkverdeling 
- afspraken maken met afdelingen reproduktie etc. 

7.2 Een specifieke functie: tekstverwerking 

Een veel voorkomende functie binnen de werksoort secretariaats- 
werk is die van tekstverwerkster.4 De functie is gevormd rond 
een van de uitvoerende taken die hierboven genoemd is. 
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7.2.1 

De beschrijving en beoordeling die in het onderstaande wordt 
gegeven, betreft een functie op een centrale typekamer van een 
wetenschappelijke instelling. De beschrijving is gebaseerd op de 
analyse van een werkelijk bestaande functie, maar is daar wel 
een modificatie van. 

Beschrijving 

De functie van de centrale typekamer in het produktieproces van 
wetenschappelijke kennis is het vormgeven van enkele belangrijke 
media waarmee de kennis verspreid wordt. Dat wil zeggen op een 
tekstverwerker tikken van rapporten, notities, artikelen, overzich- 
ten en brieven. 
Binnen de afdeling komt naast die van de afdelingschef maar één 
andere functie voor: die van tekstverwerking. De afdeling wordt 
ondersteund door twee stafafdelingen. De afdeling automatisering 
maakt en ontwikkelt programma’s. De technische dienst verzorgt 
en repareert de apparatuur. 

Functiesamenstelling 
De functie bestaat vrijwel uitsluitend uit de uitvoerende taken 
verband houdende met tekstverwerking: plaatsen concept, kiezen 
of opstarten van het programma, tekst invoeren, vormgeven, 
opslaan, printen, corrigeren (totaal 92% van de tijd). Deze taken 
zijn niet kortcyclisch. Voor die uitvoerende taken staat een 
tekstverwerker of een personal computer met tekstverwerkings- 
programma ter beschikking. De opdrachten zijn voorzien van een 
gewenste opleverdatum, spellings- en layout-voorschriften en 
administratieve gegevens. De voorkomende layout-typen zijn 
geprogrammeerd; deze programma’s (z.g. macro’s) kunnen een- 
voudig gekozen worden. De - weinig tijdrovende: 3% - voorberei- 
dende taken zijn daarmee: werkaanbod bekijken en voor zover 
mogelijk volgorde bepalen, machine in gereedheid brengen, ad- 
ministratieve gegevens invoeren, programma kiezen en eventueel 
papier invoeren. De verwerkingsprocedures zijn vergaand gestan- 
daardiseerd. 
De eindcontrole geschiedt door de opdrachtgever, daarna brengt 
de tekstverwerkster de correcties aan. Er behoren slechts enkele 
kleine ondersteunende taken (3%) tot de functie, te weten: oprui- 
men bureau, verhelpen kleine storingen, helpen collega’s met 
kleine problemen. 
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De medewerkster overlegt zo nodig met de afdelingschef of 
opdrachtgever over de prioriteitenstelling of onduidelijkheden. 
Ongeveer 2% van de werktijd wordt besteed aan functionele 
contacten. Eens in de maand is er werkoverleg, hetgeen niet als 
een organiserende taak kan worden aangemerkt, vanwege de 
beperkte frequentie en de Ínhoud: mededelingen. 

Samenvattend en in schema ziet de functiesamenstelling van de 
tekstverwerkster er als volgt uit: 

Figuur 7,1 Functiesamenstelling tekstverwerkster 

Organiserende taken 2% 

■ functioneel contact 

Voorbereidende taken 3% 

■ werkaanbod doornemen 
- z.m. volgorde bepalen 
- machine instellen 

• z.n. materiaal aanvullen 

- admin, gegevens invoeren 

Uitvoerende take 92% 

- programma kiezen/opstarten 

- tekst invoeren 

- vormgeven 

- controleren 

- corrigeren 

• uitprinten 

- opslaan 

Ondersteunende taken 3% 

• opruimen 

- kleine reparaties 

- ondersteunen collega's 

7.2.2 Regelproblemen 

Er zijn vrij vaak problemen met betrekking tot de normen. 
Kwantitatieve normen zijn er niet. De stukken die verwerkt 
moeten worden, verschillen zeer sterk in omvang en moeilijk- 
heidsgraad. Daarom kan niet een norm van het aantal stukken, 
aanslagen e.d. worden gesteld. Maar er zijn wel verwachtingen. Er 
is dus onduidelijkheid over de norm. Dit maakt het afspraken 
maken met opdrachtgevers moeilijk. De opdrachtgever heeft altijd 
haast. Een veel voorkomend probleem is dan ook dat de verlangde 
oplever termijn niet haalbaar blijkt omdat de benodigde tijd ver- 
keerd was ingeschat. De tekstverwerkster heeft onvoldoende 
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7.2.3 

informatie om prioriteiten te stellen (hoe dwingend is de ver- 
langde oplevertermijn?). Daardoor wordt wel eens te gehaast 
gewerkt en komen invoerfouten en planningsfouten voor. 
Het komt voor dat aanwijzingen in de tekst - over verplaatsing 
van delen bijvoorbeeld - niet duidelijk of verwarrend zijn. Ge- 
schreven concepten zijn vaak moeilijk te lezen. Dit beïnvloedt 
de kwaliteit van het werk. 
De machines staan regelmatig door storing stil hetgeen de tijds- 
druk verscherpt, omdat op collega’s van andere afdelingen ge- 
wacht moet worden. 
Sommige verkeerde handelingen hebben tot gevolg dat de tekst 
verdwijnt; herstel is dan alleen mogelijk door opnieuw te begin- 
nen. Ook dit probleem wordt dan een tijdsprobleem. 
Bij de te gebruiken standaard-layout van het tekstverwerkings- 
programma komt de presentatie op het scherm niet overeen met 
die op de print. Dat maakt beoordeling van de vorm moeilijk. 
De omgeving levert hinder op; vooral de algemene verlichting op 
het werk is niet goed en de plaatsing van de beeldschermen ten 
opzichte van het buitenlicht is niet optimaal. 

Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
De functie bestaat vrijwel uitsluitend uit uitvoerende taken. De 
functiesamenstelling draagt niet bij aan de leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden, met name omdat er geen voorbereidende 
taken ten aanzien van de verwerkingsmethode of vormgeving zijn. 
Hoewel de medewerkster de eindcontrole niet doet, ziet zij toch 
wel wat van het resultaat van haar werk terug als zij correcties 
moet invoeren. Meestal is er echter geen gelegenheid om het 
waarom van de correcties te bespreken, zodat ook hier maar 
weinig van geleerd kan worden. 
Er is een gebrek aan afwisseling in de taken; dit is een risico 
voor psychische overbelasting. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvol- 
doende. 
Het werkoverleg, dat eens in de maand plaatsvindt, is niet als 
organiserende taak opgevat bij de beschrijving. De frequentie 
ervan is te laag om een reële mogelijkheid te bieden voor het 
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uitoefenen van zeggenschap over het werk om problemen aan de 
orde te stellen en op te lossen. 
Er zijn functionele contacten mogelijk. Biedt dit voldoende 
gelegenheid om de gesignaleerde problemen op te lossen? De 
afdelingschef kan het probleem van de te krappe tijdsplanning 
van de medewerkster ’overnemen’ of de prioriteiten voor haar 
stellen. Aangezien de organiserende taken van de afdelingschef 
niet ver genoeg gaan, is dit een verplaatsing van het probleem, 
hetgeen iedereen ziet. De tijdsdruk blijft en kan pas opgelost 
worden als overleg met opdrachtgevers over planning en prioritei- 
tenstelling, en vormgevingseisen en -coderingen gevoerd kan 
worden. 
De tekstverwerkster heeft geen contact met de genoemde 
ondersteunende diensten. Zij kan niet haar bezwaren tegen de 
tekstverwerkingsprogramma’s naar voren brengen. Zij raakt niet 
op de hoogte van alle mogelijkheden van de gebruikte program- 
ma’s en de beschikbaarheid van andere programma’s met andere 
mogelijkheden. 
Het ontbreken van organiserende taken is een duidelijk stress- 
risico. Het biedt geen mogelijkheid om sociaal-organisatorische 
en vaktechnische (t.a.v. programmatuur) kennis te ontwikkelen. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, 
voldoende. 
Geen van de genoemde taken in de functie is kortcyclisch. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Beperkt, voor verbetering vatbaar. 
Bij het invoeren van tekst moet de tekstverwerkster nadenken 
om spellings- en interpunctieregels juist toe te passen. Als dat 
niet duidelijk aangegeven is, moet zij de tekst begrijpend lezen 
om op de juiste plaatsen alinea’s en regels wit in te voeren. Soms 
komen in de tekst tabellen en schema’s voor die niet op routine 
kunnen worden vervaardigd. De meeste teksten kunnen evenwel 
routinematig worden ingevoerd, omdat veel van de vormgevings- 
regels gestandaardiseerd of zelfs geprogrammeerd zijn. Dit aspect 
draagt hierdoor slechts in beperkte mate bij aan de leermogelijk- 
heden in de functie. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Nee, onvoldoende. 
Autonomie ten aanzien van het tempo is er in beperkte zin. De 
tekstverwerkster krijgt of pakt een stapeltje teksten dat binnen 
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een dagdeel verwerkt moet worden. Dit stapeltje zou een buffer 
kunnen vormen, ware het niet dat de planning vaak zo krap is 
dat vrijwel voortdurend in een hoog tempo gewerkt moet worden. 
Er is weinig autonomie ten aanzien van de methode van 
tekstverwerking; vrijwel alles is in procedures of programma’s 
vastgelegd. De autonomie ten aanzien van de volgorde is beperkt: 
binnen het stapeltje. Het werk is wel plaatsgebonden maar het 
materiaal wordt niet zo aangeboden dat de tekstverwerkster niet 
van haar plaats kan opstaan. Maar de autonomie is onvoldoende 
om zelfstandig de problemen met betrekking tot de opleverdatum 
op te lossen. Er is geen mogelijkheid om het werk zelf efficiënter 
in te delen dan wel een betere verwerkingsmethode te kiezen. De 
tekstverwerkster is onvoldoende geïnstrueerd en van handlei- 
dingen voorzien om zelf kleine storingen en problemen met 
apparatuur en software op te lossen. 
Er is dus een risico voor psychische overbelasting. En met name 
het ontbreken van autonomie ten aanzien van methode maakt dat 
dit aspect ook niet bijdraagt aan leer-en ontwikkelingsmogelijk- 
heden. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Beperkt, voor 
verbetering vatbaar. 
Tijdens het werk zijn er wel mogelijkheden voor sociaal contact. 
Er zijn beperkte ondersteuningsmogelijkheden: de tekstverwerkster 
kan collega’s vragen te helpen bij het ontcijferen van een 
geschreven concept. De medewerksters kunnen ook - na overleg 
met de chef - stukken van elkaar overnemen. De beperking ligt 
hier in de tijdsdruk. De functionele contacten zijn besproken en 
werden onvoldoende geacht. Er is dus een beperkte mogelijkheid 
om sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Nee, onvoldoende. 
Informatie met betrekking tot de arbeidstaak is zeer eng op de 
taak toegespitst, zij wordt door de afdelingschef verstrekt. Deze 
bespreekt ook het resultaat voor zover er correcties moeten 
worden aangebracht. De informatie over de apparatuur blijft 
beperkt tot de bediening ervan en de gangbare toepassingen van 
de programma’s. Over de planning, de verdeling van het werk en 
de personeelsbezetting worden weinig mededelingen gedaan. 
Informatie over de arbeidsvoorwaarden wordt door de onderne- 
ming verstrekt. Over de hele instelling en de plaats van het 
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eigen werk daarin wordt nauwelijks informatie gegeven. De 
oorzaken van de voortdurende tijdsdruk zijn zodoende voor de 
medewerksters niet te begrijpen. Zij kunnen de opgegeven 
urgentie van teksten ook niet op redelijkheid toetsen (de ene 
opdrachtgever roept eerder dat het haast heeft dan de andere). 
Er is zodoende onvoldoende informatie voor het oplossen van de 
regelvereisten, dus er is een stress-risico. En er ontbreken 
mogelijkheden om de kennis met betrekking tot de organisatie te 
vergroten. 

Figuur 7,2 Welzijnsprofiel tekstverwerkster 

7.3 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

Welzijnsmaatregelen 

Hieronder worden mogelijke verbeteringsmaatregelen voor de 
specifieke functie van tekstverwerkster beschreven. Waar mogelijk 
wordt verwezen naar toepassingen in de praktijk, die als voor- 
beeld kunnen dienen. 

I 

i 

I 
■ 

I 

Onvoldoende Beperkt Voldoende 

7.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Duidelijke normen 
In de specifieke functie bleek de onduidelijkheid van de norm 
een probleem te zijn. Het duidelijk vaststellen van een kwan- 
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titatieve norm is dan een verandering die een aanpassingsmaat- 
regel genoemd kan worden. De beperkingen ervan zijn ook duide- 
lijk: een norm is star en de te verwerken stukken zijn van 
verschillende moeilijkheidsgraad. In reactie daarop zou men het 
aangeboden materiaal op moeilijkheidsgraad en gelijke vormeisen 
kunnen sorteren of de vormgeving verder standaardiseren en per 
functie verdelen, zodat voor verschillende functies verschillende 
normen gelden. Dit lost misschien het probleem van de onduide- 
lijke norm op, het doet tevens de leer- en ontwikkelingsmoge- 
lijkheden, die toch al niet groot waren, afnemen. 

Uitbreiding bezetting 
Gezien de frequent optredende hoge werkdruk kan het uitbreiden 
van de bezetting een maatregel zijn. Ook dit kan - als het als 
enige maatregel wordt getroffen - een te ’starre’ oplossing zijn, 
die het probleem niet structureel oplost. Na korte tijd komt het 
probleem weer terug als de auteurs op een nog kortere produktie- 
tijd gaan rekenen. 

Voorbereidingseisen 
Standaardisatie en het stellen van eisen aan de voorbereiding 
van de teksten kan een oplossing bieden voor het probleem dat 
het materiaal onduidelijk is. Zo kan men onduidelijke en onge- 
bruikelijke vormgevingseisen van de auteurs negeren. Van de 
auteurs kan verlangd worden dat zij duidelijk leesbare concepten 
aanleveren, die zij van standaard-zetcodes (voor nieuwe alinea, 
regel wit, capitalen e.d.) voorzien. Deze maatregel stelt minder 
eisen aan de autonomie-aspecten ’tempo’ en ’methode’. Maar het 
beïnvloedt het aspect moeilijkheidsgraad negatief: de teksten 
hoeven niet meer begrijpend gelezen te worden om te weten of 
bijvoorbeeld met een nieuwe alinea moet worden begonnen. 

Verbetering apparatuur en software 
Verbetering van de apparatuur en software is natuurlijk nodig om 
stilstand en verloren teksten te voorkomen. Als gevolg van deze 
maatregel wordt de eis aan het aspect autonomie ten aanzien van 
het tempo minder hoog. Er is evenwel een grensgebied tussen 
technische storingen en problemen die normaal voorkomen en die 
met meer kennis van apparatuur, software-systeem en program- 
ma’s door de medewerksters zelf opgelost kunnen worden. 
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7.3.2 

Ergonomische maatregelen 
De hinder die de omgeving oplevert, kan weggenomen worden 
door een goede verlichting aan te brengen en de beeldschermen 
goed op te stellen. 

Verbeteringsmaatregelen 

De in hoofdstuk 6 besproken verbeteringsmaatregelen komen voor 
de beschreven tekstverwerkingsfunctie in aanmerking. 

Taakroulatie 
Van taakroulatie is sprake als de functie enkele systeemgebonden 
uitvoerende taken bevat. Er wordt volgens een van tevoren 
vastgesteld schema gerouleerd. De mogelijkheden in de beschreven 
arbeidssituatie zijn beperkt: op de typekamer zijn weinig verschil- 
lende uitvoerende taken. Eén mogelijkheid wordt beschreven. 
Het invoeren van tekst in de tekstverwerkingsfunctie zou af- 
gewisseld kunnen worden met het distribueren van alle in een 
bepaalde periode op de afdeling verwerkte teksten, een taak die 
nu door de afdelingschef wordt vervuld. Deze maatregel maakt 
dat de functie iets meer contactmogelijkheden biedt en meer 
informatie over een deel van het verwerkingsproces. Deze maat- 
regel kan voor de beschreven tekstverwerkingsfunctie op korte 
termijn gerealiseerd worden. De maatregel vergt niet veel bege- 
leidende voorzieningen: een korte instructie op de nieuwe taken 
is voldoende. 

Taakverbreding 
Bij taakverbreding (vgl. cyclusverlenging) gaat het om uitbrei- 
ding van de taak met aansluitende uitvoerende systeemtaken. 
Voor de hiervoor beschreven tekstverwerking zou deze maatregel 
kunnen inhouden dat de medewerkster van de tekst die zij heeft 
verwerkt de verlangde oplage fotokopieën maakt en daarvan de 
verspreiding verzorgt. 
Deze maatregel zou het welzijnsprofiel op de kenmerken auto- 
nomie, contacten en informatie doen verbeteren tot beperkt 
voldoende. Door het contact met de opdrachtgever/geefster over 
het produkt wordt meer informatie gekregen over het waarom van 
de kwaliteits- en tijdseisen die eraan gesteld worden. Dat stelt 
de medewerkster iets beter in staat haar werk te plannen. De 
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maatregel houdt een verschuiving in van taken van de chef naar 
de medewerkster, een verandering in de arbeidsorganisatie. 

Taakverrijking 
Aan de beschreven functie zou de volgende voorbereidende taak 
toegevoegd kunnen worden: prepareren van de vormgeving van de 
teksten (voor zover mogelijk binnen de standaard layout-eisen) 
door de teksten te lezen en over onduidelijkheden contact op te 
nemen met de auteur. Overleg met de opdrachtgever over plan- 
ning, vermenigvuldiging en verspreiding is ook mogelijk. 
Een logische aanvulling op de uitbreiding van de functie met 
deze voorbereidende en organiserende taken is het toevoegen 
van de ondersteunende taak: de eindcontrole. De tekst- 
verwerkster kan de eindverantwoordelijkheid voor het produkt 
hebben en in verband daarmee overleg voeren met de auteur over 
fouten en correcties. 

Daarnaast is een verrijking van de taak met het onderhoud van 
de apparatuur, bestandsbeheer en het oplossen van kleine sto- 
ringen of problemen in hardware en software mogelijk. Een 
belangrijke uitbreidingsmogelijkheid betreft het bijdragen aan de 
verbetering c.q. nieuwe ontwikkeling van software en een oriën- 
tatie op wat er op dat gebied op de markt is. In het verlengde 
hiervan ligt de organiserende taak: contact opnemen met de 
technici of programmeurs en in overleg met hen de oorzaak van 
de problemen opzoeken en meedenken over de oplossingen. Deze 
vorm van taakverrijking heeft als voorwaarde dat meer scholing 
en instructie dan gebruikelijk wordt gegeven over de apparatuur, 
het automatiseringssysteem, de mogelijkheden van de software, 
programmering etc. 
De gevolgen van het welzijnsprofiel zijn duidelijk, op alle ken- 
merken wordt een verbetering gerealiseerd, alleen de kenmerken 
organiserende taken en autonomie blijven voor verbetering vat- 
baar. Met deze maatregel nemen de leer- en ontwikkelings- 
mogelijkhedenin de functie aanmerkelijk toe. Er blijven wel 
risico’s bestaan voor psychische overbelasting. 

Deze taakverrijking betekent een verandering in de arbeidsorga- 
nisatie. De voorbereidende taken en de eindcontrole behoorden 
tot de functie van de chef. Het toevoegen van de ondersteunende 
taken met betrekking tot hardware en software kan op den duur 
een verandering in de produktieorganisatie nodig maken als taken 
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van de onderhouds- en automatiseringsafdeling worden over- 
genomen. 

Werkoverleg 
Met de introductie van werkoverleg zou mogelijk iets gedaan 
kunnen worden aan het gezamenlijke probleem van de onduide- 
lijke normen, en vaak voorkomende werkdruk. De medewerksters 
zouden in het overleg kunnen zoeken naar mogelijkheden de 
gezamenlijke taak efficiënter op te lossen en naar criteria om 
prioriteiten te stellen. Andere onderwerpen van overleg zouden de 
effectiviteit en rationaliteit van de procedureregels kunnen zijn. 
Wellicht kan een procedure worden opgesteld - als voorstel - die 
het voor de typekamer beter mogelijk maakt werk te plannen. 
Voor het overige is er in de beschreven situatie een geringe mate 
van functionele afhankelijkheid en dus weinig om op de afdeling 
met elkaar over te praten en te denken. 
Het kenmerk organiserende taken blijft voor verbetering vatbaar. 
Er blijven stress-risico’s en de leer- en ontwikkelingsmogelijk- 
heden worden niet veel groter. In combinatie met een vorm van 
taakverrijking heeft werkoverleg meer zin. 

In de praktijk treft men op de typekamer vaak functies aan 
waarin ook een voorbereidende taak of een ondersteunende taak 
voorkomt. Een voorbeeld van het laatste: een van de collega’s 
heeft een cursus bij de leverancier van de apparatuur en de 
software gevolgd en helpt anderen bij storingen of problemen. 
De introductie van werkoverleg is vaak geprobeerd, maar ook 
vaak mislukt: er bleek niets te bespreken te zijn. Functionele 
afhankelijkheid op een typekamer is er alleen met betrekking tot 
de bewerking en omdat men samen een hoop werk moet verzet- 
ten. Als dat in procedures geregeld is of door de chef wordt uit- 
gemaakt, is er weinig te overleggen. 

In de literatuur vindt men wel voorbeelden van maatregelen die 
taakverrijking en de introductie van werkoverleg behelzen. In een 
Duits gemeentekantoor is een ’Humanisierung der Arbeit’-project 
uitgevoerd. De centrale typekamers (7 tekstverwerksters) kreeg 
daarbij de bevoegdheid zelf het werk te verdelen in werkoverleg. 
Over onduidelijkheden in het concept konden zij nu zelf contact 
opnemen met de ambtenaar die het geschreven had. Volgens de 
onderzoekers5 van dit project heeft deze maatregel als voor- 
waarde dat de dienst waarvoor de typekamer werkt klein en 
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overzichtelijk is en daarmee de typekamer zelf ook klein kan 
zijn. In grote kantoren kan deze maatregel ook getroffen worden 
als men eerst kleinere groepen rond samenhangende ’vakgebieden’, 
diensten of cliëntgroepen vormt (parallelliseren en segmenteren). 
De functieprofielen in deze arbeidssituatie zijn beter dan die van 
ons voorbeeld. Het gaat hier echter nog steeds om één uitvoe- 
rende taak: tekstverwerking, volledigheid, moeilijkheidsgraad en 
organiserende taken scoren nog steeds beperkt voldoende. 

Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroepen 
Tekstverwerking is een deeltaak binnen het secretariaatswerk. 
Een taakgroep zou dit als taak kunnen hebben. 
Deze maatregel veronderstelt in het beschreven voorbeeld een 
ingrijpende verandering van de produktieorganisatie. Immers, 
binnen de typekamer wordt maar één taak uitgevoerd: tekst- 
verwerking. Taakgroepen worden mogelijk als al het secreta- 
riaatswerk in een afdeling of subafdeling wordt ondergebracht. In 
de organisatie van het beschreven voorbeeld is dit te omvangrijk 
voor een taakgroep. Parallelliseren oftewel het vormen van enkele 
groepen met dezelfde taak is nodig. Per groep opdrachtgevers (die 
zelf ook inhoudelijk samenhangende functies hebben), een ’vak- 
groep’ i.c. wordt dan een secretariaat met enkele medewerkers 
gevormd. Deze groep medewerk(st)ers neemt zelf de planning en 
verdeling van het secretariaatswerk ter hand, regelt de perso- 
neelsbezetting, draagt de verantwoordelijkheid en begeleidt 
nieuwkomers. Allen doen in principe alle taken: telefoon 
aannemen, agenda’s bijhouden, post doornemen en verspreiden, 
teksten tikken, notuleren etc. 
Het welzijnsprofiel van de nieuwe functies gaat in alle opzichten 
omhoog. Als begeleidende maatregel is een introductie nodig in de 
verwerkingsprocessen die tot dusverre niet tot de functie behoor- 
den. De beloning voor de meeste medewerksters zal moeten 
worden herzien. 

In de eerste paragraaf is opgemerkt dat bij secretariaatswerk een 
trend tot verdergaande arbeidsdeling en dus vorming van type- 
kamers wordt waargenomen. Daartegenover kunnen gelukkig een 
aantal gevallen van taakgroepvorming worden gesignaleerd. Twee 
gevallen worden hier kort beschreven; bij het tweede geval vindt 
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allengs een verschuiving plaats van de grens tussen technische 
informatieverwerking en administratieve of professionele bewer- 
kingstaken. 

Case 1. Taakgroep: technisch-administratieve ondersteuning in een 
fabriekskantoor. 
Een groep van 9 medewerkers verzorgt de hele technisch-ad- 
ministratieve informatieverwerking voor het kantoor waar nog 30 
beambten werken. De groep regelt zelf de verdeling van het 
werk, het verwerkingsproces en is verantwoordelijk voor deze 
groepstaak. In de praktijk rouleren de 9 medewerkers per maand 
over 8 verschillende taken: 1 aanname opdrachten en overleg, 2 
werkvoorbereiding, 3 telex, 4 dictafoon, 5 tekstverwerking, 6 & 7 
word processors (tekstverwerkers voor standaardwerk), 8 post en 
archief. De kwalificaties van de medewerkers bleken toereikend 
om in zes maanden alle taken aan te leren en zich de benodigde 
bedrijfsinformatie eigen te maken. De groep functioneert zeer 
flexibel. 
Het wordt door de onderzoekers een heel goede en breed toepas- 
bare oplossing voor veel eenvoudig secretariaatswerk genoemd. 
Ook hier is een voorwaarde: kleine eenheden. Het systeem is 
alleen kwetsbaar bij een hoog verloop.6 

Case 2. De introductie van taakgroepen in de gemeente Lübeck 
(W. Duitsland). 
De aanleiding voor dit HdA-projekt was de introductie van tekst- 
verwerkers en PC’s voor de technisch-administratieve informatie- 
verwerking. In de twee betrokken diensten waren vóór de auto- 
matisering enkele typistes werkzaam: in één geval op een centrale 
typekamer. Er was een overeenkomst dat de automatisering en het 
HdA-project het aantal arbeidsplaatsen niet zouden doen ver- 
minderen of vermeerderen. De inzet was voor de typistes geïnte- 
greerde arbeidsplaatsen (Mischarbeitsplätze) te creëren. Dat moest 
bereikt worden door de door automatisering uitgespaarde tijd met 
aansluitende eenvoudige professionele taken te vullen. Er werden 
groepssecretariaten per afdeling gevormd. Per afdeling werd 
opnieuw een grens getrokken tussen ondersteunende technische 
informatieverwerking en professionele informatieverwerking. 
Binnen het secretariaat konden nu volledige functies gevormd 
worden die taken inhouden die voorheen door ambtenaren werden 
verricht of niet werden gedaan en die logisch bij elkaar passen. 
Een voorbeeld is: een telefoontje van een burger aannemen en de 
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vragen die betrekking hebben op eenvoudige procedures beant- 
woorden, de desbetreffende formulieren toesturen etc. Een ander 
voorbeeld: een tekst voorbereiden, tikken, kopieën opbergen en 
verspreiden, verzenden met zelf erbij gezochte folders etc. Kor- 
tom: in overleg in de groep doen wat er gedaan moet worden en 
dat helemaal. 
Dit project staat bekend als het ’Lübecker Modell. Het is als 
principe overdraagbaar.7 

Overige maatregelen 

Eliminerende maatregelen 

- Mechaniseren/automatiseren 
De ontwikkelingen in de informatietechnologie kunnen aan- 
gewend worden om de hoeveelheid te verwerken tekst terug te 
brengen. Daar waar teksten nog enkele keren worden inge- 
voerd kan gemakkelijk een reductie bereikt worden, door de 
teksten de eerste keer zo in te voeren dat elke wijziging 
hierop aangebracht kan worden via de tekstverwerker of 
terminal. Standaard-brieven of passages in teksten kunnen zo 
ingevoerd worden dat zij in elke situatie onmiddellijk te 
reproduceren zijn. 
Deze maatregel doet zonder meer het welzijnsprofiel niet 
verbeteren. Maar het terugdringen van de omvang van een- 
voudig routinewerk kan een gunstige voorwaarde scheppen 
voor verbetering van het welzijn bij de arbeid als namelijk de 
in de functie vrijgekomen tijd met nieuwe taken wordt gevuld. 
Hiervan zijn voorbeelden te vinden.8 

- Deeltijdarbeid 
In de praktijk wordt tekstverwerking heel vaak in deeltijd- 
arbeid gedaan. Het arbeidsmarktsegment - vrouwen met een 
MAVO- of een lagere beroepsopleiding - waarin voor deze 
functie geworven wordt, bevat relatief veel aanbod van part- 
timers; dit maakt deze ’oplossing’ voor de hand liggend. 
Het welzijnsprofiel van de functie wordt door deze maatregel 
niet beter. Aan deeltijdarbeid zijn vaak wel veel andere be- 
zwaren verbonden. Om er twee te noemen: 
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het herstel van de arbeidsbelasting vindt buiten werk- 
tijd plaats, er is sprake van arbeidsintensivering in 
vergelijking met de fulltime-situatie, meestal zonder 
loonsverhoging 
functies in deeltijd uitgeoefend bieden meestal weinig 
loopbaanperspectief 

Niet-samenhangende taakroulatie 
De belasting van de functie van tekstverwerkster kan verminderd 
worden door deze in deeltijd te doen en daarnaast een andere 
functie (bijvoorbeeld telefoniste) te vervullen. Ook hiervan ver- 
betert het welzijnsprofiel niet. 

Compenserende maatregelen 

- Pauzeregeling 
Een pauzeregeling houdt in dat er extra pauzes op vaste tijden 
worden ingevoerd, bijvoorbeeld elke twee uur tien minuten. 
Een pauzeregeling kan van belang zijn ter vermijding van 
eenzijdige fysieke belasting i.c. van de ogen, de rug en de 
nek. Het geeft een extra mogelijkheid voor informeelcontact 
buiten het werk. 

- Prettige werkomgeving 
In de praktijk worden nogal eens oplossingen voor welzijns- 
problemen gezocht in het verbeteren van de arbeidsomgeving 
(anders dan ergonomische verbeteringen die de fysieke belas- 
ting reëel doen afnemen). Bedoeld wordt het plaatsen van 
plantenbakken, muurdecoraties, een radiootje etc. en het 
zorgen voor een ’goede sfeer’. 

Noten bij hoofdstuk 7 

1. Deze indeling van kantoorwerk in subprocessen is ontleend aan 
Boswijk (1981). 

2. Volgens de arbeidskrachtentelling van 1985 zijn er 149.000 
mensen werkzaam in deze werksoort. De arbeidskrachtentelling 
rekent evenwel ponstypen ook tot deze werksoort, terwijl dat 
volgens onze systematiek onder administratieve arbeid valt. 

3. Zie Wentink en Zanders (1985) 
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4. De automatiseringsstatistieken van het CBS laten zien dat het 
aantal beeldschermen voor tekstverwerking in 1985 op 34.740 
en in 1986 op 44.290 werd geschat. Er wordt tevens een hele 
snelle toename van dat aantal verwacht. 

5. Bron: Weltz et al. 1979 
6. Bron: Weltz et al. 1979 
7. Bron: Weltz et al. 1985 
8. Zie case 2 op blz. 11, Lübecker Modell 
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8. ADMINISTRATIEF WERK - GEGEVENSINVOER 

8.1 De werksoort administratief werk 

In de meeste bedrijven en instellingen vindt een of andere vorm 
van administratief werk plaats. Administratief werk houdt vooral 
het bewerken van informatie in, dat wil zeggen afhankelijk van 
de aard van de instelling: categoriseren, ordenen en opslaan, 
berekeningen uitvoeren enz. De aard van de bewerking is af- 
hankelijk van het doel van het bedrijf of de instelling. 

8.1.1 Algemene beschrijving 

In alle bedrijven en instellingen wordt een financiële administra- 
tie gevoerd: cijfers van inkomsten en uitgaven worden geordend, 
gecategoriseerd en opgeslagen. Administratief werk of orderad- 
ministratie wordt verricht op de werkvloer in fabrieken, op de 
bouwplaats, in vrachtwagens enz. De werknemers op de vloer, 
hun bazen of een van collega’s houden bij hoe het met de voor- 
raad staat, noteren de resultaten van kwaliteitsmetingen en 
schrijven op wat gereed is. In dienstverlenende instellingen wordt 
administratie gevoerd van de klant-, cliënt- of patiënt gegevens 
en veranderingen (mutaties) daarin. Er zijn instellingen waarvan 
informatiebewerking de enige functie is, de Gemeenschappelijke 
Administratie Kantoren bijvoorbeeld. In banken en verzekerings- 
instellingen draait het werk om het administreren van afspraken, 
opdrachten enz. 
Voordat informatie bewerkt kan worden moet het verzameld en 
geordend worden. In bijna alle instellingen waar veel van dezelfde 
informatie binnen komt wordt deze tegenwoordig in computerbes- 
tanden vastgelegd. Dat heeft voordelen voor het terugzoeken, 
het op verschillende wijze ordenen enz. Bij het invoeren van 
informatie in een computerbestand wordt de drager of het ’me- 
dium’ van de informatie veranderd. Van een notitie op papier of 
mededeling rechtstreeks of door de telefoon wordt het elektroni- 
sche informatie. Bij gegevensinvoer vindt er een ’medium trans- 
formatie’ plaats. 
Het invoeren van gegevens (namen, adressen, cijfer/letter codes, 
bedragen, nummers etc.) is een voorbereiding op de bewerkingen 
die op die gegevens moeten worden uitgevoerd. Bij kleine of 
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gedecentraliseerde administraties of als het om veel verschillende 
gegevens gaat hoort deze voorbereidende taak tot de functie van 
de administratief medewerk(st)er. De gegevens worden ingevoerd 
op het moment en voorzover dat nodig is voor een specifieke 
bewerking. Maar bij instellingen waar heel veel gegevens binnen 
komen waar op bovendien veel verschillende bewerkingen nodig 
zijn, is de gegevensinvoer vaak in aparte functies en zelfs op 
aparte afdelingen ondergebracht. De functie ’datatypiste’ of 
’medewerkster data-entry’ valt dus binnen het voorbereidende 
deel van het administratief werk. 
Over de te verwachten ontwikkelingen van het aantal administra- 
tieve functies is moeilijk iets met zekerheid te zeggen. Wat 
betreft het data-entrywerk is de ontwikkeling en verspreiding van 
netwerksystemen van belang. Zonder netwerken moeten de data 
op de verschillende kantoren die er bewerkingen op uitvoeren 
worden ingevoerd. Via een netwerk kan een gegevensbestand 
opgebouwd en geraadpleegd worden waar er maar een terminal is. 

8.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

De algemene functie van administratief werk, het bewerken van 
informatie brengt de volgende systeemgebonden taken met zich 
mee. 

Uitvoerende taken 
1. Plaatsen materiaal 
- positioneren van de informatiedragers, de briefjes met de te 

administreren gegevens 
2. Bewerken 
- ordenen 
- noteren 
- berekeningen uitvoeren 
- kruistabellen maken 
- stukken bijzoeken 
- opslaan 
3. Controleren bewerking 
4. Corrigeren bewerking 

Voorbereidende taken 
1. Materiaal (de informatie) 
- opnemen 
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- halen 
- uitpakken 
- sorteren 
- completeren 
- hoeveelheden administreren 
- in bestand invoeren 

Ondersteunende taken 
1. Gebruikers onderhoud 
2. Groot onderhoud 
3. Kleine reparaties 
4. Grote reparaties 
5. Kwaliteitscontrole 
6. Inwerken/begeleiden collega’s 

De volgende organiserende taken worden in werkoverleg of door 
functioneel contact geregeld: 

Organiserende taken 
1. Planning en verdeling van het werk 
2. Overleg over verwerkingsprocedures 
3. Prioriteitsstelling 

Een specifieke functie: datatypiste 

De specifieke functie die in het onderstaande beschreven en 
beoordeeld wordt is die van een datatypiste op de afdeling in- 
voervoorbereiding van een bankkantoor. 
De functie bevindt zich in het voorbereidende procesdeel, zoals 
gezegd. Voor het goed beoordelen daarvan moeten we dus een 
systeemniveau lager gaan. Ook ten aanzien van het invoeren van 
gegevens kunnen systeemgebonden- en organiserende taken wor- 
den onderscheiden. Bij de beschrijving beginnen we met de func- 
tie van de afdeling Invoervoorbereiding en de systeemgebonden 
taken daarin. 

8.2.1 Beschrijving 

De afdeling Invoervoorbereiding heeft als functie in het infor- 
matieverwerkingsproces de invoer van mutaties op spaarrekenin- 
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gen voor te bereiden. Deze werkzaamheden geschieden met data 
entry-apparatuur. Er zijn vier werkstromen: uitbetalingen, stortin- 
gen, overboekingen en mutaties via andere banken. De data-entry 
is eigenlijk een controle op de optisch gelezen opdrachten van 
cliënten. De gegevens staan op zogenaamde ’briefjes’. Systeem- 
gebonden taken zijn: 

Uitvoerende taken 
- invoeren gegevens 
- controleren aantallen 

Voorbereidende taken 
- opdrachten halen 
- sorteren en bundelen 
- batchkaartjes maken 
- in bakken leggen 
- pakje nemen 
- batchkaartje invullen 
- apparatuur instellen 

Ondersteunende taken 
- apparatuur onderhouden 
- reparaties 
- programmatuur verzorgen 
- eindcontrole 
- inwerken nieuwe collega’s 
- administratie binnengekomen en gereed produkt 
- administreren op batchbriefje 
- nieuw batchbriefje maken bij foute aantallen 

Organiserende taken 
- prioriteiten bepalen 
- werk verdelen 

De chef van de afdeling beslist ten aanzien van de werkindeling 
en prioriteiten; bij hem berusten dus de organiserende taken. Hij 
heeft ook contacten met de desbetreffende ondersteunende dien- 
sten over apparatuur en software. Hij werkt nieuwe mensen in. 
Hij doet de eindcontrole en houdt administratie van wat bin- 
nenkomt en van wat klaar is. 
De binnengekomen mutatie-briefjes worden door een eerste mede- 
werker gesorteerd op soort, gebundeld tot pakjes en van een 
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batch-kaartje voorzien; deze functionaris voert dus de belangrijk- 
ste voorbereidende taken uit. 

De gegevens die op de afdeling worden ingetikt gaan naar het 
hoofdsysteem en worden ’s nachts geboekt. Het totale aantal 
binnengekomen mutaties is bekend en ligt op tape vast. Het 
aantal ingevoerde moet overeenkomen met het aantal optisch 
gelezen mutaties. Daarom moet een eenmaal gestarte werkstroom 
op diezelfde dag afgemaakt worden. Dat wil zeggen dat alle 
medewerkers tegelijk aan één werkstroom werken en die ook 
gezamenlijk afmaken voordat aan een nieuwe wordt begonnen. De 
chef beslist over nog wel of niet meer aan een nieuwe stroom 
beginnen. 
De invoer wordt op een andere afdeling gecontroleerd op vol- 
ledigheid. De printlijst en de verschillen komen terug naar de 
afdeling waar ze door de chef bekeken worden. 

De taken in de functie datatypiste (hierboven vetgedrukt) zijn de 
volgende. 
Zij pakt het voorliggende pakje briefjes met batchkaartje. Het 
invoerprogramma wordt gekozen van een menu nadat identificatie- 
nummer, datum en password zijn ingevoerd. Na het tikken van 
het batchnummer wordt met intikken van de mutaties begonnen. 
Het aantal in te tikken gegevens hangt van de werkstroom af. Er 
moeten vooral letter codes en cijfers ingevoerd worden en bij 
bepaalde werkstromen ook mededelingen en namen. Het zijn drie 
à vier codes per briefje. Als een batch gedaan is, wordt daarvan 
notitie gemaakt op het batchbriefje. 
Naast het invoeren doet de datatypiste ook controles, dat wil 
zeggen dat zij batches die door anderen zijn verwerkt op vol- 
ledigheid controleert. Zij voert daarvoor alleen de persoonscode 
in en het tellen gaat automatisch. Als er één mist moet gecor- 
rigeerd worden en daarvan moet een aparte batch gemaakt wor- 
den. 
Werkoverleg is er niet, bij problemen kan men rechtstreeks 
contact opnemen met anderen. 
De functiesamenstelling kan als volgt schematisch worden weer- 
gegeven. 
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Figuur 8.1 Functiesamenstelling datatypiste 

Organiserende taken 2% 

- functioneel contact 
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Ondersteunende taken 3% 

• adminstreren op briefje 

- nieuwe batchbriefje ma- 
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Uitvoerende taken 92% 

- programma kiezen 

- invoeren 

- controles 

Voorbereidende taken 3% 

- pakje nemen 

- batch-kaartje invullen 

- apparatuur instellen 

Problemen 

Normen 
Normen zijn duidelijk aanwezig: 325 mutaties per uur van de 
stortingen, uitbetalingen en overboekingen, 125 van de banken; 
bij de controles geldt de norm: 70 per minuut. Deze normen zijn 
vrij hoog. Het betreft een opgelegd werktempo: de genoemde 
aantallen moeten gemiddeld gehaald worden ook al betekent het 
dat er de laatste uren van de dag geen werk meer is. Het is 
onduidelijk voor de medewerksters waarom niet wat rustiger aan 
gewerkt mag worden als te voorzien is dat het werk makkelijk 
klaar komt die dag. 

Materiaal 
Er is sprake van ’piek’-aanbod, bijvoorbeeld als voor een vakantie 
periode iedereen geld opneemt. Soms zijn de mutaties niet te 
lezen op het briefje omdat er stempels doorheen staan of on- 
duidelijk geschreven is. 

Middelen 
Er komen nu weinig storingen meer voor, noch in de apparatuur 
noch in de software. Het enige gebruikersprobleem met de soft- 
ware dat men ervaart is dat na afsluiten voor een pauze de hele 
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openingsprocedure herhaald moet worden als men weer verder 
gaat. 

Resultaat 
Controle op de uitvoering is maar beperkt mogelijk. Foute aansla- 
gen kunnen bij de verwerking niet gezien worden. Controle op 
aantallen van het geheel gebeurt op een andere afdeling. Er is 
wel persoonscontrole op het aantal aanslagen. 

Omgeving 
Er zijn problemen met de stoelen en de tafels: deze zijn niet 
goed op elkaar in te stellen, daar ondervinden de datatypistes 
hinder van bij het werk. 

Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, de functie is geen vol- 
ledige functie. 
Uitvoerende taken nemen 95% van de tijd in beslag. Er zijn 
nauwelijks voorbereidende of ondersteunende taken. Het kenmerk 
taaksamenstelling draagt niet bij aan leer- en ontwikkelingsmoge- 
lijkheden. Het invoerwerk biedt in het geheel geen inzicht in wat 
de verdere bewerkingen op de afdelingen van het bankkantoor 
zullen zijn. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
Men kan bij problemen naar de chef of een collega stappen, maar 
dat komt niet veel voor. Er is geen werkoverleg. De problemen 
die gesignaleerd zijn, hebben vooral betrekking op de normstell- 
ing, op de controle door een andere afdeling en op de omgeving. 
Daaruit blijkt dat werkoverleg wel nodig is. Er zijn als gevolg 
van het ontbreken van organiserende taken duidelijke risico’s 
voor psychische overbelasting en geen mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van sociaal-organisatorische vaardigheden. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Nee, onvol- 
doende. 
De cyclustijd bedraagt ± 12 respectievelijk 30 seconden. 
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Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
Alle taken zijn routinematig uit te voeren zodat daarmee geen 
enkele vaardigheid of kennis kan worden opgebouwd. De moeilijk- 
heidsgraad van de taken draagt niet bij aan de leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Nee, onvoldoende. 
De voorraad batches die verwerkt moeten worden kan weliswaar 
beschouwd worden als een buffer. Deze stelt de typiste in staat 
op het moment dat ze daar behoefte aan heeft een praatje te 
maken en op te staan. Maar er is sprake van een opgelegd 
werktempo, als gevolg van de norm die per uur gesteld wordt. Er 
is geen autonomie ten aanzien van methode of volgorde. Gezien 
de hoge normen en de voorkomende onduidelijkheid van het 
materiaal is het ontbreken van autonomie ten aanzien van het 
tempo een risico voor stress. Het ontbreken van autonomie ten 
aanzien van de methode maakt dat er ook mogelijkheden zijn om 
ten aanzien van de werkwijze en indeling van het werk iets te 
leren. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Ja, voldoende. 
Functioneel contact met de chef of collega’s is beperkt mogelijk. 
Maar ondersteuningsmogelijkheden zijn aanwezig: bij onduidelijk- 
heden of problemen kan men een collega om hulp vragen; men 
helpt elkaar bij het afmaken van een produktstroom. Mogelijkhe- 
den voor sociaal-contact tijdens het werk zijn er wel. Zo wordt 
er wel een beroep gedaan op sociaal-communicatieve vaardighe- 
den. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Nee, onvoldoende. 
Wat betreft de taakuitoefening is de terugkoppeling van infor- 
matie over het resultaat beperkt. Het is onduidelijk waarom niet 
wat langer over de opdrachten gedaan mag worden als het er 
naar uit ziet dat anders de laatste uren niets gedaan kan worden. 
Er is geen informatie gegeven over de routing en de verdere 
bewerking van de ingevoerde gegevens. Er is geen training of 
instructie geweest met betrekking tot de apparatuur de technische 
kant noch de verbindingen met terminals, evenmin heeft men veel 
geleerd over het software systeem en de programmering. 
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Er zijn geruchten over de toekomst van de afdeling: er zouden 
mensen af moeten. Wat het beleid ten aanzien van de afdeling is, 
is onvoldoende bekend. Dit gebrek aan informatievoorziening 
vormt een risico voor psychische overbelasting en draagt niet bij 
aan de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Figuur 8.2 Welzijnsprofiel datatypiste 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

8.3 Welzijnsmaatregelen 

Hieronder worden mogelijke verbeteringsmaatregelen voor de 
hierboven geanalyseerde specifieke functie van datatypiste be- 
schreven. Deze vloeien logisch voort uit de gemaakte analyse, of 
zij zijn geconstrueerd naar analogie van maatregelen die in ver- 
gelijkbare andere praktijksituaties genomen zijn. Waar mogelijk 
wordt verwezen naar deze voorbeelden. 

8.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Normverlaging 
Als de normen per uur worden verlaagd is het opgelegd werktem- 
po niet meer zo’n groot probleem. De behoefte aan autonomie in 
het tempo neemt af ook omdat er dan meer ruimte is om on- 
duidelijk geschreven opdrachten te ontcijferen.. 

■ 

Onvoldoende Beperkt Voldoende 
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Materiaal verbeteren 
De behoefte aan autonomie ten aanzien van het tempo neemt ook 
af als de te verwerken opdrachten geen of minder onduidelijkhe- 
den bevatten. Dit betekent dat de cliënten gevraagd moet worden 
duidelijk te schrijven of de opdrachten in te tikken en aan de 
balies moet verzocht worden geen stempels meer door de op- 
drachten heen te zetten. 

Beter meubilair/instructies over instelling 
De problemen met de zithouding kunnen eenvoudig opgelost 
worden door of wel beter instelbaar meubilair aan te schaffen 
ofwel - als het meubilair goed instelbaar is - instructie te geven 
over de juiste instelling ervan. 

Software-aanpassing 
Bij een korte pauze of zelfs als de datatypiste van haar plaats 
loopt moet het programma gesloten worden, omdat anders iedere 
voorbijganger iets kan intikken. Het sluiten gaat wel snel, maar 
het dan weer opstarten vergt een hele reeks handelingen. In het 
programma zou een ’pauze blokkade’ moeten worden opgenomen. 

Verbeteringsmaatregelen 

Er zijn in de beschreven arbeidssituatie geen mogelijkheden voor 
taakroulatie of taakverbreding; op de afdeling Invoervoorbereiding 
worden twee uitvoerende taken verricht en die komen beide voor 
in de functie van de datatypiste. 

Taakverrijking 
De functie kan uitgebreid worden met voorbereidende en onder- 
steunende taken. De taken die nu door de eerste medewerker 
worden verricht: het halen, sorteren enz. van het materiaal 
kunnen tenminste bij toerbeurt door de datatypistes worden 
gedaan. Daarvoor zouden zij zelf in werkoverleg een rooster 
kunnen opstellen. 
Een uitbreiding met ondersteunende taken is ook mogelijk, met 
name het onderhoud van de apparatuur, het doen van kleine 
reparaties en het oplossen van software problemen. De datatypiste 
kan daarbij de bevoegdheid krijgen contact met de ondersteu- 
nende diensten op de nemen om in overleg met een deskundige 
naar de oorzaak van de problemen te zoeken. Deze maatregel 
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vergt een veel uitgebreidere scholing en instructie ten aanzien 
van apparatuur en software dan de medewerksters nu gehad 
hebben, als begeleidende maatregel. Voorts zouden de datatypistes 
een taak kunnen vervullen bij het inwerken van collega’s. 
Taakverrijking in deze vorm, maakt dat de functie op de aspecten 
volledigheid en organiserende taken verbetert tot beperkt vol- 
doende. De toegevoegde taken nemen nog steeds een beperkt deel 
van de werktijd in beslag. De functie wordt nog steeds geken- 
merkt door hoofdzakelijk uitvoerende arbeid van een lage moei- 
lijkheidsgraad. 
De autonomie ten aanzien van methode en volgorde wordt er iets 
groter door, autonomie wordt eveneens beperkt voldoende. 
Risico’s voor psychische belasting worden minder maar zijn er 
nog wel, vooral door het opgelegd werktempo. De leer- en ont- 
wikkelingsmogelijkheden nemen ook iets toe. 

Telefoonbedrijf Verenigde Staten1 

Voorbeelden kan men in de praktijk wel aantreffen, maar zelden 
is van een taakverrijking met zowel voorbereidende en ondersteu- 
nende als organiserende taken sprake. Zoals uit het onderstaande 
voorbeeld blijkt, zijn mogelijke maatregelen zeer afhankelijk van 
het soort produkt of de dienst die geleverd wordt. Het volgende 
wordt in de literatuur beschreven. Het werd door de auteur- 
naar analogie van maatregelen die in de industrie wel worden 
genomen - de introductie van een ’doksysteem' genoemd. Het 
betreft een administratieve afdeling bij een Amerikaanse telefoon- 
maatschappi j. 
De samenstelling van de telefoongids in een district van AT&T 
vroeg veertien handelingen bij het invoeren van een nieuwe 
abonnee in de gids. De melding ging daarbij van hand tot hand. 
Men besloot over te gaan op een doksysteem waarbij iedere 
medewerker de verantwoording krijgt voor een bepaald aantal 
beginletters in de gids en daarvoor zelf alle benodigde handelin- 
gen moest doen. Men ziet nu dat deel van de telefoongids als 
'zijn' of ’haar’ eigendom. De verantwoordelijke werknemer neemt 
nu ook zelf contact op met de drukker, de abonnee en de buiten- 
dienst. Hij of zij heeft een eigen produkt gekregen. 

Werkoverleg 
Het invoeren van werkoverleg heeft alleen zin als ook een vorm 
van taakverrijking plaatsvindt zodanig dat de onderlinge afhanke- 
lijkheid groter wordt dan zij nu is. In de huidige situatie bij de 
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afdeling Invoervoorbereiding van de bank is er immers weinig te 
bespreken omdat men niet mét elkaar maar naast elkaar werkt. 
Zoals hierboven bleek, maakt uitbreiding met voorbereidende 
taken bij toerbeurt het noodzakelijk om over een rooster te 
overleggen. 

Zendorganisatie Scheveningen2 

Een voorbeeld van zinvol werkoverleg vindt men bij de afdeling 
Verreken administratie van Radio Scheveningen. Hier kan de 
groep datatypistes het werkpakket van een dag zelf verdelen en 
de volgorde bepalen. Er komen organiserende taken bij. Weliswaar 
zijn de normen niet verruimd maar toch ontstaat enige autonomie 
in tempo: men kan een gunstige volgorde vaststellen en elkaar 
ondersteunen. Contacten nemen door het werkoverleg en de 
ondersteuningsmogelijkheden toe. 

Normen en kwaliteitseisen veranderen 
Het opgelegd werktempo komt enerzijds voort uit kwaliteitseisen. 
De bank wil de cliënt een zo snel mogelijke verwerking van zijn 
betalingsopdrachten bieden. Daarnaast zijn er technische oor- 
zaken: een werkstroom op een tape moet helemaal afgemaakt 
worden zodat ’s nachts een computer verwerking mogelijk is. 
Anderzijds speelt in dit specifieke geval ook het streven vast te 
stellen wat een maximaal haalbare norm is om tot een definitieve 
bezettingsgraad te kunnen besluiten een rol. 
Voor het vergroten van de autonomie ten aanzien van het tempo 
zijn dus het verlagen van de kwaliteitsnorm met betrekking tot 
de doorlooptijd nodig zijn. Een technische oplossing zou gevonden 
moeten worden voor het moeten afmaken van een werkstroom. 
Er zou een andere manier gevonden moeten worden om de bezet- 
tingsgraad vast te stellen. 
Deze voorzieningen zouden het mogelijk maken een norm met 
betrekking tot een dagproduktie te stellen voor de hele groep. 

Verbetering informatievoorziening 

De eigenlijke kwaliteitscontrole op aantallen en volledigheid van 
de Invoervoorbereiding geschiedt op een andere afdeling. Een 
verbetering van de terugkoppeling van het resultaat vergt dus een 
verandering van de routing van de informatie Controle op het 
intikken van onjuiste bedragen of codes is in de huidige situatie 
helemaal niet mogelijk. Een mogelijkheid voor controle ontstaat 
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als alle gegevens twee keer door verschillende mensen worden 
ingevoerd zodat bij afwijkingen door de betrokkenen zelf naar de 
foute invoer gezocht kan worden. In veel andere bedrijfssituaties 
is dat een gebruikelijke procedure. 
De informatie over het hele bewerkingstraject waar invoervoor- 
bereiding een stap in is zou bij het inwerken gegeven moeten 
worden en daarna steeds geactualiseerd. 
Weliswaar worden veel mededelingen met betrekking tot arbeids- 
voorwaarden en personeelsbeleid verspreid, maar de medewerksters 
van de afdeling invoervoorbereiding tasten in het duister over de 
toekomstige bezetting van de afdeling en over wat de mogelijk- 
heden zijn als er mensen af moeten. Een duidelijke informatie- 
voorziening over het beleid zou veel onzekerheid wegnemen. 

Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroepen 
Echte verbeteringen van het welzijnsprofiel van de beschreven 
functie vergen al gauw een doorbreking van de produktieorganisa- 
tie. Immers op de afdeling zelf zijn maar weinig verschillende 
taken. De afdeling is gevormd rond een bewerking: het invoeren 
van gegevens, er is slechts een samenhang met betrekking tot die 
bewerking. Het invoeren is niet een complexe bewerking waarvoor 
veel specifieke deskundigheid vereist is, ware dat wel het geval 
dan zou de samenhang aan de ontwikkeling van een specifieke 
deskundigheid ontleend kunnen worden. Er is met andere woorden 
geen mogelijkheid binnen de huidige produktieorganisatie aan de 
groep op de afdeling een hele taak toe te kennen. 
De vorming van taakgroepen in de beschreven arbeidssituatie 
vergt een verandering van de produktieorganisatie in de bank. 
Daarbij zou het invoerwerk een van de voorbereidende taken zijn 
bij voor de specifieke administratieve bewerkingen, die voor een 
samenhangend deel van de instroom nodig zijn. Als de instroom 
van opdrachten van cliënten uitloopt in verschillende spaarvormen 
en daarna in cliëntgroepen (A t/m D, enz.) kunnen rond die 
cliëntgroepen taakgroepen gevormd worden. Binnen deze taak- 
groepen worden door alle medewerkers binnengekomen mutaties 
ingevoerd en vervolgens administratief verwerkt. 
Dit is in het beschreven geval een zeer ingrijpende maatregel. 
Niet alleen de produktieorganisatie maar ook de zeer complexe 
besturings- en informatiestructuur moet gewijzigd worden evenals 
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alle programma’s voor informatieverwerking en alle aansluitingen 
op computerbestanden. 
Een andere oplossing voor het data-entry werk dient zich aan 
met de introductie van netwerken. Het invoeren van de gegevens 
zou via een terminal direct bij het contact met de klant kunnen 
gebeuren. Het data-entry werk wordt dan een van de taken van 
een balie- of loketmedewerker. 
In de praktijk wordt in verschillende administratieve organisaties 
al min of meer in de beschreven produktgewijze organisatiestruc- 
tuur gewerkt. Bij verzekeringsmaatschappijen werden in het 
recente verleden bijvoorbeeld ’contractbeheer’-groepen gevormd. 
Een probleem bleek daarbij wel eens te zijn dat in een groep 
administratieve en professionele informatieverwerking verenigd 
werden terwijl daarvoor verschillende kwalificatieniveaus vereist 
zijn. 
We geven hier enkele in de literatuur beschreven voorbeelden. 

Inkoopadministratie autofabriek Engeland* 
Aanleiding voor de reorganisatie van Rolls Royce Derby in 1976 
was de introductie van een nieuw computersysteem dat de gren- 
zen tussen de verschillende subafdelingen deed vervagen. In 
overleg met de medewerkers van de afdeling werd door de ex- 
terne deskundige een nieuwe arbeids- en produktieorganisatie 
ontworpen. Het werd een combinatie van autonome (klantgerichte) 
groepen, enkele specialistische groepen voor het professionele 
werk en groepen met routinewerk voor oudere werknemers die de 
autonome groepen niet meer zagen zitten. Binnen de autonome 
groep worden alle handelingen met betrekking tot een klantgroep 
verricht. De oorspronkelijke ’data preparation group’ waarin men 
slechts dat-entry deed, kreeg in de nieuwe situatie ook de BTW- 
controle, rekening controle en het maken van microfilms als taak, 
autonoom uit te voeren. De resultaten waren positief zowel voor 
de kwaliteit van de arbeid als voor de efficiency. 

Orderadministratie snoepgoed fabriek Engeland* 
De afdeling Orderadministatie van Trebor Sharps Ltd. Woodford 
had in hoofdzaak als taak alle per post binnenkomende orders te 
registreren en in de computer in te voeren, de post moest ges- 
tempeld en gesorteerd worden. Het werk werd hoofdzakelijk 
bewerkingsgericht gedaan. Voor de ponstypistes werd gerekend op 
10.000 ponsoperaties per uur bij een minimum van 6 uur. Klachten 
over het werk en over de resultaten (foute bestellingen) waren 
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aanleiding voor een reorganisatie. Er werden groepen ingesteld 
die elk een aantal vaste verkoopdepots bediende (produktgericht). 
De groep was nu verantwoordelijk voor alle administratieve 
handelingen voor de orders van deze depots. De groepen deden 
zelf hun planning en werkverdeling. 
Overige maatregelen 

Eliminerende maatregelen 
- Automatiseren 
In de inleiding is naar voren gebracht dat de invoering van 
netwerken in grote instellingen met verschillende vestigingen 
direct van invloed is op de omvang van het data-entry werk. 
Automatisering elimineert zodoende een deel van het gegevensin- 
voerwerk met de welzijnsproblemen ervan. Dat wordt het evenmin 
als het gegevensinvoerwerk in deeltijd wordt verricht en in het 
andere deel van de werktijd een andere functie wordt uitgeoe- 
fend. 

- Deeltijdarbeid 
In de praktijk wordt gegevensinvoerwerk vaak in deeltijd gedaan. 
Het welzijnsprofiel van deze functie wordt er niet beter van. 

Compenserende maatregelen 
- Pauzeregelingen 
In de meeste arbeidssituaties waarin alleen gegevensinvoerwerk 
wordt verricht, zijn pauzemaatregelen getroffen; bijvoorbeeld: om 
de 50 min. 10 min. pauze. Deze maatregel is wel van groot belang 
om eenzijdige fysieke en visuele belasting te voorkomen. Aan 
het welzijnsprofiel verandert er echter niets door. 

- Prettige werkomgeving 
In de praktijk worden nogal eens oplossingen voor welzijnsproble- 
men gezocht in het verbeteren van de arbeidsomgeving (anders 
dan ergonomische verbeteringen die de fysieke belasting reëel 
doen afnemen). Bedoeld wordt het plaatsen van plantenbakken, 
muurdecoraties, een radio enz. en het zorgen voor een goede 
’sfeer’. Ook hiervan gaat geen effect uit op het welzijnsprofiel. 
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9. HANDMATIGE MONTAGEARBEID 

9.1 De werksoort handmatige montagearbeid 

9.1.1 Algemene beschrijving 

De werksoort montagearbeid kan getypeerd worden als ’handma- 
tige arbeid aan de lijn’. Twee aspecten springen uit deze bena- 
ming naar voren. De bewerkingsactiviteiten zijn in geringe mate 
geautomatiseerd [vgl. machinearbeid aan een lijn (hoofdstuk 10) 
en operatorarbeid (hoofdstuk 14)] en de arbeid wordt meestal aan 
een lijn verricht (denk aan de lopende band). 
Wat wordt er nu onder montagearbeid verstaan? 
In het algemeen kunnen er vijf soorten (industriële) bewerkingen 
worden onderscheiden: 
1. het vervormen van materiaal (b.v. persen, buigen) 
2. het toevoegen van materialen (b.v. lassen, lijmen, solderen, 

verven) 
3. het verspanen van het materiaal (b.v. snijden, slijpen, ponsen, 

boren, draaien, frezen, knippen) 
4. het behandelen van de oppervlakte van het materiaal (b.v. 

lakken, spuiten, reinigen, harden) 
5. het samenvoegen van discrete materialen (b.v. monteren, 

assembleren) 
Als we praten over montagearbeid dan doelen we op de laatste 
categorie. In tegenstelling tot de eerste vier categorieën vindt 
deze voornamelijk aan de lijn plaats.1 

Een aan montage verwant begrip is assemblage. Het gaat in feite 
om dezelfde soort bewerkingen. De term assembleren wordt wel 
eens gereserveerd voor het samenvoegen van grotere en zwaarde- 
re onderdelen (denk aan de assemblage van auto’s), terwijl mon- 
tagearbeid eerder associaties met kleine en lichte onderdelen 
oproept (denk aan de montage van elektrische apparatuur). Van- 
wege de overeenkomsten in de aard van de bewerkingen (i.c. het 
samenbrengen van discrete materialen) vatten we onder handmati- 
ge montagearbeid zowel monteren als assembleren samen. 
Uiteraard kan een functie naast montageactiviteiten ook activi- 
teiten uit de andere vier categorieën bezitten. Zo zal het materi- 
aal ook nog wel eens voorbewerkt (gaten boren, solderen etc.) of 
nabewerkt (lakken, reinigen etc.) moeten worden. We spreken van 



137 

montagearbeid indien de montageactiviteiten gezichtsbepalend 
zijn. 
Montagearbeid wordt hoofdzakelijk in de industriële bedrijfssec- 
toren aangetroffen.2 Denk aan de volgende bedrijfsklassen: 

elektrotechnische industrie 
metaalindustrie (veel assemblage) 
transportmiddelenindustrie (veel assemblage) 
kunststoffenindustrie 
kledingindustrie (’naaister’) 
schoenindustrie (’schoenmaker’) 
meubelindustrie (’meubelmaker’) 

Volgens de arbeidskrachtentelling uit 1985 gaat het in totaal om 
een aantal rond 50.000 mensen. 

9.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Montagearbeid moet voorbereid, ondersteund en georganiseerd 
worden. Rond het monteren vinden eventueel ook nog andersoor- 
tige uitvoeringsactiviteiten plaats. Hieronder staat het overzicht 
van alle mogelijke systeemgebonden en organiserende taken. 
Ter verduidelijking: dit overzicht bestrijkt alle mogelijke monta- 
gearbeidsorganisaties. Bij sommige organisaties zal men enkele 
taken niet aantreffen. 
Het vetgedrukte deel verwijst naar de specifieke functie. 

Voorbereidende taken 
materiaal 
. het berekenen van de benodigde hoeveelheid 
. het aanvragen of bestellen 
. het aanvoeren 
. het uitpakken 
. de ingangscontrole of inspectie 
gereedschap en/of hulpmiddelen 
. het bepalen van de benodigde hoeveelheid 
. het verzamelen 
. het inspecteren 
. het vervangen 
machines 
. het inspecteren of controleren 
. het omstellen 
. het instellen 
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. het aanbrengen van hulpmiddelen 
methode 
. het raadplegen van montagevoorschriften 
. het raadplegen van kwaliteitsnormen 
. het raadplegen van tijdsnormen 
. het maken van een bewerkings- of computerplan 
. het controleren van het plan 
volgorde 
. het bepalen van de werkvolgorde 

Uitvoerende taken 
het plaatsen of het positioneren van de onderdelen 
het inlezen van programma’s 
het starten van de machine 
het handmatig bewerken 
monteren (eventueel met gereedschap) 
. vervormen 
. bevestigen (lijmen, lassen, solderen) 
. bewerken van oppervlakken (reinigen, lakken, spuiten) 
. verspanen (slijpen, snijden, ponsen, etc.) 
het controleren van de bewerkingen 
. visueel inspecteren 
. controleren door meten 
. bewaken van proces 
het corrigeren van de bewerkingen 
. opsporen en verhelpen van storingen 
. (bij-)regelen van het proces 
. (bij-)stellen van machines 
. nabewerken 
. herstellen foute Produkten 
het afvoeren van de Produkten 
. opslaan 
. handmatig afvoeren 
. inpakken 

Ondersteunende taken 
kwaliteitscontrole 
uitschakelen van machine 
demonteren van hulpstukken 
kleine reparaties 
grote reparaties 
klein onderhoud machines of gereedschap 
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groot onderhoud machines of gereedschap 
administratie (bijhouden van produktiecijfers of kwaliteitsge- 
gevens) 
schoonmaken, opruimen 
inwerken, begeleiden en opleiden 

Deze drie groepen taken beschrijven wat er gebeurt als het 
produktieproces gewoon (’zoals het hoort’) verloopt. Het is te 
optimistisch om te denken dat zo’n zogenaamde steady-state zich 
vanzelf handhaaft. Er vinden altijd onverwachte gebeurtenissen 
plaats waardoor er geregeld moet worden. Bovendien moet het 
werk verdeeld, afgestemd en gepland worden. Deze taken corres- 
ponderen met het niveau van het handhaven van de steady-state. 
Daarnaast behoort het produktieproces op zijn tijd ook geëvalu- 
eerd en desgewenst verbeterd of vernieuwd te worden. Dit kan 
noodzakelijk zijn indien de markt of de directe omgeving in het 
bedrijf andere wensen of eisen gaat stellen. Het verbeteren heeft 
te maken met het bijstellen van de normen: wat maken we, hoe 
ziet dat er uit en aan welke voorwaarden moet het voldoen? Het 
vernieuwen heeft met de speciale wensen van de markt te maken. 
Voor het gemak nemen we deze twee hier samen. 
Het moge dientengevolge duidelijk zijn dat er nogal wat organise- 
rende taken aan te pas komen om het produktieproces nu en 
(anticiperend) in de toekomst netjes te laten verlopen. In hoever- 
re een specifieke functie hierin is betrokken is sterk de vraag. 
Veel welzijnsrisico’s komen juist voort uit het ontbreken van dit 
soort taken in de functie. 
We vatten de organiserende taken hieronder, met enkele willekeu- 
rige voorbeelden, samen. Sommige taken hebben de vorm van 
functionele contacten, andere komen in het werkoverleg tot uiting 
en weer andere (of dezelfde!) kunnen aan een taakgroep gedele- 
geerd worden. 

Organiserende taken 
het regelen van het montageproces, bijvoorbeeld: 
. de onderdelen zijn van onvoldoende kwaliteit 
. het gereedschap is versleten 
. het materiaal komt niet op tijd 
. de voortgang stokt 
het evalueren, verbeteren en vernieuwen van het montage- 
proces, bijvoorbeeld: 
. produktwijzigingen of -verbeteringen 
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9.2 

9.2.1 

. verbeteringen in het produktieproces: andere volgorde, 
ander gereedschap, andere machine-instelling 

. verbeteringen in de organisatie: andere werkverdeling, 
andere werkplanning, andere werktijden, andere voortgangs- 
controle 

. verbeteringen in de arbeidsomstandigheden 

Een specifieke functie: montagearbeider gasmeters 

Beschrijving 

De functie die we hier beschrijven vormt een enigszins gemodifi- 
ceerde weergave van een montagefunctie in een fabriek voor 
energiemeters.3 In deze fabriek maakt men zowel gas-, water-, 
als elektriciteitsmeters. We concentreren ons hier op de afdeling 
van de gasmeters en binnen deze afdeling op de produktie cq. 
montage van huishoudgasmeters. Dit zijn de meters die de volu- 
me-eenheden gas registreren, zoals die in het huishouden worden 
verbruikt. Er worden een vijftal verschillende varianten gemaakt. 
De meters bestaan uit een binnenwerk met daarin de meetkamer, 
waar de volume-eenheden gas passeren, en het telwerk als 
voornaamste onderdelen. Beide onderdelen worden als gereed 
halffabrikaat aangevoerd. 
In een reeks van montage- en assemblagewerkzaamheden worden 
de meters samengesteld. Achtereenvolgens betreft dat het volgen- 
de: het aanbrengen van pakkingen, het vastschroeven van de 
verdeeldoos op de meterkamer, het polijsten hiervan, het aan- 
brengen van de in- en uitstroomonderdelen en het mechanisme 
voor het overbrengen van volume-eenheden naar het telwerk, het 
inregelen (’justeren’) van de meter, het plaatsen in en het sa- 
menvoegen (’felsen’) van onder- en bovenbak en het uitvoeren 
van een lektest. 

Schematisch afgebeeld in de afdelings-layout ziet dit werk er als 
volgt uit:4 
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Figuur 9.1 Layout gasmetermontage 
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De montageplaatsen aan de rollenbaan verschillen niet sterk qua 
aard en welzijnsrisico’s. Al dit werk is ongeschoold en puur 
uitvoerend. We lichten er, ten behoeve van de beoordeling, de 
functie van één montagemedewerker (M.) uit. 
Repetitief vo’ert M. de volgende activiteiten uit: 

pakken en positioneren van één halffabrikaat en de daarbij 
behorende onderdelen 
monteren met behulp van een machine 
terugleggen op de rollenbaan 
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Schematisch ziet de functiesamenstelling van M. er als volgt uit. 
Ter verduidelijking: de percentages zijn geschat en dienen slechts 
ter illustratie. 

Figuur 9.2 Functiesamenstelling montagearbeider M. 

Organiserende taken 0% 

Voorbereidende taken 0% 

’ 

Uitvoerende taken 100% 

■ positioneren 5% 

- monteren 90% 

• afvoeren 5% 

Ondersteunende taken 0 

Per uur dienen er gemiddeld 45 meters gemonteerd te worden. 
De navolgende activiteiten in het proces vereisen meer (en brede- 
re) kwalificaties: met name het ’justeren’ vereist een geschoolde 
inzet. 

9.2.2 Regelproblemen 

M. heeft nauwelijks regelproblemen. De produktienormen liggen 
weliswaar niet laag, M. heeft echter zoals elke montagewerkpiek 
in deze afdeling de mogelijkheid (binnen grenzen) vooruit te 
werken en het daarna weer rustig aan te doen. 
De werkplekken zijn ergonomisch verantwoord ingericht. 

9.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
M. verricht alleen uitvoerende taken. Dit is funest voor zijn 
vaktechnische leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
M. heeft geen organiserende taken. Dientengevolge kan hij zich 
ook in organisatorisch opzicht niet ontplooien. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Nee, onvol- 
doende. 
De cyclus van de functie zelf is al kortcyclisch: er moeten ge- 
middeld 45 meters per uur gemonteerd worden. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
M. verricht ongeschoold werk. Je hoeft er niet bij na te denken. 
Leermogelijkheden zijn dan snel uitgeput. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Nee, onvoldoende. 
M. kan zijn werktempo in redelijke mate zelf regelen. De rest 
ligt echter vast: hoe hij moet werken (de methode), in welke 
volgorde en waar hij moet werken (de werkplek). Met name het 
ontbreken van autonomie ten aanzien van de methode blokkeert 
de leer- en ontwikkelngsmogelijkheden. Dit geeft de doorslag 
voor het oordeel onvoldoende. 

Bevat de functe voldoende contactmogelijkheden? Nee, onvoldoen- 
de. 
Samenwerking is in deze functie niet nodig. Functioneel overleg 
komt niet of nauwelijks voor. Gewone sociale communicatie is wel 
mogelijk, echter aan grote beperkingen onderhevig: de collega 
links respectievelijk rechts van de rollenbaan zit op behoorlijke 
afstand, de collega voor kijkt men in de rug. Dit belemmert de 
sociale kwalificering van M. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Nee, onvoldoende. 
Voor de uitvoering van het werk zelf is niet veel informatie 
nodig. Die is ook volledig en betrouwbaar. Als er echter op een 
andere variant gasmeter wordt overgeschakeld, dan komt dat 
bericht wel eens vrij laat. Over het afdelings- en ondernemings- 
niveau hoort M. niet eens wat. Dit werkt vervreemdend. M. 
bemoeit zich niet meer met de algemene gang van zaken (denk 
aan het verbeteren en vernieuwen). 
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9.3 

Samengevat ziet het welzijnsprofiel van M. er als volgt uit. 

Figuur 9.3 Welzijnsprofiel montagearbeider M. 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

Deze functie kan niet slechter ’scoren’! De welzijnsproblematiek 
zit primair in het volledig ontbreken van enige leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden. En dit kan vervolgens ook de stressrisico’s 
vergroten. 

■ 
* 
■ 
« 
■ 
■ 
■ 

Onvoldoende Beperkt Voldoende 

Welzijnsmaatregelen 

De welzijnsmaatregelen die wij de arbeids- en bedrijfskundige 
praktijk hebben geïnventariseerd zijn niet allemaal even gemakke- 
lijk op de specifieke functie toe te snijden. Om twee redenen: 
allereerst zijn de uitgangssituaties meestal te verschillend. Elek- 
trische weerstanden zijn nu eenmaal anders dan energiemeters. 
Ten tweede moeten we daarvoor meer over de totale arbeidsorga- 
nisatie in de energiemeterfabriek en moeten we weten hoe het 
bedrijf er ten opzichte van haar klanten en concurrenten voor- 
staat. 
We sommen de maatregelen hier in de bekende volgorde op en 
stippen een concrete bruikbaarheid voor de specifieke functie 
speciaal aan. 
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9.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Verbetering arbeidsomstandigheden 
Het elimineren van een aantal hinderlijke factoren in de omgeving 
van het werk, zoals problemen op het gebied van klimaat, geluid 
en werkplekinrichting, kan voor even een verlichting van de 
welzijnsrisico’s brengen. Voor M. speelt dit geen rol: zijn werk- 
plek is in ergonomische zin goed ontworpen. 

9.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Samenhangende taakroulatie 
Bij de samenhangende taakroulatie gaat het om het wisselen over 
taken die uit dezelfde ’overkoepelende’ werksoort zijn afgeleid 
(zie 9.1.2). Deze taken zijn gebonden aan hetzelfde procesdeel en 
bezitten daardoor automatisch enige samenhang. 
M. kan bijvoorbeeld gaan rouleren met zijn collega’s die de 
andere montage-plaatsen bezetten. Dat vereist nauwelijks extra 
scholing. 
Een verbetering van het welzijnsprofiel kan zijn dat de contact- 
mogelijkheden worden vergroot en dat M. vanwege de ’samenhang’ 
in de taken een beter zicht op en begrip voor het proces krijgt. 

Werkoverleg/kwaliteitskringen 
Zowel bij een kwaliteitskring als bij werkoverleg gaat het om een 
overleg waarin chef en medewerkers structurele problemen uit het 
werk bespreken. 
Beide vormen kunnen als een soort organiserende taak beschouwd 
worden. Een kwaliteitskring bezit echter nauwelijks echte regel- 
mogelijkheden. 

De verschillen tussen beide kunnen als volgt gekarakteriseerd 
worden. 
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Figuur 9.4 Verschillen tussen kwaliteitskring en werkoverleg 

kwaliteitskring 
vnl. kwaliteitsproblemen 
ideeën genereren 
kleinere groepen (6-12) 
alleen lokale deelnemers 
op basis van vrijwilligheid 

werkoverleg 
alle soorten problemen 
meer beslissingsbevoegdheden 
soms groter 
soms ook extern betrokkenen 
meer verplichtingen 

M. kent geen van beide vormen van overleg. Invoering ervan zou 
zijn betrokkenheid bij het montageproces vergroten en zou zijn 
organiserende en sociale kwalificaties kunnen ontwikkelen. 
De merites van het alleen invoeren van werkoverleg of kwali- 
teitskringen zijn echter beperkt. Men kan pas praten en nadenken 
over het werk indien er zich in het werk problemen voordoen 
waarbij anderen (collega’s en/of chefs) betrokken zijn of moeten 
worden. Voor een goed functionerend werkoverleg geldt dus als 
voorwaarde dat er in het werk zelf samengewerkt wordt. 
In de literatuur5 wordt veel aandacht besteed aan de overgang 
van kwaliteitskringen naar taakgroepen. Het concept taakgroep 
vereist echter meestal meer ingrijpende wijzigingen in de produk- 
tieorganisatie en daarop aansluitend de produktietechniek dan (in 
het betreffende artikel) verondersteld wordt (vergelijk de ver- 
nieuwingsmaatregel). 
De beperkte welzijnswinst van deze maatregel is een mogelijke 
verbetering van het profiel qua organiserende taken en qua 
contactmogelijkheden. 

Overlapping 
Handmatige montagearbeid met veel welzijnsrisico’s, zoals M. die 
bijvoorbeeld heeft, vindt altijd plaats aan een lijn waaraan de te 
verrichten arbeid zeer ver opgesplitst is. M. bestrijkt maar een 
heel klein stuk van het totale produktieproces. Lichte verbeterin- 
gen in de welzijnscondities zijn mogelijk door in zo’n sterk 
gefractioneerde arbeidsplaats enige overlap in taakbereik met 
voor- en naliggende arbeidsplaatsen te creëren. 
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Figuur 9.5 Overlapping 
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Normaal gesproken betreft het een beperkte overlap. Bij M. gaat 
dat echter, net als bij veel andere industriële functies, niet zo 
gemakkelijk. De opsplitsing van taken ligt namelijk verankerd in 
de produktietechnische inrichting. Denk aan de materiaalaanvoer 
en de afbakening van de verschillende montagestappen. 
Daar waar overlap wel mogelijk is, is de winst (voor het welzijn) 
gelegen in een meer voldoende autonomie ten aanzien van het 
tempo en vooral in de grotere ondersteuningsmogelijkheden. 

Buffervorming 
Buffers kunnen per montagestation én voor een groep stations 
gecreëerd worden. 
Allereerst de vorming per station: Buffers geven de produktieme- 
dewerker regelmogelijkheden ten aanzien van een cruciaal aspect 
van zijn werk i.c. zijn tempo. Het werk is dan niet meer tempo- 
gebonden, maar zowel ’samendrukbaar’ als ’uittrekbaar’. In feite 
betekent dit dat de aanvoersnelheid van het materiaal tot op 
bepaalde hoogte zelf geregeld kan worden. 
In de literatuur6 worden vier typen van buffers onderscheiden: 
’gewone’ materiaalbuffers, magazijnen, koppelingssystemen en 
blokvorming. M. beschikt reeds over een materiaalbuffer. 

Ten tweede de buffervorming per groep. In feite wordt een lange 
produktielijn dan opgesplitst in een serie kortere lijnstukken. Met 
behulp van een zgn. cohesie-analyse7 kunnen de beste grenzen 
tussen deze delen bepaald worden. Voor zo’n splitsing geldt dat 
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de samenhang binnen de procesdelen groter dient te zijn dan de 
de samenhang tussen de procesdelen. De procesdelen zullen dan 
meestal een produktdeel- of modulekarakter dragen. 
Opgemerkt dient te worden dat dit direct segmenteren van een 
lijn vaak niet zo verstandig of zelfs onmogelijk is. Het is aan te 
raden allereerst parallelliseringsmogelijkheden te bestuderen. Dit 
geldt zeker als de lijn sowieso weinig bewerkingsstappen bevat. 
Binnen het procesdeel ontstaan de volgende mogelijkheden om het 
welzijnsprofiel op te krikken. 

Taken kunnen breder gemaakt worden middels een grotere 
overlap of middels het meereizen van de medewerker met het 
’Produkt in wording’. 
Vanwege het zelfstandige karakter van het segment kunnen 
voorbereidende taken (bv. materiaalaanvoer, -controle, werk- 
volgorde, etc.), ondersteunende taken (kwaliteitscontrole, 
administratie, opleiding, etc.) en organiserende taken (werk- 
overleg met verschillende onderwerpen: planning en verdeling 
van het werk, personeelsbezettingen) gedelegeerd worden. 
De moeilijkheidsgraad neemt als gevolg van deze taken ook 
toe. 
De autonomie neemt toe maar blijft beperkt vanwege de nog 
steeds aanwezige lijnbinding. 
De contactmogelijkheden nemen toe door de sterkere groeps- 
binding. 

Nogmaals: de lijn wordt niet afgebroken. Dit beperkt de verbete- 
ringsopties aanzienlijk. De vrijheid en speelruimte om werk te 
verdelen en te plannen is beknot. Toch zien sommigen mogelijk- 
heden om binnen deze procesdelen overgangsvormen naar groeps- 
structuren te installeren, zogenaamde ’pseudo-autonome groe- 
pen’8. 
In de afdeling waar M. werkt is een afbakening tussen het polijs- 
ten en het justeren niet ondenkbaar. Het is echter moeilijk te 
zeggen of dit te realiseren is en bovendien zijn er zeer waar- 
schijnlijk betere voorstellen mogelijk. 

Taakverbreding 
Taakverbreding leidt automatisch tot cyclustijdverlenging en 
omwille van de handhaving van de produktie-snelheid ook tot een 
beperkte (!) vorm van parallellisering. Het verbreden van het 
takenpakket kan niet zonder aan de techniek te sleutelen. In de 
technische inrichting i.c. de materiaalaanvoer en -bewerking ligt 
de arbeidssplitsing opgesloten. Daar waar geen sprake is van een 
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compacte technische outillage met een complex transportsysteem 
kan de arbeidsdeling gemakkelijker gecorrigeerd worden. 
In de ontwerpliteratuur9 worden de drie volgende typen parallelli- 
sering onderscheiden. Afhankelijk van de uitgangssituatie kan het 
ene of het andere principe toegepast worden. 

Zijstroomprincipe 
Hierbij wordt het materiaal van de hoofdstroom af getakt naar 
meerdere zijstromen. 

Figuur 9.6 Het zijstroomprincipe 

i 
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Omloopprincipe 
Hierbij wordt het onderdeel of werkstuk op een zijstroom gezet 
die in een omloop afgemonteerd of geassembleerd wordt. 

Figuur 9.7 Het omloopprincipe 

E 

Zie voor een toepassing van het omloopprincipe in de praktijk 
het assemblagedoksysteem van Saab Scania in Zweden10. 
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Parallelschakeling 
Dit principe vormt een verdere uitwerking van het zijstroom- of 
omloop principe. De zijtakken opereren nu geheel onafhankelijk 
van elkaar. 

Figuur 9.8 De parallelschakeling 
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De formele term voor een parallelle tak met slechts één station 
is een doksysteem. Individuele bezitting is uit contact-overwegin- 
gen niet aanbevelenswaardig. Er kunnen echter ook vormen van 
colonne-arbeid ontstaan waarbij meerdere produktiemedewerkers 
gelijktijdig, al dan niet afhankelijk van elkaar, aan hetzelfde 
Produkt werken. 

De figuren hiervoor geven reeds duidelijk aan dat dit soort 
maatregelen ter verbreding van het takenpakket van de montage- 
arbeider met ingrijpende veranderingen in de produktietechniek 
gepaard gaan. Ze kunnen in de praktijk dan ook niet zo gemak- 
kelijk gerealiseerd worden. 
Behalve taakverbreding zullen de gecreëerde arbeidsplaatsen bij 
een communicatie-gunstige opstelling ook beter scoren qua con- 
tactmogelijkheden. Taakverbreding kan ook leiden tot enige 
vergroting van de interne regelcapaciteit ofwel autonomie. 

Over een mogelijke toepasbaarheid van dit type maatregel voor 
M. kunnen op het eerste gezicht geen harde uitspraken worden 
gedaan. 

Taakverrijking 
Aan de kale montagearbeid kunnen andersoortige en vaak moeilij- 
kere taken toegevoegd worden. Deze taken kunnen van ondersteu- 
nende aard zijn bijvoorbeeld kwaliteits- of kwantiteitsbeheersing. 
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9.3.3 

gereedschaps- of machineonderhoud, scholing. Of ze kunnen van 
voorbereidende aard zijn, bijvoorbeeld materiaalaanvoer, werk- 
volgorde etc. Voor het inventariseren van mogelijk te integreren 
taken kan de functiesamenstellingslijst geraadpleegd worden. 
In de meeste gevallen wordt niet zozeer de produktietechniek 
alswel de produktieorganisatie gewijzigd: wijzigingen met betrek- 
king tot de afstemming tussen voorbereidende, uitvoerende en 
ondersteunende procesdelen. 
Een conditio sine qua non voor taakverrijking is een voldoende 
brede taak. Het alleen verrijken van ernstig gesplitste montagear- 
beid is absoluut onmogelijk! Een eerste stap vormt dan het ver- 
breden van taken zodat men weet waarvoor men eventueel moet 
voorbereiden of ondersteunen. 
Bij M. kan er concreet aan het integreren van kwaliteitscontrole 
en ijkwerkzaamheden in de functie gedacht worden. 

Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroepen 
Deze arbeidsvorm vorm binnen de socio-technische ontwerptheo- 
rieën een elementaire bouwsteen. Het begrip wordt ook wel 
getypeerd als semi-autonome groep11. 
De belangrijkste kenmerken van een ’taakgroep’ zijn: 
1) het werk bestrijkt een afgerond procesdeel 
2) de groep neemt zelf de planning en verdeling van het werk 

voor haar rekening, met name de detailplanning op korte 
termijn 

3) de groep regelt zelf de personeelsbezetting: wie wordt waar 
en wanneer ingezet? 

4) de groep draagt de verantwoordelijkheid voor het afgeleverde 
werk; de controle vindt aan de grenzen plaats 

Voor de constructie van taakgroepen is een stroomsgewijze 
produktieorganisatie een eerste vereiste: de lijnstructuur zal 
gereorganiseerd moeten worden. De volgende ontwerpregels zijn 
daarvoor te geven:12 

1. op macroniveau parallelliseren van de orderstromen 
2. op mesoniveau segmenteren van de orderstroom 
3. op microniveau semi-autonomiseren van het segment 
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Figuur 9.9 Parallelliseren en segmenteren 

Parallelliseren - opdelen in afzonderlijke produkliestromen 

V V v 
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Bewerkingsafloop 

Segmenteren - opdelen in trajecten 

Ad 1 
Het parallelliseren kan als volgt gebeuren: 

volgens volledig identieke lijnen 
volgens verschillende marktsegmenten 
(ordening naar klantfamilies) 
volgens verschillende produktvarianten 
(ordening naar produktfamilies) 

Ad 2 
Voor het bepalen van de segmenten dient de samenhang tussen de 
fabricagestappen geanalyseerd te worden; afhankelijk van het 
soort lijnstructuur zijn daar verschillende technieken voor be- 
schikbaar.13 Belangrijk zijn in ieder geval de ’volgorde-relaties’ 
(de start van een bewerking is afhankelijk van het einde van de 
voorafgaande bewerking) en de ’kwaliteitsrelaties’ (de wijze van 
uitvoering van de ene activiteit wordt bepaald door een andere 
activiteit). Behalve deze twee moet er ook op de volgende aspec- 
ten gelet worden: 

de technisch-economische relaties: de groot- c.q. kleinschalig- 
heid van de technologie 
de geografische relaties: de arbeidsplaatsen moeten niet te 
ver uit elkaar komen te liggen 
de kwalificatorische relaties; de arbeidsplaatsen moeten qua 
kwalificatievereisten niet te veel maar ook niet te weinig 
verschillen 
de arbeidsdimensionele relaties: het aantal arbeidsplaatsen 
dient uit groepsdynamisch oogpunt niet te groot en niet te 
klein te zijn; groottes tussen 7 en 12 personen worden opti- 
maal genoemd. 
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Ad 3 
In de segmenten kunnen de ’hele taakgroepen’ geformeerd wor- 
den. De groepsleden kunnen ’multi skill’ opgeleid worden. Binnen 
de grenzen zijn vele regelactiviteiten gedelegeerd. Een groeps- 
layout kan worden geconstrueerd waarbij met de communicatie- 
wensen rekening is gehouden. 
Onderstaande figuur geeft weer hoe in het herontwerp van een 
weerstandsfabriek met de geografische samenhang rekening is 
gehouden.14 

Figuur 9.10 Groepslayout weerstandfabriek 
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1,2,3,4 en 5 - bewerlunçsmachines 

6 - centraal aan- en afvoerount 

7 - tussen opslag 
8 - zithoek 

De produktietechniek zal in deze stroomsgewijze organisatie 
aangepast moeten worden. Dat kan betrekking hebben op: 

een meer flexibele bewerkingstechniek 
een flexibel transportsysteem (b.v. Automated Guided Vehi- 
cles) 
een aangepast logistiek besturingssysteem (aansturing op 
verbruik in plaats van planning) 

De merites van het concept ’taakgroep’ zijn uit welzijnsoogpunt 
meervoudig: 

de volledigheid wordt groter: immers groepsleden kunnen 
veelzijdig opgeleid worden en voorbereidende en ondersteu- 
nende procesdelen kunnen in de taakgroep ondergebracht 
worden 
organiserende taken worden een integraal onderdeel van het 
takenpakket: er moet regelmatig (lokaal tussen groepsleden en 
interlokaal tussen groepen) overleg worden gepleegd 
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de moeilijkheidsgraad is evenwichtiger: gemakkelijke taken 
kunnen met moeilijke taken afgewisseld worden 
de autonomie neemt toe: er zal binnen de taakgroep meer 
zelf geregeld moeten worden; grofplanningen worden in detail 
aangepast 
contacten nemen ten gevolge van de wederzijdse samenwer- 
king automatisch toe 
de informatie moet voor een goed overzicht over het proces- 
verloop ’on line’ bruikbaar zijn. Informatiesystemen zijn 
interactief met aangrenzende procesdelen. 

Over hoe zo’n vernieuwingsmaatregel bij M. uitpakt is niets met 
zekerheid te zeggen. Parallelliseringsmogelijkheden volgens de 
(vijf) verschillende gasmetervarianten zouden uitgezocht moeten 
worden. En vervolgens moeten de segmenten afgebakend worden. 
Deze herontwerpstrategie is vooral een lange en onzekere, qua 
uitkomst, onderneming. 

Overige maatregelen 

Pauzeregeling 
Pauzes kunnen de staccato-regelmaat van kortcyclische montage- 
arbeid doorbreken. Ze kunnen het herstel van de werkbelasting 
helpen bevorderen en bovendien extra mogelijkheden voor sociaal 
contact bieden. Het welzijnsprofiel wordt hierdoor niet verbeterd: 
de arbeidsdeling blijft immers intact. 

Parttime-/deeltijdconstructies 
Deze eliminerende maatregel spreekt voor zich. Het welzijnspro- 
fiel verbetert, uiteraard, niet. 

Mechanisering/automatisering 
Mechanisering betekent dat de handmatige arbeid vervangen wordt 
door arbeid aan de machine. Er ontstaat een ander type arbeid 
met een eigen typische welzijnsproblematiek. Zie daarvoor de 
werksoort ’machine-arbeid aan de lijn’ (hoofdstuk 10). 
Automatisering betekent dat de handmatige arbeid vervangen 
wordt door bewakingsarbeid. Er ontstaat eveneens een ander type 
arbeid met een eigen typische welzijnsproblematiek. Zie daarvoor 
de werksoort ’operatorarbeid’ (hoofdstuk 14). 
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Soms kan het, met name uit welzijnsoogpunt, verstandig zijn 
arbeidsplaatsen geheel of gedeeltelijk ’weg te mechaniseren’ of 
automatiseren. Dit zal met name voor geïsoleerde werkplekken 
gelden. Daarmee zou de laag waardige arbeidsplaats ofwel geheel 
verdwijnen (begeleidende maatregelen in termen van werkzeker- 
heid zullen dan moeten worden getroffen) of de functie verandert 
in een functie op een hoger technisch niveau. De functie kan dan 
in de sfeer van voorbereidend (ombouwen van lijn, instellen van 
machines), regelend (kwaliteitscontrole) of ontwikkelingswerk 
terechtkomen. Er zullen dan wel begeleidende maatregelen op het 
gebied van scholing moeten worden getroffen. 

Niet-samenhangende taakroulatie 
Speciaal bij roulatie over niet-samenhangende taken geldt dat ’nul 
plus nul is nul.’ Er ontstaat weliswaar enige differentiatie in het 
takenpakket, ervaringen wijzen echter uit dat met name degenen 
met de minst aangename taken het wisselen over taken niet 
prettig vinden. In het algemeen is roulatie over ongelijkwaardige 
taken niet aanbevelenswaardig. Iets meer variatie in sociale 
contacten is mogelijk. De opbrengsten in termen van welzijn bij 
de arbeid zullen minimaal zijn en bovendien snel wegebben. 

Noten bij hoofdstuk 9 

1. In ’t Veld 1981, p. 146 e.v. voor een beschrijving van de 
functionele structuur als tegenhanger van de lijnstructuur 

2. De term monteren c.q. assembleren is zo wijdverbreid dat 
men ook in andere sectoren van het bedrijfsleven over mon- 
teren of assembleren kan spreken. Zo kunnen bijvoorbeeld 
salades en andere etenswaren ook ’geassembleerd’ worden. Zie 
daarvoor hoofdstuk 18 ’keukenwerk’. 

3. Ontleend aan Brouwers et al 1987 
4. Deze schets is een modificatie van de werkelijkheid 
5. Zie bijvoorbeeld Lawler III, Mohrman 1985 
6. Maier 1983, p. 141 t/m 147 
7. Deze techniek komt aan bod in een oudere variant, i.c. de 

TIED-analyse, in Groep Sociotechniek 1986. De aangepaste 
versies worden besproken in Van Amelsvoort & Verschuur 
1989 
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8. Zie voor de bespreking en de implementatie van dit ver- 
schijnsel Van Eijnatten et al 1986 

9. Maier 1983, p. 147 t/m 149 
10. De Sitter 1982, p. 24 t/m 26 
11. Een groep zou autonoom zijn indien alle voorbereidende en 

ondersteunende functies door de groep zelf verzorgd zouden 
worden. In enigszins grootschalige produktieprocessen is dat 
vanuit efficiency- en effectiviteitsoverwegingen onmogelijk. 
Kennis is gespecialiseerd en wacht- en looptijden mogen niet 
onbeperkt toenemen. 

12. Zie uitvoerig Groep Sociotechniek et al 1986 
13. Zie Van Amelsvoort & Verschuur 1989 
14. Zie voor verdere uitvoerige beschrijving van deze case: Groep 

Sociotechniek 1986, p. 157 t/m 160 
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10. 

10.1 

10.1.1 

MACHINE ARBEID AAN EEN LIJN 

De werksoort machinearbeid aan een lijn 

Machinearbeid aan een lijn is arbeid aan een gedeeltelijk of 
geheel geautomatiseerde produktielijn. De bewerkingen op het 
materiaal worden door machines uitgevoerd (vgl. Hoofdstuk 9 
"Handmatige montagearbeid"). De arbeid aan de lijn houdt het 
bedienen en bewaken van die machines in. 
Machinearbeid aan een lijn is wat anders dan machinebediening. 
In het eerste geval gebeurt het vullen en leeg halen van de 
machines automatisch (met uitzondering van het vullen en leegha- 
len aan het begin en eind van de lijn). In het tweede geval 
worden de individuele machines gevuld, gestart, gestuurd en leeg 
gehaald. 

Algemene beschrijving 

Een produktielijn bestaat uit een transportband of een mechanis- 
me voor het transport van het arbeidsvoorwerp en uit een aantal 
door het transportsysteem gekoppelde bewerkingsmachines. Deze 
machines kunnen geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. Met 
behulp van deze machines worden de verschillende bewerkingen 
op het arbeidsvoorwerp uitgevoerd. 
Een dergelijke produktielijn wordt ook wel eens een produktie- 
straat genoemd. In schema ziet deze er als volgt uit. 

Figuur 10,1 Produktiestraat in schema 

ABC 

invoer- -uitvoer 

Lijnproduktie komen we in de meest verschillende sectoren van 
de industrie tegen: bij de produktie in de metaalprodukten- 
industrie; bij de produktie van garens (de spin- en spoelmachines 
zijn dan in een lijn opgesteld); in de automobielindustrie en in de 
machinebouw. 
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Het is moeilijk om te schatten hoeveel mensen werken aan pro- 
duktielijnen, omdat dat voor deze werksoort apart niet wordt 
geregistreerd. 

Ten aanzien van het niveau van technische ontwikkelingen kan 
het volgende opgemerkt worden. De toegepaste bewerkingsmachi- 
nes zijn over het algemeen geautomatiseerde machines. Deze 
moeten ingesteld worden en voeren dan zelfstandig de bewerkin- 
gen uit. Een lijn noemen we halfautomatisch wanneer de invoer 
van materiaal en de uitvoer van het produkt handmatig geschie- 
den. 
Bij automatisering maken we een onderscheid tussen starre en 
flexibele automatisering. In het eerste geval ligt de wijze waarop 
de bewerking wordt uitgevoerd mechanisch vast in de constructie 
van een machine. Een verandering van de bewerking vereist het 
bijstellen, opnieuw instellen of zelfs ombouwen van de machine. 
Bij flexibele automatisering ligt de wijze waarop de bewerking 
wordt uitgevoerd vast in een computerprogramma. Een verande- 
ring van de bewerking vereist dus een aanpassing van het compu- 
terprogramma. Omdat deze veranderingen relatief snel zijn aan te 
brengen spreken we hier van flexibele- of vrij programmeerbare 
automatisering. Waar gebruik gemaakt wordt van gecomputeri- 
seerde machines bestaat de mogelijkheid het gehele proces door 
een computer te laten besturen. In dat geval is sprake van een 
flexibel fabricagesysteem. 

Hoe een specifieke functie aan de lijn er uitziet hangt dus af van 
de aard van het produkt en van het niveau van technische ont- 
wikkeling. De Ínhoud van een functie aan een produktielijn wordt 
tenslotte bepaald door de specifieke wijze waarop in de fabriek 
de voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende en organiserende 
taken zijn verdeeld. 

10.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Aan een produktielijn moeten de volgende systeemgebonden 
voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken uitgevoerd 
worden. Daarbij is vetgedrukt wat door de specifieke functie 
bestreken wordt. 
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Voorbereidende taken 
materiaal 
. aanvoeren 
. controleren (ingangscontrole) 
machines 
. ombouwen van de lijn bij verandering van produktsoort 
. instellen 
methode 
. maken van computerprogramma (bij computergestuurde 

machines) 
. testen en corrigeren programma’s (bij computergestuurde 

machines) 
volgorde 
. vaststellen 

Uitvoerende taken 
plaatsen materiaal 
. vullen 
controleren bewerkingen/ procesgang. 
. visuele controle 
. testen 
. meten 
corrigeren 
. regelen door bijstellen 
. verhelpen van storingen 
leeghalen (voorzover dat niet automatisch gaat). 

Ondersteunende taken 
gebruikersonderhoud 
groot onderhoud 
kleine reparaties 
grote reparaties 
eind- of kwaliteitscontrole 
administratie 
. logboek 
. orderbonnen invullen 
inwerken, begeleiden, opleiden van collega’s 

Organiserende taken komen, zoals bij elke arbeidssituatie, voor in 
de vorm van functioneel contact of werkoverleg. Het gaat om 
overleg over onderwerpen die het niveau van de werkplek over- 
stijgen. 
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10.2 Een specifieke functie: machinebediener aan een lijn 

De specifieke functie die in het onderstaande beschreven en 
beoordeeld wordt, is de functie van machinebediener aan de 
produktielijn bij de firma Bus. In deze fabriek worden bussen 
(verpakkingsmateriaal) gemaakt. De produktie is halfgeautomati- 
seerd: het vullen en leeghalen gebeurt met de hand. 
Aan de lijn worden de volgende bewerkingen uitgevoerd. 

Figuur 10.2 Machines, bewerkingen en resultaat produktielijn 

Machine 
schaar 

Bewerking 
1) knippen romp 

Resultaat 
plaatjes voorbedrukt 
blik 

lasautomaat 

lakautomaat 

2) vervormen cilinders 

3) lassen overlangs dichtgelaste 
cilinders (rompen) 

4) lakken lasnaad 

branderbaan 5) drogen lak 

bördel- 
machine 

6) aanbrengen cilinder wordt voorzien 
felsrand van felsranden en evt. 

geneckt; romp is gereed 

felsmachine 7) felsen bodem bus is gereed 

8) verpakken 

De verschillende taken aan de lijn zijn verdeeld over verschillen- 
de stafdiensten (onder andere kwaliteitsdienst en technische 
dienst) en over de functies: 

lijntechnicus; deze heeft vooral besturende en voorbereidende 
taken 
lijnoperator; deze heeft vooral voorbereidende en uitvoerende 
taken 
machinebediener (de specifieke functie); deze heeft vooral 
uitvoerende taken 
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10.2.1 Beschrijving 

De machinebedieners staan aan het begin (invoeren en knippen) 
en aan het einde van de lijn (felsen en af voeren). Hun belang- 
rijkste taken zijn uitvoerend van aard. Zij vullen de knipmachine 
en het magazijn van de felsmachine met van elders aangevoerde 
kappen en bodems. Zij controleren de beide machines en verwij- 
deren de bussen van de lopende band (leeghalen). 
De functiesamenstelling ziet er als volgt uit. 

Figuur 10,3 Functiesamenstelling machinebediener 

Organiserende taken 0% 

t 

Ondersteunende taken 10% 

- werkplek reinigen 

- vaten verwisselen etc. 

Voorbereidende taken 5% 

- helpen bij ombouwen 

Uitvoerende taken 85% 

• vullen 

- controleren 

- leeghalen 

10.2.2 Regelproblemen 

Problemen bij de uitvoering van het werk doen zich voor ten 
aanzien van: 

het materiaal: onregelmatige aanvoer en slechte kwaliteit blik 
komen regelmatig voor. 
de middelen: voor produktcontroles ontbreken voldoende 
kalibers, waardoor met schuifmaten gewerkt moet worden die 
niet aan de kwaliteitseisen voldoen; er is een tekort aan 
schoonmaakmateriaal; bedieningsvoorschriften voor de dis- 
play-systemen van de machines ontbreken, 
de handelingen: eenzijdig karakter ervan en periodiek hoge 
energetische belasting 
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de omgeving (werkplekinrichting): zowel het klimaat als het 
geluidsniveau leveren hinder op; de opstelling is erg krap, 
waardoor te weinig ruimte aanwezig is om materiaal tijdelijk 
op te slaan om zodoende een buffer te vormen; dit vergroot 
het stationgebonden karakter van het werk. 

10.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
De functie bestaat voornamelijk uit uitvoerende taken. Het gevolg 
hiervan is dat de functie weinig afwisseling biedt in lichamelijk 
en vooral geestelijk opzicht. Bovendien zijn door het ontbreken 
van voorbereidende taken de leermogelijkheden beperkt. Dit wordt 
nog versterkt doordat men gebonden is aan een station aan de 
lijn: een overzicht over de gehele produktielijn wordt daardoor 
belemmerd. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
Functionele contacten blijven beperkt tot het krijgen van in- 
structies. Het werkoverleg functioneert niet omdat het onregelma- 
tig en met grote tijdsintervallen plaatsvindt. Het gevolg hiervan 
is dat de eerder vermelde problemen blijven voortbestaan. Boven- 
dien ontbreken zo de mogelijkheden om organisatorische des- 
kundigheden te ontwikkelen. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Beperkt, 
voor verbetering vatbaar. 
Het vullen en leeghalen van de lijn zijn kortcyclische taken, maar 
deze taken beslaan minder dan 50% van de werktijd. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
De functie bevat hoofdzakelijk eenvoudige taken. Cognitief inte- 
ressante voorbereidende en uitvoerende taken worden door ande- 
ren uitgevoerd. Hierdoor worden niet alleen de leer- en ontwik- 
kelingsmogelijkheden beperkt, maar dreigt het werk bovendien een 
monotoon karakter te krijgen. 
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Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Bij het vullen van de machines (c.q. van het magazijn) bestaat 
een beperkte autonomie ten aanzien van het tempo waarin en de 
methode waarmee men dat doet. Hierdoor ontstaat, in storings- 
vrije situaties, de mogelijkheid om de fysieke belasting enigszins 
te reguleren. Omdat het over eenvoudige taken gaat is deze 
autonomie vanuit het gezichtspunt van leermogelijkheden niet zo 
interessant. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Nee, onvol- 
doende. 
De mogelijkheden tot sociale communicatie zijn gering. Er zijn 
geen voorzieningen (buffers bijvoorbeeld) ingebouwd, waardoor de 
operator het arbeidsstation makkelijk kan verlaten. Bovendien 
vormt het geluidsniveau een belemmering voor sociale communi- 
catie. Ook de onderlinge ondersteuningsmogelijkheden zijn gering 
door het werkplekgebonden karakter van de functie. Vooral bij 
produktiepieken en bij storingen kan dit tot problemen leiden. 
Het gebrek aan sociale contacten betekent niet alleen dat nauwe- 
lijks een beroep wordt gedaan op sociale of communicatieve 
vaardigheden, maar ook dat de leermogelijkheden beperkt zijn. 
Leren doet men immers vooral van en met anderen. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Beperkt, voor verbete- 
ring vatbaar. 
Afgezien van de bedieningsvoorschriften voor de displaysystemen 
is de informatie die nodig is voor de uitvoering van het werk 
aanwezig, met dien verstande dat men niet zoveel informatie 
nodig heeft. De informatievoorziening over zaken die de arbeids- 
plaats overstijgen laat te wensen over, onder andere door het 
ontbreken van een platform (het werkoverleg) waarin deze infor- 
matie gegeven en besproken kan worden. 
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Het welzijnsprofiel ziet er als volgt uit: 

Figuur 10.4 Welzijnsprofiel machinebediener 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

info-voorziening 

10.3 Welzijnsmaatregelen 

10.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Voorzieningen tegen hinder van lawaai en klimaat 
Maatregelen die de hinder die werknemers ondervinden van lawaai 
en klimaat wegnemen, zijn heel belangrijk. Zij verbeteren de 
voorwaarden waaronder de operators moeten werken. 

Voorzien in bedieningsvoorschriften 
Het verstrekken van bedieningsvoorschriften is natuurlijk een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goede bediening van de ma- 
chines. Het kan daarenboven storingen voorkomen als gevolg 
waarvan er minder hoge eisen aan de autonomie behoeven te 
worden gesteld. 

Springers 
Om de machinegebondenheid van de operators te doen verminde- 
ren, worden in de praktijk ook weleens extra mensen in de ploeg 
gezet. 

« 
■ 

■ 
Onvoldoende Beperkt Voldoende 
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Aanpassingsmaatregelen zijn zonder meer nodig en nuttig voor 
zover daardoor de hinder die werknemers van de omgeving onder- 
vinden, wordt weggenomen. 
De kans dat weer andere problemen ontstaan blijft aanwezig 
zolang niet tevens een platform wordt gecreëerd waarin de pro- 
blemen regelmatig besproken en opgelost kunnen worden. 

10.3.2 Yerbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie 
Als de werknemers kunnen wisslen over stations waar ander werk 
met meestal dezelfde moeilijkheidsgraad wordt gedaan, is er 
sprake van taakroulatie. Voor de machinebediener betekent dit 
dat het werk afwisselender wordt; er is echter nauwelijks sprake 
van een verbetering van het welzijnsprofiel. Het is vooral van 
belang om eenzijdige lichamelijke belasting te voorkomen. 

Taakverbreding 
Een maatregel die iets meer effect heeft op het welzijnsprofiel is 
het verbreden van de uitvoerende taak van de machinebediener. 
Niet alleen krijgt hij daardoor waarschijnlijk een betere verdeling 
van makkelijke en moeilijke taken in zijn functie, ook kan hij 
zich dan een beter overzicht over het functioneren van de gehele 
lijn krijgen. Naast het kenmerk moeilijkheidsgraad verbeteren de 
kenmerken autonomie en informatie. 

Taakverrijking 
Een volgende stap kan zijn: de medewerkers te laten assisteren 
bij voorbereidende taken als het ombouwen en instellen van de 
lijn en bij ondersteunende taken als kwaliteitscontrole en onder- 
houd of reparatie van de machines. Als de machinebediener ook 
nog de bevoegdheid zou krijgen met medewerkers van de onder- 
houdsdienst contact op te nemen en met hen samen naar de 
oorzaken van storingen te zoeken, heeft hij eveneens een or- 
ganiserende taak (functioneel contact). Deze taakverrijking maakt 
de functie tot een volledige. De organiserende taken zijn nu 
beperkt voldoende te noemen. Er zijn dan aanzienlijk meer moge- 
lijkheden om vaktechnische en organisatorische vaardigheden te 
ontwikkelen. 
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Werkoverleg 
Het is in de beschreven arbeidssituatie mogelijk werkoverleg in te 
voeren. Naast uitvoeringsproblemen kunnen daarin ook problemen 
op het gebied van logistiek (materiaalaanvoer) en arbeidsom- 
standigheden aan de orde komen. 
Bij een overigens ongewijzigde arbeidssituatie zijn er voor de 
medewerkers maar weinig gemeenschappelijke problemen zodat het 
werkoverleg ook weinig in kan houden. Als het invoeren van 
werkoverleg gepaard gaat met taakverbreding of taakverrijking 
wordt de efficiency ervan aanmerkelijk groter. Immers dan be- 
schikken de operators over meer informatie over en meer inzicht 
in het gehele produktieproces. 

Buffers 
Door het aanbrengen van buffers tussen de verschillende machines 
kan de autonomie ten aanzien van het tempo vergroot worden, 
terwijl ook de plaatsgebondenheid van de operators daardoor 
afneemt. 
Het plaatsen van buffers is een produktietechnische verandering 
die soms ingrijpend kan zijn. In de praktijk zijn daarvoor vele 
technische alternatieven voor handen. (Voor een uitvoeriger 
behandeling hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 9.) Elke 
specifieke produktielijn vergt zijn eigen (combinatie van) buffer- 
voorzieningen. 

Verbeteringsmaatregelen zijn betrekkelijk gemakkelijk door te 
voeren. Ze vereisen niet of nauwelijks produktieorganisatorische 
en/of produktietechnische maatregelen. Ook zijn uitgebreide 
opleidingsprogramma’s niet nodig. Een aanpassing van de beloning 
kan wel noodzakelijk zijn. 

10.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroep 
Van een taakgroep is sprake als deze: 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse planning en onderlinge 
verdeling van het werk. 
niet alleen verantwoordelijk is voor het uitvoerende werk aan 
de lijnsituaties, maar ook - zoveel mogelijk - voor de voor- 
bereiding en de ondersteuning daarvan. 
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beschikt over de mogelijkheden om, wanneer zich problemen 
voordoen, zelfstandig contact op te nemen met collega’s van 
binnen en buiten de afdeling. 
regelmatig bijeenkomt voor werkoverleg; werkoverleg is het 
communicatiekanaal van beneden naar boven en van boven 
naar beneden; behandelde onderwerpen hebben betrekking op 
planning en logistiek, produkt- en processpecificaties, materi- 
aal, techniek en arbeidsomgeving etc. 

Als een taakgroep dan beschikt over voldoende en efficiënte 
organiserende taken, wordt er op alle elementen van het wel- 
zijnsprofiel voldoende gescoord. Al naar gelang de uitgangssituatie 
kan de invoering van taakgroepen meer of minder ingrijpende 
wijzigingen noodzakelijk maken in de produktieorganisatie, de 
produktietechniek en de arbeidsorganisatie. 
De produktieorganisatie: de vorming van taakgroepen vereist een 
herschikking van voorbereidende en ondersteunende taken. Dit 
betekent ten eerste dat geïnventariseerd moet worden welke van 
deze taken zinvol naar de taakgroep gedelegeerd kunnen worden. 
En het betekent ten tweede dat de voorbereidende en ondersteu- 
nende diensten dichter bij de uitvoering komen te zitten. Dit kan 
bijvoorbeeld inhouden dat voorbereiding en ondersteuning opge- 
deeld worden naar het gedeelte van de fabricage dat ze voorbe- 
reiden, een aantal van hun taken delegeren aan de taakgroep en 
de rest van hun taken niet op kantoor, maar in de fabriek uit- 
voeren. Het vormen van taakgroepen veronderstelt ook dat het 
gehele produktieproces onderverdeeld kan worden in zinvolle, dat 
wil zeggen met elkaar samenhangende eenheden of segmenten 
(segmentering). Zo kan het nodig zijn om een produktielijn 
zodanig uit te breiden, dat een geheel produkt gemaakt wordt. 
Het kan daaraan voorafgaand ook noodzakelijk zijn om een grote 
en lange lijn, waarop een uiteenlopend aantal verschillende Pro- 
dukten gemaakt wordt, op te delen in zogenaamde parallelle 
lijnen (parallellisering). Deze wijzingen in de produktieorganisatie 
vereisen technische aanpassingen. 
De produktietechniek: wanneer het om een lijn gaat met gecom- 
puteriseerde machines, dan stellen zowel de delegatie van voorbe- 
reidende taken (programmeren en testen/corrigeren ervan na het 
parallelliseren), als het parallelliseren eisen aan de besturings- 
structuur van de machines en de gebruikersvriendelijkheid van de 
software. Het segmenteren vereist soms het aanbrengen van 
buffers. 
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De arbeidsorganisatie: op basis van dergelijke produktieorganisa- 
torische aanpassingen en produktietechnische aanpassingen is het 
mogelijk taakgroepen te vormen die: 

all-round zijn, dat wil zeggen gekwalificeerd zijn voor alle 
voorkomende bewerkingen 
het vakmanschap in stand houden doordat ook voorbereidende 
en ondersteunende taken uitgevoerd worden 
de mogelijkheid bieden voor de ontwikkeling van organisa- 
torische vaardigheden door de aanwezigheid van organiserende 
taken. 

De introductie van taakgroepen vereist begeleidende maatregelen 
op het gebied van scholing en beloning. Taakgroepen kunnen 
gezien de geschetste wijzigingen op produktieorganisatorisch, 
technisch en arbeidsorganisatorisch gebied die verondersteld 
worden alleen op middellange termijn doorgevoerd worden. Aan 
dergelijke projecten kunnen aanzienlijke kosten verbonden zijn. 
Daar staat tegenover dat veel bedrijven uit zowel flexibiliteits- 
en efficiencyoverwegingen als uit arbeidsmarktoverwegingen met 
dergelijke projecten starten. 
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11. 

11.1 

11.1.1 

GEZINSVERZORGING 

De werksoort gezinsverzorging 

In Nederland bestaat een stelsel van voorzieningen, waar 
dienstverlening aan huis het hoofdkenmerk is. De twee belang- 
rijkste zijn de gezinsverzorging en het kruiswerk. Het gaat ons 
hier om de gezinsverzorging. Deze bestaat hieruit, dat vanuit een 
daarvoor toegeruste instelling hulp wordt gegeven aan huishou- 
dens, waar de normale gang van zaken is verstoord door ziekte, 
hulpbehoevendheid of andere oorzaken. De hulp bestaat voorname- 
lijk uit het overnemen van de taken, die bij het huishouden 
behoren. Het overnemen van deze taken gebeurt door 
gezinsverzorgsters of gezinshelpsters. 

Algemene beschrijving 

Bij deze werksoort gaat het ons om de uitvoerenden in de ge- 
zinszorg. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinshelp- 
sters en gezinsverzorgsters, die tezamen meestal als ’uitvoeren- 
den’ worden aangeduid. De gezinsverzorgsters zijn gediplomeerd 
en vormen ongeveer een kwart van alle uitvoerenden. Zij worden 
vooral ingezet bij cliënten waar meer professionele hulp vereist 
is, met name als het gaat om taken in de begeleidende sfeer. 
Vaak vloeien de taken die bij beide functies horen echter in 
elkaar over. 

Er zijn ongeveer 80.000 gezinshelpsters en gezinsverzorgsters, die 
werken bij ruim 230 instellingen voor gezinszorg. De instellingen 
zijn dus relatief groot en hebben meestal tussen de 350 à 450 
uitvoerenden in dienst. Meestal hebben ze als zorggebied een 
bepaalde regio of stadswijk. Ruim de helft van alle instellingen 
voor gezinsverzorging is gecombineerd met instellingen, die 
andere vormen van hulp verlenen. In vier op de vijf gevallen 
betreft het een combinatie met het algemeen maatschappelijk 
werk, in de overige gevallen combinaties met diverse andere 
werksoorten, bijvoorbeeld het kruiswerk. Doorgaans is er wel een 
duidelijke organisatorische scheiding aangebracht tussen de afde- 
ling gezinsverzorging en andere hulpverlening. 
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Er is reden om aan te nemen, dat in de toekomst de behoefte 
aan gezinsverzorging toeneemt. Dit hangt onder meer samen met 
de zogenaamde vergrijzing van de bevolking. 

Verwant werk is dat van de zogenaamde alpha-hulp. Alpha-hulpen 
geven uitsluitend huishoudelijke hulp. Ze staan niet in dienst van 
een instelling voor gezinsverzorging, doch rechtstreeks in dienst 
van de cliënt. Instellingen voor gezinszorg vervullen voor alpha- 
hulp slechts een bemiddelende rol. 
Raakvlakken zijn er ook met het kruiswerk door de wijkverpleeg- 
ster. Deze werksoort is ontstaan vanuit de medisch invalshoek. In 
de praktijk kunnen de uitvoerenden in de gezinszorg en de 
wijkverpleegster elkaar in dezelfde huishoudens tegenkomen. Er is 
een zekere overlap, met name van de wijkverpleging met de meer 
professionele vormen van gezinsverzorging. Dit heeft enerzijds 
geleid tot competentiegeschillen tussen de beide vormen van zorg 
en anderzijds tot de noodzaak van nauwe samenwerking. 
Bij de meeste instellingen werken ongeveer 30 uitvoerenden onder 
één leidinggevende. Deze functionaris op HBO- of MBO niveau 
plant, organiseert en begeleidt de inzet van uitvoerenden. Door- 
gaans wordt ook door deze leidinggevende de intake van de cliënt 
en de indicatiestelling van de benodigde hulp gedaan. Dit wordt 
echter soms ook door aparte functionarissen gedaan. 
Voor de indicatiestelling wordt gebruik gemaakt van een landelijk 
uniform systeem, het z.g. LIER-systeem. Dit bevat een uitgebreide 
opsomming van alle mogelijke taken, die in een hulpvragende 
huishouding zouden kunnen worden vervuld. 
De laatste jaren is een ontwikkeling op gang gekomen naar 
nieuwe werkvormen, zoals het werken in wijkgerichte teams. Deze 
ontwikkeling doorbreekt de traditionele arbeidsdeling tussen 
leidinggevende en uitvoerenden. Daarbij worden vaak planning- en 
organisatietaken naar de teams gedelegeerd. In feite impliceert 
deze ontwikkeling een wijziging van de verzorgingsorganisatie 
(vergelijk de produktieorganisatie) in de richting van een meer 
stroomsgewijze opzet: de verzorging wordt opgedeeld naar wijken 
(vgl. markten c.q. sectoren). Zie verder de vernieuwingsmaatrege- 
len. 
Deze ontwikkeling wordt mede gestimuleerd door nieuwe vormen 
van hulpverlening zoals ’zorg op maat’ e.d. Bij iets meer dan de 
helft van alle instellingen functioneren teams, die een belangrijk 
deel van hun eigen werk plannen en organiseren. Bij nadere 
beschouwing blijkt slechts een zeer gering percentage van de 
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uitvoerenden in deze teams te werken: alleen die uitvoerenden die 
belast zijn met specifieke hulpvormen als de ad hoe 24-uurs hulp 
werken in teams. Hulpvormen, zoals bijvoorbeeld instellingen waar 
overwegend in teams wordt gewerkt, ook voor de ’normale’ hulp, 
zijn een hoge uitzondering. 

Uitvoerenden in de gezinsverzorging zijn voornamelijk part-time 
werkende vrouwen. Het aantal contracturen kan zeer verschillend 
zijn. Het meest voorkomend zijn contracten van 6 tot en met 20 
uur in de week. Drie kwart van de uitvoerenden heeft meer dan 
één, doorgaans 2 à 3 cliëntadressen in de week. 

Werken in de gezinsverzorging is zwaar belastend werk. Een 
indicatie daarvoor vormt de hoge WAO-incidentie, in vergelijking 
met andere werknemers, die bij de Bedrijfsvereniging voor de 
Gezondheidszorg worden geadministreerd. Dit geldt voor alle 
leeftijdsgroepen. Het WAO-diagnosepatroon is daarbij afwijkend: 
de diagnose ’aandoening aan het bewegingsapparaat’ komt op de 
eerste plaats, terwijl dit voor de overige werknemers ’psychische 
aandoeningen’ zijn. Dit wijst er op dat met name de lichamelijke 
belasting een probleem vormt in vergelijking met andere groepen. 

11.1.2 Systeemgebonden en organiserende taken 

Uitvoerenden, die werken bij een instelling voor gezinsverzorging, 
geven hulp van huishoudelijk of verzorgende aard in huishoudens, 
die doorgaans niet meer normaal kunnen functioneren. Een hoofd- 
kenmerk van het werk is dus, dat het werk bij een cliënt thuis 
wordt verricht. Ruim twee derde van alle uitvoerenden besteedt 
alle of de meeste werktijd aan deze huishoudelijke taken, zoals 
wassen, strijken, ramen lappen, schoonmaken, eten bereiden e.d. 
Deze taken vormen de basis voor de hulpverlening. 
Taken die gericht zijn op de persoonlijke verzorging van de 
cliënten komen minder voor en omvatten onder meer de persoon- 
lijke verzorging van zieken en bejaarden. Wel is in de loop der 
jaren een verschuiving opgetreden. Was enige decennia geleden de 
gezinsverzorging nog voornamelijk bedoeld om te voorzien in de 
leemte die optrad als de moeder van een gezin tijdelijk door 
ziekte was uitgeschakeld, thans treedt de langdurige hulp aan 
bejaarden en zieken steeds meer op de voorgrond. Bijna de helft 



174 

van de uitvoerenden doet soms of altijd aan verzorging van 
zieken. 
Daarnaast behoort tot de taken van de uitvoerende in de gezins- 
zorg in een aantal gevallen nog de begeleiding van het gezin, 
waarbij het er om gaat veranderingen in de wijze waarop het 
huishouden door de cliënt wordt beheerd te weeg te brengen. 

Iedere taak kan worden opgesplitst in verschillende deeltaken, tot 
het niveau van concrete handelingen toe. Men kan bij voorbeeld 
de taak ’huishouden verzorgen’ uiteenrafelen in taken die het 
gebruik van verschillende hulpmiddelen nodig maken en verschil- 
lende te bewerken materialen tot object hebben. Huishoudelijk 
werk wordt dan beschreven aan de hand van taken als strijken, 
wassen, ramen zemen enz. In het geval van de gezinsverzorging 
geeft dit een zeer lange lijst van (mogelijke) uitvoerende taken. 
Het uitgangspunt bij de analyse van functies is altijd, dat de 
taken worden beschreven op het niveau, waar dit voor de analyse 
van de welzijnsproblematiek van belang is. 

Voorbereidende taken 
Houden intake: 
Eerste contacten met cliënt en bepalen van de hulpvraag. 
Opstellen hulpverleningsplan: 
In het hulpverleningsplan wordt vastgelegd welke hulp in 
welke vorm zal worden geboden. 
Controleren hulpmiddelen: 
Huishoudelijke gereedschap en noodzakelijke materialen 
moeten gecontroleerd worden. Hetzelfde geldt voor de hulp- 
middelen voor de persoonlijke verzorging. 
Inrichten werk: 
Voor ieder bezoek aan het cliëntadres zal moeten worden 
bedacht op welke wijze en in welke volgorde de taken zullen 
worden verricht. 
Bepalen werkvolgorde: 
Bepaling van de volgorde waarin de cliëntadressen worden 
bezocht is een taak bij langdurige cliëntrelaties en wanneer 
ingevallen moet worden voor andere uitvoerenden. 

Uitvoerende taken 
Verzorgen huishouden: 
Het grootste gedeelte van het werk bestaat uit huishoudelijk 
verzorgende taken. Uitgangspunt daarbij is, dat de cliënt 
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zelf zo veel mogelijk taken verricht en door de gezinshelp- 
ster alleen die taken worden overgenomen waartoe de cliënt 
niet in staat is. Zo kunnen zorg voor huis en huisraad, voor 
kleding, linnengoed, schoeisel en voeding en de zorg voor de 
inkoop van levensbehoeften en levensmiddelen in allerlei 
schakeringen tot het werk van de gezinshelpster/verzorgster 
behoren. 
Uitvoeren persoonsgerichte verzorging: 
De persoonsgerichte en verzorgende taken zijn zeer geva- 
rieerd van aard en komen meestal voor in situaties waarin de 
hulpverlening intensiever is, dat wil zeggen, dat vaak meer- 
dere malen per week een beroep op de gezinshelpster wordt 
gedaan. Deze taken liggen vaak in de sfeer van de persoon- 
lijke verzorging van zieken en bejaarden. 
Begeleiden gezin: 
Bij de begeleidende taken staat het psycho-sociale element op 
de voorgrond, daar een van de doelen van de hulp is om 
veranderingen in het huishouden te weeg te brengen. Bij 
voorbeeld: men moet de cliënt leren goed met zijn of haar 
geld om te gaan of een verwaarloosd huishouden weer op de 
rails zetten. Wanneer deze taken geïndiceerd zijn, zal vaak al 
een gediplomeerde gezinsverzorgster worden ingeschakeld. 
Informeren cliënt: 
Tot de taken op het terrein van het informeren van de cliënt 
en het naar de cliënt toe signaleren behoren activiteiten als 
het geven van praktische tips, het onderkennen van specifie- 
ke problemen en attenderen van de cliënt op andere hulpver- 
leners enz. 

Ondersteunende taken 
Uitvoeren administratie: 
Werktijden moeten worden geadministreerd aan de hand van 
de geldende voorschriften. 
Inwerken/begeleiden: 
Collega’s moeten worden ingewerkt wanneer cliënten worden 
overgedragen. 
Bijstellen hulpverleningsplan: 
Regelmatig moet worden nagegaan of de in het hulpverle- 
ningsplan gestelde doelen kunnen worden gehaald. 
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11.2 

De organiserende taken die bij de functie kunnen behoren zijn: 
Optredende problemen bij het werk kunnen direct worden 
opgelost door contacten met collega’s, de leidinggevenden, 
andere afdelingen of andere disciplines. De leidinggevende 
verdeelt de cliëntadressen over de uitvoerenden (functionele 
contacten). 
Regelmatig op vaste tijdstippen gevoerd overleg met collega’s, 
al of niet onder leiding van een leidinggevende om problemen 
rond het werk te bespreken (werkoverleg). 
Taakgroepen regelen en plannen het werk zelf. In de gezins- 
verzorging spreekt men meestal van teams. Teams kunnen het 
werk in een bepaalde wijk zelfstandig regelen en bepalen wie 
van de leden van het team bij welke cliëntadressen hulp gaat 
verlenen, wie inspringt in onverwachte situaties enz. Intake 
en indicatiestelling kunnen ook aan teams worden gedele- 
geerd. 

Een specifieke functie: gezinshelpster 

Voordat we overgaan tot de beschrijving en beoordeling van een 
specifieke functie met een slecht welzijnsprofiel eerst iets in het 
algemeen over de functie van uitvoerende zoals we die in de 
praktijk zullen aantreffen. 
Zoals eerder gezegd, zal het huishoudelijk werk vaak een centrale 
plaats innemen. Daarbinnen kan het feitelijk uitgevoerde werk 
aanzienlijk variëren. Dit hangt af van de hulpindicatie volgens 
het LIER-systeem. Cliënten zullen die huishoudelijke taken, die 
zij - of de huisgenoten - nog zelf kunnen doen in principe zelf 
moeten uitvoeren. Of voor de cliënt b.v. de was wordt gedaan 
hangt hiervan af. Dit uitgangspunt leidt tot een grote variatie in 
het werk per cliëntadres. 
Iets dergelijks geldt ook voor de overige uitvoerende taken, zoals 
de persoonsgerichte verzorging, de begeleiding van het gezin en 
het informeren van de cliënt. Voor een specifiek geval is de 
aanvankelijke hulpindicatie beslissend. 
In de loop der tijd van de hulpverlening kunnen verschuivingen 
optreden die leiden tot het bijstellen van het hulpverleningsplan. 
Van de voorbereidende taken, die onder de systeemgebonden 
taken zijn opgesomd zijn er een aantal die bijna nooit door de 
uitvoerenden worden verricht. De intake van de cliënt en de 
opstelling van het hulpverleningsplan behoren soms tot de ver- 
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antwoordelijkheid van de leidinggevende, maar worden binnen de 
instellingen vaak door aparte afdelingen gedaan. In dezelfde min 
of meer klassieke organisatie behoort ook de het bepalen van de 
werkvolgorde tot de taak van de leidinggevende. 
Evenzo behoort het bijstellen van het hulpverleningsplan bij de 
ondersteunende taken meestal tot de bevoegdheid van de leiding- 
gevende. 
Zoals verderop bij het bespreken van verbeteringsmaatregelen 
duidelijk zal worden, zitten de belangrijkste verschillen - vanuit 
welzijnsoogpunt - van het werk van de uitvoerenden in de ge- 
zinszorg in de organiserende taken. 
We beschrijven hier de functie van mevrouw X, die werkzaam is 
bij de stichting ’Thuiszorg’. Mevrouw X is gezinshelpster, de 
meest voorkomende functie in de gezinszorg. 

11.2.1 Beschrijving 

Mevrouw X werkt 16 uur per week als gezinshelpster bij de 
stichting ’Thuiszorg’. Twee ochtenden werkt ze bij een gezin, 
waarvan de moeder al een aantal jaren in een rolstoel zit. Ze 
komt bij dit gezin reeds 3 jaar. Met de moeder heeft ze de 
huishoudelijke taken verdeeld, waarbij zij die taken verricht, die 
de moeder door haar invaliditeit niet kan doen. In de loop der 
jaren heeft enige verschuiving plaatsgevonden, doordat de moeder 
enigszins revalideert. Ook de andere gezinsleden werken naar 
vermogen in het huishouden mee. 
Sinds enkele maanden werkt mevrouw X de andere twee ochten- 
den bij een bejaarde weduwnaar. Bij hem verricht ze de zware 
huishoudelijke werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de 
toilet- en doucheruimte, de keuken e.d. Daarnaast besteedt ze 
aandacht aan de persoonlijke hygiëne van de man: zorgt dat hij 
zich wast en schone kleren aantrekt. Af en toe gaat ze met hem 
boodschappen doen om de huisvoorraad op peil te brengen. De 
man is licht aan het dementeren, wat de nodige problemen met 
zich brengt. Hierdoor zijn er ook taken in de sfeer van de bege- 
leiding. 
In beide gevallen wordt gewerkt aan de hand van een hulpverle- 
ningsplan. Bij de weduwnaar zijn de taken in de begeleidende 
sfeer in mindere mate geïndiceerd, dan zij in werkelijkheid 
voorkomen. 
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Als voorbereiding op het werken op het nieuwe cliëntadres heeft 
mevrouw X samen met de leidinggevende het hulpverleningsplan 
doorgenomen. Een aantal problemen probeert ze zo goed en zo 
kwaad al het kan zelf op te lossen. Bij ernstige problemen belt 
ze de leidinggevende op, die een oplossing zoekt. Na ongeveer 
een half jaar wordt het hulpverleningsplan besproken om te zien 
of bijstelling noodzakelijk is. 
Er is weinig contact met de collega’s. Ongeveer 1 maal per drie 
maanden is er een groepsgesprek met de collega’s, dat door de 
leidster wordt georganiseerd. Daar worden ervaringen uitgewisseld. 

De functiesamenstelling van mevrouw X ziet er als volgt uit: 

Figuur 11.1 Functiesamenstelling gezinshelpster 

Organiserende taken 0% 

Voorbereidende taken 5% 

- controleren hulpmiddelen 2'/¡% 

- inrichten werk 2'A% 

Uitvoerende taken 95% 

- verzorgen huishouden 75% 

• uitvoeren persoonsge- 

richte verzorging 20% 

Ondersteunende taken 0% 

11.2.2 Regelproblemen 

De cliënt op het tweede adres, de weduwnaar, verlangt vaak 
andere werkzaamheden, dan geïndiceerd in het hulpverleningsplan. 
Hij meent werkzaamheden te kunnen opdragen, die niet met de 
instelling zijn overeengekomen. Dit betreft huishoudelijke werk- 
zaamheden. Anderzijds doet de gezinshelpster ook een aantal 
taken, met name in de sfeer van de persoonlijke verzorging en 
begeleiding, die niet geïndiceerd zijn. De consequenties van de 
dementie zijn bij het opstellen van het hulpverleningsplan duide- 
lijk onderschat. 
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Bij dezelfde cliënt verkeert de huishoudelijke apparatuur in 
slechte staat, wat het werk bemoeilijkt. De cliënt wordt geacht 
zelf de voorzieningen in orde te (laten) brengen, wat te traag 
gebeurt. Contact met leveranciers e.d. moet mevrouw X zelf 
regelen. 
Het werk is vaak fysiek te zwaar en moet in te korte tijd ver- 
richt worden (tijdsdruk). 

11.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
De functie bestaat voornamelijk uit uitvoerende taken. De voorbe- 
reidende en ondersteunende taken, die logisch met de functie 
samenhangen komen voor een deel in de functie voor. Een aantal 
systeemgebonden voorbereidende taken komen niet in de functie 
voor. Uitbreiding van de functie met deze taken zou de volledig- 
heid ten goede komen. De leermogelijkheden zouden toenemen. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
De functie bevat geen organiserende taken. Werkoverleg komt 
niet voldoende uit de verf. De functionele contacten zijn onvol- 
doende om de gesignaleerde problemen op te lossen. Mevrouw X 
is hier op improvisatie aangewezen. Problemen rond tijdsdruk 
kunnen niet worden opgelost, wat een mogelijkheid geeft tot 
psychische overbelasting. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, voldoen- 
de. 
Sommige huishoudelijke taken kunnen als kort-cyclisch worden 
getypeerd, maar deze komen slechts in geringe mate voor en 
kunnen voldoende naar eigen inzicht met andere taken worden 
afgewisseld. 

Bevat de functie voldoende afwisseling van eenvoudige en moeilij- 
ke taken? Beperkt, voor verbetering vatbaar. 
De functie heeft beperkt voldoende afwisseling van eenvoudige en 
moeilijke taken omdat de eenvoudige arbeidstaken, nl. die van 
huishoudelijke aard overheersen. De leermogelijkheden in de 
functie zijn hierdoor niet optimaal. 
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Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
De autonomie is beperkt voldoende, met name ten aanzien van 
het werktempo. Het regelen van de fysieke belasting is gegeven 
de beschikbare tijd en indicatiestelling in beperkte mate mogelijk. 
Wel is er een zekere autonomie ten aanzien van de volgorde 
waarin de taken worden uitgevoerd. 
De autonomie ten aanzien van werkmethode is beperkt door de 
indicatiestelling. Hierin liggen beperkte leermogelijkheden. Er is 
een stressrisico omdat de autonomie niet helemaal opweegt tegen 
de regelproblemen. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Nee, onvol- 
doende. 
De contactmogelijkheden zijn onvoldoende, met name voor zover 
het de ondersteuning en de functionele contacten betreft. De 
afwezigheid van voldoende contacten met collega’s beperkt de 
leermogelijkheden. De problemen met de huishoudelijke apparatuur 
kunnen niet worden opgelost, daar de instelling als beleid heeft, 
dat de cliënt daarvoor verantwoordelijk is. 

Wordt voldoende informatie in de functie verstrekt? Beperkt 
voldoende, voor verbetering vatbaar. 
Voor de functievervulling is de informatievoorziening geen pro- 
bleem. Door het geringe contact met de instelling is de helpster 
nauwelijks op de hoogte van de ontwikkelingen daar. Hierin is 
niet door een andere wijze van informatie geven voorzien. 

Het welzijnsprofiel, dat aan de hand van de antwoorden op de 
kwaliteitsvragen kan worden opgesteld ziet er voor de functie van 
mevrouw X als volgt uit: 
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11.3 

11.3.1 

Figuur 11.2 Welzijnsprofiel gezinshelpster 

Organiserende taken 1B 

Niet-kortcycl. taken 

volledigheid 

Autonomie 1 

Moeilijkheidsgraad <- 

Contactmogelijkheden ^ 

Info-voorziening 

Onvoldoende Beperkt 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat voor de functie van me- 
vrouw X op het gebied van de organiserende taken en de contac- 
ten verbetering absoluut noodzakelijk is. 

Welzijnsmaatregelen 

De hierna vermelde maatregelen die tot een verandering van het 
welzijnsprofiel leiden hebben in het algemeen twee bronnen. De 
eerste wordt gevormd door een aantal experimenten en activitei- 
ten op het gebied van organisatieverandering, die in eerste in- 
stantie zijn ondernomen om de kwaliteit van de organisatie in 
termen van effectiviteit en efficiëntie te verbeteren.1 De tweede 
bron is een veldonderzoek van Veerman c.s. naar maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van de arbeid in verband met het 
streven het ziekteverzuim terug te dringen.2 

Een aantal van de hieronder beschreven maatregelen is niet direct 
nodig voor de hierboven beschreven functie van gezinshelpster; 
zij zijn wel genoemd omdat ze betrekking hebben op veel voor- 
komende situaties in de gezinszorg. 

Aanpassingmaatregelen 

De gezinsverzorging dient in beginsel minimum-eisen te 
stellen aan de uitrusting en veiligheid van cliënt-huishoudens. 
Beoordeling van deze aspecten hoort integraal onderdeel te 
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zijn van intake en (her)indicatie. Waar een cliënt-huishouden 
niet aan de eisen voldoet, dient de nodige aanpassing onder- 
deel te zijn van de geboden hulpverlening. 
Deze maatregel leidt ertoe dat de regelvereisten verminderd 
worden, zodat een aantal (regel)problemen, zoals mevrouw X 
die bijvoorbeeld aantrof, niet meer zullen bestaan. 

Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, waaronder een perio- 
diek herhaalde cursus tilvaardigheid, en voorlichting over 
mogelijke risico’s van huishoudelijk werk is een vereiste voor 
alle personeelsleden in de gezinsverzorging. 
Deze maatregel kan de noodzaak tot het regelen van de 
werkbelasting doen afnemen. 

Er dient een limiet te worden gesteld aan het aantal werk- 
adressen per week en/of per dag. 
Veel werkadressen leidt tot regelproblemen. Deze kunnen 
worden opgelost door het aantal te beperken. Hierdoor wordt 
de autonomie in die situaties weer voldoende. In de functie 
van mevrouw X speelt dit probleem geen rol. 

11.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

In de werkplanning van uitvoerenden dient zo veel mogelijk 
variatie over en afwisseling van soorten werkbelasting te 
worden ingebouwd. Verschillende ’soorten’ cliëntsituaties 
dienen zo veel mogelijk naast en na elkaar voor te komen in 
het totale werkpakket van een individuele uitvoerende. 
Er zijn veel situaties waarin de moeilijkheidsgraad, dat wil 
zeggen de afwisseling van eenvoudige en moeilijke taken een 
probleem vormt. Dit wordt door deze maatregel verbeterd. 
Daardoor biedt deze maatregel meer leermogelijkheden in de 
functie. 

11.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

De organisatie van veel gezinsverzorgingsinstellingen, bijvoorbeeld 
die waar mevrouw X werkt, vertonen de kenmerken van een 
sterke splitsing naar cliënten.3 Deze cliënten zijn in de arbeids- 
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organisatie vrij onsystematisch (en instabiel) gebundeld in de 
werkopdrachten voor de gezinsverzorgsters. 
Willen we taakgroepen creëren in de gezinsverzorging, dan zal 
allereerst de organisatie van de gezinsverzorging anders ingericht 
moeten worden. De beste (stroomsgewijze) aanpak is het groepe- 
ren van de cliënten naar wijk. Binnen zo’n wijkgerichte cliënten- 
groepering kan een verandering in de arbeidsorganisatie doorge- 
voerd worden. Teams (taakgroepen) van uitvoerenden worden 
geformeerd onder begeleiding van een teamcoördintor. 
Een dergelijk team kan bijvoorbeeld één uur in de week bijeen- 
komen en verschillende functies vervullen: 

planning en verdeling werk 
overleg over werkverdeling, ondersteuning, vervanging etc. 
kwaliteitsbewaking 
informatie-uitwisseling 
oplossen van problemen van collega’s 

Bij sommige instellingen komen teams bijna dagelijks voor het 
werk bijeen, zoals in het hierna gegeven voorbeeld van de stich- 
ting ’Wijkhulp’. 
Het werken in teams heeft twee functies: ondersteuningscontacten 
realiseren en deskundigheidsbevordering. Aldus biedt deze werk- 
vorm meer mogelijkheden om vaktechnische en sociaal-organisato- 
rische deskundigheden te ontwikkelen. Daarom is het mogelijk bij 
voldoende begeleidende maatregelen in de vorm van cursussen e.d. 
ook voorbereidende taken als de intake van de cliënt en de 
indicatiestelling aan de teams te delegeren. 

De introductie van teams zal een optimale verbetering van het 
welzijnsprofiel te zien geven. De volledigheid van de functie zal 
voldoende worden en de functie van de uitvoerenden zal ook 
voldoende organiserende taken bevatten. Voorts worden de con- 
tacten verbeterd. Dit zijn precies de twee onderdelen van het 
welzijnsprofiel waar we in de traditionele werkwijze de grootste 
problemen tegenkomen. 
Natuurlijk kunnen zich wel nieuwe problemen op instellingsniveau 
voordoen: zo blijken wijkgebonden teams soms te klein om alle 
fluctuaties in de hulpverleningsvraag goed op te vangen. Er wordt 
dus een nieuw soort coördinatie binnen de instelling verwacht bij 
de introductie van teams. 
Het invoeren van teams is een langdurig proces, waarbij zowel de 
uitvoerenden als de leidinggevenden sterk betrokken zijn. Een 
invoering is niet goed mogelijk als er zeer veel met zogenaamde 
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kleinere contracten wordt gewerkt. Het verloopt het beste als de 
uitvoerenden een professionele instelling hebben. Vandaar dat er 
vaak naar wordt gestreeft om bij de overgang naar teamwerk de 
kleinere contracten af te bouwen. 

Hier wordt dus niet bedoeld de instelling van een team ter oplos- 
sing van logistieke problemen bij de inzet van uitvoerenden (bv. 
voor realisering van 24-uurshulp, vervanging bij ziekte o.i.d.). 
Deze vorm is niet gericht op de oplossing van de dagelijkse 
problemen van de gezinsverzorging, maar op het verlenen van 
nieuwe soorten hulp of soorten hulp die binnen de normale werk- 
wijze nauwelijks of niet kunnen worden opgelost door de instel- 
lingen. 

We geven nu een voorbeeld van de werkwijze, zoals we die bij 
een instelling, die teamgericht is gaan werken aantroffen: 

Bij de stichting 'Wijkhuip’ zijn de uitvoerenden verdeeld over 
basisteams van 8 tot 15 personen. Deze teams bestrijken ieder 
een bepaalde wijk. Iedere morgen komt het merendeel van de 
gezinsverzorgsters en gezinshelpsters van een team bijeen in een 
wijkpost, waar onder leiding van een teamcoördinator het werk 
van de komende dag wordt gepland, voor zover daar niet eerder 
in was voorzien. De wijkpost is speciaal gehuurd om de teamge- 
richte werkwijze mogelijk te maken. De teamcoördinator is een 
meewerkende collega. Acute problemen, zoals ziekte van collega’s 
of problemen op het werkadres - b.v. uitval van huishoudelijke 
apparatuur - kunnen worden opgelost. Er bestaat bijna dagelijks 
ruimte om ervaringen uit te wisselen. Hoe pakt een collega 
bepaalde moeilijkheden met een cliënt aan? 
Aan de problemen op meer langere termijn, bv. hoe te voorzien 
in te groot wordende hulpvraag wordt aandacht geschonken in het 
wekelijkse werkoverleg. Daar komen ook meer algemene zaken, 
zoals informatie vanuit de instelling aan de orde. 
Voor de meeste leden van het team is het werken in de 
gezinsverzorging een professioneel uit gevoerd beroep: de kleinere 
contracten van enkele uren komen niet voor. De kleinere con- 
tracten zouden deze vorm van werken in teamverband ernstig 
bemoei li jken. 
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11.3.4 Overige maatregelen 

Full-time uitvoerenden dienen niet voor 40 uur per week 
belast te worden met uitvoerende werkzaamheden als gezins- 
helpster. Bij 40 uur contracten dienen functies anders te 
worden samengesteld. 
Het eerste gedeelte van deze maatregel heeft geen effect op 
het welzijnsprofiel. Daar een vermindering van het aantal 
uren vanuit het oogpunt van arbeidsvoorwaarden niet zonder 
meer mogelijk is, moet dus bij 40 uur contracten in de 
richting van taakroulatie, functieverbreding e.d. worden 
gezocht. 

Het werk in de gezinsverzorging dient meer dan nu het geval 
is te worden ontwikkeld tot een beroep. De benodigde profes- 
sionalisering impliceert een groot aantal aspecten, waaronder: 

beroepsrol en -deskundigheden: een basiscursus voor 
alle uitvoerenden, waarmee wordt opgeleid tot een 
erkend basisdiploma is gewenst. 
minimale omvang van de weektaak: het lijkt onmogelijk 
om werkzaamheden die gedurende slechts bijv. 6 of 9 
uur per week worden verricht te laten beschouwen als 
een volwaardig beroep in plaats van een bijverdienste. 
Bovendien is bij een dergelijke weektaak de benodigde 
investering in o.a. diplomering, deskundigheidsbevorde- 
ring, begeleiding en overleg niet of nauwelijks rendabel 
te maken. In principe zou een ondergrens aan de 
weektaak gesteld moeten worden. 

Deze maatregelen leggen als het ware de basis voor een goed 
welzijnsprofiel, doordat ze aandacht besteden aan de vakkwa- 
lificaties en de mogelijkheid scheppen voor leermogelijkheden. 

Voor alle uitvoerenden dient een systeem van verplichte, 
periodieke deskundigheidsbevordering te gelden. Nieuwe 
inhoudelijke ontwikkelingen binnen de werksoort rechtvaardi- 
gen een geregelde bijscholing, zodat niemand ’achterop raakt’. 
Bij sommige basisvaardigheden blijkt het nodig periodiek een 
herhalingscursus te doen; met name op het punt van tillen/- 
bukken/(lichamelijke) werkhouding valt men anders al spoedig 
terug in oude, verkeerde gewoonten. 
Bijscholing en opleiding is noodzakelijk omdat de kwalifica- 
tieniveaus in de gezinsverzorging aanzienlijk kunnen verschil- 
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len en bovendien de functies over een langere periode gezien 
veranderen, bij voorbeeld door de vergrijzing, waardoor het 
bejaardenwerk steeds belangrijker wordt. 

Noten bij hoofdstuk 11 

1. Zie Odekerken en Verwey (1986) en Post (1987) 
2. Zie Veerman et al. (1988) 
3. Vgl. de externe parallellisering in het buschauffeurswerk 

(hoofdstuk 20) 
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12. INPAKARBEID 

12.1 De werksoort inpakarbeid 

12.1.1 Algemene beschrijving 

Onder inpakarbeid vallen alle activiteiten gericht op het vullen, 
verpakken en afsluiten van Produkten en goederen. Onder in- 
pakarbeid rekenen wij alleen de handmatige inpakfuncties. Wan- 
neer het inpakken door machines wordt verricht is er geen 
sprake meer van inpakarbeid maar van machinebediening (zie 
hoofdstuk 10). 
Inpakarbeid komt in zeer veel bedrijfsklassen voor (landbouw, 
visserij, textielindustrie, kledingindustrie, leder- en schoenwaren- 
industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie). In veel gevallen 
maakt inpakarbeid deel uit van een functie waar ook andere 
taken onder vallen. De zelfstandige functie van inpakker vinden 
we vooral in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In deze 
bedrijfsklasse treffen we ook de meeste handmatige inpakfuncties 
aan. We beperken ons in het vervolg tot de voedings- en genot- 
middelenindustrie. Waar mogelijk zullen wij echter ook informatie 
over het inpakwerk in andere bedrijfstakken geven. 

Volgens de beroepsclassificatie 1984 werken er + 122.000 mensen 
als lader/losser, pakhuisknecht, magazijnknecht, inpakker of 
dergelijke (CBS-code 971). Van deze 122.000 werken er 23.700 in 
de voedings- en genotmiddelenindustrie1. Hoeveel van deze 23.700 
mensen zich specifiek met inpakken bezighielden (CBS-code 9715), 
daarover geeft het CBS geen inlichtingen. Uit Duits onderzoek 
blijkt dat handmatige inpakarbeid nog steeds de meest voorko- 
mende vorm van inpakarbeid is.2 

Binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn de inpakwerk- 
zaamheden weer rond een aantal bedrijfsgroepen geconcentreerd: 
- brood-, beschuit-, koek- en biscuitfabrieken 
- cacao-, chocolade- en suikerverwerkende industrie 
- tabaksverwerkende industrie 
- groente- en fruitverwerkende industrie 
- zuivelindustrie 

Steeds meer inpakarbeid wordt door machines overgenomen. Het 
hangt van de mogelijkheid om het werk te standaardiseren en van 
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de seriegrootte af in hoeverre inpakarbeid is gemechaniseerd en 
geautomatiseerd. 
Meestal vindt in de voedings- en genotmiddelenindustrie machine- 
matig en handmatig inpakken naast elkaar plaats. De grote bulk 
aan inpakarbeid gebeurt door de machine. Inpakkers (meestal 
inpaksters) verrichten de restfuncties. Er is een tendens tot 
steeds verdere automatisering met als gevolg minder handmatige 
inpakarbeid en relatief meer machinebedieningsfuncties. Zoals we 
zullen zien zal een gedeelte van de verbeteringsmaatregelen dan 
ook gezocht moeten worden in de verbreding van de functie van 
inpakker tot machinebediener in taakgroepen (zie § 12.3). 

12.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Bij het handmatig inpakken kunnen de volgende voorbereidende, 
uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken worden 
onderscheiden: 

Voorbereidende taken 
- Aanvoer van verpakkingsmateriaal m.b.v. pallets 
- Eventueel aanvoer van in te pakken materiaal 
- Ingangscontrole van het materiaal 
- Ingangscontrole gereedschappen 
- Machines instellen en ombouwen 
- Planning werkvolgorde 

Uitvoerende taken 
Inpakken van voedings- en genotmiddelen (koekjes, chocolade, 
tabaksbundels, blikken groenten, fruit, melkflessen enz.) in 
dozen, kisten, kratten, blikken en pakken 

- Cellofaneren: van cellofaanpapier voorzien van de verpakking 
met behulp van gereedschap 

- Etiketteren: het coderen van kisten, bundels, dozen e.d. met 
behulp van stempels, stikkers enz. 

- Voor vervoer gereedmaken van de dozen, kisten e.d. (met 
plakband dichtplakken enz.) 

- Registreren van storingen en afwijkingen in materiaal en 
gereedschappen 

- Machinetaken: 
machine vullen en leeghalen 
machine sturen 



190 

. automaat starten 
machine bijstellen 

Ook vularbeid kan deel uitmaken van de inpakarbeid (bijvoorbeeld 
het vullen van koekjesdozen met koekjes voordat deze weer in 
grotere dozen ten behoeve van de verzending worden verpakt, het 
vullen van potten met augurken, van pouches met tabak, enz.). 
Soms zijn deze twee taken van elkaar gescheiden en worden ze 
door verschillende functievervullers in verschillende afdelingen 
uitgevoerd. 

Ondersteunende taken 
- Onderhoud van gereedschap 
- Onderhoud van de werkruimte (schoonhouden) 
- Registreren van de verrichte werkzaamheden 
- Eindcontrole op de verpakking 
- Administratie 
- Inwerken, begeleiden en opleiden van nieuwe medewerkers 

Organiserende taken 
- Functionele contacten 
- Werkoverleg 
- Taakgroepen 
In het werkoverleg en de taakgroepen kunnen de planning en de 
verdeling van het werk aan de orde komen. 

12.2 Een specifieke functie: inpakker in de tabaksindustrie 

12.2.1 Beschrijving 

De hier beschreven specifieke functie is die van inpakker in de 
’kerftabaksindustrie’ waar shagtabak wordt vervaardigd (naast de 
sigaretten- en sigarenindustrie). 
Het produktieproces in de tabaksindustrie kent twee hoofdbewer- 
kingen: 
- de tabakvoorbereiding 

Hier ondergaat de tabak een aantal bewerkingen van ruwe 
grondstof tot eindprodukt (gereed voor verzending). 

- de tabaksverpakking 
De onderzochte fabriek fabriceert (slechts) enkele soorten 
shag-tabak (mild, halfzwaar, zwaar) in verschillende samenstel- 
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Ungen van soorten tabak (melange). De variatie zit vooral in 
de verpakking. De verpakkingsafdeling (of ’pakkerij) neemt dan 
ook een belangrijke plaats in in het produktieproces. 

We concentreren ons verder op de handmatige inpakarbeid in de 
’pakkerij’. Binnen de pakkerij kunnen weer drie inpakprocessen 
onderscheiden worden op basis van afzetvolume: de afzet van 
grote volumes, de afzet van varianten en de afzet van bijzondere 
verpakkingen. 
Wij richten ons op de afdeling bijzondere verpakkingen omdat 
met name daar (nog) veel met de hand ingepakt wordt. Hier 
worden voor bijzondere klanten, voor de export, voor speciale 
acties, enz. de verschillende soorten tabak in een aantal varian- 
ten verpakt. Deze variantie in soorten wordt bepaald door: 
- aard van de pouche (shag-buidel) 
- aard van de blikverpakking 
- aard van de zakverpakking 
- aard van de export 
- aard van de actieverpakkingen 

Het inpakwerk in de afdeling bijzondere verpakkingen is voor een 
deel handmatig. Voor een ander deel betreft het het sturen van 
een machine of het bedienen en bewaken van een automaat. De 
’inpakkers’ verpakken handmatig (al dan niet met machineonder- 
steuning) en bedienen de eenvoudige eindverpakkingslijnen. 
De arbeidsorganisatie van de afdeling ziet er als volgt uit: 
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Figuur 12,1 Arbeidsorganisatie verpakkingsafdeling 

Bedrijfsleider 

Assistent bedrijfsleider (2 ploegen) 

Chef 

Voorman 

Chef (Eén per ploeg) 

Ass. afd. Chef Ass. afd. Chef 

Voorman 

Inpakkers: 
machinebedieners 
inpakker bijz. verpak.(handmatig) 

In § 12.1.2 zijn de taken van de inpakker bijzondere verpakkin- 
gen dikgedrukt weergegeven. Onderstaande figuur geeft aan 
hoeveel procent van de tijd gemiddeld aan de verschillende taken 
besteed wordt: 

Figuur 12.2 Functiesamenstelling inpakker bijzondere verpak- 
kingen 

Organiserende taken 0% 

T 

Ondersteunende taken 2% 

- schoonhouden werkplek 

- administreren output 

Uitvoerende taken 96% 

- inpakken 

• cellofaneren 

- etiketteren 

- afsluiten 

- kwaliteitscontrole 

- vullen 

Voorbereidende taken 2% 

- aanvoer materiaal 

- aanvoer inpakmateriaal 
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De specifieke functie van inpakker in de tabaksverwerkende 
industrie verschilt niet veel van inpakkersfuncties in andere 
bedrijfssectoren, voor zover dit uit onderzoek valt af te leiden.3 

In de vleeswarenindustrie speelt het bijzondere probleem dat de 
aanvoer van Produkten minder gemakkelijk te plannen is en een 
snelle bewerking moet ondergaan. Dit levert voor de inpakkers 
het regelprobleem op dat zij geen zicht hebben op de hoeveelheid 
werk en dat zij de meestal in de tweede helft van de dag voor- 
komende pieken niet kunnen reguleren. 
In de zeep- en wasmiddelenindustrie valt de gebondenheid aan de 
lijn op. Bovendien treft men er veel kortcyclische arbeid aan met 
nog minder variatie dan bij het inpakken van tabak. 
In de zuivelwarenindustrie (melkfabrieken) zijn het vooral storin- 
gen aan de machines die tot problemen leiden bij de werknemers. 
In de continue stroomproduktie zijn veelal weinig buffers in- 
gebouwd om de werknemers enige rust te geven. Bij storingen 
zijn er dan te weinig mogelijkheden om in te grijpen. 
In de zoetwarenindustrie is eveneens het kortcyclische, repete- 
tieve karakter van het werk met de tempodwang door de lopende 
band de meest belastende factor. Daarbij komen nog de hoge 
eisen die aan het waarnemingsvermogen van de inpaksters gesteld 
worden. 

12.2.2 Regelproblemen 

De beschreven functie van inpakker in de tabaksindustrie kent 
over het algemeen weinig regelproblemen. De normen zijn duide- 
lijk. Het materiaal wordt in een gestadige stroom aangeleverd. 
Sommige machines vergen regelmatig onderhoud door de tech- 
nische dienst. De inpakker zit er echter niet mee als er een 
machinestoring is. Het betekent hoogstens wat afleiding voor hem 
in de alledaagse routine. Feedback over resultaten krijgt hij niet. 
Dat leidt echter gezien de geringe regelvereisten niet tot proble- 
men. De arbeidsomgeving levert weinig hinder op. Er hangt een 
indringende tabaksgeur waaraan men moet wennen. Er bestaat 
enige kans op handletsel gezien de aard van de machines. Het 
tillen van dozen is zwaar voor de rug. 
Hier is sprake van simpel werk: weinig regelmogelijkheden maar 
ook weinig regelvereisten.4 
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12.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
Er is in feite alleen sprake van uitvoerende taken. De onder- 
steunende taak (administreren) is minimaal en wordt in veel 
gevallen door de voorman uitgevoerd. De voorbereidende taak is 
summier en eigenlijk niet meer dan het verlengde van de uit- 
voerende taak. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
De functie bevat geen organiserende taken. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Beperkt, 
voor verbetering vatbaar. 
Er zijn een aantal kortcyclische taken. Zij beslaan echter minder 
dan 50% van de werktijd. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van moeilijke en 
gemakkelijke taken? Nee, onvoldoende. 
De functie bevat te weinig moeilijke taken. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Er is geen extreme machinebinding en men is niet aan de werk- 
plek gebonden. Het tempo kan men voor een gedeelte zelf bepa- 
len. Bij alle voorkomende storingen (niet vaak het geval) moet 
de voorman ingeschakeld worden. Methode en volgorde van de 
handelingen liggen echter grotendeels vast. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Beperkt, voor 
verbetering vatbaar. 
Er zijn wel ondersteuningscontacten en sociale contacten, maar 
deze zijn niet in alle gevallen voldoende. De sociale contacten 
zijn bij de meeste activiteiten voldoende. Bij sommige machines 
minder goed. Bij verschillende taken is er sprake van ondersteu- 
ning. Alle coördinatie loopt echter via de voorman. Functionele 
contacten zijn er vrijwel niet. 
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Wordt er voldoende informatie verstrekt? Beperkt, voor verbete- 
ring vatbaar. 
Voor de uitoefening van de functie is er, strikt genomen, vol- 
doende informatie. Alle overige informatie is (beperkt) beschik- 
baar maar er moet om gevraagd worden. 

Het welzijnsprofiel gebaseerd op de antwoorden op deze zeven 
kwaliteitsvragen ziet er als volgt uit: 

Figuur 12,3 Welzijnsprofiel inpakker tabaksindustrie 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

12.3 Welzijnsmaatregelen 

12.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Omdat het werk in de onderzochte tabaksfabriek bijna geen 
regelproblemen voor de inpakkers kent kunnen we ook geen 
aanpassingsmaatregelen noemen voor het elimineren van deze 
regelproblemen. Het welzijnsprobleem van deze specifieke functie 
heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan leermogelijkhe- 
den. 
Wel dient de informatievoorziening verbeterd te worden. 

Voor het uitoefenen van hun functie moeten de inpakkers be- 
schikken over voldoende informatie om de voorbereidende, onder- 
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steunende en organiserende taken naar behoren te kunnen ver- 
richten. Dit heeft betrekking op de beschikbaarheid en de bruik- 
baarheid van informatie: schriftelijke informatie, leesbaar (Neder- 
landse taal), overzichtelijk en op tijd. 

12.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie 
In de verpakkingsafdeling worden een relatief groot aantal ver- 
schillende uitvoerende taken verricht (zie § 12.1.2). Hoewel de 
inpakkers voor al deze taken kunnen worden ingezet, zijn zij 
over het algemeen taakgebonden. De meest eenvoudige verbete- 
ringsmaatregel is een roulatie van de inpakkers over de verschil- 
lende taken. Dit is geen grote verbetering (nul plus nul is nul). 
Er zijn hooguit meer sociale contacten mogelijk. 

Taakverbreding 
De uitvoerende taken in de inpakafdeling vormen een samenhan- 
gend geheel van taken (aanvoeren materiaal, vullen, cellofaneren, 
verpakken, etiketteren). Deze taken zijn nu volledig uitgesplitst. 
Integratie is mogelijk bij het handmatig werk (met name wanneer 
er in groepen gewerkt wordt). De voordelen zijn betere contact- 
en ondersteuningsmogelijkheden, voldoende niet-kortcyclische 
taken en meer informatie over het produktieproces. 

Taakverrijking 
Wanneer aan de verbrede functie ook voorbereidende taken wor- 
den toegevoegd (ingangscontrole van materiaal en gereedschappen, 
planning van de werkzaamheden) alsook ondersteunende taken 
(onderhouden gereedschap, registreren verrichte werkzaamheden, 
inwerken nieuwe medewerkers) dan wordt de functie vollediger, 
complexer en neemt bovendien de autonomie toe. 

Toevoegen van organiserende taken 
Het welzijnsprofiel van inpakarbeid wordt bijna geheel voldoende 
wanneer de bovengenoemde verrijkte functie zelf een aantal 
regelende taken, die vroeger door bazen, voormannen of afdeling- 
schefs werden uitgevoerd, gaat verrichten. 
Deze regelende of organiserende taken kunnen zijn: 
- het hebben van functionele contacten met bijvoorbeeld staf- 

diensten, de afdelingen die zorgen voor de aanvoer van ge- 
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reedschap en materiaal, andere ploegen (bij ploegendienst) 
enz. 

- inbreng hebben in het werkoverleg over: 
planning van de werktijden/vakantiedagen 
verbetering arbeidsomstandigheden 

. verdeling van de taken binnen de groep 

Of al deze verbeteringsmaatregelen genomen kunnen worden, 
hangt af van het kwalificatieniveau van de werknemers. In de 
praktijk van de specifieke functie blijkt dat het scholen van 
medewerkers (vooral het leren van de Nederlandse taal) een 
conditio sine qua non is voor de welzijnsverbetering van de 
functie. 

12.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Welke vernieuwingsmaatregelen zijn bij de inpakarbeid nodig om 
de vorming van (autonome) taakgroepen mogelijk te maken? In de 
literatuur5 treffen we twee alternatieven aan. Eén alternatief 
waarbij sprake is van een ruimtelijke scheiding van de produktie- 
en verpakkingsfuncties en één waarbij sprake is van een ruim- 
telijke integratie van produktie- en verpakkingsfuncties. Bij het 
tweede alternatief zijn mogelijkheden aanwezig om in de taak- 
groep ook andere dan inpaktaken te laten verrichten. Of het 
tweede alternatief haalbaar is hangt van de produktiesituatie af. 
De aard van produktie en produkt in de tabaksindustrie maakt 
een dergelijke integratie onmogelijk. 
In de zeep- en wasmiddelenindustrie en de zoetwarenindustrie 
bestaat wel de mogelijkheid om produktie- en verpakkingstaken 
ruimtelijk te integreren. Daar kunnen taakgroepen een duidelijk 
afgerond procesdeel met produktie- en verpakkingstaken voor 
hun rekening nemen. Figuur 12.4 geeft een voorbeeld uit de zeep- 
en wasmiddelenindustrie waar produktie en verpakking ruimtelijk 
geïntegreerd zijn.6 In alternatief I zijn produktie en inpak ges- 
cheiden. In alternatief II zijn twee ’zeepstraten’ geïntegreerd met 
één inpaklijn binnen één afdeling. 
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Figuur 12.4 Ruimtelijke integratie van produktie en inpakken in 
de zeepproduktie 
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Wij beperken ons nu verder tot de vernieuwingsmaatregelen in de 
inpakafdelingen van de tabakproducerende bedrijven. We zullen 
een voorbeeld geven van een bedrijf dat door het nemen van 
ingrijpende vernieuwingsmaatregelen zowel de kwaliteit van de 
arbeid op de werkvloer als de efficiency, de effectiviteit en de 
flexibiliteit van het productieproces verbeterde. 

Tabaksindustriebedrijf Nederland7 

In de uitgangssituatie was er sprake van een functionele organi- 
satie. Naast de tabakproduktie werden er in het bedrijf nog 
andere Produkten gefabriceerd. Al deze produktiefabrieken hadden 
één gezamenlijke staf. 
Er was sprake van een zeer hiërarchische organisatiestructuur 
met sterk uitgesplitste regelende en uitvoerende taken. Het eerste 
wat nodig was, was de vorming van operationele groepen, die 
zelfstandig het traject van inkoop tot verkoop (van zand tot 
klant) konden uitvoeren: 

stap 1: Vorm operationele produktgroepen met eigen stafaf- 
delingen 

Figuur 12.5 geeft een overzicht van de nieuwe organisatiestruc- 
tuur. 
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Figuur 12.5 Organisatie produktie nu 
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Binnen de operationele groep tabak is men verder gaan herstruc- 
tureren. Met behulp van een z.g. relatie-analyse is men gaan 
zoeken naar samenhangen in de bewerkingen om afgeronde werk- 
gebieden of procesdelen te kunnen vormen.6 
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stap 2: Definieer afgeronde procesdelen in het fabricageproces 
en stel op grond daarvan de fabricagestructuur vast 

In de tabaksfabriek leidde dit tot de volgende structuur. 

Figuur 12.6 Vaststellen uitvoerende werkverbanden 

tabak maken 1 tabak maken 2 

Volume 
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Het produktieproces in de tabaksfabriek kent twee hoofdactivi- 
teiten: 
- de tabaksvoorbereiding : tabak maken 
- de tabaksverpakking 
De tabaksvoorbereiding ligt grotendeels vast door de aard van de 
bewerkingen die de tabak moet ondergaan. In de voorbereiding 
zijn er twee achtereenvolgende lijnstukken gevormd: ’blad’ en 
’gesneden tabak’. In de pakkerij zijn drie stromen onderscheiden 
op basis van hoeveelheid en markt: 



202 

- de main-stroom van 'pouches’ voor de Nederlandse markt: de 
’volumegroep’ 

- de stroom van de verschillende varianten: de ’variantengroep’ 
- de stroom van speciale verpakkingen: de ’specialistengroep’ 

Binnen de stromen konden nu taakgroepen worden gevormd, die 
verantwoordelijk waren voor de te leveren produktie. 

stap 3: Formeer (autonome) taakgroepen binnen de afgebakende 
procesdelen 

Zoveel mogelijk is getracht verschillende stafdiensten (technische 
dienst, kwaliteitscontrole, planning) te ’defunctionaliseren’ door 
voorbereidende en ondersteunende taken toe te voegen aan de 
inpakfuncties binnen de taakgroepen: 

stap 4: Delegeer zoveel mogelijk staftaken naar de taakgroe- 
pen 

De delegatie van staftaken heeft vooral invloed gehad op de 
functies van machinevakmensen en machinebedieners in de taak- 
groepen. Binnen de taakgroepen bestaat er nl nog steeds een 
bepaalde arbeidsverdeling: 
Algemeen Produktie Medewerker 

Bedient eenvoudige machines en voert eenvoudige werkzaam- 
heden uit zoals beschreven per taakgroep. 

Machinebediener 
Beheerst een aantal machines op bedieningsniveau. 
Beheerst de regelende activiteiten die met de directe functie- 
uitoefening te maken hebben. 

Machinebediener A 
Voert allerlei technische, regelende en uitvoerende activiteiten 
uit, als per taakgroep beschreven, onder de verantwoording, 
het toezicht en na toestemming van een meerdere. 
Geeft instructie aan medewerkers binnen de taakgroep op lager 
niveau. 

Bedieningsvakman 
Beheerst alle werkzaamheden te verrichten binnen de taak- 
groep. Inclusief de hiervoor benodigde regelende en onder- 
steunende activiteiten. 
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Bedieningsvakman A 
Als bedieningsvakman plus: beheerst de regelende activiteiten 
die noodzakelijk zijn in verband met het samenwerken met 
andere taakgroepen en/of stafdiensten. Kan hiervoor verant- 
woording dragen. 

De bedoeling is dat deze arbeidsverdeling in de toekomst ver- 
dwijnt. Daarvoor zullen echter de kwalificaties van de meeste 
inpakkers verhoogd moeten worden. 

Het aantal hiërarchische niveaus is van zes naar drie terugge- 
bracht, waardoor zeer veel organiserende taken konden verdwij- 
nen (coördinatietaken). Een aantal organiserende taken werd 
gedelegeerd naar de taakgroep (werkoverleg). 
Er bestaan nog wel drie functieniveaus binnen de takgroep. De 
bedoeling daarbij is dat iedere werknemer het voor hem hoogst 
bereikbare niveau kan verkrijgen. Aanvullende scholing is daar- 
voor zoals gezegd een essentiële voorwaarde. 
De verantwoordenjkheid in de taakgroep voor kwaliteit en kwan- 
titeit van het produkt is veel groter dan die van de afzonderlijke 
werknemers in de vroegere situatie. Er zijn meer functionele, 
sociale en ondersteuningscontacten. De hoeveelheid informatie die 
iedereen krijgt is meer, omdat men ook meer nodig heeft. 

In de taakgroep worden meerdere regeltaken door de leden zelf 
uitgevoerd. Deze liggen (tot nu toe) voor het merendeel in hand- 
en van de bedieningsvakmensen en de machinebedieners. Een taak 
die door de inpakkers kan worden vervuld is de ploegenover- 
dracht (zowel mondeling als schriftelijk). 
In het werkoverleg kunnen de inpakkers voorstellen doen over de 
verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zij hebben zelfs de 
vrijheid om, als deze verbetering door een eenvoudige maatregel 
gerealiseerd kan worden, deze zelf door te voeren. 

12.3.4 Overige maatregelen 

’Wegautomatiseren’ van handmatige inpaktaken 
Het handmatig inpakken blijft een routinewerkzaamheid, die zeer 
weinig kwalificaties vereist. Deze activiteiten integreren in een 
bredere functie met taken die meer kwalificaties vereisen (ma- 



204 

chinebediening) blijft een probleem. Wie wil deze (geïntegreerde) 
taken verrichten? De ongeschoolde kan het niet. De geschoolde 
wil het niet. ’Wegmechaniseren’ zal, als het lonend is, altijd 
plaatsvinden met als gevolg minder afstompende routinearbeid. 

Noten bij hoofdstuk 12 

1. CBS beroepenclassificatie 1984 
2. HdA-band 40 1983 
3. Zie de ’matrix van Karasek’ in: L.U. de Sitter 1981 p.157 
4. Zie bijvoorbeeld: Voedingsbond FNV 
5. HdA-band 40, 1983 
6. HdA-band 40, 1983, p.163 en 166 
7. Ontleend aan NKWO 1988 
8. In Groep Sociotechniek (1986) staat gedetailleerd welke aanpak 

hierbij gevolgd moet worden 
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13. WINKELBEDIENING 

13.1 De werksoort winkelbediening 

13.1.1 Algemene beschrijving 

Deze werksoort heeft betrekking op alle activiteiten rond het 
bedienen van klanten in winkels. Winkels komen voornamelijk in 
de detailhandel voor. 
In de detailhandel kunnen in grote lijnen de volgende soorten 
winkels onderscheiden worden:1 

het warenhuis (weinig of geen etenswaren) 
de supermarkt (winkels voor levensmiddelen met oppervlakte 
boven 400 m2) 
de superette (idem 100 m2-400 m2) 
de hypermarkt (combinatie van supermarkt en warenhuis) 
een discount-store (minder service, relatief lagere prijzen) 
doe-het-zelf-zaken 
speciaalzaken (kleine winkels, slagers etc.) 
geïntegreerde handel (groothandel en detailhandel tegelijk) 
postorderbedrijven 

In winkels komen we de volgende taken tegen: 
het aannemen en opslaan van goederen (magazijnwerk) 
het verkopen (advisering e.d.) 
de bediening (afwegen e.d.) 
het afrekenen (de kassafunctie) 
ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden zoals 
rekken vullen, lege flessen innemen en administratieve taken, 
waaronder de contacten met de leveranciers 
leidinggevende taken 
organiserende taken 

Afhankelijk van de produktieorganisatie (wijze van structureren) 
en de arbeidsorganisatie zijn deze taken op verschillende wijze 
verdeeld. Dit leidt tot verschillende vormen van winkelbedienings- 
of verkoopfuncties. Grofweg kunnen twee extremen genoemd 
worden: 
1. volledige bediening: de winkelbediende voert alle verkoop- en 

bedieningstaken uit 
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2. volledige zelfbediening: de klant heeft veel van deze taken 
overgenomen, de winkelbediende houdt zich meer met andere 
taken bezig (zie § 13.1.2) 

Volledige bediening zien we vooral in de speciaalzaken. Volledige 
zelfbediening komt in vrijwel alle supermarkten en superettes 
voor. In warenhuizen is sprake van een combinatie van bediening 
en zelfbediening. 
Volgens de arbeidskrachtentelling waren in 1985 189.000 personen 
als winkelbediende of verkoper in de detailhandel werkzaam. 
We beperken ons in dit hoofdstuk tot het werk in een super- 
markt. 

In de supermarkten vinden de volgende technisch-organisatorische 
ontwikkelingen plaats. 
Meer en meer wordt er in de detailhandel gebruik gemaakt van 
elektronische kasregisters, die via computernetwerken aan elkaar 
gekoppeld worden. Daarmee kan de informatievoorziening geauto- 
matiseerd worden. De verkoopgegevens zijn zo per filiaal direct 
beschikbaar, maar kunnen ook ’on line’ op hogere niveaus via het 
computernetwerk verzameld worden. Dit kan dienen om de distri- 
butie van de artikelen te versnellen en te verbeteren. 
Elektronische kasregisters kunnen voorzien zijn van scanningsap- 
paratuur. Deze apparatuur kan een streepjescode op het artikel 
aflezen. De streepjescode is een aanduiding voor het artikel. De 
elektronische kassa haalt via de code de prijs en eventueel ande- 
re informatie over het artikel uit zijn geheugen en automatisch 
wordt deze informatie op de kassabon aangeslagen. Het aanslaan 
van het artikel door de cassière is dus niet meer nodig. Ook het 
prijzen van de artikelen op de schappen is niet meer nodig. 
Een andere ontwikkeling is het elektronisch betalen. Door het 
invoeren van een magneetkaartje in een speciaal apparaat wordt 
automatisch het verschuldigde bedrag van bank- of postrekening 
overgeschreven op rekening van de winkel. Contant geld of 
cheques zijn niet meer nodig. Deze ontwikkeling is nog niet ver 
gevorderd. 

13.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijk voorkomende taken in 
de supermarkt. 
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Voorbereidende taken 
aanvoer/opslag materiaal in het magazijn 
schappen vullen 
b.v. snoepgoed aanvullen 

_ voorbereiding verkoop ’weeg'artikelen (vlees, groente, kaas) 
’beprijzen’ van artikelen 
ingangscontrole 
reclamebeleid (etalage inrichten, acties, aanbiedingen, stunt- 
prijzen etc.) 

Uitvoerende taken 
verkopen (in verschillende afdelingen: brood, groente etc.) 
bedienen (idem) 
adviseren 
kassa bedienen: 
. scannen of prijzen aanslaan 
. afrekenen 

Ondersteunende taken 
schoonmaken van de winkel 
reparaties naar aanleiding van storingen 
onderhoud kassa (inktlint, kassarol) 
administratie: 
. kassa-opmaak (’afromen’) 
. centrale financiële administratie 
. voorraadadministratie 

- inwerken, begeleiden, opleiden nieuw personeel 

Organiserende taken 
contacten met leveranciers/centrale magazijn 
contacten met rayonleider/hoofdkantoor 
contacten met klanten over artikelen 
contacten met de hoofdcassière (HOKA) 
werkoverleg winkelpersoneel 
(taakgroep)activiteiten 
werkroosters maken 
verdeling taken 
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13.2 Een specifieke functie: cassière 

13.2.1 Beschrijving 

De specifieke functie, die wij gekozen hebben is die van cassière 
in een supermarktfiliaal van een grootwinkelbedrijf. Het filiaal 
heeft 10 kassa’s. Er werken zo’n 25 cassières, waarvan ruim de 
helft part-time. De hoofdcassière (HOKA) is de afdelingschef van 
alle cassières. Al zijn er binnen de cassièrefunctie verschillende 
functieniveaus, de taakverschillen tussen de functies zijn zeer 
gering. 
De cassière heeft tot taak om door klanten aangeschafte artikelen 
af te rekenen. Zij maakt gebruik van scanningsapparatuur die de 
streepjescode op artikelen afleest en automatisch de prijzen 
’doorgeeft’ aan de kassa. Daarnaast moeten de prijzen van onge- 
veer 8% van de artikelen nog door de cassière zelf aangeslagen 
worden. Het kan in theorie voorkomen dat een van de cassières 
ergens anders moet invallen (bijvoorbeeld bij de broodafdeling of 
om schappen bij te vullen). In principe gebeurt dit echter niet. 
De kassa-afdeling moet dus als een aparte afdeling gezien worden. 
Een voorbereidende taak van de cassière is het aanvullen van de 
voorraad snoepgoed en tabak in het rek bij de kassa. 
Het uitvoerende werk bestaat uit het bewegen van de artikelen 
over de afleesapparatuur. Een bliepje geeft aan of de code afge- 
lezen is. Eventueel moeten artikelen zelf aangeslagen worden 
(het gaat dan meestal om ’versartikelen’ of ’vreemde’ artikelen). 
Ook kan het voorkomen dat een zogenaamd tweede prijssignaal 
gegeven wordt. In verband met een reclame-actie is het mogelijk 
dat de prijs op het artikel en de prijs in het computersysteem 
verschillen. Een dubbele bliep geeft dan aan dat er speciale 
aandacht nodig is. Vervolgens vindt de afrekening met de klant 
plaats. 
Het scannen neemt in deze cyclus van een klant meer dan 75% 
van de tijd in beslag. Er vindt geen controle plaats van de 
scanning, noch van de kassabon. Alle aandacht is nodig voor het 
op de juiste wijze manipuleren van het artikel. 
De ondersteunende taken zijn van uiteenlopende aard. Het ver- 
vangen van het inktlint en de kassarol is direct ondersteunend. 
De cassière doet dit zelf. Af en toe moet de kassa opgemaakt 
worden. Dit gebeurt niet elke keer als men de kassa van elkaar 
overneemt. Daarnaast moet op regelmatige tijden de kassa ’afge- 
roomd’ worden: geld moet geteld en weggebracht worden. Dit is 
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een taak van de hoofdcassière. De cassière helpt hierbij mee 
(2%). 
Daarnaast maken de cassières zelf meerdere kassa’s schoon. Dit 
gebeurt dagelijks een uur voor het openen van de winkel bij 
toerbeurt. 
Er zijn geen organiserende taken. 

In schema ziet de functiesamenstelling van de cassière er als 
volgt uit: 

Figuur 13.1 Functiesamenstelling cassière 

Organiserende taken 0% 

Voorbereidende taken 1% 

- snoepgoed bijvullen 

Uitvoerende taken 95% 

kassa's scannen 

intikken 

af rekenen 

Ondersteunende taken 4% 

kassalint e.d. 

afromen 

schoonmaken kassa's 

13.2.2 Regelproblemen 

In deze functie kunnen de volgende regelproblemen gesignaleerd 
worden: 

Normen: bij grote drukte zijn er soms onvoldoende mogelijk- 
heden om de wachtrij voor de kassa ’weg te werken’. 
Storingen (bijvoorbeeld door ontbreken van de codering op 
juiste prijs of door machinestoring) zijn hinderlijk, omdat de 
klanten niet opgehouden mogen worden. De cassière staat 
vaak onder druk om het probleem zo snel mogelijk op te 
lossen. Ze heeft daar echter zelf niet de mogelijkheden toe. 
Cassières kunnen door de huidige kassaopstelling moeilijk met 
elkaar communiceren. 
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De arbeidsomgeving geeft soms problemen, met name tocht- 
problemen. Hier kan geen invloed op uitgeoefend worden. 

13.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
De functie bestaat weliswaar niet uitsluitend, maar wel voor- 
namelijk uit uitvoerende taken. De overige taken worden meestal 
door anderen gedaan. Vanuit het gezichtspunt van psychische 
belasting valt het nog wel mee: een cassière mag af en toe van 
achter de kassa vandaan komen. Qua leermogelijkheden heeft de 
functie echter weinig te bieden. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
De functionele contacten zijn in feite beperkt tot het contact 
met de HOKA. De HOKA en niet de cassière zelf regelt vervol- 
gens het betreffende probleem. Het werkoverleg is bovendien 
(nog) niet gestructureerd. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Nee, onvol- 
doende. 
Door de invoering van de scanning-apparatuur is de cassière een 
groot gedeelte van haar tijd met kortcyclische activiteiten bezig. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
De functie bestaat uitsluitend uit eenvoudige taken. Er zijn dan 
ook nauwelijks leermogelijkheden. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Er is beperkte autonomie ten aanzien van het tempo en ten 
aanzien van de methode (denk aan het omgaan met de klant). 
Omdat de belangrijkste regelvereiste gelegen is in het oplossen 
van te grote wachtrijen is autonomie ten aanzien van het tempo 
het meest van belang. Binnen bepaalde grenzen is deze autonomie 
inderdaad aanwezig. Wordt de wachtrij echter te groot of doet 
zich een machinestoring voor, dan moet er hulp van ’buiten’ 
komen. Die mogelijkheden zijn echter beperkt (zie ook de 
volgende vraag). Het tempoprobleem kan dan tot psychische 
belasting leiden. 
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De autonomie ten aanzien van de arbeidsomstandigheden is onvol- 
doende. Er zijn tochtproblemen die niet geregeld kunnen worden. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Beperkt voor 
verbetering vatbaar. 
Contact- en ondersteuningsmogelijkheden zijn weliswaar aanwezig, 
maar met name de ondersteuningsmogelijkheden zijn aan beper- 
kingen onderhevig. De planning van de kassabezetting is zo strak 
dat er bij elke kassa vrijwel altijd klanten wachten. 
Bovendien zitten de cassières met de rug naar elkaar toe. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Ja, voldoende. 
De informatie over het grootwinkelbedrijf wordt via verschil- 
lende bronnen verstrekt. Bovendien is deze uitgebreid en goed 
verzorgd. Betreffende de functie zelf is dat moeilijker te beoor- 
delen. Er is weinig informatie vereist. De benodigde informatie 
lijkt beschikbaar te zijn via de HOKA en via bijvoorbeeld het 
prikbord. Achtergrondinformatie betreffende artikelen is beschik- 
baar via videobanden. 

Samengevat in een welzijnsprofiel ziet de beoordeling er als volgt 
uit. 

Figuur 13.2 Welzijnsprofiel cassière 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

■ 
■ 
■ 
■ 

 1 1 1 1 1 1  
Onvoldoende Beperkt Voldoende 
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13.3 Welzijnsmaatregelen 

Er is weinig literatuur voorhanden die direct de verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid van de winkelbediende behandelt. De 
literatuur lijkt beperkt tot resultaten van onderzoek naar de 
automatisering in de detailhandel en mogelijke gevolgen daarvan 
voor organisatie en kwaliteit van de arbeid.2 

We zijn geen praktijkvoorbeelden op het spoor gekomen van 
projecten die expliciet gericht waren op het verbeteren van de 
inhoud van de functie winkelbediening. Dit wil niet zeggen dat er 
geen verbeteringsmaatregelen te bedenken zijn. Met name is het 
mogelijk om de arbeidsorganisatie die we aantroffen in een 
warenhuis als voorbeeld te hanteren voor de specifieke functie in 
de supermarkt. 
Verder zijn een aantal maatregelen naar analogie met andere 
werksoorten opgesteld (zie voor een algemeen overzicht hoofdstuk 
6). 

13.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Verbeteren van de personeelsbezetting 
Wanneer bedrijven over voldoende personeel beschikken dat kan 
inspringen bij grote drukte, ondersteuning kan bieden bij storin- 
gen of helpen bij het opzoeken van prijzen e.d., dan neemt de 
psychische belasting af. 

Verandering van kassaopstelling 
De sociale contacten tussen de cassières verbeteren door de 
kassa’s zo te plaatsen dat de cassières oogcontact hebben en een 
gesprek kunnen voeren met een of meer collega’s. 

Verbeteren van de informatievoorziening 
informatie over nieuwe artikelen of speciale acties middels 
wekelijkse videobanden die in de kantine afgedraaid kunnen 
worden 
dagelijkse post over prijsveranderingen, artikeleninformatie 
e.d. 
lijstjes met prijswijzigingen voor aan de kassa 
mededelingenborden, met name ten behoeve van OR-medede- 
lingen, sociale mededelingen e.d. 
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maandelijks mededelingenblad van het concern met informa- 
tie over het hele bedrijf, OR-thema’s etc. (warenhuis en 
supermarkt) 

13.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie 
Door de cassières regelmatig over een aantal uitvoerende taken 
(denk aan rekken bijvullen, bediening in afdelingen) te laten 
rouleren, neemt de afwisseling in het werk toe. 
Dit moet wel een geplande maatregel zijn, waarbij het personeel 
ruim van de voren weet wanneer welke activiteit verricht moet 
worden. Het ad-hoc schuiven met personeel om gaten in de 
bezetting op te vullen, wordt vaak als extra belastend ervaren3. 
Het effect op het welzijnsprofiel is: minder kortcyclische taken 
en (mogelijk) meer sociale contacten. 

Taakverbreding 
In de huidige organisatiestructuur van de supermarkten is het 
moeilijk de cassièrefunctie te verbreden, dat wil zeggen er andere 
uitvoerende taken aan toe te voegen. Het toevoegen van bedie- 
nings- en adviseringstaken zou betekenen dat de kassa’s weer 
teruggebracht moeten worden naar de verschillende afdelingen 
(groente, brood zuivel etc.) in de winkel. De mogelijkheden 
hiervoor komen aan de orde bij de vernieuwingsmaatregelen. 

Taakverrijking 
In de industrie is het toevoegen van de kwaliteitscontrole aan de 
taken van uitvoerende functies een veel toegepaste verbeterings- 
maatregel. Een daarmee vergelijkbare maatregel in de supermarkt 
zou zijn de kascontrole zoveel mogelijk door de verkoopster of 
cassière zelf te laten uitvoeren. Voor zover dat realistisch is is 
het niet zo’n interessante maatregel omdat het per kassa maar 
één keer per dag gebeurt. 
Het is wel een reële verbetering om het corrigeren van gemaakte 
fouten aan de cassière zelf over te laten. Meer in het algemeen 
kan ernaar gestreefd worden om storingen of probleempjes aan 
de kassa (kassarol vervangen e.d.) zoveel mogelijk door de cas- 
sière zelf op te laten lossen. We zagen bij de cassière in de 
supermarkt dat dat maar zeer beperkt gebeurt. 
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Andere taken die gedelegeerd kunnen worden zijn het inwerken 
van nieuwe cassières en het begeleiden bij technische vernieuwin- 
gen. Het toevoegen van deze (voorbereidende en ondersteunende) 
taken gaat gepaard met een toename van functionele contacten. 

Toevoegen van organiserende taken 
Werkoverleg 
Bij verschillende winkelbedrijven komt men werkoverleg per 
groep (warenhuis) of apart voor de cassières tegen. Dit over- 
leg (één keer in de paar weken) geeft de mogelijkheid om 
onder andere de (verkoop)resultaten per groep en problemen 
in de uitvoering van het werk te bespreken. Ook de planning 
en verdeling van het werk kan aan de orde komen. 
Taakgroepactiviteiten 
Taken als het verdelen van werk en het opstellen van werk- 
roosters kunnen naar de cassières gedelegeerd worden. Hier- 
mee is nog geen taakgroep geformeerd. Zie daarvoor § 13.3.4. 

13.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroepen 
Het gaat hier om een maatregel in de ’produktieorganisatie’ (de 
groepering en koppeling van afdelingen en de opstelling van 
arbeidsplaatsen) en daaruit voortvloeiend van de arbeidsorganisa- 
tie. We hebben daartoe de produktieorganisatie (of organisatie- 
structuur) in een warenhuis vergeleken met die in de supermarkt. 

Warenhuis Nederland 

In het warenhuis troffen we een andere arbeidsorganisatie aan 
dan in de supermarkt. Dat verschil is niet toevallig en hangt voor 
een belangrijk deel samen met de wijze waarop de ’produktieor- 
ganisatie’ gestructureerd is, dat wil zeggen met de wijze waarop 
de verkoop georganiseerd is. 
In een supermarkt is voor het grootste deel van de Produkten 
sprake van zelfbediening. Bovendien koopt een klant in het 
algemeen een groot aantal kleine (goedkope) artikelen. Zowel uit 
een oogpunt van efficiency als uit het oogpunt van controle op 
diefstal ligt afrekening van alle artikelen ineens aan de uitgang 
voor de hand. Bij de supermarkt waar de cassi'ere werkt zijn de 
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kassafuncties en de bedienings/verkoop functies gescheiden: het 
zijn verschillende mensen die deze functies uitvoeren. 
Bij het warenhuis is sprake van kassa’s die geplaatst zijn in de 
buurt van de artikelen. De mensen bij de kassa bedienen voor 
een deel en zijn voor een ander deel aanspreekbaar voor advies 
(verkoopfunctie). In het warenhuis is op het uitvoerend niveau 
eigenlijk sprake van slechts één type functie: een verkoopster die 
ook bedient en af rekent. Daarin zijn alle eerder genoemde uitvoe- 
rende en een aantal voorbereidende en ondersteunende taken van 
winkelbediening verenigd. De tijd wordt ongeveer evenredig ver- 
deeld over kassawerk, verkoop/bediening en ondersteunende en 
voorbereidende taken als rekken vullen e.d. 
De functie is daarmee een stuk vollediger dan de typische cas- 
sièrefunctie. Daar komt bij dat in het door ons bezochte waren- 
huis sprake is van gestructureerd werkoverleg. Eenmaal per 6 
weken is er een groepsoverleg. (Er zijn 3 groepen van gemiddeld 
zo’n 10 vaste verkoopsters in het filiaal.) In het groepsoverleg 
kunnen allerhande problemen aan de orde gesteld worden. Het 
valt te vergelijken met kwaliteitscirkels in de industrie. Elke dag 
is er om 9.00 uur ’s morgens een heel kort overleg bij de kassa 
over de planning van de dag. 

Deze case beschrijft een maatregel die cassièrefuncties in ieder 
geval vollediger (’all-round’) maakt. Indien men de cassières bo- 
vendien meer verantwoordelijkheid geeft over de verdeling van 
het werk (’wie bezet wanneer welke kassa’) en over de tijdsplan- 
ning kunnen we spreken van groepswerk. De cassières krijgen dan 
meer kansen om zich in ook organisatorisch en sociaal opzicht te 
ontwikkelen. 

Ten aanzien van de haalbaarheid van deze vernieuwingsmaatregel 
kan het volgende opgemerkt worden. 
Een afdelingsgewijze inrichting van de supermarkt zou betekenen 
dat de kassa’s verspreid worden over de afdelingen. 
Voor de functie zou het inhouden dat naast het bedienen van de 
kassa de zorg voor de produktuitstalling en verkoop binnen de 
betreffende afdeling tot de taken behoort. 
’(Produktie-)technisch’ is dit mogelijk. In wezen is het precies 
dezelfde situatie als in het warenhuis. Daar kunnen alle artikelen 
aan elke kassa afgerekend worden en toch zijn er ook decentrale 
kassa’s.4 Bij bestaande winkelbedrijven zal dit vaak een moeilijk 
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te nemen barrière opleveren, omdat een radicale verbouwing nodig 
zou kunnen zijn. Bij nieuwbouw is de haalbaarheid groter. Dit is 
vergelijkbaar met de mate van ’ingrijpendheid’ van 
vernieuwingsmaatregelen bij andere (industriële) werksoorten. 
De grootte van een supermarkt speelt een rol. Bij kleine super- 
markten (of grote kruideniers) is het vrij normaal dat iedereen 
overal inzetbaar is en men onderling het werk min of meer 
regelt. Dit gaat vanzelf al naar de situatie van meer geïntegreer- 
de winkelbediening. In feite bezit de ’produktieorganisatie’ dan 
reeds de gunstige condities voor taakgroepen met ’all-round’ 
functies. 
Het ’opsplitsen’ in afdelingen loont zich wellicht pas bij de grote 
supermarkten, waar het produktassortiment voldoende groot is om 
te specialiseren naar produktgroepen (vergelijk het parallelliseren 
in de industrie). 
Ter afsluiting het volgende: 
Dat de situatie in het warenhuis zo is, is niet geheel vanzelf- 
sprekend. In het warenhuis hadden de kassa’s evengoed in een 
batterij aan de uitgang kunnen staan. Ook daar is immers voor 
het grootste deel van de artikelen in principe sprake van zelfbe- 
diening. Er is, met andere woorden, sprake van een zekere keuze- 
vrijheid in de vormgeving van de produktieorganisatie en de 
arbeidsorganisatie. Markttechnische overwegingen (de beoogde 
servicegraad met name) zullen wel steeds meespelen. Denk aan 
assortimentswisselingen, effectief en efficiënt (lokaal) voorraadbe- 
heer en omgang met wensen van klanten. 

13.3.4 Overige maatregelen 

Regelmatige pauzes 
Een maatregel op het gebied van de werktijden is het instellen 
van pauzes, zodanig dat de cassière nooit langer dan bijvoorbeeld 
twee uur achter de kassa zit. 

’Wegautomatiseren’ van de kassafunctie 
Hierbij zijn ingrijpende veranderingen nodig in de ’produktietech- 
niek’ van het winkelbedrijf. Technisch is het mogelijk dat klanten 
zelf hun artikelen aanslaan of dat artikelen automatisch gescan- 
ned worden in het winkelkarretje of op een lopende band. Daar- 
mee zou de minst interessante handeling bij het kassawerk, 
namelijk het manipuleren van de artikelen over het scannings- 
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apparaat, komen te vervallen. Op zich verbetert deze maatregel 
niets aan het welzijnsprofiel van de cassièrefunctie. Een voor het 
welzijn slecht onderdeel van de functie vervalt. Daarvoor in de 
plaats zouden echter meer interessante taken kunnen komen die 
tot een verhoogde dienstverlening van de klant leiden (zie verbe- 
teringsmaatregelen). Evengoed is het andersom denkbaar dat er 
een functie gecreëerd wordt die alleen nog maar toezicht houdt 
op de klanten. Realisatie van deze automatisering is nog ver weg 
en over de richting waarin een en ander zich zal ontwikkelen kan 
alleen nog maar gespeculeerd worden. 

Noten bij hoofdstuk 13 

1. Zie Mok 1982 
2. Zie Mok 1982, Fruytier 1983, Van Asch 1987, Van der Vlist 

1987 
3. Zie Koning 1988 
4. ’Open service’. Mok 1982 
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14. 

14.1 

14.1.1 

OPERATOR ARBEID PROCESBESTURING 

De werksoort operatorarbeid 

Algemene beschrijving 

De werksoort die we hier beschrijven, kan getypeerd worden als 
’procesbesturing’. Dit werk wordt binnen de sector van industriële 
bedrijven voornamelijk aangetroffen bij bedrijven met een homo- 
gene massaproduktie. Deze bedrijven kunnen weer uitgesplitst 
worden naar de twee volgende groepen: 
1. bedrijven met een continue procesvoering, bijvoorbeeld elek- 

triciteitscentrales, suikerfabrieken, olieraffinaderijen, papier- 
fabrieken 

2. bedrijven met een batch-gewijze procesvoering, bijvoorbeeld 
farmaceutische bedrijven, bierbrouwerijen. 

Binnen met name de batch-gewijze produktie kan het produktie- 
pakket een nog aanzienlijke flexibiliteit bezitten (’multi-purpose’). 
In het algemeen worden beide groepen bedrijven samengevat 
onder de noemer ’procesindustrie’. In de procesindustrie worden 
grondstoffen aan fysische en/of chemische bewerkingen onderwor- 
pen. Het resultaat hiervan is een volledige verandering van de 
aard van de grondstoffen. Deze veranderingen vinden meestal 
plaats in grote gesloten vaten of reactoren. 
Dit proces dient geregeld te worden. Het gaat bij deze ’procesre- 
geling’ om het samenhangend systeem rond stuur- en regeltaken. 
Dit zijn taken waarbij een of meer taakuitvoerders een complex, 
min of meer geautomatiseerd technisch systeem regelen en sturen. 
Het accent ligt op het verwerken van informatie en het nemen 
van beslissingen. 

De werksoort wordt voor het grootste deel in de volgende be- 
drijfstakken of sectoren aangetroffen: 
* (petro-)chemie 
* voedings- en genotmiddelenindustrie (procesmatig karakter 

sterk in opkomst) 
* staalindustrie 
* farmacie 
* glassector 
* energieproduktie 
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Volgens een arbeidskrachtentelling begin jaren ’80 gaat het om 
een totaal van enkele tienduizenden werkzaam in deze werksoort. 
Het aantal zal sedertdien toegenomen zijn als gevolg van de 
toename van het procesmatig karakter van vele produktieproces- 
sen (bijvoorbeeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie). 

14.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Rond de procesregeling kan een set van inherente of systeemge- 
bonden taken geïnventariseerd worden. 
Het uitvoerende deel van de operatorfunctie kan kortweg als 
’kwaliteitscontrole’ gekarakteriseerd worden. De operator dient er 
(samen met anderen) zorg voor te dragen dat het proces ’netjes 
blijven lopen’. 
Afhankelijk van het karakter van het proces, het bedrijfsbeleid 
en de technologie kan de procesoperator zich ook bezig houden 
met het verbeteren en vernieuwen van het proces. De (functie)- 
eisen waaraan het proces dient te voldoen, worden breder en 
steeds scherper: kwaliteit, efficiency, flexibiliteit, beheersbaar- 
heid, kwaliteit van de arbeid (arbo-wet) en (zeker in deze sector) 
milieu. De operator probeert dan het proces te verbeteren (binnen 
de bestaande normen zorgen dat het systeem beter aan de eisen 
voldoet) of te vernieuwen (normen of structuren aanpassen). Het 
verbeteren is meestal een continue bezigheid, het vernieuwen 
vindt meestal periodiek plaats. Het accent van de uitvoerende 
taak van de operator verschuift dan van ’kwaliteitscontrole’ naar 
'kwaliteitsbeheersing' en 'kostenbeheersing'. 
Ten aanzien van de systeemgebonden taken dient het volgende 
nog opgemerkt te worden. Kenmerkend voor de procesindustrie is 
dat het proces meestal continu doorgaat. Dat onderscheidt het 
werk in deze bedrijfstak o.a. van het werk in andere (meer 
’discreet’ georganiseerde) bedrijfstakken. Dit impliceert dat het 
werk in de procesindustrie eigenlijk ook geen gemarkeerd onder- 
scheid tussen het voorbereiden en het uitvoeren kent: het proces 
gaat continu door. De ondersteuning van dit proces speelt wel 
een belangrijke rol. De verhouding tussen voorbereiding, uitvoe- 
ring en ondersteuning zal natuurlijk variëren naargelang de aard 
van het bedrijf (vgl. de batch-gewijze procesvoering), vandaar dat 
de driedeling in onderstaande lijst toch aangehouden wordt. Men 
dient zich echter te realiseren dat veel werk van procesoperators 
zich concentreert in het uitvoerende deel. 
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Voorbereidende taken 
Ten aanzien van de grondstof (met name bij batch-gewijze 
produktie): 
Van deze grondstof moet de kwaliteit worden bepaald. De 
grondstof moet eventueel aangevoerd worden en er moet een 
ingangscontrole op toegepast worden. 
Ten aanzien van de hulpmiddelen: 
Deze hulpmiddelen worden ook wel systeemcomponenten 
genoemd. Deze moeten (tijdens veldwerk) gecontroleerd en 
eventueel vervangen worden. 
Ten aanzien van het produktieproces: 
Er zal in nieuwe situaties weleens informatie worden nagesla- 
gen. Procedures of programma’s worden van te voren gecon- 
troleerd. Indien de operators participeren in projectgroepen 
worden ze ook mede door hun samengesteld. 

Uitvoerende taken 
Het opstarten en stilleggen van het systeem. 
Het bewaken van het systeem. Dit kan op actieve wijze (met 
voortdurende aandacht) of op meer passieve wijze (alleen 
fysiek aanwezig). 
Het bedienen van de panelen: Dit kan inhouden dat het 
proces (bij)geregeld moet worden. Of dat er in de regeling 
ingegrepen moet worden. Of dat de bediening geoptimaliseerd 
wordt. Denk aan de verschuiving van kwaliteitscontrole naar 
kwaliteits- en kostenbeheersing. 

Ondersteunende taken 
Klein onderhoud (b.v. het testen van insteekkaarten of het 
vervangen van papier) 
Groot onderhoud 
Reparaties 
Schoonmaken, opruimen 
Administratie (bv. het noteren van speciale parameterwaardes 
of registreren van speciale gebeurtenissen) 
Laboratoriumwerk (een belangrijke taak in de procesindustrie) 
Inwerken, begeleiden en opleiden van nieuw personeel 
Verbetering c.q. vernieuwing van het technisch instrumentari- 
um. 
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Bovenop deze systeemgebonden taken kunnen nog organiserende 
taken onderscheiden worden. In het algemeen kunnen die drie 
vormen aannemen 

Functionele contacten 
Werkoverleg 
Taakgroep: samen met andere het werk plannen en verdelen. 

14.2 Een specifieke functie: stoomwachtoperator 

14.2.1 Beschrijving 

We beschrijven in deze paragraaf een operatorfunctie die er 
’beroerd’ uitziet. We modificeren daarvoor het werk van een 
operator in een stoomwachtcentrale1. In deze conventionele 
elektriciteitscentrale voorziet de stoomvoorziening het energie- 
opwekkend gedeelte (turbines) van de benodigde hoeveelheid 
stoom van een bepaalde kwaliteit. De opwekking en het transport 
van de stoom naar de turbines worden vanuit de ’stoomwacht’ 
door de operator gecontroleerd. 
De operator is een voormalig scheepswerktuigkundige met MBO- 
niveau. Hij werkt met twee anderen in een grote regelkamer van 
waaruit meerdere systemen worden bestuurd. Ieder houdt daarbij 
vanaf het eigen controlepaneel één systeem in de gaten. De 
operator doet geen veldwerk en verblijft continu in de regelka- 
mer. Er is werkoverleg, maar dat draait slecht. 

Het werk van de stoomwachtoperator bestaat voor het grootste 
deel uit het bewaken van het systeem. Dit bewaken is voorname- 
lijk van passieve aard. Periodiek loopt de operator het controle- 
paneel langs. Dit valt onder zijn actieve bewaking. Zelden zal dit 
tot bijregeling of bijsturing leiden. Zijn bedieningstaken zijn 
zodoende minimaal. De operator noteert tijdens de rondes standen 
van procesparameters op het paneel (administratieve taak). Een 
enkele keer zal hij informatie uit een manual moeten naslaan ter 
voorbereiding van een opnieuw op te starten proces. Voor het 
overige heeft de operator functionele contacten en/of overleg met 
de collega’s van de wacht, de wachtleiding en incidenteel met 
staff unctionarissen. 
Een belangrijke opmerking tot slot bij de beschrijving van de 
werkzaamheden van deze operator: typisch voor deze functie is 
dat de verschillende taken niet gemakkelijk van elkaar onder- 
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scheiden kunnen worden. Het is voornamelijk mentale arbeid. Daar 
komt nog extra bij dat de operator een behoorlijk deel van zijn 
tijd in ledigheid doorbrengt. Hij hoeft dan, extreem geformuleerd, 
niets te doen. De overgang tussen dit niet-systeemgebonden deel 
en de meer passieve bewaking is niet duidelijk aan te geven. We 
plaatsen de niet-systeemgebonden taken daarom, weliswaar afge- 
scheiden, in het blok van de uitvoerende taken. Zo zullen de 
percentages sommeren tot 100%. 
Wellicht ten overvloede: de percentages zijn geschat en dienen 
slechts om de verschillende verhoudingen goed weer te geven. 

Figuur 14,1 Functiesamenstelling stoomwachtoperator 

Organiserende taken 7X 

- functionele contacten/ 

overleg 7X 

t 

Ondersteunende taken 2% 

- administratie 2% 

Uitvoerende taken 90% 

• bewaken 62% 

• bedienen 2% 

- niet-systeem gebonden 

taken 26% 

Voorbereidende taken 1% 

- informatie naslaan 1% 

(werkwijze bepalen) 

- machine instellen 

14.2.2 Regelproblemen 

De problemen waar deze operator mee wordt geconfronteerd zijn 
van een andere aard dan regelproblemen. Regelproblemen ontstaan 
indien de regelmogelijkheden tekort schieten om problemen in de 
uitvoering van het werk op te lossen. In het werk van de opera- 
tor wordt langdurige onderbelasting afgewisseld met pieken over- 
belasting. Er worden tijdens de pieken bijvoorbeeld afwijkingen 
ten opzichte van set-points geconstateerd. Er zijn echter vol- 
doende mogelijkheden, vooral qua autonomie, om de situatie te 
corrigeren. 
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Het enige regelprobleem dat bij deze functie geconstateerd kan 
worden heeft betrekking op de arbeidsomgeving. De stoomwacht- 
operator ondervindt nogal wat hinder van een hoog-frequent 
geluid. 
De problemen schuilen meer in de onderbelasting. Daardoor komen 
de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang. De stoom- 
wachtoperator kan zijn kwalificaties niet benutten, niet onder- 
houden en helemaal niet ontwikkelen. Ook dat is een stressrisico. 

14.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
Voorbereidende en ondersteunde taken ontbreken nagenoeg. 
Wat deze functie echter vooral onvolledig maakt is de smalle 
basis binnen het uitvoeren. De stoomwachtoperator houdt zich 
globaal gesproken alleen met bewaken bezig. 
Deze operator leert daardoor bijna niets in zijn werk. Pas als hij 
zich met het optimaliseren (vernieuwen) van het proces of met 
het veldwerk (voorbereidende of ondersteunende taak ten aanzien 
van systeemcomponenten of hulpmiddelen) kan gaan bezighouden 
worden er leeropties geboden. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Beperkt voldoen- 
de. 
De stoomwachtoperator bezit voldoende mogelijkheden om zijn 
problemen met anderen door middel van functionele contacten te 
bespreken. Het werkoverleg ontbreekt echter en juist in dit 
overleg zouden de problemen met de kwalificatie-onderbenutting 
aangekaart kunnen worden. Het belang van dit overleg is ook 
dat de operator zijn organisatorische kwalificaties kan onderhou- 
den. Al met al moeten de organiserende taken beperkt voldoende 
worden beoordeeld. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, voldoen- 
de. 
Bij operatorarbeid speelt de problematiek van kortcyclische arbeid 
geen belangrijke rol. Het is sowieso moeilijk bij mentale arbeid 
cycli vast te stellen. Welzijnsrisico’s zullen echter niet met dit 
kenmerk corresponderen. Vandaar voldoende. 
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Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
Deze stoomwachtfunctie bevat bijna alleen maar eenvoudige taken. 
Dit levert een groot welzijnsprobleem op. De functie bevat geen 
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden2. Van eenvoudig werk leer je 
nu eenmaal niet veel. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt voldoende. 
De operator bezit op zich voldoende regelmogelijkheden om aan 
de optredende regelvereisten tegemoet te komen. In plaats van 
autonomie t.a.v. tempo letten we hierbij op de geestelijke inspan- 
ning (zie ook par. 4.5). De stoomwachtoperator kan zijn aandacht 
en concentratie gemakkelijk ’regelen’. Hij komt niet onder druk 
te staan. Belastend is wel dat de operator voortdurend aan de 
regelkamer gebonden is. Zijn autonomie ten aanzien van de 
werkplek is gering. 
Problematisch voor het welzijn is de hoeveelheid autonomie 
echter vooral ten aanzien van de leer- en ontwikkelingsmogelijk- 
heden. Deze stoomwachtoperator hoeft niet veel meer zelf uit te 
zoeken. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Ja, voldoende. 
De operator werkt met twee anderen in de grote regelkamer. 
Tijdens de bewaking is er genoeg mogelijkheid om gewoon een 
praatje te maken. Ondersteuningsmogelijkheden zijn daardoor ook 
voldoende. Als de operator iets niet begrijpt dan kan hij een 
collega er bij roepen. De functionele contacten zijn ook voldoen- 
de. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Ja, voldoende. 
Met betrekking tot het werk is de informatie beschikbaar en 
bruikbaar. Ook ten aanzien van de gehele organisatie en de plaats 
van de operator daarin is de informatievoorziening voldoende. Hij 
weet waar hij mee bezig is. 
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14.3 

Samengevat ziet het welzijnsprofiel er als volgt uit. 

Figuur 14,2 Welzijnsprofiel stoomwachtoperator 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

Dit profiel maakt duidelijk dat de welzijnsproblematiek van deze 
operator met name zit in het gebrek aan leer- en ontwikkelings- 
mogelijkheden. Welzijnsmaatregelen zullen er op gericht moeten 
zijn de functie een hoger kwalificatiepotentieel te bezorgen. 

«¡ËiË« 

■ 

 i i i i i 1— 

Onvoldoende Beperkt Voldoende 

Welzijnsmaatregelen 

De maatregelen die hierna opgesomd worden zijn in veel gevallen 
niet op de specifieke functie toegesneden. Daarvoor zijn twee 
redenen aan te geven. 
Allereerst is het moeilijk maatregelen die elders succesvol zijn 
toegepast zomaar in één specifiek geval in te voeren. Dat vereist 
een diepere analyse van de functie zelf, van de organisatie in 
zijn geheel en van de Ínhoud en kwaliteit van de voorgestelde 
maatregel. 
Ten tweede zijn sommige maatregelen überhaupt niet toe te 
snijden op deze specifieke functie. Wij hebben maatregelen voor 
alle soorten operatorarbeid geïnventariseerd. Dat levert een bont 
skala aan maatregelen op. Deze zijn uiteraard niet universeel 
toepasbaar. Een staalfabriek is nu eenmaal anders dan een elek- 
triciteitscentrale. Wij hebben ze hier toch opgenomen omdat het 
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allemaal maatregelen zijn die welzijnsrisico’s van operatorarbeid 
verkleinen. 
Al naar gelang de verschillen in de uitgangssituatie bij operator- 
arbeid kan de vorming van taakgroepen in het ene geval gemak- 
kelijker dan in het andere geval plaatsvinden. Het essentieel ver- 
schil is dan gelegen in de produktieorganisatie: biedt deze reeds 
de gunstige condities voor een stroomsgewijze opzet? In veel 
gevallen zal dat in de procesindustrie inderdaad het geval zijn 
(zeer waarschijnlijk geldt dat ook voor de stoomwachtoperator). 
In die gevallen wordt taakgroepvorming onder verbeteringsmaatre- 
gelen geboekt. Voor andere, meer complexe, soorten van opera- 
torarbeid is taakgroepvorming ingrijpender: de produktieorganisa- 
tie moet eerst worden aangepakt. In die gevallen wordt taak- 
groepvorming onder vernieuwingsmaatregelen geboekt. 
Dit verklaart waarom in onderstaand overzicht twee keer de 
vorming van taakgroepen als verbeterings- c.q. vernieuwingsmaat- 
regel is gepresenteerd. 
Daar waar de stoomwachtoperator profijt van een maatregel kan 
trekken wordt dat benadrukt. Voor het overige dient dit over- 
zicht vooral ter demonstratie en inspiratie. 

14.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Ergonomische verbeteringen 
Een aanpassingsmaatregel is het aanpakken van het hoog- 
frequente geluid in de controlekamer van de stoomwachtope- 
rator. Een geluidsonderzoek kan de bron hiervan opsporen en 
de geluidseffecten minimaliseren. 
Een andere aanpassingsmaatregel heeft betrekking op het 
zogenaamde informatieaanbod-interface. Dit speelt niet bij de 
stoomwachtoperator; andere operators hebben er wel veel 
problemen mee. Het heeft te maken met de ’compatibiliteit’ 
van de informatie. Het binnen een deel (beeldscherm-of pa- 
neelpresentatie) gebruiken van een kleur voor meer dan één 
doel moet worden ontraden. Het gebruik van rood voor 
andere doeleinden dan alarm is niet aanvaardbaar vanwege 
het dan sterk teruglopen van de attentiewaarde van rood. 
Zo’n situatie kan relatief gemakkelijk gecorrigeerd worden3. 
Beide verbeteringen hebben als welzijnseffect dat de autono- 
mie (denk aan het zelf regelen van de arbeidsomgeving) iets 
beter scoort. 



228 

14.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Werkoverleg 
De stoomwachtoperator heeft het werkoverleg nodig om zijn 
problemen (denk aan de kwalificatieproblematiek) op een hoger 
platform te bespreken. Voor veel operators is dit overleg sowieso 
nuttig om de organisatorische kwalificaties te kunnen onderhou- 
den. 

Taakroulatie 
Bij taakroulatie wordt er gewisseld over taken in de meet- en 
regelkamer en taken buiten de meet- en regelkamer. 
Diverse mogelijkheden bestaan hiertoe: 

onderhoudswerkzaamheden bij de apparatuur zelf 
laboratoriumtaken 
veldoperatorwerk 

Een roulatie die speciaal in de procesindustrie wordt aangetrof- 
fen, betreft de wisseling met laboratoriumwerk4. Het gaat dan om 
routinewerk waarbij de operator automatisch werkende apparaten 
voorziet van te analyseren stof en zonodig de gegevens daarvan 
overneemt en in de computer invoert. 
De stoomwachtoperator zou kunnen rouleren met veldwerkzaamhe- 
den. 
De welzijnscondities verbeteren door een vergroting van de 
functionele contactmogelijkheden, door de introductie van taken 
met andere en moeilijkere kwalificatievereisten, door een verbete- 
ring van het inzicht in het groter procesdeel en door de vergro- 
ting van de bewegingsvrijheid. 

Taakverbreding 
Taakverbreding impliceert in de procesindustrie dat de operator 
meerdere (parallelle of seriële) processen kan bedienen. In het 
jargon van de procesindustrie heet zo’n operator dan meestal een 
algemeen operator of head-operator. 
Voordelen in welzijnstermen kunnen wederom zijn de vergroting 
van de contactmogelijkheden, vergroting van de moeilijkheids- 
graad en van de bewegingsvrijheid (tenzij het een centrale bestu- 
ring betreft) en een beter inzicht over het hele proces. 
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Taakverrijking 
Taakverrijking houdt in dat de operator zich meer met optimali- 
serende taken gaat bezighouden. Het accent verschuift dan van 
kwaliteitscontrole naar kwaliteits- en kostenbeheersing. 
De stoomwachtoperator zou een meer volledige functie krijgen 
indien hij zich ook met procesvernieuwing kon bezighouden. 
Nieuwe technologieën scheppen betere condities om procescontro- 
lerende en regelende taken te bundelen5. Toestandswaarden 
kunnen nu met conplexe algorithmes met elkaar gekoppeld worden 
waardoor er in plaats van op enkele set-points dan op basis van 
een integrale beoordeling ingegrepen én geoptimaliseerd kan 
worden. Welzijnsverbeteringen zijn met name gelegen in het 
vollediger maken van de functie, het complexer maken van de 
functie en in de vergroting van het inzicht in het proces. 

Taakgroepen 
Taakgroepen kunnen vaak relatief gemakkelijk ingevoerd worden 
omdat de productie-organisatie reeds de gunstige condities voor 
een stroomgewijze opzet biedt. Procesdelen zijn dan reeds afge- 
bakend. Ze worden in de procesindustrie (inclusief elektriciteits- 
centrales) ook op grote schaal aangetroffen. 

Chemiefabriek in Canada6 

Dat de invoering van taakgroepen zelfs bij het in stand houden 
van de bestaande procestechnologie een langdurig proces kan zijn, 
is gebleken in deze praktijk-case. 
De uiteindelijke veranderingen in de arbeidsorganisatie kunnen in 
onderstaand schema worden weergegeven: 

traditionele opzet 

- 1 persoon aangesteld voor 
één taak 

- werknemers geschoold voor 
één soort werk 

- supervisors 
- individuele verantwoorde- 

li jkheid 
- 4 managementniveaus 
- beperkte informatie 

nieuwe opzet 

- groepstaken 
- werknemers geschoold 

voor meerdere soorten 
werk 

- coördinators 
- gedeelde verantwoorde 

li jkheid 
- 3 managementniveaus 
- gedeelde informatie 
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hiërarchie in classificaties 
loon voor verrichte taak 
beperkte medezeggenschap, 
geen medezeggenschap in 
werving en selectie 
de helft van de werktijd 
in de dagploeg 
periodieke, vernieuwde opzet 
door experts 

oordeelkundigheid voor 
enkelen 
statussymbolen 

oordeelkundigheid voor 
velen 
geen kunstmatige onder- 
scheidingen 
één classificatie 
loon voor kennis 
volledige medezeggenschap 
met inbegrip van werving 
en selectie 
tweederde van de wer kt i jd 
in de dagploeg 
voortdurend vernieuwd 
opzetten m.b.v. medezeg- 
genschap 

De fundamentele bouwsteen van de fabriek is de semi-autonome 
werkgroep of het team. De gehele chemische fabriek functioneert 
als een op zichzelf staande bedrijfsafdeling die te allen tijde door 
een verwerkingsteam, bestaande uit achttien tot twintig personen, 
geleid wordt. 
Er zijn in totaal zes verwerking steams die in ploegendiensten van 
twaalf uur werken en bijgestaan worden door een vakteam, 
samengesteld uit achttien handwerksgezel-vakmensen, die alleen 
overdag werken van maandag tot en met vrijdag. 
Alle teams functioneren als zelfregelende werkgroepen. De ver- 
werkingsteams zijn veelzijdig geschoold: alle leden van het team 
zijn opgeleid om de meeste onderdelen van het produktieproces te 
kunnen leiden. Bovendien is iedere operator ook nog vakkundig in 
een steunfunctie (dat wil zeggen kwaliteitscontrole, roosterplan- 
ning, opslag of onderhoud). Daarom kunnen de teams zelf het 
routine-onderhoud en de kwaliteitscontrole leiden. Tevens zijn de 
teams verantwoordelijk voor het toewijzen van werk, technische 
opleidingen, opdracht geven voor overwerk en het indelen van 
vakanties. De coördinator, het eerste managementniveau, fungeert 
als hulpbron voor het team en vertegenwoordigt de belangen van 
het management naar de teams. 
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14.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroepen 
Soms zal er voor de constructie van taakgroepen een integrale 
vernieuwing moeten plaatsvinden. Integraal in die zin dat ook de 
technologie en de produktie-organisatie een forse verandering 
ondergaan. Het implementatieproces is daarmee meteen gecompli- 
ceerder geworden. Beslissingen ten aanzien van het herontwerp 
van het technische systeem (afbakening van procesdelen, onder- 
linge integratie of loskoppeling, aard van de programmatuur, 
instrumentatie, lay-out) worden genomen op basis van hun bijdra- 
ge aan het creëren van inhoudsvolle, coöperatieve arbeid. 

Staalfabriek in Italië7. 

Hier werden volgens een vooraf geplande procedure (incl. automa- 
tisering sovereenkomst met de vakbonden) op simultane wijze het 
technisch systeem, de arbeidsorganisatie en de taakstructuur 
ontworpen. Ontwerpbeslissingen t.a.v. controlekamers, beeldstati- 
ons, software, instrumentatie, lay-out en coomunicatiesysternen 
werden veelvuldig aangepast of veranderd op de basis van de 
consequenties voor de taken, de leidinggeving en/of de vereiste 
opleiding. Het resultaat was het volgende: 

Het werk wordt uitgevoerd door werkgroepen van 11 tot 19 
personen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een van 
de negen deelgebieden van het produktieproces. Deze deelge- 
bieden (de basis-eenheden van de produktiestructuur) vormen 
homogene organisatie-eenheden en zijn dus niet louter tech- 
nisch afgeleid. 
Om precies te zijn, de grenzen van deze eenheden zijn geba- 
seerd op: 
a) resultaatcriteria (elk deelgebied moet een zinvol en meet- 
baar resultaat hebben, dat verkregen kan worden door ge- 
ïntegreerde activiteiten en ’effectieve controlecycli’ van 
diegenen die in de deelgebieden werken) 
b) criteria van technische homogeniteit (taakinhouden) 
c) criteria met betrekking tot gebieds- en processsamenhan- 
gen (menselijke en technische hulpbronnen moeten in staat 
zijn op tijd te handelen) 
d) kwalificatiecriteria (de verschillende onderdelen van de 
taak moeten operationele vaardigheden en kennis vereisen, 
nodig voor de controle van produktiegebeurtenissen). 



232 

De taken zijn gevarieerd en gedifferentieerd naar Ínhoud en 
vereisen kennis en vaardigheden. Dit is het resultaat van 
evenwichtige beslissingen ten aanzien van onder andere het 
computersysteem, de lay-out en de instrumentatie. Zo bevat 
het computersysteem open regelkringen, zodat een gedeelte 
van de variantiecontrole het werk van de operator blijft. Ook 
berust het computersysteem gedeeltelijk op een variabel ge- 
heugen zodat de operator, wanneer dat nodig is, wijzigingen 
kan aanbrengen in de daarin opgeslagen produktiestandaards. 
De operators moeten dus naast proceskennis ook over kennis 
van het computersysteem beschikken. 
Coöperatie is in hoge mate technisch vereist en mogelijk. Dit 
komt omdat het systeem zodanig is ontworpen, dat de meeste 
taken onderling aan elkaar gerelateerd zijn; in tijdsrelaties 
(volgorde, onderlinge afhankelijkheid) en/of informatierelaties 
(tweezijdige informatiestromen) en/of door onderlinge afhan- 
kelijke doelstellingen en/of door variantietransmissie/-absorp- 
tie. 

Per procesdeel kunnen in de meet- en regelkamers controle- en 
bewerkingsfuncties samengebracht worden. Binnen dit deel werken 
produktie-teams zelfstandig, flexibel en met een beter overzicht 
over het geheel. 
Juist bij deze werksoort (procesregeling), waar de effectieve 
werkbelasting in sterke mate varieert over de tijd, over de 
mensen en over de verschillende taken kan deze maatregel uitge- 
breid worden toegepast: taakgroepen worden in de procesindustrie 
veel aangetroffen. 
Begeleidende maatregelen in termen van beloning en werkzeker- 
heid zullen een belangrijke voorwaardelijke rol bij de invoering 
van taakgroepen spelen8. 
De merites voor het welzijnsprofiel zijn meervoudig: 

De volledigheid wordt groter: immers, groepsleden worden all 
round opgeleid en voorbereidende en ondersteunende staffunc- 
ties kunnen in de groep ondergebracht worden. 
Organiserende taken worden een integraal onderdeel van het 
takenpakket: er moet lokaal in de groep en interlokaal met 
stafdiensten (laboratorium, technische dienst, veldoperators) 
of tussen groepen overlegd worden. 
De cognitieve moeilijkheidsgraad wordt evenwichtiger: moei- 
lijke taken worden met gemakkelijke taken gecombineerd. 
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De autonomie verkrijgt een voldoende niveau, mits de perso- 
nele bezetting voldoende is. Tempo (van aandacht en concen- 
tratie), volgorde en werkplek kunnen nu beter geregeld 
worden. 
Contacten nemen bij ’team-work’ automatisch toe. 
De informatievoorziening wordt ook beter: men krijgt een 
beter zicht op het geheel. 

14.3.4 Overige maatregelen 

Recreatieve voorzieningen 
Een groot (welzijns-)probleem in de operatorfunctie schuilt in de 
vele ’ledige’ tijd die de operator moet zien door te brengen. Zie 
ook de specifieke functie van stoomwachtoperator. In de praktijk 
worden er veel voorzieningen in en rondom controlekamers aan- 
getroffen die er voor moeten zorgen dat de operator niet verza- 
digt of verslapt. Deze compenserende maatregelen kunnen variëren 
van een lectuurtafel, een video tot ping-pong tafel en/of fitness- 
training. Het moge duidelijk zijn dat de welzijnsrisico’s die uit 
het werk voortspruiten hiermee hooguit gecamoufleerd worden. 

Noten bij hoofdstuk 14 

1. Ontleend aan: C. Ekkers et al., 1980 
2. Een recente studie naar de gevolgen van de introductie van 

programmeerbare automatisering voor de moeilijkheidsgraad 
van de functie laat zien, dat dit niveau laag blijft en lager 
wordt indien de computer ook eerdere leemtes in de proces- 
regeling overneemt. Zo kan het handelen van operator nog 
verder vóórgestructureerd worden (B. Alders, J. Christis, 
1987). 

3. E. Ellens, J. Vermeulen, 1985 
4. Een voorbeeld in de praktijk is het Polyvalentiesysteem bij 

Dow Chemical in Terneuzen. De als gevolg van procesautoma- 
tisering vrijgekomen tijd in de functie van de operator wordt 
benut voor het uitvoeren van chemische stof-analyses (labo- 
ratoriumwerk) en onderhoudswerkzaamheden. 

5. Zie met name H. Kern, M. Schumann, 1984, pag. 235 e.v. 
6. Ontleend aan T. Rankin, et al 1987 
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7. Ontleend aan J. Christis, 1984 en daar aangehaald F. Butera, 
1984 

8. Zie voor kritische kanttekeningen J. Kelly, 1982, pag 111 t/m 
145 
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15. 

15.1 

15.1.1 

LEIDINGGEVEND WERK 

De werksoort leidinggevend werk 

Algemene beschrijving 

Er bestaat zowel in de literatuur als in de bedrijfspraktijk veel 
onduidelijkheid over wat we nu onder het leidinggevend kader 
moeten verstaan. In dit stuk wordt de volgende afbakening ge- 
hanteerd. Het leidinggevend kader maakt deel uit van het ma- 
nagement c.q. van de managementfunctie. Binnen de management- 
functie kan een onderscheid gemaakt worden tussen het institu- 
tioneel, strategisch, structurerend en operationeel management:1 

Figuur 15.1 Managementfuncties2 

functies niveau 

I de eigendomsfunctie institutioneel management 
accumulatie van kapitaal . scheppen en behouden van 

legitimeringen 

II de bestuursfunctie 
. allocatie van investe- 

ringen 

III de innovatiefunctie 
. produktmarkt-ontwikkeling 

IV de produktfunctie 
. beheersing van het 

arbeidsproces 

strategisch management 
. ontwikkelen van doelstel- 

lingen 

structurerend management 
. nieuwe combinaties van 

produktiefactoren 

operationeel management 
. sturen en coördineren van 

uitvoerend werk 

We beperken ons tot het leidinggevend kader voor zover dat 
behoort tot het operationele management. Daarbinnen kan weer 
een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende niveaus: 
het hogere, het midden- en het lagere kader, bijvoorbeeld de 
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bedrijfsleider, de afdelingschef, de ploegleider, de voorman of de 
ploegbaas. 

In dit stuk beperken we ons tot het lagere en middenkader. Het 
verschil tussen beide functies kan ideaaltypisch als volgt om- 
schreven worden: Het middenkader voert een breed scala van 
activiteiten uit die naast verticale contacten (met het hogere 
kader bijvoorbeeld) vooral ook horizontale contacten (met col- 
lega’s van andere afdelingen) met zich mee brengen. Deze ac- 
tiviteiten zijn gefragmenteerd: het middenkader is over het 
algemeen nooit lang met een zelfde activiteit bezig en bovendien 
zijn deze activiteiten moeilijk vooraf te plannen. Tenslotte stuurt 
het middenkader weinig mensen aan, namelijk niet de uitvoeren- 
den, maar de ploegleiders. Het middenkader wordt vooral gerecru- 
teerd uit mensen met een mbo- of zelfs hbo-niveau en er bestaan 
doorgroeimogelijkheden, zowel in verticale (bijvoorbeeld bedrijfs- 
leider) als in horizontale richting (andere afdelingen). 
Het activiteitenpatroon van het lagere kader is beperkter en 
minder gefragmenteerd en brengt vooral verticale contacten met 
zich mee: het lagere kader is het doorgeefluik tussen midden- 
kader en uitvoerenden. In tegenstelling tot het middenkader 
stuurt het lagere kader relatief veel mensen aan, namelijk de 
uitvoerenden van zijn ploeg en voert het ook de directe controle 
uit. Het lagere kader wordt vooral gerecruteerd uit de uitvoeren- 
den. Over het algemeen zijn de doorgroeimogelijkheden beperkt: 
een lagere kaderfunctie is voor velen het eindstation van hun 
beroepscarrière. 

Zoals gezegd is bovenstaande beschrijving ideaaltypisch. Ten 
eerste zullen er verschillen bestaan tussen grote bedrijven ener- 
zijds en het midden- en kleinbedrijf anderzijds. Ten tweede 
kunnen er verschillende gradaties en tussenvormen bestaan: 
bijvoorbeeld een meewerkend voorman tussen ploegbaas en uit- 
voerenden en een technisch assistent met lijnbevoegdheden tussen 
afdelingschef en ploegbazen. 

Leidinggevend kader komt in alle sectoren voor en een precieze 
schatting van aantallen is moeilijk te geven. Duidelijk moge zijn 
dat het om een niet te verwaarlozen groep gaat. Voorspellingen 
als zou deze groep zowel in aantal als in belangrijkheid afnemen 
zijn vooralsnog niet uitgekomen en men kan dat ook voor de 
toekomst niet verwachten. Wel is de Ínhoud van deze functie de 
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laatste jaren aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Dit wordt 
mede veroorzaakt door de wijze waarop bedrijven reageren op de 
technologische ontwikkeling, op marktontwikkelingen (flexibiliteit, 
levertijd en betrouwbaarheid, kwaliteit en kostprijs) en op maat- 
schappelijke ontwikkelingen als de nieuwe Arbowet, andere ar- 
beidstijdpatronen e.d. 

15.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Wat zijn nu de systeemgebonden taken van het lagere en mid- 
denkader? Ook voor het leidinggevend kader hanteren we het 
onderscheid tussen uitvoerende, voorbereidende, ondersteunende 
en organiserende taken. De uitvoerende taak van het lagere en 
middenkader bestaat uit leiding geven. Wat we dus moeten doen 
is ten eerste: nader uitwerken uit welke taken leiding geven 
bestaat en vervolgens wat ten opzichte hiervan voorbereiden, 
ondersteunen en organiseren is. Vet gedrukt is het deel dat door 
de specifieke functie uit de volgende paragraaf wordt verricht. 

Uitvoerende taken 
Er bestaan uiteenlopende manieren om de uitvoerende leidingge- 
vende taken in kaart te brengen. Wij hanteren hier het onder- 
scheid tussen sturen (in een toestand brengen), regelen (in een 
toestand houden) en vernieuwen (een nieuwe toestand verzinnen 
en tot stand brengen). Voor zover het leidinggevend kader deze 
taken zelfstandig uitvoert, noemen we dit uitvoerende taken. 
Voor zover het kader dat met anderen doet, noemen we het 
organiserende taken: het kader beïnvloedt dan in overleg of 
onderhandeling de voorwaarden waaronder het werk gedaan moet 
worden. 

Sturen 
De belangrijkste sturende taak wordt gevormd door het plannen 
en verdelen van het werk op basis van informatie die van ver- 
schillende kanten wordt aangedragen en het bewaken van de 
resultaten. 

Regelen 
Het uitvoerende proces kan door een uiteenlopend scala van 
oorzaken gestoord worden: machines gaan stuk, het materiaal is 
niet goed, spoedorders die tussendoor afgehandeld moeten worden, 
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mensen die ziek worden etc. Deze storingen moeten zo snel 
mogelijk opgelost worden. Men noemt dit ook wel ’on-line’ rege- 
len. Een belangrijk gedeelte van het werk van het leidinggevend 
kader bestaat uit dit soort regelende taken: controleren of alles 
goed gaat en corrigeren of ingrijpen bij storingen. Deze storingen 
kunnen soms binnen de afdeling opgelost worden, bijvoorbeeld 
door het kiezen van een andere routing of door zelf mee te 
werken (intern regelen). Vaak echter zal overleg met en onder- 
steuning van andere afdelingen noodzakelijk zijn (extern regelen). 

Vernieuwen 
Elke afdeling werkt op basis van doelstellingen of normen. Deze 
hebben betrekking op uiteenlopende zaken zoals taaktijden, door- 
looptijden, machine-rendement, produktkwaliteit e.d., maar ook op 
veiligheid, gezondheid en misschien zelfs welzijn. Nu kan het zijn 
dat deze doelstellingen systematisch niet gehaald worden of dat 
men de doelstellingen scherper wil stellen: minder tussenvoor- 
raden, kortere levertijden, minder ongevallen, minder ziektever- 
zuim). In dat geval zijn vernieuwingen nodig: andere machines, 
bijscholen van mensen, andere werkmethodes of zelfs een andere 
organisatie van het werk, bijvoorbeeld door middel van het 
delegeren van ’on-line’-regeling aan de uitvoerenden. 
Vernieuwingen vereisen periodiek overleg: men probeert immers 
structurele oplossingen te vinden voor optredende problemen of 
voor het scherper stellen van de normen. Dit overleg kan af- 
delingsintern plaatsvinden. Vaak echter is hier overleg voor nodig 
met andere afdelingen en met hogere hiërarchische niveaus. 

Voorbereidende en ondersteunende taken 
In principe wordt het leidinggevend middenkader bij diens uit- 
voerend werk geholpen door een groot aantal stafdiensten. Voor- 
bereidende stafdiensten ontwerpen nieuwe Produkten, plannen de 
produktie, het benodigde materiaal, de bewerkingsmethoden, de 
routings e.d. Ondersteunende stafdiensten helpen met het perso- 
neelsbeheer (PZ), de produktiemiddelen (TD) en de kwaliteits- 
zorg. Dit betekent echter niet dat in het takenpakket van het 
leidinggevend kader geen voorbereidende en ondersteunende taken 
te vinden zijn. Integendeel, een aantal van deze taken vinden ’in 
de lijn’ plaats en bedrijven verschillen in de mate waarin ze 
dergelijke taken naar de lijn delegeren. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn: personeelsbeheer (functioneringsgesprekken bijvoor- 
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beeld), kwaliteitszorg, afdelingsintern beheer van materiaal en 
gereedschap. 

Organiserende taken 
We omschrijven organiserende taken als al die taken die contac- 
ten buiten de afdeling noodzakelijk maken om problemen in het 
werk (het leiding geven dus) op te lossen. In zekere zin hebben 
we bij de uitvoerende taken al aangegeven wat het ongeveer 
inhoudt. Sturen, regelen en vernieuwen kan het leidinggevend 
kader zelfstandig en met eigen middelen doen. Echter wanneer hij 
daarover met anderen (anderen dan zijn ondergeschikten binnen 
de afdeling of ploeg) moet overleggen, dan noemen we dit or- 
ganiserende taken. Zoals gezegd kunnen deze organiserende (of 
externe regelende) taken twee vormen aannemen: on-line continu 
of off-line periodiek. 

On-line continu 
De voortgang van het werk op de afdeling is afhankelijk van 
datgene wat andere afdelingen aan informatie, materiaal, onder- 
steuning etc. bieden. Op haar beurt levert een afdeling dit soort 
zaken aan andere afdelingen. Het overleg over storingen en het 
opheffen daarvan is dus de eerste organiserende taak. 

Off-line periodiek 
Deze organiserende taak bestaat uit het overleggen met anderen 
op gezette tijdstippen over de doelstellingen: of ze gehaald 
worden, zo ja of ze scherper gesteld moeten worden, zo nee wat 
daar de oorzaken van zijn en hoe die oorzaken structureel ver- 
holpen kunnen worden. Het gaat hier dus om de overlegstructuren 
waarin het leidinggevend kader participeert. Deze overlegstruc- 
turen kunnen drie vormen aannemen: 
1. horizontaal, bijvoorbeeld het overleg van afdelingschefs 

onderling of van de ploegbazen onderling 
2. verticaal, wanneer in deze vormen van overleg ook hogere 

hiërarchische niveaus betrokken zijn zoals de bedrijfsleider, 
de directeur produktie 

3. lateraal, overleg met voorbereidende en ondersteunende 
diensten over verbetering en vernieuwing van de voorberei- 
ding en ondersteuning 
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De bovenstaande inventarisatie van systeemgebonden taken geldt 
in zijn algemeenheid zowel voor het lagere als het middenkader: 
al deze taken kunnen in hun functie voorkomen. Of dat ook 
werkelijk het geval is, is afhankelijk van de wijze waarop deze 
taken verdeeld zijn. Ten eerste over staf en lijn en ten tweede 
over de verschillende niveaus van het leidinggevend kader (en 
eventueel de uitvoerenden!). Deze arbeidsdeling is op haar beurt 
weer afhankelijk van een aantal andere factoren: de bedrijfs- 
grootte, de sector en het type produkt/dienst dat geleverd wordt, 
strategische doelstellingen en organisatie opvattingen e.d. 

15.2 Een specifieke functie: afdelingschef 

15.2.1 Beschrijving3 

Het gaat hier om de beschrijving en beoordeling van een afde- 
lingschef van een verspanende afdeling van een middelgrote 
onderneming (+ 200 werknemers). Op de afdeling staan naast 
conventionele ook een zestal computergestuurde bewerkingsma- 
chines. Voor de programmering en archivering van de program- 
ma’s is op de vloer een programmeur beschikbaar, die direct 
onder de leiding van de afdelingschef valt. 
De functiesamenstelling ziet er als volgt uit: 
De voorbereidende activiteiten bestaan vooral uit de voorbereiding 
van de planning en verdeling van het werk: de chef verzamelt en 
analyseert informatie over de (voortgang van) de wekelijkse 
planning, beschikbare voorraad materiaal, afwezigheid wegens 
ziekte e.d. 
De uitvoerende activiteiten bestaan ten eerste uit het plannen en 
verdelen van het werk: de afdelingschef verdeelt de werkbonnen 
(produktieopdrachten) over de verschillende kostenplaatsen of 
machines, dat wil zeggen, hij bepaalt zelf welke series in welke 
volgorde aan welke machines uitgevoerd moeten worden. Wanneer 
hij (al of niet in afwijking van de planning) voor CNC-verspaning 
kiest, dan gaat de opdracht eerst naar de programmeur, komt dan 
met programma bij hem terug en hij verdeelt ze dan zelf over de 
CNC-kostenplaatsen. De tweede uitvoerende taak is het regelen, 
wanneer zich storingen voordoen. Voor een gedeelte is dit regelen 
afdelingsintern of lokaal: mensen worden aan andere machines 
geplaatst, de produktieopdracht wordt later in de week ingepland 
e.d. Voor een ander gedeelte is de regeling extern, dat wil zeg- 
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gen dat het contacten met andere afdelingen, zoals het magazijn, 
PZ, de planningsafdeling, veronderstelt. 
Tot de ondersteunende taken behoren vooral het administreren en 
personeelsbeheer en -begeleiding. 
Tot de organiserende taken behoren de al eerder vermelde extern 
regulerende activiteiten. Aan periodieke regeling van vernieuwing 
komt de afdelingschef nauwelijks toe. Daarvoor bestaat geen 
officiële overlegstructuur. Activiteiten op dit gebied vinden (voor 
zover van de kant van de chef) tussendoor, informerend en ad- 
hoc plaats. 

Figuur 15.2 Functiesamenstelling afdelingschef 

Organiserende taken 30% 

• extern regelen 

Voorbereidende taken 10% Uitvoerende taken 50% 

- plannen en verdelen 

- intern regelen 

Ondersteunende taken 10% 

- administreren 

- bodgetbeheer 

- personeelsbeheer en 

begeleiding 

15.2.2 Regelproblemen 

Problemen doen zich voor ten aanzien van de volgende aspecten: 

Produktienormen en materiaal 
Het bedrijf is sinds kort overgestapt op een gecomputeriseerd 
planningssysteem voor zowel het materiaal (MRP I) als voor de 
fabricage (MRP II). Afgezien van aanloopproblemen heeft dit 
ertoe geleid dat de planningshorizon korter en de planningsnor- 
men ten aanzien van zowel produktie als materiaalvoorraad scher- 
per zijn geworden. Voor de chef betekent dit dat hij regelmatig 
met een onrealistische planning en met gebrek aan materiaal 
geconfronteerd wordt. Het onrealistische karakter van de planning 
wordt, naast machinestoringen en verzuimdagen, vooral veroor- 
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zaakt door het feit dat spoedorders niet ingepland kunnen wor- 
den. 

Middelen (gereedschap, machines, personeel) 
Doordat de hoeveelheid span- en snijgereedschap krap bere- 
kend is, ontstaan er regelmatig situaties waarin machinebe- 
dieners op elkaar moeten wachten omdat ze hetzelfde gereed- 
schap nodig hebben. Ook wanneer gereedschap stuk gaat leidt 
dit sneller tot wachttijden bij gebrek aan vervangend gereed- 
schap. 
Storingen van de CNC-machines waren in de aanloopfase 
ingepland. Dit geldt niet voor storingen aan de conventionele 
machines. Daar zitten een paar ’oude beestjes’ tussen, waar 
weinig aan gedaan wordt, omdat ze op den duur door CNC- 
machines vervangen worden. Bovendien beschikt dat bedrijf 
niet over een eigen TD: bij grote machinestoringen moet de 
monteur van de machineleverancier erbij gehaald worden. 
Het hoge ziekteverzuim levert regelmatig planningsproblemen 
op. Omdat men bovendien op de arbeidsmarkt moeilijk LTS- 
ers die het leerlingwezen achter de rug hebben kan werven, 
moet er veel tijd besteed worden aan de begeleiding van 
nieuwkomers, die bovendien slechts beperkt inzetbaar zijn. 

Handelingen 
Doordat de activiteiten van de chef veelzijdig en gefragmenteerd 
zijn en hij veelal niet zelf kan bepalen wanneer hij wat zal doen, 
verkrijgt zijn arbeidsgedrag een hectisch karakter: hij loopt van 
hot naar her achter problemen aan te rennen en branden te 
blussen. Doordat hij bovendien met alles tegelijk bezig moet zijn, 
krijgt hij aandachts- en concentratieproblemen: hij kan geen 
evenwichtig arbeidsritme ontwikkelen. 

Omgeving 
Door onvoldoende afscherming van zijn eigen werkplaats van de 
rest van de afdeling ondervindt hij hinder van lawaai, hetgeen 
tot concentratieproblemen leidt. 
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15.2.3 Beoordeling 

In de vorm van een welzijnsprofiel ziet de beoordeling van deze 
functie er als volgt uit: 

Figuur 15.3 Welzijnsprofiel afdelingschef 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-vcorziening 

Is de functie een volledige functie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Weliswaar vormt de functie een geheel van voorbereidende, uit- 
voerende en ondersteunende taken, de uitvoerende taken beperken 
zich echter vooral tot plannen en regelen: aan vernieuwing komt 
de chef nauwelijks toe. Vernieuwingsactiviteiten zouden een 
middel kunnen zijn om structurele oplossingen te vinden voor 
overbelastingsproblemen. Daarnaast vormen ze een belangrijke 
voorwaarde voor een verdere vaktechnische ontwikkeling. Boven- 
dien zou een gedeelte van de centraal georganiseerde voorberei- 
dende en ondersteunende taken naar de afdeling gedelegeerd 
kunnen worden. Hierdoor zou ook de autonomie vergroot worden. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
De organiserende taken beperken zich hoofdzakelijk tot het 
extern continu regelen of, anders gezegd, tot het blussen van 
branden. Omdat een overlegstructuur ontbreekt waarin problemen 
structureel besproken en opgelost kunnen worden, heeft de chef 

■ 

■iilll»l 

Onvoldoende Beperkt Voldoende 
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geen invloed op de voorwaarden waaronder hij zijn werk moet 
uitvoeren. De problemen die daaruit voortvloeien moet hij zelf 
maar zien op te lossen. Voldoende organiserende taken vormen 
niet alleen een voorwaarde voor het structureel oplossen van 
problemen. Omdat deze oplossingen vaak een vernieuwingskarakter 
zullen hebben, vormen ze voor de chef ook een belangrijk middel 
om zich in organisatorisch opzicht verder te kunnen ontwikkelen. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, vol- 
doende. 
Dit behoeft geen toelichting. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van makkelijke en 
moeilijke taken? Beperkt, voor verbetering vatbaar. 
Alhoewel routinetaken niet ontbreken, ligt het accent op moei- 
lijke taken, onder andere door het grote aantal uitvoeringsproble- 
men waarmee de chef geconfronteerd wordt. 

Bevat de functie voldoende autonomie. Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
De autonomie ten aanzien van de methode van werken is redelijk 
groot, alhoewel die beperkt wordt door de vrij gedetailleerde 
wijze waarop het werk door de voorbereidende afdelingen voor- 
bereid wordt. Echter, het tempo en de volgorde van werken 
worden niet zozeer door hem zelf als wel door anderen c.q. door 
de optredende problemen bepaald. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Beperkt, voor 
verbetering vatbaar. 
De op zich ruime mogelijkheden tot sociale communicatie worden 
door tijdsdruk beperkt. De ondersteuningsmogelijkheden zijn 
gering: de afdelingschef vormt met zijn improvisatievermogen de 
spil van de afdeling. Niemand beschikt over zijn totaalinzicht en 
vooral overzicht over het gebeuren in de afdeling en over de 
vereiste kennis en vaardigheden om hem te vervangen of taken 
van hem over te nemen. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Beperkt, voor verbete- 
ring vatbaar. 
De informatievoorziening zou beter gestructureerd kunnen worden. 
Over sommige onderwerpen krijgt hij eerder teveel dan te weinig 
informatie en over andere onderwerpen wordt hij, onder andere 
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door het ontbreken van periodieke overlegvormen, niet of te laat 
geïnformeerd. 

15.3 Welzijnsmaatregelen 

Welzijnsmaatregelen kunnen enerzijds betrekking hebben op de 
regelvereisten waarmee het leidinggevend kader geconfronteerd 
wordt en de opheffing daarvan, anderzijds op het vergroten van 
de interne en externe regelmogelijkheden en op de volledigheid 
van de functie. 
In het eerste geval spreken we van aanpassingsmaatregelen: ver- 
beteringen vinden niet plaats door veranderingen in de Ínhoud 
van het werk (functiesamenstelling etc.), maar door het oplossen 
van problematische situaties. Het werk van het kader wordt 
hierdoor verlicht. Het is echter onmogelijk om alle problematische 
situaties structureel te voorkomen. Dat betekent dat structurele 
verbeterings- en vernieuwingsmaatregelen gericht moeten zijn op 
de vergroting van het probleemoplossend vermogen en leermo- 
gelijkheden door het vergroten van interne en externe regel- 
capaciteit en van de volledigheid van de functie. 

15.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Aanpassingsmaatregelen zijn erop gericht storende omstandigheden 
of voorwaarden in het werk van het leidinggevend kader aan te 
passen. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op: 

een aanpassing en vereenvoudiging van de planning 
een betere afstemming van de materiaaltoevoer 
een verbetering van het machinepark 
een verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van de per- 
soneelsbezetting 
een vereenvoudiging van de informatievoorziening 

15.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Verbeteringsmaatregelen zijn vooral gericht op de vergroting van 
de interne regelmogelijkheden van het kader. Dit kan op verschil- 
lende - elkaar aanvullende manieren - gebeuren. Het gemeen- 
schappelijke principe dat aan deze maatregelen ten grondslag ligt. 
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is dat een aantal voorbereidende en ondersteunende (staf)taken 
gedelegeerd worden naar het kader. Voorbeelden daarvan zijn de 
volgende: 

De planningsafdeling beperkt zich tot de globale planning; 
de uitwerking op detailniveau wordt overgelaten aan het 
kader. 
De materiaaltoevoer wordt vanuit de afdeling zelf aange- 
stuurd. Niet de planningsafdeling bepaalt wanneer de materi- 
aalvoorraad aangevuld moet worden, maar de afdeling doet 
dat zelf, ondersteund door een eigen informatiesysteem (een 
’pull-’ in plaats van ’push’-systeem). 
De mogelijkheden voor een zelfstandig afdelings-intern per- 
soneelsbeheer (opleiding, promotie en beloning) worden ver- 
groot. 

Verbeteringsmogelijkheden kunnen ook betrekking hebben op de 
vergroting van de externe regelmogelijkheden van het kader. 
Dergelijke maatregelen zijn ten eerste gericht op een structure- 
ring van het horizontale overleg met afdelingen waarmee al of 
niet wederzijdse afhankelijkheidsverhoudingen bestaan. Doelstel- 
ling van dit overleg is het aankaarten en structureel in plaats 
van ad-hoc oplossen van onderlinge afstemmingsproblemen. 
Ten tweede zijn deze maatregelen erop gericht het kader struc- 
tureel te betrekken bij de voorbereiding van vernieuwingsprojec- 
ten. Op deze wijze kan het kader invloed uitoefenen op zowel de 
ínhoud van dergelijke projecten als op de te hanteren werkwijze 
bij de implementatie om te voorkomen dat problemen te laat aan 
bod komen en afgeschoven worden naar het kader. 

15.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Maatregelen zoals het verkorten van de lijn (minder hiërarchische 
niveaus), het delegeren van voorbereidende en ondersteunende 
staftaken en het systematisch participeren in vormen van hori- 
zontaal en verticaal overleg kunnen tot gevolg hebben dat op het 
niveau van midden- en hoger kader een bottle-neck ontstaat: hun 
functie wordt zodanig verzwaard dat de kans op overbelasting erg 
groot is. Vernieuwingsmaatregelen hebben betrekking op dit 
probleem. De oplossing hiervoor is namelijk gelegen in het verder 
delegeren van een aantal taken en bevoegdheden naar de mede- 
werkers zelf. Dit stelt het kader in staat zich te concentreren op 
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de meer structurerende en vernieuwende activiteiten. De beste 
voorwaarden voor deze delegatie van taken en bevoegdheden is 
het vormen van taakgroepen, die op relatief zelfstandige wijze de 
planning en verdeling van het werk in eigen beheer uitvoeren 
evenals een aantal voorbereidende en ondersteunende taken. Het 
vormen van zinvolle taakgroepen, dat wil zeggen van groepen 
medewerkers die een afgebakend geheel van onderling samenhan- 
gende activiteiten uitvoeren, vereist in veel gevallen verande- 
ringen in de structuur van de produktieorganisatie. 

Het is een ervaringsgegeven dat het delegeren van taken in de 
praktijk op velerlei hindernissen stoot. Ongemerkt ontstaan toch 
weer steeds nieuwe informele hiërarchische niveaus, bijvoorbeeld 
doordat een gedelegeerde staffunctionaris (technisch assistent, 
programmeur, kwaliteitscontroleer) zich toch hiërarchische be- 
voegdheden toeëigent of doordat op het uitvoerende niveau op 
informele wijze de functie van voorman ontstaat. Dit wijst erop 
dat dergelijke vernieuwingsmaatregelen goed begeleid moeten 
worden, vooral in de hoe-vraag: dat taken gedelegeerd moeten 
worden is duidelijk, maar hoe moet dat gebeuren, gezien de 
moeilijkheden ervan in de praktijk? Dit betekent echter niet dat 
stafdiensten en/of andere deskundigen de uitvoering van der- 
gelijke vernieuwingsprojecten zelf op zich moeten nemen: de 
uitvoering ervan moet in handen liggen van het middenkader en 
hun medewerkers. Ze moeten echter zowel bij de voorbereiding 
als bij de uitvoering ervan voortdurend en op deskundige wijze 
ondersteund worden. 

15.3.4 Overige maatregelen 

Een maatregel die vooral op de wijze van uitvoering van leiding- 
gevend werk aansluit bestaat uit het aanbieden van speciale 
trainingen en cursussen: het kader wordt bijgeschoold op vak- 
technisch, sociaal-communicatief en/of organisatorisch gebied. 

Noten bij hoofdstuk 15 

1. Zie Teulings 1982 
2. Naar Snellen 1981 
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3. De beschrijving van deze specifieke functie is gefingeerd. Ze 
is echter niet uit het niets verzonnen: elke leidinggevende 
zal meerdere elementen uit het volgende herkennen c.q. 
kunnen vertalen naar zijn eigen situatie. 
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16. 

16.1 

16.1.1 

16.1.2 

SCHOONMAAKWERK 

De werksoort schoonmaakwerk 

Algemene beschrijving 

Het schoonmaakwerk is in te delen in verschillende soorten 
activiteiten:1 

- gebouwenonderhoud (kantoren, ziekenhuizen, winkels e.d.) 
- gevel-, industriële en brand/roetreiniging 
- glazenwassen 
- reiniging trams, treinen en bussen etc. 
In de schoonmaakbranche werken ruim 100.000 personen.2 

Van dat aantal werkt 63% minder dan 15 uur per week, meestal 
voor of na de kantoortijden. Indicaties voor de welzijnsrisico’s 
zijn het hoge verlooppercentage (50% tot 75% per jaar) en een 
hoog ziekteverzuim (13%).3 

Schoonmaakbedrijven zijn in het algemeen kleine bedrijven of 
grote bedrijven met een aantal regionaal gespreide vestigingen. 
Dit hangt samen met de noodzaak tot geografische spreiding van 
de schoonmaakdienstverlening. 
We richten ons in dit stuk op het gebouwenonderhoud, omdat dit 
de meest voorkomende activiteit is. Het gebouwenonderhoud is 
goed voor driekwart van de omzet in de schoonmaakbranche. 
Als we ons beperken tot het gebouwenonderhoud kunnen schoon- 
maakwerkzaamheden ingedeeld worden in drie hoofdgroepen:4 

- interieurreiniging 
- sanitairreiniging 
- vloerreiniging 
De precieze aard van de werkzaamheden is afhankelijk van het 
soort gebouw dat schoongemaakt wordt. We hebben een kantoor- 
gebouw als voorbeeld genomen. 

Systeemgebonden taken en organiserende taken 

In hoofdlijnen kunnen de volgende taken genoemd worden die in 
het schoonmaakproces voorkomen. 
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Voorbereidende taken 
- materiaalvoorziening (schoonmaakmiddelen, bezems, boeners, 

stofzuigers enz.) verzorgen 
- bijvullen van de werkwagen 
- vaststellen van (de intensiteit van) het schoonmaakwerk op 

basis van het met een klant overeengekomen programma van 
activiteiten 

- controle materiaal 
- bestellen materiaal 
- bepalen van de werkvolgorde 
- tijdsplanning 

Uitvoerende taken 
- interieurreiniging 
- vochtig afnemen van meubilair 
- legen asbakken en prullebakken 
- stofzuigen 
- vloeren schoonmaken 

- reinigen sanitair 

Ondersteunende taken 
- kwaliteitscontrole 
- verzorging van het materiaal 
- begeleiden nieuwe schoonmaaksters 
- reparatie/onderhoud materiaal 
- administratie 

Organiserende taken 
- functionele contacten: 

. taakverdeling 
plannen werk 
normstelling 

- werkoverleg 
- taakgroepen 

Uitgangspunt van het proces vormt een met de klant overeen- 
gekomen programma van activiteiten. Daarin is vastgelegd welke 
activiteiten met welke frequentie uitgevoerd zullen worden (bij- 
voorbeeld het dagelijks legen van de afvalbakken, wekelijks stof- 
zuigen etc.). 
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Een voorbereidende taak is het zorgen voor schoonmaakmiddelen 
en -materialen (bezems en dergelijke) en machines (boeners, 
stofzuigers). 
De machines moeten beschikbaar zijn in een werkkast op de 
werkplek. Middelen en materialen worden op een werkwagen 
verplaatst door de schoon te maken ruimtes. Deze wagen moet op 
gezette tijden bijgevuld worden. 
Een andere voorbereidende taak die uitgevoerd moet worden is 
het beoordelen of en hoe intensief een schoonmaakactiviteit moet 
plaatsvinden. Zelfs als heel gedetailleerd is vastgelegd wat met 
welke frequentie moet gebeuren zal zo’n beoordeling ter plekke 
steeds voorkomen. Een niet-gebruikte ruimte zal immers bijna 
niet schoongemaakt hoeven te worden, terwijl een vuile ruimte 
meer behandeling vergt. 
Vervolgens de uitvoerende schoonmaakwerkzaamheden zelf. Boven- 
staand zijn de meest voorkomende activiteiten opgenomen. 
Tot slot de kwaliteitscontrole. Deze kan de vorm hebben van een 
echte kwaliteitscontrole, min of meer direct na de uitvoering. 
Vaak zal kwaliteitscontrole steeksproefsgewijze plaatsvinden. Het 
komt voor dat er feitelijk geen kwaliteitscontrole plaatsvindt. Er 
wordt dan bijvoorbeeld alleen gelet op klachten van de klant 
achteraf. 
Over de kwaliteit van het schoonmaakwerk zijn moeilijk objec- 
tieve normen te geven. Het is daarom in het schoonmaakwerk 
een interessante vraag hoe bepaald wordt hoe schoon iets moet 
worden en direct daarmee samenhangend hoeveel tijd daarvoor 
nodig is. Op die vraag wordt in § 16.3 nog teruggekomen. 
Binnen de werksoort ’schoonmaakwerk’ kiezen wij voor de speci- 
fieke functie van schoonmaakster (het merendeel van de per- 
sonen in de schoonmaakbranche en zeker in het gebouwenonder- 
houd is vrouw). 
Veelal zal het zo zijn dat een schoonmaakster een of meer 
afdelingen ofwel etages van een gebouw moet schoonmaken. Het 
hangt van de indeling en grootte van het gebouw af of daarbij 
ook de toiletten moeten worden gedaan. Als het de moeite loont 
zal dat ondergebracht worden in een of meer aparte functies. 
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16.2 

16.2.1 

Een specifieke functie: schoonmaakster 

Beschrijving 

In het bedrijf waaraan dit voorbeeld van een specifieke schoon- 
maakfunctie ontleend is, wordt per object (gebouw) gewerkt 
volgens een organisatiestructuur die hieronder in schema is 
weergegeven. 

Figuur 16.1 Organisatie van het schoonmaakwerk per object 

Object- 

Leiding 

Voorman/ 

Voorwerkster 

Voorman/ 

Voorwerkster 

Corveeer/ 

Schoonmaakster 

Voorman/ 

Voorwerkster I 

Corveeër/ 

Schoonmaakster 1 
Corveeër/ 

Schoonmaakster 

De objectleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken op het object. 
De (meewerkend) voorwerkster heeft weinig formele bevoegd- 
heden. Zaken als verdeling van werkzaamheden, personeelsplan- 
ning vallen onder de objectleiding. 
Er is daarom wat voor te zeggen om de (meewerkend) voorwerk- 
ster als een collega te beschouwen van de schoonmaaksters. Toch 
zullen we dat in het navolgende niet doen, omdat er geen sprake 
is van een groepsstructuur waarbij de meewerkend voorwerkster 
lid van de groep is. Haar positie ligt op een hiërarchisch hoger 
niveau. Ze is baas en geen collega. Het kan overigens zeer wel 
zijn dat in de praktijk de verhouding vaak anders ligt. 
In de hier beschreven specifieke situatie gaat het om het schoon- 
maken van één verdieping van een groot kantoorgebouw. Dat 
gebeurt elke dag: van maandag tot en met vrijdag steeds van 
17.00 tot 19.15 uur. 
De betreffende schoonmaakster heeft geen andere werkzaamheden. 
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Alleen de kantoor- en vergaderruimten hoeven gedaan te worden. 
De toiletten worden door een ander gedaan (voor meerdere af- 
delingen tezamen). 
Tot de voorbereidende taken hoort het controleren of de werk- 
wagen voldoende gevuld is met schoonmaakmiddelen en gereed- 
schappen. Vervolgens worden emmers met water gevuld en het 
schoonmaakmiddel wordt toegevoegd. Bij de meewerkend voor- 
werkster kunnen de benodigde spullen besteld worden en bij 
aanvang van het werk verkregen worden. Aan het einde van 
iedere week wordt de werkwagen ’onderhouden’ (bijgevuld en 
dergelijke). Deze laatste taak kost naar schatting 5 minuten. 
Voor het overige is er alleen sprake van uitvoerende werkzaam- 
heden. 
Die werkzaamheden bestaan uit een aantal verschillende schoon- 
maakhandelingen die vastgelegd zijn in een werkprogramma. Elke 
dag heeft een eigen werkprogramma. Er zijn handelingen die 
dagelijks uitgevoerd worden en er zijn er die minder frequent 
worden uitgevoerd tot slechts eenmaal per jaar. Dat alles is 
vastgelegd op een rooster van twee bladzijden, waarop de dagen 
in de week respectievelijk de weken in het jaar zijn aangekruist 
voor de handelingen die uitgevoerd moeten worden. Met dit 
rooster is in principe ook de volgorde van de handelingen vast- 
gelegd. 
De enige ondersteunende taak die voorkomt is het begeleiden van 
een nieuwe schoonmaakster. Het inwerken gebeurt onder verant- 
woordelijkheid van de meewerkend voorwerkster of de objectlei- 
ding. In het algemeen wordt als onderdeel daarvan een week lang 
door de nieuwe schoonmaakster en een ervaren kracht gezamen- 
lijk een afdeling gedaan. 
Er zijn geen organiserende taken. 
In figuur 16.2 is de functiesamenstelling in schema weergegeven. 
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Figuur 16.2 Functiesamenstelling schoonmaakster 

Voorbereidende taken 1% 

- bijvullen werkwagen 

Organiserende taken 0% 

Ondersteunende taken 1% 

Uitvoerende taken 98% 

reinigen interieur 

afnemen meubilair 

legen prullebakken 

stofzuigen 

schoonmaken vloer 

• begeleiden nieuwe 

schoonmaaksters 

Bij het werk wordt gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen 
(allesreiniger/speciale vlekkenreinigers en verstuiver voor glas- 
werk) en diverse gereedschappen als doeken, borstels, zwabber, 
stofzuiger. Behalve de stofzuiger is alles aanwezig op de werk- 
wagen. 
De kwaliteitscontrole gebeurt door de objectleiding. Elke dag 
controleert deze steeksproefsgewijze twee afdelingen. Per maand 
komt zo elke afdeling aan de beurt. Bij de controle wordt een 
formulier (checklist) gehanteerd. Het oordeel over de kwaliteit 
velt de objectleiding op basis van ervaring. Na afloop wordt het 
rapport doorgenomen met de betrokken schoonmaakster. Met 
hetzelfde systeem wordt ook gecontroleerd door de rayonleiding 
(in de hiërarchie boven de objectleiding), samen met de klant. 

16.2.2 Regelproblemen 

In het werk van de schoonmaakster kunnen zich de volgende 
problemen voordoen: 

Produktieopdracht 
Het gaat hier vooral om problemen met de af te leveren kwaliteit 
van het schoonmaakwerk. Daar is soms onduidelijkheid over. 
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Gereedschap 
Het kan voorkomen dat er onvoldoende schoonmaakmiddelen zijn. 
Die situatie doet zich echter zelden voor. 

Operaties 
Als gevolg van gevallen glaswerk en andere bijzondere omstan- 
digheden kan het werk onverwacht een aantal extra taken met 
zich mee brengen. In dat geval kan de schoonmaakster het pro- 
bleem in principe zelf oplossen, maar in het algemeen ontbreekt 
daarvoor de tijd. De meewerkend voorwerkster wordt dan te hulp 
geroepen. 
Als het gaat om grote extra klussen, bijvoorbeeld nadat een 
tussenwand verplaatst is, regelt de objectleiding of rayonleiding 
wat er gebeuren moet en wie dat moet doen. 

Resultaat 
Regelproblemen kunnen ontstaan omdat de specificaties van de te 
leveren kwaliteit niet duidelijk zijn en er ook weinig terugkop- 
peling is of het werk naar behoren gedaan is. 

Omgeving 
Informatie over de aard en de mogelijke gevaren van de gebruikte 
schoonmaakmiddelen wil nog wel eens ontbreken. 

16.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvoldoende. 
De functie kent alleen uitvoerende taken. 

Bevat de functie organiserende taken? Nee, onvoldoende. 
Voor het werk is het alleen nodig om instructies van de baas in 
ontvangst te nemen. Dus geen functionele contacten en geen 
werkoverleg. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, vol- 
doende. 
Geen enkele taak is kortcyclisch. 
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Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
De functie kent uitsluitend eenvoudige taken met een routine- 
matig karakter. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
De uitvoering van het werk gebeurt zelfstandig. Voor zover er 
sprake is van geringe wisselingen in het ’werkaanbod’ kan men 
dit zelf oplossen. Bij grotere ’storingen’ kan hulp ingeroepen 
worden. Dit komt zelden voor. De autonomie is beperkt door de 
in het werkprogramma vastgelegde volgorde van werken. Ook qua 
methode is er praktisch geen keuzevrijheid. De autonomie in het 
tempo is begrensd door de nauwkeurige berekening van de be- 
schikbare tijd. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Nee, onvol- 
doende. 
Tijdens het werk is er in het algemeen geen contact mogelijk. 
Contactmogelijkheden zijn er alleen voor en na het werk. Verder 
kan de meewerkende voorwerkster te hulp geroepen worden als er 
iets bijzonders aan de hand is tijdens het schoonmaken. 

Wordt er voldoende informatie in de functie verstrekt? Beperkt 
voldoende. 
Informatie over de arbeidstaak en de arbeidsomstandigheden wordt 
verstrekt via het werkprogramma en informatiebladen over de 
schoonmaakmiddelen. Verder is vooral de meewerkend voorwerk- 
ster of objectleiding verantwoordelijk voor doorsluizen van rele- 
vante informatie over arbeidstaak, -omstandigheden en -organisa- 
tie. Vooral met betrekking tot de veiligheid is dit zeer wezenlijk. 
Voor de informatie over arbeidsvoorwaarden wordt door de afde- 
ling Personeelszaken steeds een stencil verspreid. Verder is er 
een 2x per jaar verschijnend personeelsblad. De OR heeft een 
eigen bulletin en geeft informatie via prikborden en dergelijke. 
Al deze informatie is in principe wel beschikbaar, maar niet altijd 
bruikbaar. 
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16.3 

Het welzijnsprofiel van de schoonmaakfunctie ziet er nu als volgt 
uit. 

Figuur 16.3 Het welzijnsprofiel 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

Welzijnsmaatregelen 

In de schoonmaakbranche is de aandacht voor verbetering van de 
kwaliteit van de arbeid van vrij recente datum. Sinds de Lan- 
delijke Schoonmaakdag in 1985 van de FNV is er binnen de 
vakbeweging een serieuze start gemaakt om aan de problemen in 
de schoonmaakbranche te werken. Het meest urgente probleem is 
zonder twijfel gelegen in de fysieke aspecten van het schoon- 
maakwerk. Met name de schoonmaakmiddelen kunnen een gevaar 
vormen voor veiligheid en gezondheid. Aan dat probleem wordt 
dan ook relatief veel aandacht besteed. 
Anders lijkt dat te zijn met het welzijn bij de arbeid. We hebben 
noch in de literatuur noch in de praktijk uitgewerkte voorbeelden 
van verbeterings- en vernieuwingsmaatregelen gevonden. Er zijn 
wel praktijkvoorbeelden van ’begeleidende’ maatregelen ter ver- 
betering van het welzijn bij de arbeid. We zullen die hier noe- 
men. 
Verder zullen we een aantal verbeterings- en vernieuwingsmaat- 
regelen voorstellen die in elk geval in theorie mogelijk lijken. Zij 
zijn dus niet gebaseerd op bestaande praktijksituaties. 
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De inrichting van de werkomgeving laten we buiten beschouwing 
omdat die relatief moeilijk beïnvloedbaar is voor het schoonmaak- 
bedrijf. (Zij is immers zelf geen eigenaar van het schoon te 
maken gebouw.) Het is overigens wel zo dat de eigenaar van het 
gebouw volgens art. 30 van de Arbowet verplicht is een ’veilig en 
gezond’ gebouw voor de schoonmaaksters achter te laten. Het 
schoonmaakbedrijf heeft hiermee een mogelijkheid om eisen te 
stellen aan de arbeidsomgeving, bijvoorbeeld in het kader van 
contractonderhandelingen. Het door ons bezochte bedrijf deed dat 
ook. 

16.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Preciezer omschrijven van de kwaliteitsnormen 
Een van de regelproblemen waar schoonmaaksters mee te kampen 
hebben is onduidelijkheid over de kwaliteit van het af te leveren 
werk. Door zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven aan welke 
eisen het schoonmaakwerk moet voldoen per type werkplek, kan 
dit regelprobleem (gedeeltelijk) worden weggenomen. 

Aanvoer van schoonmaakmiddelen en -materiaal verbeteren 
Het overigens vrij weinig voorkomende probleem dat de schoon- 
maaksters niet kunnen beschikken over voldoende schoonmaakmid- 
delen en -materiaal kan door een betere planning van de aan- 
voer verholpen worden. 

Verbeteren van de informatievoorziening over arbeidstaak en 
arbeidsomstandigheden 
Een aanpassingsmaatregel kan betrekking hebben op de infor- 
matie over de arbeidstaak en arbeidsomstandigheden. Onder dat 
laatste verstaan we dan met name de gebruikte schoonmaakmid- 
delen. Dit punt heeft de laatste jaren de meeste aandacht ge- 
kregen. Het valt buiten het bestek van dit rapport om daar nader 
op in te gaan. We verwijzen daarvoor naar de literatuur.5 

Informatie kan ook betrekking hebben op de arbeidstaak. Omdat 
schoonmaaksters veelal alleen werken, er weinig ondersteunings- 
mogelijkheden zijn en feed-back over de resultaten van het werk 
meestal indirect (via de klant) gegeven wordt, kan duidelijke 
schriftelijke informatie in plaats van mondelinge werkinstructies 
over de uit te voeren taken een verbetering betekenen. Er is 
immers meer houvast. In de beschrijving van de specifieke functie 
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zagen we dat dat gebeurde middels een werkprogramma. Gedetail- 
leerde werkvoorschriften kunnen aan de andere kant weer ten 
nadele van de autonomie werken. 

Verbeteren van de informatie over arbeidsvoorwaarden en bedrijf 
In het algemeen geldt dat alle relevante informatie via de ob- 
jectleiding bij de schoonmaaksters moet komen. Daarvoor kunnen 
de volgende informatiebronnen geraadpleegd worden: 

Een informatiebulletin dat door de OR wordt uitgegeven. 
Agenda’s voor de OR-vergaderingen worden opgehangen op 
diverse locaties. 
Een personeelsblad dat tweemaal per jaar verschijnt. 
Een algemene brochure over het bedrijf die iedereen krijgt bij 
indiensttreding. 
Een stencil over arbeidsvoorwaardelijke zaken dat regelmatig 
door personeelszaken wordt uitgegeven. 

16.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie en taakverbreding 
Omdat de schoonmaakster in de meeste gevallen alle systeem- 
gebonden uitvoerende taken zelf uitvoert (zie § 16.1.2) is taak- 
roulatie en taakverbreding niet mogelijk. Alleen daar waar de drie 
hoofdtaken (interieur-, sanitair- en vloerreiniging) gesplitst zijn 
over verschillende functies kan taakroulatie en taakverbreding 
plaatsvinden. Taakroulatie wil zeggen dat de schoonmaakster alle 
drie de hoofdtaken per toerbeurt verricht: de ene dag/week 
sanitair reinigen, de andere dag/week vloer reinigen enz. Bij 
taakverbreding worden de drie hoofdtaken integraal onderdeel van 
het werk. De schoonmaakster neemt bijvoorbeeld een hele ver- 
dieping voor haar rekening, dat wil zeggen de kamers worden 
schoongemaakt (vloer + interieur), de toiletten worden schoon- 
gemaakt enz. Het effect op het welzijnsprofiel van deze taak- 
verbreding en vooral van de taakroulatie is gering. Zij krijgt 
meer zicht op het totale werk (dus meer informatie) en het werk 
wordt afwisselender qua moeilijkheidsgraad. 

Taakverrijking 
Door het toevoegen van voorbereidende en ondersteunende taken 
aan het uitvoerende werk kan de taak veel vollediger worden. In 
de praktijk komt dit echter zeer weinig voor. De schoonmaakster 
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zou bijvoorbeeld meer betrokken kunnen worden bij de materiaal- 
voorziening, het bepalen van de werkvolgorde, de tijdsplanning 
als ook het onderhoud van het materiaal, het administreren van 
de verrichte bezigheden enz. Dit zou ook betekenen dat zij 
functionele contacten onderhoudt met de voorman/voorwachters of 
zelfs met de leverancier van het schoonmaakmateriaal. Dit zou 
een aanzienlijke verbetering van het welzijn inhouden in verge- 
lijking met taakroulatie/verbetering. De functie wordt completer, 
met meer afwisseling van moeilijke en makkelijke taken, met 
meer organiserende taken, meer sociale contacten en meer auto- 
nomie. 

Verbetering van de contactmogelijkheden 
Dat kan door het samen op laten trekken van twee schoon- 
maaksters. Zoals eerder is gesteld, komt het veel voor dat iedere 
schoonmaakster een eigen afdeling heeft, die zij alleen voor haar 
rekening neemt. Dat leidt dus tot geïsoleerde arbeid. Het is 
wellicht in vrij veel gevallen mogelijk om twee schoonmaaksters 
gelijk op te laten trekken, waardoor sociaal contact ook tijdens 
het werk mogelijk is. Qua organisatie is dit een weinig ingrij- 
pende maatregel. De enige voorwaarde is dat er voldoende ruimte 
is opdat men elkaar niet in de weg loopt. Hoewel deze maatregel 
alleen verbetering op het aspect contacten betekent, is het geen 
onbelangrijke verbetering. 

Vergroting van de autonomie 
De autonomie is zeker niet het slechtste welzijnsaspect bij het 
schoonmaakwerk. De autonomie kan echter nog verbeterd worden 
door, gegeven een bepaalde opdracht, de te verrichten hande- 
lingen minder nauw te omschrijven. 
Dat is een veel ingewikkelder vraagstuk dan op het eerste gezicht 
lijkt. Het is in principe mogelijk om de werkvolgorde en de 
werkmethode vrijwel volledig aan de schoonmaakster zelf over te 
laten. Een belangrijk probleem is echter dat de kwaliteitsnorm 
voor het gewenste resultaat van de opdracht niet objectief vast 
te leggen is. Het gevaar bestaat dat de grotere autonomie leidt 
tot onenigheid tussen schoonmaakster en leidinggevende wanneer 
er geen duidelijkheid is over het te bereiken resultaat. 
Vergroting van de autonomie in werkvolgorde en werkmethode 
moet gepaard gaan met opleiding. Het gaat hier immers om onge- 
schoolde arbeid. De benodigde vakkennis wordt nu deels via 
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werkvoorschriften overgedragen. Het zonder meer laten vervallen 
van werkvoorschriften zou dus ten koste gaan van de vakkennis. 
Met name grotere schoonmaakbedrijven doen iets aan opleidingen. 
Van belang daarbij is dat die aansluiten bij het werk van de 
mensen. Dat wil zeggen dat de mensen die specialistisch werk 
gaan doen daar de opleiding voor krijgen en vervolgens ook 
inderdaad het daarbij passende werk. 

Toevoegen van organiserende taken 
Al eerder hebben we de normstelling aangestipt. Op dit punt kan 
een belangrijke maatregel getroffen worden, gericht op het zoveel 
mogelijk betrekken van de schoonmaakster bij het vaststellen van 
de normen voor kwantiteit en kwaliteit (en bij de kwaliteitscon- 
trole). De meest voor de hand liggende vorm daarvoor is werk- 
overleg. In een volgend punt komen we in zijn algemeenheid op 
het werkoverleg terug. Hier gaan we nog wat nader in op het 
punt van de normstelling. 
In de voedings- en genotsmiddelenindustrie zijn er strenge eisen 
ten aanzien van de hygiëne. Het is daar gebruikelijk dat een 
ploeg schoonmakers na afloop van hun werk aanwezig blijft bij 
de inspectie, welke gebeurt door de objectleider. 
Die situatie is niet vergelijkbaar met het ’gewone’ grootgebou- 
wenonderhoud, maar illustreert wel hoe de gewenste kwaliteit in 
een direct contact tussen objectleider en schoonmaker aan de 
orde kan komen. De praktijk in het grootgebouwenonderhoud is 
wel eens dat dat via een paar schijven loopt (klant - objectlei- 
ding - voorwerkster - schoonmaakster). 
Normen voor de kwantiteit en kwaliteit bepalen in grote lijnen de 
regelvereisten. In het algemeen zijn er vrij verfijnde rekenmetho- 
den om vast te stellen hoeveel tijd nodig is om de afgesproken 
schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Tegelijkertijd is er 
echter sprake van scherpe concurrentie, waardoor de (kwantita- 
tieve) normen steeds verhoogd dreigen te worden.6 Door werk- 
neemsters wordt geklaagd over een te hoge werkbelasting7 omdat 
men zelf vindt dat in de beschikbare tijd geen bevredigende 
kwaliteit geleverd kan worden. Dit onderstreept het belang van 
het creëren van een soort onderhandelingspositie van de schoon- 
maakster met betrekking tot de normen. 
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Invoeren van werkoverleg en de vorming van (autonome) taak- 
groepen 
Een ingrijpende maatregel op het gebied van de arbeidsorganisatie 
is de invoering van werkoverleg. In dit werkoverleg kunnen een 
aantal zaken besproken worden. Hiervoor is al gesproken over het 
overleg over de (kwaliteits)normen. 
Een andere taak die zonder problemen in een werkoverleg gere- 
geld kan worden, is de taakverdeling. Ook de werkmethode en te 
gebruiken schoonmaakmiddelen kunnen aan de orde komen. Deze 
maatregel is zeer ingrijpend, vooral wanneer aan de invoering van 
werkoverleg de vorming van taakgroepen gekoppeld is. De vor- 
ming van taakgroepen is bij schoonmaakbedrijven relatief eenvou- 
dig, omdat de structuur van de produktieorganisatie geen veran- 
deringen behoeft. Vernieuwingsmaatregelen zijn niet nodig. De 
maatregel is echter wel ingrijpend omdat de gebruikelijke hiërar- 
chie in de organisatie aangetast wordt. Veel van de taken en 
verantwoordelijkheden van de objectleiding worden overgedragen 
op de schoonmaakploeg. Die heeft vervolgens de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De voorwerkstersfunctie verdwijnt. (Het kan 
overigens wel zijn dat een van de leden van de ploeg de taken 
van de traditionele voorwerkster op zich neemt, met name het 
bereikbaar zijn en het beschikbaar zijn voor hulp.) 

De praktische haalbaarheid van werkoverleg moet niet al te hoog 
worden ingeschat, laat staan de vorming van taakgroepen. Or- 
ganisatorisch lijken er niet veel problemen. Vernieuwingsmaatre- 
gelen zijn zoals gezegd in de meeste situaties niet nodig. Maar 
het typische karakter van de functie in de schoonmaakbranche 
(korte werktijden, groot verloop enz.) en de daarmee samenhan- 
gende bedrijfscultuur (hiërarchische organisatie) lijken een belem- 
mering te vormen. 

Van deze maatregel hebben we geen praktijkvoorbeelden gevon- 
den die als illustratie kunnen dienen. Aan de andere kant is het 
niet uitgesloten dat er situaties zijn waar op informele basis al 
een arbeidsorganisatie gegroeid is die het karakter heeft van de 
taakgroep. Het effect van werkoverleg invoeren en taakgroepen 
vormen op het welzijnsprofiel is groot. Er ontstaan volledige 
functies met organiserende taken. De afwisseling in de moeilijk- 
heidsgraad neemt toe evenals de autonomie, de contactmogelijk- 
heden en informatievoorziening. 
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16.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Van vernieuwingsmaatregelen spreken we als er een verandering 
van de produktieorganisatie plaatsvindt die de vorming van taak- 
groepen mogelijk maakt. Zoals gezegd is deze maatregel bij deze 
specifieke functie niet nodig. De voorwaarden voor taakgroep- 
vorming zijn aanwezig in de huidige schoonmaakbedrijven. Er is 
al een stroomsgewijze produktieorganisatie. 
Het samenvoegen van het schoonmaakwerk van kantoorruimten en 
schoonmaken van het sanitair zou opgevat kunnen worden als een 
verandering van de produktieorganisatie. Wij doen dat niet omdat 
er geen afstemming tussen beide delen vereist is en er daarom 
met evenveel recht gesproken kan worden van twee verschillende 
schoonmaakdiensten als van verschillende taken. Een vergelijkbare 
redenering kan gevolgd worden met betrekking tot het glazen- 
wassen. Daarbij is het illustratief dat dat door een ander bedrijf 
dan het schoonmaakbedrijf gedaan kan worden. 

16.3.4 Overige maatregelen 

Afwisseling van werkplek 
Elke dag dezelfde ruimtes schoonmaken vergroot de monotonie in 
het werk. Afwisseling in de werkplek kan het werk iets gevari- 
eerder maken. De verbetering van het welzijnsprofiel zal echter 
maar minimaal zijn. 

Werken in deeltijd 
Deeltijdarbeid is meer regel dan uitzondering in het schoonmaak- 
werk. Dit heeft alles te maken met het feit dat het schoonmaak- 
werk zich in de meeste gevallen buiten de kantooruren moet 
afspelen. Schoonmaakwerk leent zich niet alleen voor deeltijdar- 
beid, het wordt vaak alleen in deeltijd aangeboden. Hoewel deel- 
tijdarbeid dus niet bedoeld is als een maatregel in verband met 
het welzijn, is het niet onwaarschijnlijk dat het het werk voor 
sommige schoonmaaksters ’draaglijk’ maakt (en dus compenserend 
werkt voor een laag welzijn bij de arbeid). 
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Noten bij hoofdstuk 16 

1. FNV, 1988 
2. Bron: Arbeidskrachtentelling CBS, 1987 
3. Zie: Luijk, R. et al., 1989 
4. Idem noot 3 
5. Idem noot 3 en noot 7 
6. Bloeme et al, 1987 
7. Bron: Industriebond FNV, 1988 
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17. TIMMERWERK 

17.1 De werksoort timmerwerk 

Binnen de bouw worden twee bedrijfssectoren onderscheiden te 
weten de woning- en utiliteitsbouw enerzijds en de grond-, weg- 
en waterbouw anderzijds. Dit hoofdstuk betreft een werksoort 
binnen de woningbouw. Binnen de woningbouw kennen we nieuw- 
bouw, reparatie en renovatie; het onderstaande gaat over timmer- 
werk in de nieuwbouw. Het werk in reparatie- en renovatiepro- 
jecten wordt over het algemeen als gevarieerder aangemerkt en 
het zou hogere eisen aan het vakmanschap stellen1. 
Timmerwerk als ’werksoort’ (zo spreekt men er ook over in de 
bouw) is een vakmatige en functionele eenheid. Bij het hele 
produktieproces van een serie woningen worden timmerwerkzaam- 
heden verricht; deze worden in de eerste paragraaf genoemd als 
systeemgebonden uitvoerende taken. Dit sluit aan bij de traditio- 
nele projectmatige denkwijze in de bouw. Nieuwe gedachten over 
de organisatie van een bouwproject gaan juist in de richting van 
het doorbreken hiervan. Met een organisatie gebaseerd op logisch 
af te bakenen bouwfasen (met alle werkzaamheden die daarin 
voorkomen) zou beter op de nieuwe markteisen ingespeeld kunnen 
worden dan met een projectmatige en op de traditionele vak- 
matige werksoorten gebaseerde organisatie. 

17.1.1 Algemene beschrijving 

Het welzijn bij de arbeid is geen ’hot topic’ op de bouwplaatsen 
en ook niet in de literatuur over de branche. Veiligheids- en 
gezondheidsproblemen als gevolg van de arbeidsomstandigheden 
eisen de aandacht op. Daarnaast is de kwaliteit van de voorzie- 
ningen op het werk (schaftlokalen, toiletten, was- en kleedgele- 
genheid) een probleem. En last but not least liggen er in de 
werkgelegenheidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden oorzaken 
voor problemen. Allerlei vormen van flexibele arbeidscontracten 
komen in deze branche structureel voor. Bouwvakkers staan altijd 
met één been in de WW. Iedere aannemer werkt met vele onder- 
aannemers. 
Aan de andere kant worden er wel degelijk symptomen van 
welzijnsproblemen gesignaleerd. De tweede oorzaak van ziektever- 
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zuim - na rugklachten - is psychische aandoeningen2. Werkgevers 
hebben problemen met het vervullen van hun vacatures, zij 
schrijven dit toe aan het slechte imago van het werken in de 
bouw. Jaarlijks wordt een panelonderzoek gehouden3 waarin de 
kwaliteit van het werk een onderdeel is. Kwaliteit van het werk 
is hier opgevat als de mate waarin de kwalificatie-eisen die de 
functies stellen een beroep doen op vakbekwaamheden. In 1987 
vond 11% van de timmerlieden dat hun kwalificaties onderbenut 
werden; dat gold voor respectievelijk 9 en 12% van de metselaars 
en minder geschoolden. Een enquête4 bracht aan het licht dat 
volgens velen de ruimte om het vakmanschap te benutten de 
laatste paar jaar verminderd was en dat het met het overleg in 
de bedrijfstak niet al te best gesteld is. Een grote werkdruk 
werd gesignaleerd en door een derde van de ondervraagden zelfs 
aangeduid als achterliggende oorzaak van ongevallen. 

De functies die voorkomen binnen het timmerwerk zijn bedrijfs- 
specifiek. Elk bedrijf combineert de timmertaken op eigen wijze 
tot functies en sommige taken of clusters van samenhangende 
taken worden uitbesteed aan onderaannemers (bijv. de werkzaam- 
heden aan de dakconstructie). Het bouwsysteem (tunnelgiet-sys- 
teem, breedplaat-systeem, enz.) is daarnaast zeer bepalend voor 
welke taken een functie bevat. Een derde variabele is de serie- 
grootte. Bij grote series laat men op een deeltaak getrainde 
ploegen na elkaar hun werk doen. Afstemmingsverliezen kunnen 
worden vermeden door de omvang van de serie. Bij kleine series 
treden juist afstemmingsverliezen op bij een vérgaande arbeids- 
deling. Toepassing van nieuwe technologie heeft op de uitvoeren- 
de functies in de bouw nog niet zoveel effect gehad5. 

In de bouw waren in 1988 65.0006 timmerlieden werkzaam; het is 
binnen de bouwsector de grootste beroepsgroep. Wellicht zijn het 
binnen de bouw niet de functies met de hoogste welzijnsrisico’s. 
Metselwerk, voegwerk en stukadoorswerk kunnen wel eens grotere 
risico’s inhouden. 

17.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Een bouwproject waarin een serie van dezelfde woningen nieuw 
wordt gebouwd volgens een bepaald bouwsysteem bevat in alle 
fasen timmerwerk. Globaal worden de volgende twee fasen onder- 
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scheiden: ten eerste de ruwbouw waarbinnen het grond- en fun- 
deringswerk en de opbouw van binnenwanden, gevels, vloeren en 
het dak, en ten tweede de afbouwfase waarin alle werkzaam- 
heden in de woningen worden gedaan. 

Uitvoerende taken 
(de vet gedrukte taken maken deel uit van de in § 7.2 te behan- 
delen specifieke functie) 

Ruwbouwfase 
- uitzetten woningen en heipalen 
- werkvloer stellen 
- balkbekisting voor de fundering stellen 
- bekisting vloeren 
- steigerleuningen aanbrengen 
- bekisting reinigen 
- bekisting oliën 
- tunnel- of wandbekistingen stellen 
- voorzieningen in te gieten wanden aanbrengen 
- uitsparingen aanbrengen en stellen 
- storten 
- ontkisten 
- daktimmerwerk 
- stellen spouwbladen 
- stellen gevelkozijnen 
- gevelprofielen stellen 
- deuren in de gevels hangen 

Afbouwfase 
- stellen houten trappen 
- monteren binnenkozijnen 
- plaatsen keukens 
- aftimmeren (plinten e.d.) 
- hangen opdekdeuren 
Ter verduidelijking: ’stellen’ is een algemene term voor het op de 
juiste plaats, loodrecht en haaks aanbrengen van enig (hulp)ob- 
ject. 
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17.2 

Voorbereidende taken 
- berekenen van de hoeveelheid benodigd materiaal 
- bestellen van het materiaal 
- aanvoeren van het materiaal 
- voorbewerken van het materiaal 
- bepalen van het benodigde gereedschap 
- aanvoeren van gereedschap 
- bestuderen van de bouwtekeningen 
- aanbrengen van ankerpunten 

Ondersteunende taken 
- onderhoud van gereedschap 
- opbergen gereedschap 
- onderhoud machines 
- opruimen terrein en woningen 
- afdekken 
- verzorging verwarming van pas gestorte constructiemiddelen 
- administratie voortgang project 
- administratie gewerkte uren 
- begeleiden en inwerken van leerlingen 

Organiserende taken 
- plannen van de volgorde van de werkzaamheden 
- bepalen welke machines wanneer nodig zijn (bijv. een bouw- 

kraan) 
- verdelen van het werk 
- contacten met onderaannemers 
- regelen overwerk 

Een specifieke functie: bekistingstimmerman 

De specifieke functie die in het onderstaande beschreven en 
beoordeeld wordt is die van de bekistingstimmerman. In 1984 werd 
het aantal bekistingstimmerlieden in de woningbouw op 15.000 
gesteld. Deze waren in dienst van 1.300 bedrijven met meer dan 
20 personen7. 
De beschrijving en beoordeling die in het onderstaande gegeven 
wordt, betreft een gefingeerde functie die geconstrueerd is op 
basis van eigen observatie en een beroepssurvey gemaakt door de 
Stichting Arbouw8. 
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17.2.1 Beschrijving 

De bekistingstimmerman maakt deel uit van een ’tunnelploeg’. De 
tunnelploeg bestaat uit zeven personen: vier timmerlieden, een 
maatvoerder en twee opperlieden. De ploeg is in vaste dienst bij 
een grote aannemer en gaat van project naar project om daar 
alleen de tunnelbekistingen te stellen. Het werken met tunnel- 
bekistingen is een van de mogelijkheden van het gietbouwsysteem. 
Met de tunnelbekisting kunnen de wanden en vloeren van wonin- 
gen in één keer worden gestort. Deze techniek brengt met zich 
mee dat deze fase in het bouwproces in een cyclus van één dag 
moet verlopen, ’s Morgens vroeg wordt er ontkist en de bekisting 
wordt in de volgende woning gesteld, opdat ’s middags beton 
gestort kan worden dat tot de volgende dag - met verwarming- 
kan uitharden. Daarna begint de cyclus opnieuw. 

FunctiesamenstelHng 
De functie bestaat uit alle bij het plaatsen van de stalen tunnel- 
bekisting vereiste taken. De tunnel wordt eerst vrij gemaakt 
(ontkist) en van betonresten ontdaan. Van de eerste tunnel 
worden de wanden geolied en vervolgens wordt deze met de 
bouwkraan op zijn nieuwe plaats gebracht. Die plaats is vooraf 
gemarkeerd door de stelploeg. Daar brengen de timmerlieden de in 
te gieten voorzieningen aan, zoals wapening en elektraleidingen 
(voor zover daarvoor geen specifieke deskundigheid is vereist). 
Zij raadplegen voor een juiste plaatsing van de voorzieningen de 
bouwtekeningen; dat wil zeggen aan het begin van een nieuwe 
serie, daarna is het steeds hetzelfde. 
Dan wordt de tweede tunnel aangevoerd. Voor de uitsparingen 
van trapgat en deuren zijn standaardbekistingen aanwezig; ook 
deze worden gesteld en gemonteerd. De tunnels worden gesloten 
met centerpennen. Iedere tunnel wordt op hoogte gesteld door 
middel van hoogtebouten en waterpas of laserapparatuur. Bovenop 
wordt de bekisting gesteld die de dikte van de vloer aangeeft. 
De timmerlieden vullen eerst de wanden en daarna de vloeren. 
Daarbij leidt een van hen de kubel, gevuld met betonspecie, langs 
de wandopeningen en over de vloer, een ander trilt met een 
trilnaald in de betonspecie zodat dit gelijkmatig uitvloeit. De 
vloeren worden glad gestreken. 
Voor deze uitvoerende taken is nauwelijks voorbereiding door de 
bekistingstimmerlieden nodig. Alle materialen worden aangevoerd. 
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gereedschappen en machines zijn aanwezig, de planning en de 
volgorde liggen vast. 
Na het storten zorgt de tunnelploeg voor de verwarming die het 
beton in één nacht doet uitharden en sluit de gevelgaten met 
zeilen af en de vloeren met isolatiekappen. Ze ruimen het terrein 
op en verzorgen (hun eigen) gereedschap. 
Er is geen werkoverleg, de ploegleider kan wel contact leggen 
met de uitvoerder, maar dit is nauwelijks nodig. 

Samenvattend en in schema ziet de functiesamenstelling er als 
volgt uit: 

Figuur 17.1 Functiesamenstelling bekistingstimmerman 

Voorbereidende taken 2X 

- bestuderen bouwtekeningen 

Organiserende taken 0% 

Ondersteunende taken 3% 

■ gereedschap verzorgen 
- opruimen 

• verwarming verzorgen 

- afdekken 

Uitvoerende taken 95X 

ontkisten 

bekisting reinigen 

wanden oliën 

bekisting stellen 
uitsparing stellen 

voorzieningen aanbrengen 

storten 

17.2.2 Problemen 

Een belangrijk probleem kan worden veroorzaakt door de weers- 
omstandigheden. Bij flinke wind kan de tunnel niet getakeld 
worden. Andere voorkomende problemen zijn het niet tijdig 
aanwezig zijn van materiaal om uitsparingen te maken of voor- 
zieningen aan te brengen, wapening die niet goed voorbewerkt is 
etc. Elke tegenslag, ieder oponthoud bedreigt de dagcyclus, bij 
grote problemen is deze niet haalbaar. De druk om het toch voor 
elkaar te krijgen is altijd erg groot omdat een verstoring van 
die cyclus vergaande gevolgen (beton afbestellen, planning bijstel- 
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len, andere werkzaamheden verschuiven, onderaannemers afbellen 
enz.) en hoge kosten heeft. 
Maar over het geheel genomen komen problemen weinig voor 
omdat de tunnelploeg pas komt als alles tot in de puntjes is 
voorbereid. 

17.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Nee, onvolledig. 
Weliswaar komen enkele ondersteunende taken voor maar deze 
zijn van ondergeschikt belang en omvang. De voorbereiding in de 
vorm van het bestuderen van bouwtekeningen zou wat leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bieden, ware het niet dat het 
maar een heel klein deel van de bouwtekeningen betreft die 
slechts enkele keren voor een serie van enkele tientallen wonin- 
gen worden geraadpleegd. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
De functie kent geen organiserende taken. Er is geen mogelijk- 
heid om organisatorische vaardigheden te ontwikkelen en er is bij 
veel tegenslag een risico voor psychische overbelasting. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, vol- 
doende. 
De cyclustijd van werkzaamheden bedraagt één dag, wat vol- 
doende afwisseling biedt. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Beperkt, voor verbetering vatbaar. 
Vóór het uitoefenen van de taken behoeft na de eerste periode in 
een nieuwe serie niet nagedacht te worden. Bij het uitvoeren van 
de taken moet men maathouden en op de ankerpunten letten. Dit 
is wel werk waarbij een grote mate van zorgvuldigheid en pre- 
cisie vereist is, ook al is het per dag ongeveer hetzelfde. 
Maar er wordt nauwelijks een beroep gedaan op het vakmanschap 
van een timmerman, het is eerder montagewerk dan timmerwerk. 
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Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Er is een beperkte mate van automonie ten aanzien van het 
tempo. De cyclus is niet heel kort maar er is wel een strak 
tijdsschema. Er is enige autonomie ten aanzien van de methode. 
In grote lijnen ligt die vast met het bouwsysteem. Maar de ploeg 
kan onderling de verschillende handelingen verdelen: sommige 
ploegen kiezen ervoor dat ieder van de vier timmerlieden een 
vaste plaats heeft: twee boven en twee beneden, in andere ploe- 
gen wordt van plaats gewisseld. Ten aanzien van de volgorde is 
er eveneens een beperkte mate van autonomie: de belangrijke 
stappen hebben een noodzakelijke volgorde, maar in de aan te 
brengen voorzieningen en uitsparingen kan de ploeg zelf een 
volgorde kiezen. De werkplek ligt per dag vast. Aan de arbeid- 
somstandigheden kan de timmerman weinig regelen. 
Zonder tegenslagen is de autonomie voldoende om tempo en 
werkwijze te regelen, er zijn dan ook weinig problemen. De 
beperkte autonomie in methode en volgorde stelt de timmerlieden 
in staat iets te leren over de meest handige en prettige werk- 
wijze. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Ja, voldoende. 
Er komen weinig functionele contacten voor, maar ondersteu- 
nings- en sociale contacten zijn goed mogelijk in de ploeg. De 
timmerlieden kunnen van elkaar leren en sociale vaardigheden 
ontplooien. Bij problemen moeten zij samen tot een oplossing 
komen. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Beperkt, voor verbete- 
ring vatbaar. 
De informatie met betrekking tot de taak is beperkt maar vol- 
doende omdat niet veel informatie nodig is gezien het beperkt 
aantal regelproblemen en de vaste cyclus van werkzaamheden. 
Over het hele project noch over het hele bedrijf krijgen de 
bekistingstimmerlieden informatie. 
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17.3 

17.3.1 

Het welzijnsprofiel ziet er als volgt uit: 

Figuur 17,2 Welzijnsprofiel bekistingstimmerman 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

Welzijnsmaatregelen 

Maatregelen ter verbetering van het welzijn bij de arbeid hebben 
we in de literatuur niet kunnen vinden. De noodzaak tot ’in- 
novatie’ van de arbeidsinhoud en -organisatie te komen wordt 
echter wel vanuit andere overwegingen naar voren gebracht. 
Veranderingen op de bouwmarkt: het kleiner worden van de 
series, meer verlangde variaties binnen de series en de verande- 
ringen op de arbeidsmarkt dwingen tot het zoeken van andere 
vormen van bouwen. Vaklieden moeten all-round of multi-inzet- 
baar worden en er wordt geëxperimenteerd met multifunctionele- 
of gespecialiseerde ploegen9. In het navolgende wordt onder 
andere besproken in hoeverre deze nieuwe organisatievormen ook 
een verbetering van het welzijn bij de arbeid kunnen zijn. 

■ 
* « 

I 

Onvoldoende Beperkt 

1 

Voldoende 

Aanpassingsmaatregelen 

Betere voorbereiding 
De dagcyclus maakt het plaatsen van een tunnelbekisting erg 
gevoelig voor storingen. Door een nog betere voorbereiding kan 
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de kans op storingen verlaagd worden. Deze voorbereiding zou 
dan in kunnen houden: 
- het volledig op maat maken van de benodigde materialen (’pre- 

fab’-materialen) 
- het volledig uitzetten van de maten en de markeringen op de 

plaatsen waar de tunnel gesteld en de uitsparingen aange- 
bracht moeten worden 

- het op tijd klaar hebben staan van alle materialen en hulpmid- 
delen in de volgorde waarin ze nodig zijn 

Deze aanpassingsmaatregel zou de behoefte aan autonomie ten 
aanzien van het tempo doen afnemen, maar daarmee wordt de 
autonomie nog niet voldoende. 

In de praktijk van grote bouwprojecten is de voorbereiding van 
de verschillende stappen in het bouwproces al dermate intensief 
en professioneel dat nog maar weinig regelproblemen voorkomen. 
Met name uit die situaties wordt het bezwaar van de bouwvakkers 
gehoord dat het nauwelijks meer timmerwerk is wat men moet 
doen maar montagewerk. De vaktechnische leer- en ontwikke- 
lingsmogelijkheden ontbreken hier. 

17.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie 
Het is heel goed denkbaar dat de timmerlieden uit de tunnelploeg 
ook bekistingswerkzaamheden in andere bouwfasen uitvoeren zoals 
die bij de fundering en de vloeren. Deze maatregel zou echter in 
de beschreven functie geen verbetering in het welzijnsprofiel 
brengen. Het probleem in deze functie is niet zozeer het gebrek 
aan afwisseling; de cyclus is redelijk lang. 
Op kleine bouwprojecten waar het niet goed mogelijk is een 
tunnelploeg van dag tot dag aan het werk te zetten, komt deze 
vorm van taakroulatie voor. 

Taakverbreding 
De functie van de bekistingstimmerman kan verbreed worden met 
taken als werk aan de dakconstructie en stelwerkzaamheden in 
de verschillende bouwfasen die in de systeemgebonden taken 
hierboven zijn genoemd. Door deze maatregel verbetert het aspect 
moeilijkheidsgraad in de beschreven functie tot voldoende: de 
timmerman is bij de hele bouw betrokken en moet, omdat het 
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geen repeterende handelingen zijn, zelf het werk goed voorbe- 
reiden door de bouwtekeningen te raadplegen. De autonomie 
neemt eveneens toe. 
Een andere vorm van taakverbreding is die waarbij taken die tot 
een andere werksoort horen (en die dus niet in de syteemgebon- 
den taken zijn genoemd) worden toegevoegd aan de functie. De 
timmerman doet dan ook het eenvoudige metselwerk of het niet 
specialistische installatiewerk. Dat de bekistingstimmerman ook 
het werk van de betonvlechter doet is al heel normaal. Tot 
dusverre betrof het in de praktijk taken die de ’mensen op 
zaterdag in hun eigen huis ook verrichten’. In deze vorm doet 
uitbreiding van taken buiten de werksoort niet veel verbeteren in 
het welzijnsprofiel. De moeilijkheidsgraad neemt een weinig toe 
en er zijn meer contacten en overleg nodig. De timmerman zou 
wel echt een breed inzetbare bouwvakker worden als met be- 
trekking tot die andere werksoorten scholing werd gegeven zodat 
het moeilijke specialistenwerk kan worden gedaan. Het lijkt voor 
het verbeteren van de moeilijkheidsgraad van bouwfuncties een 
belangrijk perspectief want op het vakmanschap van de oorspron- 
kelijke disciplines wordt nog maar weinig beroep gedaan. 
Ook deze beide vormen van taakverbreding komen in de praktijk 
op kleine bouwprojecten voor. Men spreekt dan van de breed 
inzetbare of all-round vakman. 

Taakverrijking 
Een taakverrijking kan voor de bekistingstimmerman gerealiseerd 
worden door: 
- toevoegen voorbereidende taken: de tunnelploeg wordt ook 

belast met het zelf aanvoeren en voorbewerken van het ma- 
teriaal, het aanvoeren van gereedschap en het oproepen van 
de bouwkraan. De ploeg bereidt het stelwerk voor door van de 
tekeningen de ankerpunten over te nemen, dat wil zeggen 
markeringen aan te brengen ten behoeve van het stelwerk 

- toevoegen ondersteunende taken: als ondersteunende taken zou 
de ploeg kwaliteitscontrole kunnen doen, het afwerken van de 
gaten die de centerpennen achterlaten en het opruimen van de 
bouwplaats. Aan de ploeg kan een leerling worden toegevoegd 
die door de collega’s wordt geïnstrueerd 

- toevoegen organiserende taken: contacten met leveranciers van 
het materiaal over tijdstip, hoeveelheid, volgorde van de 
levering van het materiaal en overleg over de plaats van het 
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lossen ervan; afspraken maken met de kraanmachinisten, werk- 
overleg over de meest handige en prettige werkwijze. 

Maar bij het beschreven bouwsysteem (tunnelgietsysteem) en de 
daar aangetroffen arbeidsorganisatie zijn er weinig mogelijkheden 
voor taakverrijking. Er is immers geen tijd voor voorbereiding en 
afwerking. Taakverrijking zou vereisen dat dezelfde ploeg niet 
elke dag tunnels moet plaatsen. Een oplossing zou kunnen zijn 
dat de ploeg afwisselend met een andere ploeg ’tunnelt’. Elke 
ploeg zou dan een dagdeel af werken en een dagdeel voorbereiden 
en de volgende dag de tunnels stellen en betonstorten. (Een 
oplossing in de bouwtechnische sfeer komt hieronder aan de 
orde.) 
Taakverrijking doet de kenmerken volledigheid, moeilijkheidsgraad 
en autonomie verbeteren, de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
nemen toe, de werkdruk zou minder worden. 

All-round timmerman 
In de praktijk werd een voorbeeld van taakverrijking bestudeerd, 
de functie is er een van een all-round timmerman. De timmerman 
is werkzaam op een relatief klein woningbouwproject (±75 wo- 
ningen) van een grote aannemer. Binnen het project worden 
enkele van elkaar verschillende typen woningen gebouwd. De 
timmerman is in vaste dienst van deze aannemer. De timmerman 
behoort tot een ploeg van 14 mensen (timmerlieden, een maat- 
voerder en enkele sjouwers of opperlieden) die bij deze uitvoer- 
der (de baas op het project) blijven gedurende het hele project. 
Dat wil zeggen dat hij timmerwerk en andere voorkomende werk- 
zaamheden doet in alle bouwfasen: het grond- en funderingswerk; 
de ruwbouw en de afbouw. 
De taken van de timmerman hangen af van de fasen waarin het 
bouwproject zich bevindt. De uitvoerder vertelt de timmerlieden 
van dag tot dag welke taken zij moeten uitvoeren. En soms 
worden zij in de loop van een dag voor iets anders ingezet. 
Ter voorbereiding van het timmerwerk moet de timmerman mate- 
riaal aanvoeren, soms hout op maat zagen, gereedschap en even- 
tueel machines halen. Een timmerman heeft altijd zijn eigen 
timmerkist bij zich. Alle timmertaken keren zo vaak terug als er 
woningen gebouwd worden. De bouwtekeningen worden voor de 
eerste keren goed bestudeerd en vervolgens alleen ter controle 
geraadpleegd. 
Ondersteunende taken heeft deze timmerman ook: hij moet zijn 
gereedschap onderhouden en zijn ’maat’ begeleiden en instructies 
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geven. De timmerlieden werken namelijk meestal in tweetallen: 
een ervaren timmerman met een leerling of beginner. 
De functie kent enkele regelproblemen. De processpecificatie of 
hoe er gewerkt moet worden, is weleens onduidelijk of er wordt 
onvoldoende informatie verstrekt waarom iets anders dan anders 
moet. De kwantitatieve norm is vaak onvoldoende duidelijk ('na 
een tijdje weet je wel ongeveer wat je in een dag af moet 
hebben’). En bijna altijd wordt er meer verwacht dan gemakkelijk 
haalbaar is, de werkdruk is groot (We lopen altijd achter op de 
planning volgens de uitvoerder"). 
Er zijn vaak problemen met de aanvoer en de kwaliteit van het 
materiaal. Machines of bedrijfsgereedschappen zijn wel eens stuk. 
Een verkeerde handeling kan soms gevolgen hebben die moeilijk 
en met hoge extra kosten gerepareerd moeten worden. Bijvoor- 
beeld een hulpprofiel dat aan de verkeerde kant gesteld is, heeft 
tot gevolg dat de metselaar de muur op de verkeerde plaats 
optrekt. Een verkeerd aangebrachte uitsparing is moeili jk te 
corrigeren na het storten en uitharden van het beton. 
Het welzijnsprofiel is in vergelijking met de beschreven functie 
van bekistingstimmerman beter. Er is hier sprake van een vol- 
ledige taak. De moeilijkheidsgraad van de taken is in dit geval 
iets beter maar ook voor verbetering vatbaar: er zijn verschil- 
lende timmertaken waardoor niet helemaal op routine kan worden 
gewerkt en iets meer voorbereiding nodig is, de voorbereidende 
taken zijn overigens niet zo complex, maar het instrueren van 
leerlingen kan moeilijk zijn. De mogelijkheden om de vakkennis 
en vaardigheden bij te houden zijn hier groter. 
Maar er zijn hier wel evenzeer risico’s voor psychische over- 
belasting, omdat organiserende taken nog ontbreken en er wel 
problemen zijn. De autonomie is iets toegenomen omdat meer 
ruimte ontstaat om tempo en methode zelf te bepalen. 

Werkoverleg 
De introductie van werkoverleg lijkt de functie te kunnen doen 
verbeteren. In overleg tussen de ploeg en de uitvoerder zouden 
regelvereisten, zoals het telkens nog moeten bewerken van de 
geprefabriceerde wapening wat de tijdsdruk doet verhogen, aan de 
orde gesteld kunnen worden. Overigens is er in de situatie van de 
bekistingstimmerman weinig door overleg te verbeteren: de taken 
zijn steeds hetzelfde en ieder kent zijn plaats. In combinatie met 
taakverrijking zo bleek hierboven zijn er veel meer mogelijk- 
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heden. Dan moet overlegd worden over taakverdeling en de meest 
prettige en handige werkwijze. 
Door werkoverleg neemt het kenmerk organiserende taken natuur- 
lijk toe. 
Enkele experimenten met werkoverleg10 hebben laten zien dat de 
strakke planning van het bouwproces en het vaak wisselen van de 
samenstelling van ploegen de introductie van werkoverleg ernstig 
kunnen bemoeilijken. 

Ander bouwsysteem 
Het tunnelgietsysteem uit de beschreven functie brengt onvermij- 
delijk een strakke dagcyclus met zich mee. Dit geeft een grote 
werkdruk, het veroorzaakt dat er onvoldoende autonomie ten 
aanzien van het tempo is. Het bevordert ook de hierboven als 
aanpassingsmaatregel beschreven werkwijze met minutieuze voor- 
bereiding en zoveel mogelijk geprefabriceerde materialen, hetgeen 
de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden doet afnemen. Bij andere 
bouwsystemen, bijvoorbeeld het werken met wandbekistingen en 
breedplaat-vloeren, is die cyclus minder dwingend en de autono- 
mie dus groter. Zoals hierboven betoogd, zijn de mogelijkheden 
voor taakverrijking ook groter als volgens een ander gietsysteem 
wordt gewerkt waarbij minder sprake is van een opgelegde cyclus. 

17.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

De in § 17.3.2 beschreven brede of rijke functies werden in de 
praktijk door ons wel aangetroffen. Steeds betrof het dan betrek- 
kelijk kleine bouwprojecten waar een timmerploeg voor alle 
werkzaamheden werd ingezet. Als kleinere projecten een betere 
voorwaarde scheppen voor het welzijn bij de arbeid, dan zijn bij 
grote projecten vernieuwingsmaatregelen als het organisatorisch 
decentraliseren van het project nodig. Een groot project wordt 
opgedeeld in enkele vergelijkbare kleine projecten (vgl. parallel- 
liseren en segmenteren in de industrie: hoofdstuk 9, 10 en 12). 

Taakgroep 
Het vormen van een taakgroep vergt in de beschreven arbeidssi- 
tuatie een andere produktieorganisatie. De organisatie van het 
bouwproject in functionele werkstromen (timmerwerk, metselwerk 
e.d.) vereist een centrale planning en organisatie. De voorberei- 
dingen voor het ’tunnelen’ moeten gereed zijn als de tunnelploeg 
komt. De spouwbladen en de gevelkozijnen moeten gesteld zijn 
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voordat de metselploeg komt, enz. De uitvoerder is bij een aldus 
georganiseerd project de spil waar alles om draait. Deze vertelt 
per dag of dagdeel wat de timmerlieden moeten doen, bestelt voor 
het tijdstip dat hij heeft vastgesteld materialen en ploegen van 
onderaannemers. Er zijn zodoende geen hele taken die aan ploe- 
gen opgedragen kunnen worden. 
Een oplossing die hier het vormen van een taakgroep mogelijk 
maakt is het organiseren van het bouwproject in subfases, seg- 
menten of modules. De ploeg of taakgroep zou dan de eindverant- 
woordelijkheid voor een fase krijgen. Alle werkzaamheden en de 
voorbereiding en ondersteuning daarvan in die fase zouden dan 
door de ploeg verricht moeten worden of door hen uitbesteed aan 
specifieke deskundigen van andere aannemers. 
Wordt een taakgroep gerealiseerd, dan is het welzijnsprofiel op 
alle kenmerken voldoende. 

Tunnel ploeg 
De laatste paar jaar is in de bouw geëxperimenteerd met een 
nieuwe organisatievorm die geschikt is voor de beheersing van 
zowel grote projecten met grote series als kleine projecten alsook 
projecten met veel verschillende typen woningen. De traditionele 
projectmatige en op een functionele arbeidsdeling gebaseerde 
organisatie voldoet volgens sommigen niet meer aan de nieuwe 
eisen van de markt. 
In de praktijk werd een voorbeeld gevonden dat het ideaalbeeld 
van de taakgroep tot op grote hoogte benadert. Het hele bouw- 
project wordt in kleine fasen, een vast produktdeel of bouwdeel, 
opgedeeld. Het is een afgerond geheel dat ook bedoeld is als hele 
produktietaak. Het hele bouwproject wordt volgens deze werk- 
wijze voorbereid en gepland. Tussen de verschillende bouwfasen 
worden buffertijden gepland naast de gebruikelijke voor vorst en 
ander verlet. (Deze maatregel lijkt op wal bij herontwerp in de 
industrie ’segmenteren’ wordt genoemd.) 
Aan één ploeg worden alle werkzaamheden die voorkomen in één 
bouwdeel opgedragen. De ploeg wordt verantwoordelijk gesteld 
voor het binnen de geplande tijd verrichten van deze taak en 
voor de kwaliteit van het verrichte werk. De ploegen worden bij 
het begin van het project zo uitvoerig mogelijk geïnstrueerd en 
zij krijgen alle bouwtekeningen en planningsschema’s betrekking 
hebbend op hun deel. In principe moet de ploeg met deze instruc- 
tie in het hele project vooruit kunnen. Iedere ploeg beschikt over 
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een eigen container met eigen basisgereedschap en een basispak- 
ket materieel. De uitvoerder bestelt op basis van de planning en 
op verzoek van de ploegen het materiaal. Dat wordt bij en door 
de ploeg zelf gelost en op de juiste plaatsen opgesteld in de 
benodigde volgorde. 
In vergelijking met het traditionele organisatieprincipe wordt er 
meer van te voren ’op kantoor’ voorbereid en gepland en worden 
taken van de uitvoerder naar de ploegen gedelegeerd. 
Het welzijn bij het bekistingstimmerwerk in deze taakgroep is 
veel beter. Doordat de voorbereiding en ondersteuning zoveel 
mogelijk door de ploeg zelf worden gedaan zijn het volledige 
functies. De organiserende taken worden in het gevonden experi- 
ment voor verbetering vatbaar geacht. Ook al zijn er mogelijk- 
heden voor functioneel contact en voor werkoverleg en zijn er 
veel mogelijkheden om als ploeg het aantal storingen te beperken 
door een goede voorbereiding te treffen, toch blijft de dagcyclus 
een probleem; er wordt dus altijd onder druk gewerkt. Daarom is 
de autonomie nog steeds voor verbetering vatbaar. De overige 
kenmerken van het welzijnsprofiel kunnen bij dit voorbeeld als 
voldoende worden beoordeeld. 

17.3.4 Overige maatregelen 

Compenserende maatregelen 
In de bouw wordt dikwijls met compenserende maatregelen ge- 
werkt. Dit is het gevolg van de specifieke werkgelegenheidsver- 
houdingen. De betaling betreft het precíese aantal uren dat 
gewerkt is. De uitvoerder houdt de uren bij en heeft zo de 
mogelijkheid dat naar boven af te ronden. Aldus kan de uitvoer- 
der hinderlijke arbeidsomstandigheden afkopen. 
Maatregelen die het welzijn niet doen verbeteren maar wel als 
zeer belangrijk moeten worden aangemerkt, zijn verbeteringen 
van de voorzieningen: de schaftlokalen, de toiletten, de was- en 
kleedruimtes, mogelijkheden om te schuilen of op te warmen 
tussendoor enz. 
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Noten 

1. Stichting Arbouw, beroepssurvey 1986 
2. Bron: EIB 1987 
3. Door het EIB 
4. Profiel, september 1986 
5. Zie: SBR 1988 
6. Volgens de gegevens van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid 
7. Bron: SAOB 1984 
8. Arbouw, november 1986 
9. Bronnen: Bouw- en houtbond 1988, Intervam 1988 en Progres- 

bouw 1986 
10 Zie COB 1982 
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18. KEUKENWERK 

18.1 De werksoort keukenwerk 

18.1.1 Algemene beschrijving 

Onder het werken in de keuken verstaan we alle activiteiten in 
de keuken gericht op het bereiden van maaltijden. Aard, omvang 
en niveau van de keukentaken hangen samen met: 

het type bedrijf 
de grootte van het bedrijf (en de plaats van het keukenwerk 
in het totale bedrijf) 
het kwaliteitsniveau van het bedrijf 

Het werken in de keuken maakt deel uit van het werken in de 
horeca-sector. Daarnaast wordt deze werksoort ook in de medi- 
sche en maatschappelijke dienstverlening aangetroffen. Binnen de 
horeca-sector zijn drie deelsectoren te onderscheiden: 
1) de maaltijdverstrekkende sector 
2) de drankverstrekkende sector 
3) de logiesverstrekkende sector 
Binnen elk van deze sectoren worden drie soorten werkzaamheden 
onderscheiden: het werken in de keuken, de bediening en overige 
werkzaamheden. 
Enige getallen: In de horeca-sector werkten in december 1987 
118.300 mensen in 37.600 bedrijven. In juni 1987 waren dat er 
125.800. Dit grote verschil is een indicatie van een van de opval- 
lendste kenmerken van de werkgelegenheid in de horeca-sector: 
seizoensgebonden ’flexi-arbeid’, dat wil zeggen veel werknemers 
met een tijdelijk contract.1 

Er is in de horeca-sector een sterke spreiding van de werknemers 
over de grootteklassen. Dat maakt een doorsnee-beschrijving van 
de keukenwerkzaamheden moeilijk. Behalve van het type bedrijf is 
de aard van de keukenwerkzaamheden namelijk ook sterk afhan- 
kelijk van de grootte van het bedrijf. (De bedrijven tot 10 werk- 
nemers rekenen we tot het ’kleinbedrijf’, bedrijven met 10 en 
meer werknemers tot het ’grootbedrijf’.) 

Binnen het kleinbedrijf en het grootbedrijf kan een onderscheid 
gemaakt worden in ’eenvoudige’ bedrijven (bistro’s, pizzeria’s. 
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cafetaria’s, self-countersystemen) en de betere/luxueuze bedrijven. 
Het keukenwerk in de eenvoudige bedrijven wordt als gevolg van 
de aard van het produkt en het produktieproces in het algemeen 
gekenmerkt door een beperkte vaktechnische Ínhoud. Het werk 
bestaat voor een deel uit de be- en verwerking van halffabrika- 
ten. Het werk is veelal routinematig en kwalificatiemogelijkheden 
zijn beperkt. 
In de kleine, eenvoudige bedrijven zijn er over het algemeen wél 
mogelijkheden om zelfstandig te kunnen werken. Het werk is ook 
gevarieerder, omdat er een minder strikte taakafbakening is. In 
grote, eenvoudige bedrijven is er sprake van een ver doorgevoer- 
de arbeidsdeling en wordt er aan ’kanten’ en in brigades gewerkt. 
De autonomie is beperkt, omdat er een scherpe kostencalculatie is 
en er precieze normen voor het gebruik van de ’grondstoffen’ 
bestaan. 
De keukenwerkzaamheden in de betere middenklasse/luxueuze 
bedrijven zijn gekenmerkt door een brede vaktechnische ínhoud, 
mede omdat de gerechten ’van de grond af’ worden opgebouwd. 
Er zijn relatief veel mogelijkheden voor eigen creativiteit en 
kwalificatieverwerving. 

Het zal al met al duidelijk zijn dat dé keukenwerkzaamheden niet 
bestaan. Bij de beschrijving van de specifieke functie (zie § 18.2) 
hebben we gekozen voor de keukenfunctie in een groot, eenvou- 
dig bedrijf in de maaltijdverstrekkende sector. 

In vergelijking met andere economische sectoren kunnen de in de 
horeca gebruikte machines en apparaten hoogstens als technische 
hulpmiddelen beschouwd worden, met uitzondering misschien van 
de spoelmachines. De arbeid staat centraal. Dit heeft onder 
andere te maken met het feit dat de machines slechts gedurende 
een deel van de dag inzetbaar zijn (evenals de werknemers trou- 
wens). Hoog gemechaniseerde apparaten als ’braadstraten’, 
’gaarautomaten’, vacuüm-kookapparatuur en automatische trans- 
portsystemen zijn er wel, maar worden om efficiency-redenen in 
de meeste bedrijven niet ingevoerd. 
In grote bedrijven, waar deze apparaten wel worden ingevoerd, 
worden de vakkwalificaties van de koks en chef-koks aangetast. 
Bij het vacuüm-koken bijvoorbeeld is de kennis van de koks voor 
een gedeelte vastgelegd in het besturingsprogramma van de ma- 
chine. Behalve het bedienen van deze machines blijft voor de 
koks verder slechts de taak over de voorbewerkte Produkten 
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’klantklaar’ te maken (bijvoorbeeld door het opwarmen in de 
magnetron). 
Ook voor de automatisering van de planning en besturing (het 
gebruik van voorraadbeheersingssystemen, reserveringssystemen, 
computerkassa’s en interactieve keuken/bedieningssystemen) geldt 
dat slechts een beperkt aantal grote bedrijven hiertoe overgaat2. 

18.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

In de grote, eenvoudige maaltijdverstekkende bedrijven zijn de 
keukenwerkzaamheden veelal gesplitst in een groot aantal taken 
in de ’voorbereidingskeuken’ (de mise-en-place’, d.w.z. alle activi- 
teiten die van tevoren gedaan kunnen worden) en een klein 
aantal taken in de ’opmaakkeuken’. Wij kijken alleen naar de 
(’pre-fab’)taken in de voorbereidingskeuken. Onderstaand volgt 
een overzicht van de ’systeemgebonden taken’ in de voorberei- 
dingskeuken, dat wil zeggen een overzicht van alle mogelijke 
taken die tot het werk in de voorbereidingskeuken behoren. 

Voorbereidende taken 
Mise en place 

Plannen werkzaamheden 
Verdelen van de bezigheden over de dag 
Verdelen van de taken over de mensen 
Doorgeven veranderingen in de routine van alledag 
Opstellen menu 
Verrichten ingangscontrole 
Kopen of uit voorraad halen Produkten 
Noteren nabestellingen 
Op orde brengen keukengereedschap 

Uitvoerende taken 
Aan- en afvoer van produkten 
(Voor)bewerking produkten 

Bepalen hoeveelheden 
Uitvoeren (eerste) bewerkingen 
Verpakken 

Produkten in de warme keuken zijn: sauzen, soepen, 
groenten, aardappelen, rijst, vlees, vis of nagerechten. 
In de koude keuken: snacks, salades, koude schotels. 
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Tijdelijk opslaan 

Ondersteunende taken 
Ordenen/coördineren bestellingen 
Uitwerken voorbestellingen 
Boekhouding voeren 
Regelen relatie met bediening 
Maken menukaarten 
Reinigen bestek, borden, pannen 
Reinigen keuken 
Reinigen apparatuur 
Verwijderen afval 
Noteren bestellingen 

Organiserende taken 
Contacten met leveranciers van Produkten 
Contacten met leveranciers van gereedschappen en apparatuur 
Contacten met directie van het bedrijf 
Contacten met bediening 
Contacten met klanten 
Werkoverleg keukenpersoneel 
Werkoverleg keuken, bediening en overige 
Taakgroepen keukenpersoneel 
Taakgroepen keuken, bediening en overige 

18.2 Een specifieke functie: assistent-kok 

18.2.1 Beschrijving 

De specifieke functie die beschreven en beoordeeld wordt is die 
van assistent-kok in de voorbereidingskeuken van een groot 
horeca-bedrijf uit de maaltijdverstrekkende sector. In het bedrijf 
werken ongeveer 400 mensen. Het bedrijf omvat een aantal res- 
taurants, zowel luxe-restaurants, zelfbedieningsrestaurants, ham- 
burger-restaurants alsook enige kleinere verkooppunten van 
snacks, belegde broodjes enz. Verder houdt het bedrijf zich nog 
bezig met ’catering’ voor grote ’feesten en partijen’. 
In het bedrijf is één grote ’voorbereidingskeuken’ en een aantal 
’opmaakkeukens’. Alle werkzaamheden, die van te voren gedaan 
kunnen worden, vinden plaats in de voorbereidingskeuken. 
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In de voorbereidingskeuken werken twintig mensen in vaste 
dienst: 

1 bedrijfsleider 
2 assistent-bedrijfsleiders 
3 koks A 
4 koks B 
2 fulltime assistent-koks 
8 parttime assistent-koks 

De door ons gekozen specifieke functie is die van assistent-kok. 
In de vorige paragraaf zijn de taken van de assistent-kok vetge- 
drukt weergegeven. De belangrijkste taak is de mise-en-place van 
een groot aantal Produkten. Figuur 18.1 geeft een overzicht van 
de verdeling van de tijd die gemiddeld aan de verschillende taken 
besteed wordt: 

Figuur 18.1 Functiesamenstelling assistent-kok 

Organiserende taken 0% 

Voorbereidende taken 5% 

ingangscontrole 

I Uitvoerende taken 75% 

- mise-en-place 

- aan- en afvoer Produkten 

Ondersteunende taken 20% 

- noteren bestellingen 

- schoonmaken 

18.2.2 Regelproblemen 

In het werk van de assistent-kok zijn er problemen met betrek- 
king tot: 

de produktieopdracht 
Er zit variatie in de hoeveelheid Produkten die er door de voor- 
bereidingskeuken afgeleverd moet worden aan de verschillende 
’klanten’ (de opmaakkeukens, ’fast-food’-restaurants enz.). Vooral 
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de weersgesteldheid en de vraag naar catering zijn verantwoor- 
delijk voor deze variatie. 
Er moet vaak onder een hoge druk gewerkt worden, 

het materiaal 
De kwaliteit van het materiaal laat wel eens te wensen over. Ook 
komt het vrij regelmatig voor dat bepaalde halfprodukten er niet 
zijn. 

gereedschap 
Gereedschap is niet altijd bij de hand. Keukenwerk is meestal 
niet of zeer moeilijk te stroomlijnen, 

operaties 
Sommige taken zijn fysiek zwaar (veel staan), 

resultaat 
Er zijn wel klachten als het afgeleverde niet aan de eisen vol- 
doet, maar er is zelden directe feed-back wanneer de kwaliteit 
goed is. 

omgeving 
Er is weinig ruimte om te werken. Bovendien bestaan er relatief 
grote temperatuurverschillen tussen werkplekken. 

18.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Er zijn te weinig voorbereidende en (behalve het schoonmaken) 
ondersteunende taken. De functie zou meer leermogelijkheden 
bieden als de assistent-kok zich meer met de voorbereiding van 
het werk kon bemoeien. Met betrekking tot zowel de planning 
van de volgorde en de verdeling van het werk, van de voorraad, 
als de aard van het produkt kan meer aan de assistent gedele- 
geerd worden. Dit vermindert de belasting bij pieken, waardoor 
materiaalproblemen ook gemakkelijker kunnen worden opgelost. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
Alle organiserende taken worden verricht door de (assistent-)be- 
drijfsleiders en de A- en B-koks. Daarmee onderscheidt de functie 
zich niet van die in de meeste andere horeca-bedrijven. Er be- 
staat in de horeca over het algemeen een vrij autoritaire of 
paternalistische wijze van leiding geven met een scherpe schei- 
ding tussen de beslisser(s) en de uitvoerders3. Men acht dit in 
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het algemeen noodzakelijk vanwege de geringe kwalificaties van 
het los/vaste personeel. Dit beknot de leermogelijkheden voor de 
assistent-kok. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Beperkt, 
voor verbetering vatbaar. 
Het werk omvat vele handelingen, die ieder voor zich kortcyclisch 
zijn (snijden, smeren, vullen enz.). 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Nee, onvoldoende. 
Het werk bestaat grotendeels uit alledaagse routines. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
Ten aanzien van het tempo en de werkplek bestaat er een zekere 
autonomie. Men is niet gebonden aan een lopende band. Er be- 
staan een aantal werkplekken waartussen roulatie mogelijk is. Bij 
pieken is het echter ’tempo draaien’ met weinig eigen inbreng. 
Methode en volgorde liggen vast. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Beperkt, voor 
verbetering vatbaar. 
De ondersteuningsmogelijkheden zijn beperkt aanwezig. Het werk 
leent zich echter goed voor het vormen van groepen die in 
onderling overleg het werk verdelen en elkaar ondersteunen. 
Functionele contacten zijn er niet. Sociale contacten worden 
bemoeilijkt door taalproblemen, aangezien er veel anderstalige 
collega’s zijn. In het werk zelf zijn sociale contacten alleen in 
piekperiodes problematisch. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Beperkt, voor verbete- 
ring vatbaar. 
In principe is veel informatie beschikbaar, maar er wordt weinig 
aan gedaan om de werknemers ook werkelijk in te lichten over 
voor hen belangrijke zaken (opleidingen, cursussen enz.). De 
informatie over dienstroosters (zeer belangrijk in de horeca) is in 
dit grote bedrijf ruim op tijd. 
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18.3 

18.3.1 

Figuur 18.2 Welzijnsprofiel assistent-kok 
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Welzijnsmaatregelen 

Aanpassingsmaatregelen 

De volgende maatregelen ter aanpassing van de regelvereisten 
kunnen voorgesteld worden:4 

optimale mise en place 
Dat wil zeggen zoveel mogelijk van te voren vastleggen (qua 
tijd, plaats en volgorde) van voorbewerkende activiteiten. De 
overzichtelijkheid van de functie van kok-assistent neemt 
hierdoor toe. Allerlei plotselinge pieken, die tot stress leiden, 
kunnen worden voorkomen. 
inzicht vergroten in de meest voorkomende produktievoort- 
gangen 
Dit kan samenhangen met een wijziging van de produktiewijze 
(zie ook onder vernieuwingsmaatregelen), waardoor een aantal 
regelproblemen kan verdwijnen. 
inrichting van de keuken conform de meest voorkomende 
produktievoortgangen 
op elkaar afstemmen van het menuaanbod, de aanwezigheid 
van te bewerken half Produkten en de aanwezige arbeidscapa- 
citeit 
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goede planning van het gebruik van allerlei keukenbenodigd- 
heden (gereedschap) 
vastleggen van de bevoegdheden van assistent-koks ten 
opzichte van de koks A en B 
verbetering van de inwerkmethodes voor assistent-koks 
afschermen van de functies in de keuken tegenover de func- 
ties in de bediening, de huishoudelijke dienst etc. 

18.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie 
In principe gaan de assistent-koks dan alle taken verrichten die 
in hun vermogen liggen. Dit kunnen taken in de ’warme’ of de 
’koude keuken’ zijn. Gradaties binnen de categorie assistent-kok 
verdwijnen. 

Taakverbreding 
Dit houdt in dat kwaliteitscontrole een wezenlijk deel gaat uit- 
maken van de functie. Aan- en af voer van Produkten, materiaal 
en gereedschappen worden zoveel mogelijk door de assistent-koks 
zelf uitgevoerd. 

Taakverrijking 
Dagelijks terugkerende bestellingen voor mise-en-place taken van 
assistent-koks komen rechtstreeks bij de assistent-koks terecht, 
die vervolgens zelf het werk plannen, zorgen voor voldoende 
materiaal (voedselprodukten, borden, glazen, enz.), keukengereed- 
schappen enz. 
De assistent-kok registreert zelf zijn produktie. De chef-kok (of 
zijn assistent) zorgt alleen voor de coördinatie. 
Reiniging en onderhoud van materiaal, de werkomgeving en appa- 
ratuur kan ook zoveel mogelijk door de assistent-kok zelf gebeu- 
ren. Dit houdt tevens in dat hij/zij ook zorg draagt voor de 
afvalverwijdering. 
Produktieproblemen kunnen als het even kan rechtstreeks afge- 
handeld worden tussen de assistent-koks en het adres waar de 
bestelling vandaan kwam (opmaakkeukens, bediening). 
Bovengenoemde maatregelen impliceren de aanwezigheid van 
functionele contacten tussen de assistent-koks en de aanvoer- 
adressen en besteladressen, alsook voldoende informatie om de 
taken te kunnen uitvoeren. 
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Om de bredere en verrijkte taken te kunnen uitvoeren is het 
noodzakelijk dat de assistent-koks ’nieuwe stijl’ de Nederlandse 
taal actief en passief beheersen. Dit geldt met name voor de 
administratieve voorbereidende en ondersteunende taken. Daarvoor 
zullen door het bedrijf cursussen moeten worden opgezet voor 
hen die deze kwalificatie niet of niet meer bezitten ofwel zal het 
volgen van een cursus Nederlands buiten het bedrijf tot het 
takenpakket van de beginnende assistent-kok moeten behoren. 

Bij taakroulatie nemen de contactmogelijkheden toe en ontstaat 
er meer zicht op het totale produktieproces in de voorbereidings- 
keuken. Bij taakverbreding wordt de taak vollediger, zijn er meer 
contactmogelijkheden en neemt ook het aantal moeilijke taken toe 
(complexiteit). Bij taakverrijking neemt ook de autonomie toe en 
krijgt de assistent-kok meer functionele contacten. 

Vorming van taakgroepen 
De meest ingrijpende maatregelen omvatten die maatregelen die 
aan volledige functies organiserende taken toevoegen met betrek- 
king tot de inhoud en de verdeling van het werk, de verdeling 
van de verantwoordelijkheden in het werk, de werktijden, de aan- 
stelling van personeel en zelfs het vaststellen van normen c.q. 
procedures voor de kwaliteit van produkt en materiaal. Deze 
functies kunnen alleen in een taakgroep vorm gegeven worden. 
Deze taakgroep voert een afgerond geheel aan taken uit, dat wil 
zeggen zowel activiteiten die nu in de voorbereidingskeuken 
plaatsvinden als activiteiten die nu in de opmaakkeukens verricht 
worden. 
Voor de vorming van taakgroepen zal het in de grote, eenvoudige 
bedrijven noodzakelijk zijn om de produktieorganisatie te veran- 
deren. Dat kan bijvoorbeeld de (gedeeltelijke) opheffing van de 
scheiding tussen opmaakkeuken en voorbereidingskeuken inhouden. 
Dit zal noodzakelijk zijn daar waar het werk in de voorberei- 
dingskeukens dermate verarmd is dat geen volledige taken met 
voldoende moeilijkheidsgraad meer te vormen zijn. In de litera- 
tuur zijn wij dit soort integrale vernieuwingsmaatregelen niet 
tegengekomen. Vandaar ook dat wij ons bij de inventarisatie van 
de systeemgebonden taken beperkt hebben tot de voorbereidings- 
keuken. 
Maar ook de vorming van taakgroepen binnen de voorbereidings- 
keukens betekent een ingrijpende verandering. De scherpe schei- 
ding tussen aan de ene kant de gediplomeerde koks en aan de 
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andere kant de veelal ongeschoolde assistent-koks zal minder 
moeten worden. Überhaupt zal er een verandering moeten komen 
in de sterk hiërarchische manier van werken die in de bedrijfs- 
keukens en eigenlijk in de hele horeca-sector gebruikelijk is5. 
Taakgroepen binnen de voorbereidingskeuken, waarin zowel assis- 
tent-koks als koks A en B waren opgenomen hebben wij in de 
praktijk niet aangetroffen. Ook de literatuur geeft geen voor- 
beelden.6 Wel hebben we ’beperkte taakgroepen’ gevonden, waarin 
alleen assistent-koks deel van uitmaakten. De volgende maatrege- 
len zijn voor de vorming daarvan nodig: 

Het doorvoeren van alle eerder genoemde verbeteringsmaat- 
regelen. 
Het verantwoordelijk maken van de assistent-koks in de 
taakgroep voor de planning van het werk (wanneer?, in welke 
volgorde?). 
Het verantwoordelijk maken van de assistent-koks voor de 
onderlinge verdeling van het werk als ook (binnen bepaalde 
marges) van de werktijden (ziekteverzuim wordt zoveel moge- 
lijk binnen de taakgroep opgevangen). Dit houdt normaal 
gesproken in dat de taakgroep ook betrokken wordt bij het 
aannemen van nieuw personeel. 
Daar waar mogelijk de taakgroep zelf verantwoordelijk maken 
voor de samenstelling van de Produkten binnen bepaalde 
grenzen. Bijvoorbeeld bij de garnering van salades kan er een 
bepaalde speelruimte gegeven worden aan de assistent-koks 
voor het gebruik van bepaalde Produkten (stukje tomaat, een 
radijsje enz.). De voordelen hiervan zijn zowel beter werk 
voor de assistent-koks als meer flexibiliteit in de keukenor- 
ganisatie. 
De assistent-koks zelf verantwoordelijk maken voor de af- 
stemming van de uitvoerende taken met de voorbereidende en 
ondersteunende taken (met name het schoonmaken van de 
keuken en de keukenapparatuur). 
Het invoeren van regelmatig werkoverleg binnen de keuken 
waarin aan de orde komt: 

de aanschaf en het gebruik van materialen en gereed- 
schappen 
de kwaliteit van het werk 
de hygiëne op het werk 
de arbeidsomstandigheden op het werk (gladde vloeren, 
afval opruimen, gereedschap opbergen na gebruik, 
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volgens voorschriften gebruiken van gereedschappen, 
tocht, hitte, koude enz.) 
de onderlinge communicatie (sociale en ondersteunings- 
contacten) 
de werktijden 

De mogelijkheid inbouwen voor assistent-koks in de arbeids- 
organisatie om, wanneer zich problemen voordoen, contact 
op te nemen met medewerkers van de bediening, met de 
huishoudelijke diensten, met de technische dienst, met de 
receptie alsook met de koks en assistent-koks in de eigen 
keuken en eventuele andere keukens in het bedrijf. 

Wanneer deze maatregelen doorgevoerd worden zal op den duur 
het scherpe onderscheid tussen assistent-koks en koks A en B 
kunnen verdwijnen. 

Bij de vorming van taakgroepen dienen de volgende begeleidende 
maatregelen te worden getroffen: 

de bij de verbeteringsmaatregelen beschreven scholingsmaat- 
regelen 
faciliteiten scheppen voor en stimuleren van het volgen van 
kok-A en -B cursussen door assistent-koks 
aanpassen van de functieclassificatie van de assistent-koks 

18.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Wijzigingen in de produktieorganisatie zijn in het keukenwerk, 
zoals hierboven al opgemerkt, moeilijk door te voeren. De vor- 
ming van (’beperkte’) taakgroepen kan het beste binnen de be- 
staande structuren gerealiseerd worden. Vernieuwingsmaatregelen 
zijn dan niet nodig en worden hier dus ook niet besproken. 

18.3.4 Overige maatregelen 

Compensatiemaatregelen 
Inzetten van deeltijders op ’rotbaantjes’ (vooral in de spoelkeu- 
ken) 
Eliminatiemaatregelen 
Standaardisatie (meer voorproduktie) en automatisering van het 
werk 
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Oplossen van problemen met betrekking tot de werktijden 
Onregelmatige werktijden, het moeten werken in de weekenden, 
het hebben van gebroken diensten en te lange werktijden zijn, zo 
blijkt uit onderzoek7, veel genoemde inconveniënten van het wer- 
ken in de horeca. Een aantal maatregelen heeft dan ook betrek- 
king op het wegnemen of verminderen van deze inconveniënten: 

inzetten van deeltijdwerkers om voor de voltijders de vijf- 
daagse werkweek (± 40 uur) te garanderen 
dienstroosters nauwer laten aansluiten op het aanbod van 
werk (analyse van de bezettingsgraad van de restaurants) 
minimaal 14 dagen van te voren de dienstroosters bekend 
maken 
overwerk door vrije tijd ’uitbetalen’ 
zoveel mogelijk vooraf op voorraad produceren (Dit gaat 
meestal ten koste van het vakmanschap van de koks.) 
dienstroosters in overleg met het personeel opstellen 
inbouwen van voldoende rusttijden voor diegenen die van de 
late diensten naar de vroege diensten overgaan 
pauzeregelingen maken en zorgen voor aparte pauzeruimtes 
speelruimte inbouwen voor ’informele’ pauzes na piek-periodes 
ploegendiensten met overwerk afschaffen 
openingstijden beperken 

Tenslotte worden er in de literatuur nog een aantal maatregelen 
genoemd die niet zozeer met de Ínhoud van het werk als wel met 
de werksfeer, de stijl van leiding geven, de werkmentaliteit en de 
arbeidsverhoudingen te maken hebben. Deze maatregelen nemen 
we hier niet op met uitzondering van één: er zou al veel gewon- 
nen zijn als alle horeca-bedrijven zich aan de CAO zouden hou- 
den.8 

Het welzijnsprofiel van de assistent-kok functie zal door deze 
overige maatregelen logischerwijze niet verbeteren. Op den duur 
kan er zelfs een verslechtering optreden. 

Noten bij hoofdstuk 18 

1. Zie: Van Driel e.a. 1987 
2. Zie: Poutsma e.a. 1987 
3. Zie: Van Genk 1988 
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4. Voor een groot deel ontleend aan HdA-band 24 1982 
5. Zie: Van Genk 1988 
6. Het is opmerkelijk dat in HdA-band 24 over de verbetering 

van het werk in de horeca in West-Duitsland geen enkele 
arbeidsinhoudelijke maatregel wordt opgesomd, daar waar dit 
in HdA-banden met betrekking tot andere werksoorten wel 
uitvoerig gebeurt. De meeste in de HdA-band 24 genoemde 
maatregelen beperken zich tot de vermindering van de regel- 
vereisten en zijn in een aantal gevallen zelfs nadelig voor de 
autonomie en de moeilijkheidsgraad van de functies. 

7. Zie: HdA-band 24 1982 
8. Zie: Van Genk 1988 
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19. 

19.1 

19.1.1 

VERPLEEGWERK 

De werksoort verpleegwerk 

Verpleegkundigen treft men aan in vele instellingen die werkzaam 
zijn op het terrein van de gezondheidszorg. Een eerste onder- 
scheid dat daarbij van belang is is dat tussen de intra-murale en 
de extra-murale gezondheidszorg. Binnen de instellingen voor 
intra-murale gezondheidszorg heeft het werk van de verpleeg- 
kundige beroepsgroep een belangrijk kenmerk gemeen, namelijk 
dat de patiënt gedurende langere tijd in de instelling verblijft en 
daardoor een min of meer omvattende zorg en verpleging behoeft. 
Het aantal verpleegkundigen in de extra-murale gezondheidszorg, 
zoals de kruisverenigingen, bedrijfsgeneeskundige diensten, bloed- 
banken e.d. is relatief gering ten opzichte van dat in de intra- 
murale gezondheidszorg. We beperken ons daarom in de eerste 
plaats tot de verpleegkundige werksoort in de intra-murale ge- 
zondheidszorg. 
We brengen echter nog een tweede beperking aan. De belangrijk- 
ste instellingen voor intra-murale gezondheidszorg zijn de al- 
gemene, categorale en academische ziekenhuizen, de psychiatri- 
sche ziekenhuizen, de inrichtingen voor zwakzinnigen en de 
verpleeghuizen. Sommige van deze instellingen zijn per definitie 
gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld de psychiatrische ziekenhuizen 
of revalidatieklinieken. Vanwege deze specialisatie beperken we 
ons hier tot het verpleegkundige beroep in de algemene en acade- 
mische ziekenhuizen. 

Algemene beschrijving 

In de algemene ziekenhuizen werkten in 1986 volgens het Natio- 
naal Ziekenhuisinstituut 39.600 verpleegkundigen en 13.400 leer- 
lingverpleegkundigen. Het aantal part-timers is aanzienlijk: van de 
verpleegkundigen werkten 16.900 in deeltijd. Bij de academische 
ziekenhuizen waren 8.600 verpleegkundigen en 1.200 leerlingver- 
pleegkundigen werkzaam. Daarvan werkten 3.200 verpleegkundigen 
in deeltijd. De verhouding tussen het aantal verpleegkundigen en 
het aantal leerlingen kan zeer verschillend zijn. In sommige 
ziekenhuizen is het aantal leerlingverpleegkundigen 50% van het 
totale verpleegkundige personeel, terwijl in andere ziekenhuizen 
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(zoals bijvoorbeeld bij het Academisch Ziekenhuis Groningen) 
geen in-service opleiding aanwezig is. De algemene en de acade- 
mische ziekenhuizen nemen in totaal ongeveer de helft van de 
arbeidsplaatsen in de intra-murale gezondheidszorg voor hun 
rekening.1 

Het verplegen en verzorgen van patiënten op verpleegafdelingen 
levert een zeer groot en gevarieerd aantal taken op. Deze kunnen 
uiteenlopen van bijvoorbeeld schoonmaak- en huishoudelijke 
werkzaamheden tot het verrichten van verpleegtechnische han- 
delingen, zoals het gereedmaken van patiënten voor onderzoeken 
of voor de operatiekamer, het voeren van administratie en het 
verrichten van handelingen die eigenlijk tot de taak van de 
behandelende artsen behoren, zoals het geven van intraveneuze 
injecties. De verpleegkundige is vaak de meest directe contact- 
persoon voor de patiënt. Daarom is ook het psycho-sociale aspect 
van zijn werk van groot belang: de verpleegkundige onderhoudt 
het eerste contact met familie en bekenden. 

Het feitelijke takenpakket hangt voor een belangrijk deel af van 
het medisch specialisme, dat wil zeggen van de aandoeningen 
waarvoor de patiënten zijn opgenomen. Op een afdeling Neurolo- 
gie zal de behandeling van de patiënten meestal conserverend van 
aard zijn. De patiënten liggen lang op de afdeling en gaan na 
afloop van de behandeling vaak naar een verpleeghuis. Zij ver- 
eisen veel basiszorg, waardoor het werk fysiek zwaar belastend 
is. Op een afdeling Chirurgie liggen veel patiënten met trauma’s. 
De opnameduur varieert van 4 à 5 dagen tot een aantal weken. 
De patiënten zijn beter aanspreekbaar, kunnen zichzelf na een 
beginperiode meer redden en vereisen andere verpleegtechnische 
handelingen. Op deze wijze zal het takenpakket van verpleeg- 
kundigen afhankelijk van het medisch specialisme worden inge- 
kleurd. 

Een verpleegafdeling heeft vele relaties met andere afdelingen in 
het ziekenhuis. Deze hangen gedeeltelijk af van het medisch 
specialisme. Men moet bij deze andere afdelingen, de z.g. functio- 
nele afdelingen, denken aan bijvoorbeeld de röntgenafdeling, het 
laboratorium, de apotheek, het maatschappelijk werk, de keuken, 
de administratie e.d. Het werk van de verpleegkundigen wordt 
voor een belangrijk deel door de andere afdelingen bepaald. Deze 
houden vaak geen rekening met de gang van zaken op de ver- 
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pleegafdeling. Dit levert afstemmingsproblemen op tussen de 
verpleegafdelingen en de andere afdelingen van een ziekenhuis.2 

Wanneer patiënten naar fysiotherapie moeten of gereed gemaakt 
moeten worden voor de operatiekamer, wordt dat in veel gevallen 
buiten de verpleegafdeling om bepaald, zodat de verpleegaf deling 
moet reageren op eisen die van buiten de afdeling worden ge- 
steld. Op een afdeling als Cardiologie zal men te maken krijgen 
met acute opnames, die uiteraard onverwacht komen en ineens 
veel extra werk vereisen. Het ’normale’ werk, dat bestaat uit het 
afwerken van het dagprogramma, moet hiervoor onderbroken 
worden. 
Andere externe relaties bestaan er met de behandelende artsen, 
die regelmatig ’visite lopen’ en behandelingen verrichten op de 
afdeling. Het contact met de artsen kan zeer verschillend zijn. 
Sommigen beperken zich tot het contact met de hoofdverpleeg- 
kundige, terwijl anderen de status van de patiënten met de 
verpleegkundigen zelf doornemen. 

Een onderscheid dat vaak gemaakt wordt in verband met de 
werkzaamheden van verpleegkundigen is dat naar zorgniveau. 
Daarbij wordt onderscheiden:3 

low care: de zorg aan de zelfstandig functionerende patiënt 
medium care: de zorg aan een voor zijn verzorging afhanke- 
lijke patiënt 
high care: hetzelfde als medium care, alleen met verhoogde 
oplettendheid en eventueel met gebruikmaking van bewakings- 
apparatuur 
intensive care: intensieve zorg aan patiënten van wie de 
vitale functies gestoord zijn of gestoord dreigen te raken, 
zodat deze functies voortdurend bewaakt, beschermd, gecorri- 
geerd of overgenomen moeten worden 

In een aantal gevallen worden de eerste drie zorgniveaus verdeeld 
binnen een afdeling, of units daarvan. Intensive care zal meestal 
een aparte afdeling vormen met gespecialiseerd verpleegkundig 
personeel. 

De traditionele wijze waarop het verpleegwerk is georganiseerd, 
is de taakgerichte of functionele verpleging. In een vergelijking 
met de gangbare Tayloristische arbeidsorganisatie in de industrie: 
"Eén verpleegster neemt de temperatuur op bij alle patiënten van 
de afdeling, de volgende begint met wassen, er is een medicijnen- 
dienst, een beddendienst enz. Ze doen ’werkjes aan patiënten’. 
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Geen van allen kent de patiënt in zijn totaliteit. Alleen bij de 
hoofdzuster komen alle gegevens samen. Die deelt de ’werkjes’ uit 
en houdt alles van haar patiënten bij. Ze loopt visite met de 
dokter en administreert er organiseert alles rondom de patiënten 
van haar afdeling.4 Deze wijze van verplegen is duidelijk op de 
terugtocht en wordt nog slechts in een (grote) minderheid van de 
ziekenhuizen gebruikt. De tendens gaat duidelijk in de richting 
van patiëntgerichte verpleging. Daarbij krijgt de verpleegkundige 
de totale zorg over een beperkt aantal patiënten, voor wie alle 
voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd. Met name de 
psycho-sociale zorg kan dan sterk verbeteren - als er tenminste 
tijd voor is! - doordat het contact tussen de verpleegkundige en 
de patiënt sterker wordt. Een belangrijke gezondheidskundige 
reden voor het prominenter worden van de patiëntgerichte ver- 
pleging is gelegen in de therapeutische waarde van het contact 
van de patiënt en de verpleegkundige. 
Patiëntgericht verplegen komt in tal van organisatorische vormen 
voor, die bekend staan onder namen als teamverpleging, unit- 
verpleging, groepsverpleging5, integrerende verpleging enz. We 
komen daar nader op terug bij de bespreking van de maatregelen 
ter verbetering van het welzijnsprofiel. 

Een verpleegafdeling wordt meestal geleid door een hoofdver- 
pleegkundige. Daarnaast vinden we binnen een afdeling soms nog 
teamleidsters, voedingsdeskundigen, afdelingssecretaresses, spel- 
leidsters (bij kinderafdelingen) enz. 
Met het complexer worden van het medisch handelen worden 
uiteraard ook hogere en andere kwalificaties vereist van het 
verpleegkundig personeel. Dit blijkt het meest duidelijk bij de 
z.g. hoog geïnstrumenteerde afdelingen, zoals de intensive care. 
Maar ook in andere varianten, zoals bijvoorbeeld die van opera- 
tiekamer-verpleegkundige, is het oorspronkelijke beroep nog 
nauwelijks te herkennen. 
Verpleegwerk in ziekenhuizen wordt meestal in ploegendienst 
verricht. 

Wanneer we de welzijnsproblematiek van verpleegkundigen nader 
bekijken dienen we niet uit het oog te verliezen dat het beroep 
vaak fysiek zwaar belastend is en daardoor vaak ook grote ge- 
zondheids- en veiligheidsrisico’s veroorzaakt. 
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19.1.2 Systeemgebonden en organiserende taken 

Zoals uit het bovenstaande blijkt kunnen de specifieke verpleeg- 
kundige functies aanzienlijke verschillen vertonen ten aanzien van 
de uitgevoerde taken. Toch is er voldoende gemeenschappelijks 
om van systeemgebonden taken te kunnen spreken, dat wil zeggen 
van taken die in een of andere mate deel uitmaken van het 
takenpakket van de verpleegkundige of onderdeel zijn van het 
verpleegkundig systeem.6 

Voorbereidende taken 
Overdragen patiënten 
Voor de aanvang van de dienst worden steeds de laatste 
gegevens doorgenomen met de voorganger. 
Verpleegplan lezen en bijstellen (werkmethode) 
Dit is afhankelijk van een ’papieren’ visite van de arts, 
instructies van het hoofd en/of overleg met collega’s. 
Bepalen werkvolgorde 
Dit is afhankelijk van instructies van de leidinggevende of 
vooroverleg met collega’s. Eventueel stelt de verpleegkundige 
het zelf bij de aanvang van de dienst vast. 

Uitvoerende taken 
Verrichten psycho-sociale zorg 
Dit bestaat uit het geven van de zorg en aandacht aan 
familie en patiënt, het verstrekken van informatie over de 
toestand van de patiënt, het voorbereiden op onderzoeken en 
behandelingen, maar ook het helpen en motiveren van patiën- 
ten bij eten, bewegen en het geruststellen van angstige pati- 
ënten. 
Verrichten fysieke zorg 
Dit houdt de lichamelijke verzorging van de patiënt in, zoals 
het wassen, verzorgen, verschonen van bedden e.d., maar ook 
het ’bellen lopen’, dat wil zeggen reageren op oproepen van 
de patiënten. 
Verrichten eenvoudige verpleegtechnische werkzaamheden 
Daaronder vallen bloeddrukmetingen, temperatuurmetingen, 
controle van de pols e.d., maar ook het vervangen van infu- 
sen vervangen en eenvoudige diagnostische werkzaamheden. 
Deze werkzaamheden zijn routinematig. 
Verrichten complexe verpleegkundige werkzaamheden 
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Deze werkzaamheden vereisen vaak meer opleiding en/of 
ervaring dan de hiervoor vermelde. Er komt geavanceerde 
apparatuur bij te pas. Ook gaat het hier om meer ingewikkel- 
de werkzaamheden met betrekking tot infusen en intraveneu- 
ze injecties. 
Verrichten gemengde zorg-/verpleegtechnische werkzaamheden 
Deze activiteiten omvatten verpleegtechnische handelingen, 
die voornamelijk aan het lichaam van de patiënt gebeuren. 
Daarbij is verbaal contact met de patiënt goed mogelijk en 
vaak ook noodzakelijk. Bij de handelingen ligt de nadruk op 
het lichaam van de patiënt, in tegenstelling tot de bij de 
hiervoor genoemde verpleegtechnische werkzaamheden. Ge- 
dacht kan worden aan wondbehandeling, enterale voeding, 
assistentie van de arts bij behandeling enz. 
Verrichten huishoudelijk werk 
Hier valt schoonmaakwerk, klaarmaken van diëten, rondgaan 
met eten, werkzaamheden in de spoelkeuken enz. onder. 

Ondersteunende taken 
Schriftelijke rapportage 
Tegenwoordig komt naast schriftelijke ook computeronder- 
steunde rapportage aan bijvoorbeeld de centrale ziekenhuis- 
administratie of andere afdelingen steeds meer voor. 
Administratie 
Bijvoorbeeld het bijhouden van temperatuurstaten. 
Begeleiden en inwerken van andere verpleegkundigen 
Bijvoorbeeld bij collega’s die van andere afdeligen of zieken- 
huizen afkomstig zijn. 
Onderwijsactiviteiten 
Begeleiden en onderrichten van leerlingverpleegkundigen (in 
het kader van een in-service opleiding) of stagiaires. 
Verpleegplan bijwerken 
Het verpleegplan moet bijgesteld worden bij verandering van 
therapie in verband met de veranderde toestand van de 
patiënt. 
Overdracht patiënten 
Deze activiteit moet aan het einde van de dienst plaatsvinden 
en is voor de opvolger dus een voorbereidende activiteit. 
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19.2 

19.2.1 

De organiserende taken, die naast de voorbereidende, ondersteu- 
nende en uitvoerende taken voorkomen, kunnen drie vormen 
aannemen: 

Functionele contacten 
Optredende problemen bij het werk kunnen direct worden op- 
gelost door contacten met collega’s, de leidinggevenden en ande- 
ren, meestal uit de z.g. functionele afdelingen. Denk bijvoorbeeld 
aan contacten met afdelingen die beddegoed e.d. verschaffen en 
hulp of instructie vragen aan eerste verpleegkundigen of hoofd- 
verpleegkundigen. 

Werkoverleg 
Eenmaal per week of per 14 dagen wordt er op vaste tijdstippen 
overleg gevoerd met collega’s, al dan niet onder leiding van een 
leidinggevende om problemen rond het werk te bespreken. Het 
overleg met de patiënten kan gescheiden zijn van het werkoverleg 
of daar een onderdeel van uitmaken. 

Taakgroepen 
Taakgroepen regelen en plannen het werk zelf. Bij teamverpleging 
worden dagelijks teambesprekingen gehouden om het werk op 
units of subafdeligen van een verpleegafdeling te regelen onder 
leiding van een meewerkend collega, de teamleidster. Bij team- 
verpleging vindt de toewijzing van de patiënten ook binnen het 
team plaats.7 

Een specifieke functie: verpleegkundige 

De hier beschreven specifieke functie betreft die van een ver- 
pleegkundige V. op de afdeling Chirurgie van een algemeen zie- 
kenhuis. Om herkenning te voorkomen én om duidelijker een 
’slechte’ functie te beschrijven, zijn een aantal gegevens aan- 
gepast. De resulterende functie is dus voor een deel fictief. 

Beschrijving 

De afdeling heeft 36 bedden en bestaat uit 2 grote zalen. Het 
merendeel van de patiënten heeft traumatische aandoeningen, de 
rest bestaat uit orthopedische patiënten en patiënten met vaat- 
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aandoeningen. Veel patiënten zijn ernstig ziek, zodat ze geheel 
bedlegerig zijn. Daardoor behoeven ze volledige zorg. 
De afdeling wordt geleid door een hoofdverpleegkundige en twee 
waarnemende hoofdverpleegkundigen. Onder hen ressorteren 19 
gediplomeerde verpleegkundigen, waaronder V. Daarnaast werken 
op de afdeling nog een voedingsassistent en een administratief 
medewerkster of afdelingssecretaresse. De afdeling kampt met 
personeelsgebrek, waardoor er hard gewerkt moet worden. Het 
verloop is groot, de meeste verpleegkundigen willen na enige tijd 
wel naar een andere afdeling. 
De afdeling is opgesplitst in units van 6 bedden. In de unit doet 
verpleegkundige V. alle voorkomende verpleegkundige taken. In 
een schema, dat is opgesteld door de hoofdverpleegkundige, is V. 
in de dag-, avond- en nachtdiensten ingedeeld. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk gezorgd dat V. in dezelfde unit werkt, waardoor 
zij patiënten zo lang mogelijk verpleegt. Personeelstekort, ziekte 
en verlof maken dit streven echter niet altijd realiseerbaar, zodat 
V. regelmatig tussentijds van unit verwisselt. Voor het contact 
met de patiënten met een langere opnameduur is dit bezwaarlijk. 
De patiënten staan onder behandeling van een 10-tal traumatolo- 
gen, orthopeden en vaatchirurgen. Deze verschijnen vaak op 
onregelmatige tijden op de afdeling, wat het afwikkelen van het 
werkschema voor V. kan verstoren. Het werkschema van V. ligt 
voor de dag-, avond- of nachtdienst min of meer vast. Het af- 
wikkelen wordt voorts verstoord door acute opnames. In het vaste 
werkschema worden de werkzaamheden voor andere afdelingen- 
voorbereiden op onderzoek e.d. - door V. naar eigen inzicht 
ingepast of volgens de instructies van het hoofd. 

Het contact met de patiënten is oppervlakkig, enerzijds omdat V. 
daar weinig tijd voor heeft en anderzijds omdat voor een gedeel- 
te van de psycho-sociale zorg de afdeling Maatschappelijk werk 
wordt ingeschakeld. 
De fysieke zorg voor de patiënten ligt volledig in handen van V., 
terwijl ook een groot gedeelte van de huishoudelijke werkzaam- 
heden aan haar is toevertrouwd. 
Vanuit verpleegtechnisch oogpunt gezien zijn dit voornamelijk de 
eenvoudige verpleegtechnische werkzaamheden. Complexe ver- 
pleegtechnische werkzaamheden komen niet voor, mede omdat op 
de afdeling niet veel medisch-technische apparatuur aanwezig is. 
Medische handelingen (d.w.z. handelingen die in theorie slechts 
door artsen mogen worden uitgevoerd maar in de praktijk ook 
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vaak door verpleegkundigen worden uitgevoerd) verricht V. niet. 
In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld voor het geven van intra- 
veneuze injecties, moet zij de hoofdverpleegkundige inschakelen, 
die wel geautoriseerd is. 
V. moet regelmatig stagiaires en leerlingen van de in-service 
opleiding begeleiden. Uitzendkrachten moeten ook worden in- 
gewerkt. 
V. heeft regelmatig overleg met de behandelende artsen. Dit 
gebeurt tijdens de ’papieren’ visite, waarin de dossiers worden 
doorgenomen en informeel tijdens de dagelijkse visite. Bij het 
begin van de ochtend- en de nachtdienst worden de patiëntenrap- 
porten doorgelezen, ’s Middags vindt een uitgebreidere patiënten- 
overdracht plaats. Wekelijks wordt er door V. in voorkomende 
gevallen met Maatschappelijk werk overlegd. 
De hoofdverpleegkundige en de waarnemende hoofd verpleegkundi- 
gen hebben voor een belangrijk deel managementfuncties: het 
contact dat V. heeft met andere afdelingen in het ziekenhuis 
verloopt grotendeels via hen of het afdelingssecretariaat. 
Het feitelijke werkschema van V. hangt af van de dienst die 
gelopen wordt: tussen de dag-, avond- en nachtdiensten zijn 
grote verschillen. 

De functiesamenstelling van verpleegkundige V. ziet er als volgt 
uit. 

Figuur 19.1 Functiesamenstelling verpleegkundige V. 
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De vaststelling van de bestede tijd aan de verschillende taken is 
natuurlijk enigszins arbitrair, daar een soort gemiddelde moest 
worden genomen van de dag-, avond- en nachtdiensten. Bij 
inwerken van collega’s of onderwijsactiviteiten nemen de uit- 
voerende werkzaamheden af omdat deze bij de leerling terecht- 
komen. 

19.2.2 Regelproblemen 

Problemen die de verpleegkundige V. tegenkomt bij de uitvoering 
van het werk zijn de volgende: 
Normen 
Wat er moet gebeuren buiten het reguliere werkschema is vaak te 
laat bekend, aangezien dit door andere afdelingen wordt vastge- 
steld. Het betreft hier met name onderzoeken of onverwachte 
visites van artsen. Hierdoor ontstaat een slechte spreiding van 
het werk over de dag. De planning van de andere afdelingen ge- 
schiedt op basis van eigen capaciteit. Voorts is de norm door 
permanente onderbezetting of door tijdelijke pieken in het werk 
slechts met grote moeite of niet haalbaar. Het werk kan daardoor 
vaak niet gedaan worden zoals het zou moeten. 

Materiaal (bij verpleegwerk: de patiënt) 
Het ’materiaal’ kan de verpleegkundige voor onverwachte proble- 
men stellen. 

Middelen 
Misgrijpen op voorraden en instrumenten komt regelmatig voor. 

Operaties 
Fysieke zorg is vaak te zwaar. 

Resultaat 
Er is nauwelijks informatie over het beleid. 

Omgeving 
De arbeidsomgeving levert hinder op, doordat het een zeer drukke 
afdeling is waar veel in- en uitgelopen wordt. 



308 

19.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Beperkt, voor verbetering 
vatbaar. 
De functie bevat zowel voorbereidende als ondersteunende als 
uitvoerende taken. De functie moet echter toch als beperkt 
voldoende worden beschouwd. Zo heeft V. bijvoorbeeld geen 
voorbereidende taak ten aanzien van de hulpmiddelen, zodat zij 
zelf niet tijdig voor aanvulling van de voorraad kan zorgen. 
Er bestaat zodoende een reëel gevaar van psychische belasting. 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
Ten eerste bestaat er geen werkoverleg over beleids- en organi- 
satorische zaken. Ten tweede zijn een aantal functionele contac- 
ten met andere afdelingen teveel via het afdelingshoofd geregeld. 
Daardoor zijn een aantal regelproblemen niet op te lossen. Met 
name het plannen van de eigen werkzaamheden gedurende de 
dienst zou beter zijn als rechtstreeks contact tussen V. en de 
andere afdelingen mogelijk was. 

Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, vol- 
doende. 
De functie bevat geen kortcyclische taken. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Beperkt, voor verbetering vatbaar. 
De meerderheid van de uitvoerende taken is eenvoudig; dat be- 
treft de fysieke zorg, de eenvoudige verpleegtechnische werk- 
zaamheden en het huishoudelijke werk. Bovendien is van de 
gemengde zorg/verpleeg-taken zeker ook 10% eenvoudig. De psy- 
cho-sociale zorg kan slechts in rudimentaire en oppervlakkige 
vorm plaatsvinden, en moeilijke verpleegtechnische taken moeten 
vrijwel altijd door meer ervaren collega’s worden gedaan. De 
leermogelijkheden die juist in die laatste twee typen taken liggen 
zijn daardoor beperkt. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Nee, onvoldoende. 
Er is sprake van enige autonomie ten aanzien van methode en 
werkvolgorde, maar ten aanzien van het tempo, de werkplek en 
de arbeidsomstandigheden is de autonomie, gegeven de gesigna- 
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leerde regelproblemen, onvoldoende. V. zou de mogelijkheid 
moeten hebben fysiek zware activiteiten te spreiden. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Beperkt, voor 
verbetering vatbaar. 
Er zijn sociale en ondersteuningscontacten met collega’s. Functio- 
nele contacten dragen niet veel bij aan de contactmogelijkheden. 
De beperking van de contactmogelijkheden liggen in de perma- 
nente onderbezetting die opgevangen moet worden; er is nauwe- 
lijks tijd voor contacten. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Beperkt, voor verbete- 
ring vatbaar. 
Voor wat betreft de verpleegkundige handelingen is de infor- 
matievoorziening voldoende, maar ten aanzien van beleids- en 
organisatorische kwesties die de afdeling of het ziekenhuis be- 
treffen onvoldoende. 

Het welzijnsprofiel van de verpleegkundige V. komt er nu als 
volgt uit te zien: 

Figuur 19.2 Welzijnsprofiel verpleegkundige V. 
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Samenvattend kunnen we zeggen dat de organiserende taken en 
de autonomie in ieder geval verbetering behoeven. 
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19.3 Welzijnsmaatregelen 

Zoals inmiddels hopelijk duidelijk is geworden vloeit de welzijns- 
problematiek van verpleegkundigen niet in de eerste plaats voort 
uit het vlak van eenzijdige taaksamenstelling of te eenvoudige 
monotone taken, zoals we die vooral in de industriële sector 
aantreffen (zie b.v. hoofdstuk 9, 10, 12 en 14), maar met name 
uit de afstemming van de regelmogelijkheden op de regelvereisten, 
die het werk met zich mee brengt. 
De meeste maatregelen voor verandering van de produktie- en 
arbeidsorganisatie worden voorgesteld en doorgevoerd op basis 
van twee overheersende motieven: 

de verbetering van de efficiency en effectiviteit van de ver- 
pleegkundige zorg 
de verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg 

Verbetering van de kwaliteit van het werk van de verpleegkundi- 
gen is daarbij meestal een ondergeschikt motief. 

19.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Afspraken ten behoeve van de planning 
Een verpleegafdeling is wel eens vergeleken met een marionet, 
die door de overige afdelingen van het ziekenhuis wordt bewogen. 
De interne planning en dus de planning van het werk van V. 
kunnen verbeterd worden door het maken van duidelijke afspra- 
ken en regels met andere afdelingen. Deze regels kunnen echter 
aanleiding geven tot nieuwe problemen als gevolg van bureaucra- 
tisering. Ze kunnen wel de werklast verminderen, onder meer 
door het vermijden van piekbelastingen. Op het kenmerk autono- 
mie zal de functie dan beter scoren. 
Bij deze maatregel kan men denken aan: 

afspraken over de toelevering van medicijnen, beddegoed, 
maaltijden e.d. 
afspraken met ziekenhuisadministratie ter vermijding van 
dubbele administratie 
afspraken ter stroomlijning en uniformering van administratie, 
die naar de specialisten moet worden gevoerd 
afspraken ter voorkoming van onverwachte - en vaak ongelé- 
gen - visites (bijvoorbeeld vaste visitetijden specialisten) of 
dubbele aanspraken (patiënt moet naar fysiotherapie en wordt 
gelijktijdig voor onderzoek verwacht). Deze maatregel zou 
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ook de hinder die V. ondervindt van het in- en uitlopen op 
de afdeling kunnen verminderen. 

Personeelsuitbreiding 
De uitbreiding van de bezetting zou de problemen met het halen 
van de kwaliteitsnormen terug kunnen dringen. Daardoor wordt de 
eis die aan de autonomie gesteld moet worden geringer en scoort 
de functie op dat kenmerk beter. 

Beter bevoorradingssysteem en instrumentbeheer 
Door een beter systeem van bevoorrading en zorg voor de in- 
strumenten kan het misgrijpen voorkomen worden. De autonomie 
ten aanzien van het tempo kan na die maatregel eerder positief 
beoordeeld worden. 

Ergonomische hulpmiddelen 
Als hulpmiddelen voor het tillen van zware patiënten worden 
geïntroduceerd kan de verzorging sneller en efficiënter geschie- 
den, waardoor de autonomie ten aanzien van het tempo beter 
scoort. 

Informatievoorziening 
Een betere informatievoorziening met betrekking tot het beleid, 
de inrichting en de procedures in het ziekenhuis zou bepaalde 
regelproblemen kunnen wegnemen. 

19.3.2 Yerbeteringsmaatregelen 

Taakroulatie 
Taakroulatie is bij functionele verpleging zinvol aangezien dan 
een grotere afwisseling van gemakkelijke en moeilijke taken 
ontstaat, waardoor de leermogelijkheden kunnen toenemen. Is 
eenmaal afscheid genomen van functionele of taakgerichte verple- 
ging, dan zal meestal direct de stap naar een of andere vorm 
van patiëntgerichte verpleging worden gemaakt. Dat gaat dan in 
de richting van taakverbreding. 

Taakverbreding 
In de beschreven functie van V. is reeds sprake van een brede 
taak: Y. voert met betrekking tot een beperkt aantal patiënten 
alle verzorging uit die tot haar competentie behoren. Voert men 
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taakverbreding in in een situatie waar oorspronkelijk van een 
functionele verpleging sprake was, dan kunnen begeleidende 
maatregelen in de sfeer van scholing en training nodig zijn. 

Taakverrijking of integrerende verpleging 
De functie van V. betreft een vorm van integrerende verpleging. 
Ten opzichte van de situatie in de functionele verpleging kan 
deze als voorbeeld van een verbeteringsmaatregel dienen. 
Bij de integrerende verpleging8 is sprake van patiënttoewijzing 
aan één verpleegkundige, die alle voorkomende zorg verleent. 
Daarbij moet aangetekend worden dat een aantal eenvoudige 
taken meestal wordt afgesplitst en in andere functies binnen de 
afdeling wordt gedaan. Het belangrijkste gevolg van integrerende 
verpleging is dat de verpleegafdeling wordt afgeplat. Iedere 
verpleegkundige is in principe even deskundig. Door deze profes- 
sionalisering kan de functie met name op het aspect van de 
autonomie verbeterd worden. De functie wordt vollediger, doordat 
er aan de verpleegkundige zelf meer voorbereidende en onder- 
steunende taken worden gedelegeerd. Een aantal administratieve 
taken komt bij de afdelingssecretaresse. Aan het management van 
een verpleegafdeling worden hierdoor andere eisen gesteld: dit 
moet zich met name met beslissingen over algemene beleidsactivi- 
teiten bezighouden. Het afdelingshoofd houdt zich zo min moge- 
lijk met verpleegkundige taken bezig. 
In de praktijk blijkt dat deze vorm van verpleging op den duur 
een belangrijk nadeel heeft doordat de horizontale mobiliteit 
binnen het ziekenhuis voor de verpleegkundigen minder wordt. 

Werkoverleg 
De introductie van werkoverleg maakt het mogelijk regelproble- 
men te bespreken. Het werkoverleg kan dan een verbetering van 
de organiserende taken opleveren. Met name voor de planning, de 
afstemming en het opvangen van tijdelijke pieken zou werkover- 
leg een verbetering zijn in de arbeidssituatie van V. 

Taakgroepen 

De meest omvattende verbetering is de instelling van taakgroepen 
van verpleegkundigen, die in het verpleegwerk wordt aangeduid 
met teamverpleging.9 Aangezien voor de omvang van teamverple- 
ging geen structurele wijzigingen in de ziekenhuisorganisatie (vlg. 
de produktieorganisatie) noodzakelijk zijn kan deze maatregel 
onder de verbeteringsmaatregelen geboekt worden. 
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Voor teamverpleging gelden de volgende minimale voorwaarden, 
werken in teams, elk team heeft een teamleider 
het verpleegkundig afdelingshoofd heeft de dagelijkse coördi- 
natie van de werkzaamheden en de dagelijkse bevordering van 
de kwaliteit van de zorg aan de teamleiders gedelegeerd 
ieder teamlid is direct verantwoordelijk voor een aantal pa- 
tiënten (patiënttoewijzing) 
werkoverleg per team 
patiëntbesprekingen van alle patiënten per team, zowel be- 
treffende relevante somatische als psycho-sociale aspecten 
verpleegverslag door de verpleegkundige per patiënt, dat de 
toestand van deze patiënt en het verloop van de ziekte goed 
weergeeft 
regelmatig overleg tussen afdelingshoofden en teamleiders 
teamleiders lopen visite met de artsen 
regelmatig overleg tussen afdelingshoofd en verpleegkundigen 
regelmatige evaluatie van het functioneren van het team 

Voor teamverpleging gelden de volgende wenselijke elementen. 
Een verpleegkundige anamnese. 
Een rapportagesysteem dat duidelijk inzicht geeft in de zorg 
(somatisch én psychisch) die aan de patiënt besteed moet 
worden. 
Het afdelingshoofd loopt als regel geen visite mee, wel de 
betrokken verpleegkundige. 
Het afdelingshoofd informeert zich dagelijks via de verpleeg- 
kundige status en teamleidersbespreking over de patiënten en 
neemt deel aan de zorg van die patiënten waarbij zijn des- 
kundigheid vereist is. 
Een dienstrooster opgesteld per team, waarbij gestreefd wordt 
naar een zo groot mogelijke continuïteit bij de teamleiders 
en verpleegkundigen. 
Een planning van het dagelijks werk per team, met daaraan 
gekoppeld een evaluatie van deze planning en van de uitvoe- 
ring van het werk. 
Het regelmatig deelnemen van de betrokken artsen en andere 
disciplines aan de patiëntenbesprekingen. 
Afdelingsbesprekingen waarin het functioneren van de afde- 
ling aan de orde wordt gesteld. 
Een beoordeling van de verpleegkundigen door het gehele 
team. 
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Een verpleegplan, uitgaande van het behandelplan, aangepast 
aan iedere individuele patiënt, waarin behalve somatische ook 
relevante psychische aspecten aan de orde komen. Het plan 
moet concrete doelstellingen omvatten en geëvalueerd worden. 

Opvallend is dat een deel van de maatregelen die worden voorge- 
steld ook los van het gehele concept van de teamverpleging 
kunnen worden ingevoerd. In een aantal gevallen levert dat een 
verbetering van het welzijnsprofiel op; in andere gevallen hebben 
ze het effect van aanpassingsmaatregelen die de regelproblemen 
verminderen of overige maatregelen die het welzijnsprofiel niet 
verbeteren. 
Invoering van teamverpleging levert een verbetering op van bijna 
alle delen van het welzijnsprofiel. Het is echter de vraag of de 
externe regelcapaciteit voldoende toeneemt om de van buiten op 
het team afkomende problemen op te lossen. Voor het intern 
functioneren is het noodzakelijk dat het team voldoende klein is: 
dit levert echter moeilijkheden op voor het verwerken van van 
buiten komende werktoevoer. 
Uit verschillende experimenten blijkt dat het invoeren van team- 
verpleging een lange weg is, die ook tot mislukking kan leiden. 
Invoering van teamverpleging moet gepaard gaan met scholing als 
de uitgangspositie functionele verpleging is. 

Groepsverpleging wordt door sommigen als identiek aan teamver- 
pleging gezien, door anderen als een variant, waarbij binnen het 
team de arbeidsdeling bij de uitvoerende taken in mindere of 
meerdere mate blijft bestaan. De voorbereidende en ondersteunen- 
de taken liggen dan meer bij de hoger gekwalificeerden, waardoor 
sommige verpleegkundigen wel een volledige functie en anderen 
deze niet zullen hebben. De moeilijkheidsgraad kan dan voor 
sommige verpleegkundigen onvoldoende worden, maar de organise- 
rende taken zijn dan wel voor alle verpleegkundigen aanwezig, 
wat een verbetering van het welzijnsprofiel geeft. Groepsverple- 
ging in deze zin is gemakkelijker in te voeren, daar minder eisen 
worden gesteld aan rekwalificatie en verandering van de kwalita- 
tieve personeelsbezetting minder noodzakelijk is. De Amerikaanse 
term ’team nursing’ staat niet voor teamverpleging maar voor de 
laatste vorm van groepsverpleging. 
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19.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Vernieuwingsmaatregelen zijn niet nodig: de bestaande produktie- 
organisatie staat de vorming van taakgroepen reeds toe. 

19.3.4 Overige maatregelen 

Automatisering 
Door middel van automatisering kan worden voorkomen dat de- 
zelfde gegevens meerdere malen voor verschillende afdelingen in 
het ziekenhuis moeten worden ingevoerd en gemuteerd. Dit geeft 
voornamelijk verlichting bij bepaalde ondersteunende taken, die 
over het algemeen maar een klein gedeelte van het takenpakket 
van de verpleegkundige zullen vormen. 

Functiedifferentiatie 
Er bestaan soms plannen voor functiedifferentiatie, waarmee met 
name gedoeld wordt op het afsplitsen van schoonmaak- en huis- 
houdelijk werk of de maaltijdvoorziening. Deze taken zouden dan 
door ongeschoolde of halfgeschoolde hulpkrachten kunnen worden 
gedaan. Afgezien van het feit dat hiermee vanuit welzijnsoogpunt 
ongewenste functies worden gecreëerd, bestaat het gevaar dat in 
de functie van verpleegkundige geen voldoende afwisseling van 
gemakkelijke en moeilijke taken meer aanwezig is. Het welzijns- 
profiel verslechtert dan zelfs. 

Compenserende maatregelen 
Het aanstellen van part-timers wordt vaak als maatregel gesugge- 
reerd. Overgaan op het in dienst nemen van meer part-time 
krachten bemoeilijkt echter het invoeren van meer organiserende 
taken en de ontwikkeling van patiëntgerichte verpleging. 

Noten bij hoofdstuk 19 

1. Zie: Nationaal Ziekenhuisinstituut 1986 
2. Zie: Van Tuyl 1987 
3. Zie: Evers et al 1988 
4. Op.cit in Blox et al 1979 
5. Zie: Boekholdt 1981 
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6. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er voldoen- 
de gemeenschappelijks is om van systeemgebonden taken te 
spreken. Wel komen ze vaak tot verschillende opsommingen 
van taken (zie bijvoorbeeld Riphagen 1986, Bodt en Van 
Tuijl 1985/1987, De Vries-Griever 1983). Voor ons doel, het 
beschrijven van de systeemgebonden taken, zullen we gebruik 
maken van de taakinventarisatie die gemaakt is door De 
Vries-Griever et al. Deze is het meest compleet. Zij zijn 
uitgegaan van in totaal 160 taken, voor het merendeel afkom- 
stig van z.g. inwerklijsten voor nieuwe of leerlingverpleeg- 
kundigen. De 160 taken werden vervolgens geordend in 36 
categorieën. Deze werden beoordeeld naar de mate waarin het 
zorg- (’care’) en verpleegtechnische (’cure’) aspect aanwezig 
waren. Op grond van de gemiddelde scores op deze twee 
dimensies kon een indeling worden gemaakt in groepen van 
werkzaamheden die wat zorg en verpleging betreft overeen- 
komen. 

7. Zie: Mercx 1977 
8. Zie: Koene et al 1982 
9. Zie: Blox et al 1979 
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20. BUSCHAUFFEURSWERK 

20.1 De werksoort buschauffeur 

20.1.1 Algemene beschrijving 

Deze werksoort kan getypeerd worden als openbaar stadsvervoer. 
Het openbaar stadsvervoer heeft een transportfunctie: De activi- 
teit heeft betrekking op een verandering van lokatie van het 
object, i.c. de passagier. In het openbaar stadsvervoer correspon- 
deren deze mogelijke lokaties met een bepaald vast aantal posities 
in het netwerk van verkeerswegen in de desbetreffende stad. 
Negen steden in Nederland hebben een eigen gemeentelijk ver- 
voersbedrijf (gvb). In de andere steden wordt het stadsvervoer 
verzorgd door regio-gewijs georganiseerde vervoersbedrijven. 
Het aantal stadsbuschauffeurs in dienst van een GVB in Nederland 
bedroeg in 1985 ruim 4.000 (voornamelijk mannen). In 1985 ver- 
voerden deze chauffeurs ruim 500 miljoen passagiers. Daartoe 
werd een busbestand van ongeveer 1300 bussen benut.1 

Een karakteristiek kenmerk van het werk van stadsbuschauffeurs 
vormen de onregelmatige werk- en rusttijden. Er bestaan namelijk 
verschillen tussen de dienstroosters en deze verschillen zijn van 
tweeërlei aard. Allereerst bestaan er verschillen tussen de dien- 
sten: er zijn vroege, late en ’gebroken’ (alleen rijden tijdens 
spitsuren) diensten. Ten tweede bestaan er verschillen binnen 
deze diensten zelf: er zijn meerdere aanvangstijdstippen mogelijk. 
Deze twee soorten verschillen leiden tot een onregelmatigheid in 
de werk- en rusttijden met een dubbelkarakter. Chauffeurs wer- 
ken namelijk niet alleen op tijden dat anderen vrij zijn (en 
andersom), maar tevens moet de wekker bij een vroege dienst op 
verschillende tijdstippen ingesteld worden. 
Een ander belangrijk kenmerk betreft het gebrek aan promotie- 
mogelijkheden dat een buschauffeur binnen de organisatie bezit. 
Alle gemeentelijke vervoersorganisaties bezitten een sterk hori- 
zontale structuur. Het perspectief voor de buschauffeur om door 
te groeien naar een andere functie in de organisatie is gering. Zo 
zijn velen gedoemd tot buschauffeur voor het leven. 

Slechts één van de negen uittredende stadsbuschauffeurs haalt 
gezond en wel de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar. Het 
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ziekteverzuimpercentage ligt hoog; het merendeel van de chauf- 
feurs wordt op jongere leeftijd dan gemiddeld genomen het geval 
is afgekeurd.2 

Het risico om af gekeurd te worden is ruim 2 maal zo hoog als 
gemiddeld voor het totaal van verzekerde mannelijke werknemers. 
De voornaamste ongeschiktheidsverklaringen betreffen rugafwij- 
kingen, overige afwijkingen van het bewegingsapparaat, en car- 
dio-vasculaire afwijkingen en andere psychische en psychomati- 
sche stoornissen. 

De eisen die aan het werk van de stadsbuschauffeurs gesteld 
worden zijn drieledig. 
1. Op tijd volgens het rooster rijden, 
2. Veilig en comfortabel rijden 
3. Goede behandeling van en serviceverlening aan passagiers 
De veiligheid in de 2e eis kan nog onderscheiden worden in: 

actieve veiligheid: alles wat er toe bijdraagt om verkeers- 
ongevallen te voorkomen (botsen, slippen, etc); 
passieve veiligheid: alles wat er toe dient om letsel te voor- 
komen of te beperken ingeval van een verkeersongeval (bus- 
constructie, interieur, gordel, etc); 
arbeidsveiligheid: alles wat er toe dient om letsel te voorko- 
men of te beperken bij het werken in de cabine en het 
omgaan met de passagiers (o.a. agressie/molest). 

Deze functie-eisen conflicteren sterk. De eis op tijd te blijven 
rijden botst met de eis geen risico in het verkeer te nemen. Het 
behulpzaam te woord staan van passagier A lokt een kwade 
reactie uit van een gehaaste passagier B.3 

Het werk van de stadbuschauffeur verschilt ook in welzijnsopzicht 
met dat van streekbus- of touringbuschauffeurs. 
Streekbussen rijden grotere en in het algemeen meer landelijke 
lussen: dit geeft meer speelruimte (of autonomie) om de normen 
van het rijrooster te halen. De veiligheid stelt minder hoger 
eisen: buiten de stad is het verkeer immers overzichtelijker en 
het gedrag van de verkeersdeelnemers beter voorspelbaar. Bo- 
vendien is het passagiersbestand vaak stabieler en daarmee be- 
kender en meer vertrouwd. 
Verschillen met het werk van de touringbuschauffeur liggen 
vooral in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer. Veel chauffeurs uit 
deze categorie rijden onafgebroken lange afstanden naar het 
buitenland vice versa. Deze mensen bezitten weliswaar een be- 
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hoorlijke autonomie en functiebreedte (zeker in vergelijking tot 
de andere twee categorieën), maar het gebrek aan contactmoge- 
lijkheden (met collega’s) en de onzekere aanstellingsduur en 
daarmee gepaard gaande contractonzekerheid veroorzaken een 
anderssoortige, maar eveneens ernstige, welzijnsproblematiek. 

Tot slot van deze paragraaf nog drie recente belangrijke alge- 
meen-organisatorische ontwikkelingen rondom het werk van de 
buschauffeur. Allereerst heeft de toegenomen en nog steeds 
toenemende intensiteit en moeilijkheidsgraad van het verkeer het 
werk van de chauffeur er ongetwijfeld niet eenvoudiger op ge- 
maakt. Ten tweede is de omgang met passagiers de laatste jaren 
sterk bemoeilijkt door de toename in omvang en intensiteit van 
het vandalisme en de toename van het zwartrijden. Dit geldt in 
het bijzonder in de grote steden, onder andere voor de nacht- 
diensten. Tenslotte: het systematisch beknibbelen op de zoge- 
naamde frictietijden (afrekentijd, looptijd van bus naar kantine, 
eindhaltetijd etc) heeft geresulteerd in een intensivering van het 
werk. 

20.1.2 Systeemgebonden taken en organiserende taken 

Uitgaande van de functie-eisen voor de stadsbuschauffeur (op 
tijd, klantvriendelijk en veilig rijden) kunnen de volgende taken 
in het systeem ’stadsbustransport’ opgesomd worden. 

Voorbereidende taken 
Opzoeken dienstrooster 
De buschauffeur moet weten hoe laat hij welke lijn moet 
rijden en wanneer hij eventueel moet switchen naar een 
andere lijn. Iedere chauffeur heeft een dienstboekje met zijn 
roostergegevens. De roosters hangen bovendien in het cen- 
trale verzamelpunt van de bussen: de remise. 
Opzoeken bus 
Indien de chauffeur een vroege dienst heeft zal hij de bus 
zelf in de remise moeten ophalen (soms ook bij late diensten 
als de bus nog niet in de circulatie is). De goede bus cor- 
respondeert met de lijn die de chauffeur moet gaan rijden. 
Welke bus hij moet nemen staat op het rooster. 
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Technische controle 
De chauffeur controleert of er niets aan de bus mankeert. 
Werken de remmen, deuren, lichten etc. goed? 
Werkplek inrichten 
De chauffeur stapt in en installeert zijn stoel (voorzover 
mogelijk), zet zijn spiegels recht en draait de juiste filmrol 
(met bestemming) naar voren. Bovendien wordt het bakje 
met wisselgeld geïnstalleerd en worden de strippenkaarten 
aangevuld. 
Voorrijden (cq. terugrijden). 
De bus vertrekt uit de remise en rijdt naar de starthalte- 
plaats. 
Stempel instellen 
De stempel wordt ingesteld op zóne, datum en tijdstip. Het 
tijdstip wordt vervolgens om het kwartier bijgesteld. 
Deuren openen 
De uitvoering kan beginnen. 

Uitvoerende taken 
Plaatsen 
Passagiers die moeilijk ter been zijn, zoals bejaarden of 
lichamelijk gehandicapten, worden geholpen bij het instap- 
pen. 
Passagiers met kinderwagens en/of boodschappenwagens 
worden eveneens ondersteund bij het inladen. 
Ingangscontrole 
Strippenkaarten worden afgestempeld en eventueel verkocht. 
Abonnementen worden gecontroleerd en soms ook verkocht. 
Dit laatste gebeurt echter normaal gesproken op centrale 
verkooppunten. 
Informeren 
Dit is een belangrijk onderdeel van de functie van de bus- 
chauffeur. Passagiers willen informatie m.b.t. lijnen, tijden, 
verbindingen, lokaties, zónes en prijzen. 
Rijden 
Dit is het meest omvangrijke bestanddeel van de functie: 
spiegelen, starten, gas geven, inhalen, invoegen, richting 
aangeven, sturen, remmen etc. 
Aankondigen haltes 
Ook dit hoort bij het uitvoerende deel van de functie: 
service en dienstverlening aan klanten. 
Interne regelingen 
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Tijdens het rijden moeten er regelmatig ’noodsituaties 
opgelost worden. Parallel aan de drie functie-eisen kunnen 
dat de volgende problemen zijn. 
1. verkeersprobleem of -ongeval: een (bijna-)botsing moet 

geregeld worden; er moet geremd en/of uitgeweken 
worden 

2. passagiersprobleem: omgang met vandalisme, zwart 
rijden en betalingsweigering; oppikken van late passa- 
gier; informeren tijdens rit; opvangen van onwel ge- 
worden passagier 

3. roosterprobleem: doorrijden of wachten bij haltes. 
Nogmaals: de functie-eisen conflicteren en dientenge- 
volge zullen voorkomende problemen ook vaak interfe- 
reren. 

Ondersteunende taken 
Klein onderhoud 
Het provisorisch schoonmaken van de bus (passagiers laten 
soms veel rommel achter). 
Reparaties 
Als er tijdens de rit door wat voor omstandigheden ook iets 
stuk gaat (bijvoorbeeld de spiegels of de lichten) dan moet 
dit ten behoeve van de verkeersveiligheid meteen gerepa- 
reerd (of vervangen) worden. 
Vervangen bus 
Als de bus een zodanig defect heeft opgelopen dat verder 
rijden onverantwoord is dan moet er een nieuwe bus ingezet 
worden. De centrale dienst draagt hier normaal gesproken 
zorg voor. 
Bijstand verlenen 
Bij een ongeval moeten er soms extra maatregelen worden 
genomen. Passagiers zijn onwel geworden of een botsing 
moet geregeld worden. Politie of ziekenauto moeten dan 
worden gewaartschuwd. Ook deze ondersteunende taak wordt 
meestal door de centrale verzorgd. 
Opleiden 
Dit kan onderverdeeld worden in het begeleiden van chauf- 
feurs in spé in de bus (’on the job’) en het verzorgen van 
cursusgedeeltes buiten het werk. 
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Administratie 
De buschauffeur moet de opbrengsten bijhouden. Dat is 
voor hem zelf ook belangrijk omdat hij de strippenkaarten 
zelf heeft ingekocht. 
Rapporteren 
Over bijzondere situaties (’botsingen’, vandalisme, etc.) 
moet verslag uitgebracht worden. 
Verkoop abonnementen 
Dit gebeurt altijd centraal, buiten de bus. 
Passagierscontrole 
Hier zijn aparte mensen mee belast. Op willekeurige momen- 
ten controleren zij passagiers op zwart of legaal (betaald) 
rijden. Deze taak komt niet bij elke stadsbus voor. 
Groot onderhoud 
Dit vindt in de garage (remise) plaats. De bus moet nageke- 
ken worden, delen moeten eventueel gerepareerd of vervan- 
gen worden. De grote schoonmaak vindt hier ook plaats. 
Brandstof aanvullen 
Er moet getankt worden en het water moet bijgevuld wor- 
den. 
Rangeren 
Tot slot moeten de bussen in de goede volgorde (conform 
het dienstenrooster) voor de volgende ochtend geplaatst 
worden. 

Deze set van inherente voorbereidende, uitvoerende en ondersteu- 
nende taken moet bestuurd worden. In het algemeen kunnen 
organiserende taken voor werknemers drie vormen aannemen: 
functionele contacten, werkoverleg en taakgroep. 
We vermelden hier alle mogelijke organiserende taken en geven 
daarbij aan of en zoja in welke vorm deze in het takenpakket 
van de chauffeur kunnen zitten. 

Organiserende taken 
Communicatie tijdens de rit (functionele contacten) 
Tijdens de rit kan er gecommuniceerd worden via de inter- 
com teneinde probleemsituaties op te lossen of te voorko- 
men. 
De planning en verdeling van het werk 
1. Roosterplanning 

Op langere termijn moeten chauffeurs aan diensten en 
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lijnen toegewezen worden. Dit mondt uit in winter- en 
zomerroosters. 

2. Detailplanning 
Hierbij gaat om de planning en verdeling over wat 
langere termijn: enkele weken tot 1 maand. Binnen de 
winter- en zomerroosters bestaat dan de mogelijkheid 
diensten te verschuiven of te ruilen met collega’s. 

3. Spoedplanning 
Door een onvoorziene gebeurtenis (ziekte, ongeval, 
complicaties in het verkeer) moeten er meteen wijzi- 
gingen in de roosters (wie rijdt wanneer) aangebracht 
worden. Gebruikelijk is dat dit soort modificaties door 
de centrale dienst van het vervoersbedrijf worden 
verzorgd. 

Werkoverleg 
Regelmatig terugkerende problemen in de uitvoering van het 
werk zouden in een werkoverleg besproken kunnen worden. 

Samengevat ziet de functiesamenstelling er als volgt uit. Daarbij 
is vetgedrukt het deel dat door de specifieke functie zoals be- 
schreven in de volgende paragraaf bestreken wordt. 

Voorbereidende taken 
Opzoeken dienstrooster 
Opzoeken bus 
Technische controle 
Werkplek inrichten 
Voorrijden 
Stempel instellen 
Deuren openen 

Uitvoerenden taken 
Plaatsen/inladen 
Ingangscontrole 
Informeren 
Rijden 
Aankondigen haltes 
Intern regelen 

Ondersteunende taken 
Klein onderhoud 
Reparaties 
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Bus vervangen 
Bijstand verlenen 
Opleiden/in werken 
Administratie 
Rapporteren 
Verkoop abonnementen 
Passagierscontrole 
Rangeren in remise 
Groot onderhoud 
Brandstof aanvullen 
Rangeren 

Organiserende taken 
Communicatie 
Roosterplanning 
Detailplanning 
Spoedplanning 
Werkoverleg 

20.2 Een specifieke functie: stadsbuschauffeur 

20.2.1 Beschrijving 

De functie die we hier beschrijven betreft een aangepaste versie 
van die van buschauffeur B, die in een grote stad diensten rijdt. 
B haalt uit zijn dienstrooster hoe laat hij welke route moet 
rijden. Bij een vroege dienst gaat hij op weg naar de garage, 
alwaar de bus voor hem is klaargezet. Hij installeert zijn werk- 
plek: spiegels rechtzetten, goede filmrol te voorschijn draaien en 
de stoel goed zetten en rijdt de bus vervolgens naar de halte. 
Daar worden de deuren geopend. De passagiers ’stromen’ naar 
binnen. B verkoopt strippenkaarten en stempelt ze af. Een enkele 
passagier vraagt om inlichtingen. De bus gaat dan rijden. Dit 
beslaat het leeuwedeel van de functie. Afhankelijk van het feit of 
een passagier eruit wil of een ander (toekomstige) passagier staat 
te wachten stopt B bij een volgende halte. De tijd om de lus af 
te leggen kan, afhankelijk van de lijn in zijn bedrijf, variëren 
van 20 minuten tot 2 uur. Er rest daarna wat tijd voor persoon- 
lijke verzorging. 
Een overzicht van de specifieke functiesamenstelling van B ziet 
er in schema als volgt uit: 
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Figuur 20,1 Functiesamenstelling buschauffeur B 

Organiserende taken 2X 

• detaüplaming (IX) 

- intercom. (IX) 

Voorbereidende taken 9X 

- opzoeken dienst en bus (3X) 

■ werkplek installeren (3X) 
- voorrijden c.q. terug- 

rijden (3X) 

Ondersteunende taken 4X 

- inwerken (IX) 

• administratie (2X) 

- rapporteren (IX) 

Uitvoerende taken 85X 

- strippen verkopen en 

afstempelen (10X) 

• informeren (5X) 

- rijden (70X) (incl. 
intern regelen) 

N.B. De percentages zijn geschat en dienen slechts ter illustratie 
van de verhoudingen. 

20.2.2 Regelproblemen 

Deze zijn er legio. 

Normen: de functie-eisen conflicteren regelmatig. Enkele voor- 
beelden: 

Als een uitladende vrachtwagen de weg blokkeert en mor- 
rende passagiers zich afreageren op B dan rest deze weinig 
anders dan te wachten; 
Als de chauffeur met zijn roostertijden krap komt te zitten, 
komt zijn persoonlijke verzorging in de knel: B rende voor 
een plas wel eens een winkel binnen; 
Als het verkeer complex is of de tijdsdruk groot, dan zal de 
informatiedienstverlening aan passagiers er waarschijnlijk bij 
inschieten; 

Materiaal (passagiers) 
Er komen geregeld omgangsproblemen voor. Mensen die niet 
betalen, uitschelden of zelfs handtastelijk zijn. Conflicten die 
door passagiers bij het vervoersbedrijf worden aangekaart willen 
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nogal eens in het nadeel van de chauffeur uitvallen: de klant is 
koning. 

Middelen (bus) 
Problemen liggen op het gebied van de ergonomie. De cabine is te 
klein en kent een onvoldoende - het is een "halfopen" werkplek- 
klimaatbeheersing. De grote ruit van de buscabine zorgt bij 

overmatige zon voor een speciaal broeikaseffect. Er ontbreekt een 
geschikt koelings- en verwarmingssysteem. 
De stoelen beschikken niet over lumbale (de lendenen betreffen- 
de) steun noch over een effectief veringssysteem om effecten van 
trillingen en schokken op te vangen. 

Omgeving 
Problemen met andere verkeersdeelnemers. B moet zich echt aan 
de regels houden. Andere verkeersdeelnemers zijn soms brutaler 
of verkeers-aggressiever (b.v. met zijn 2-en of 3-en naast elkaar 
fietsen). 

20.2.3 Beoordeling 

Is de functie een volledige functie? Ja volledig. 
Het werk van B bestaat uit een logisch samenhangend geheel 
van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken. Dit 
leiden we niet af uit de percentages van de verschillende taken 
in de functie, maar uit het feit dat B het grootste deel van de 
systeemtaken in eigen beheer heeft. Dit is voldoende volledig om 
zijn vakmatige kwalificaties in stand te houden en te ontwikke- 
len. (De functie kan optimaal volledig gemaakt worden door extra 
taken in de ondersteunende sfeer toe te voegen. Denk aan: groot 
onderhoud, reparaties en rangeerwerkzaamheden). 

Bevat de functie voldoende organiserende taken? Nee, onvoldoen- 
de. 
Structurele problemen t.a.v. de conflicterende functie-eisen kun- 
nen niet besproken (laat staan opgelost) worden. De planning en 
verdeling van het werk (rooster-, detail- en spoedplanning) wordt 
met geringe inspraak vastgesteld. B heeft geen zeggenschap over 
zijn werk. Dit kan tot stress leiden. 
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Bevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken? Ja, voldoen- 
de. 
Kortcyclisch is alleen het afstempelen van de strippenkaarten. 
Het rijden (of onderdelen daarvan) kan niet als kortcyclisch 
bestempeld worden; de omstandigheden waaronder dit gebeurt 
wisselen voortdurend. 

Bevat de functie een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en 
moeilijke taken? Beperkt, voor verbetering vatbaar. 
De functie bevat zowel eenvoudige als moeilijke taken. Het 
voorbereidende deel is meestal gemakkelijk en op routine af te 
handelen. Binnen het uitvoerende deel is het rijden zelf een taak 
met een behoorlijke moeilijkheidsgraad. B komt, zeker overdag, 
iedere keer voor nieuwe situaties onder verschillende omstandig- 
heden (tijdsdruk, andere passagiers) te staan. Aangezien het 
rijden echter betrekking heeft op nogal veel voorgeschreven 
routinehandelingen (die in verschillende situaties toegepast moeten 
worden) beoordelen we dit kenmerk beperkt voldoende: de leer- 
mogelijkheden van B worden op den duur beperkt. 

Bevat de functie voldoende autonomie? Nee, onvoldoende. 
De autonomie die B bezit moet op zich ruim beoordeeld worden. B 
kan immers zelf ter plekke alle beslissingen nemen. (Vergelijk de 
andere functies in dit boek). De mate waarin een functie vol- 
doende autonomie bezit wordt echter mede (en in sterke mate) 
bepaald door de hoeveelheid en intensiteit van problemen die de 
buschauffeur in zijn werk op zich af ziet komen. Dit bepaalt zijn 
behoefte aan autonomie (ofwel interne regelmogelijkheden). Ge- 
zien de uitgebreidheid van regelproblemen waar B mee geconfron- 
teerd wordt, kan niet anders gesteld worden dan dat B te weinig 
autonomie bezit. De ruimte om binnen de strakke en vaak con- 
flicterende functie-eisen te manoeuvreren is beperkt of vaak af- 
wezig. Het werk van B is in een strakke tijdsstructuur gepland. 
Hij heeft dientengevolge geen zeggenschap in het werk. Regelpro- 
blemen kunnen niet gepareerd worden. Dit veroorzaakt grote 
stress-risico’s. 

Bevat de functie voldoende contactmogelijkheden? Nee, onvol- 
doende. 
Het volledige karakter van de functie heeft direct of indirect tot 
gevolg dat B zijn werk individueel, en in hoge mate geïsoleerd 
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uitvoert. Het werk bezit een geringe functionele afhankelijkheid: 
er wordt niet samengewerkt De contacten die resteren betreffen 
vooral de communicatie met passagiers (zolang er nog geen 
strippenautomaat is geïnstalleerd!). Functionele contacten zijn 
karig. Bovendien hebben ze slechts de functie problemen te 
signaleren en eventueel hulpverlening in te schakelen. 
Tot slot: ondersteuningsmogelijkheden zijn geheel afwezig. De 
chauffeurs hebben geen mogelijkheden elkaar bij de uitvoering 
van het werk te helpen of te ondersteunen. Het gevolg van deze 
geïsoleerde vorm van arbeid is dat sociale kwalificaties onderont- 
wikkeld blijven en dat veel problemen door het gebrek aan on- 
dersteuning niet opgelost kunnen worden. 

Wordt er voldoende informatie verstrekt? Ja, voldoende. 
De informatie die voor de uitoefening van de functie nodig is, 
wordt tijdig verstrekt. Deze is bovendien volledig en betrouwbaar. 

Samengevat ziet het welzijnsprofiel er als volgt uit: 

Figuur 20,2 Welzijnsprofiel stadsbuschauffeur 

Volledigheid 

Organiserende taken 

Niet-kortcycl. taken 

Moeilijkheidsgraad 

Autonomie 

Contactmogelijkheden 

Info-voorziening 

* 

■ 

« 
Onvoldoende 

— 

■ 
Beperkt Voldoende 

Uit dit profiel blijkt duidelijk waar de grootste knelpunten in het 
werk van de stadsbuschauffeur zitten. Buschauffeurs bezitten te 
weinig regelmogelijkheden om de vele regelvereisten tegemoet te 
treden. Bij de regelmogelijkheden knelt vooral de geringe autono- 
mie en bij de regelvereisten knellen vooral de stringente func- 
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20.3 

tie-eisen. Het gebrek aan regelmogelijkheden spruit voort uit de 
geïsoleerde afhankelijkheidsstructuur; de hoge regelvereisten 
spruiten voort uit de strakke tijdsstructuur. Juist deze gecombi- 
neerde situatie veroorzaakt grote risico’s op stress en overbelas- 
ting.4 

Welzijnsmaatregelen zullen daarom met name gericht moeten zijn 
op: 
1. het vergroten van de regelmogelijkheden 
2. het terugdringen van de regelvereisten 

Welzijnsmaatregelen 

Het werk van stadbuschauffeur is veelvuldig object van onderzoek 
geweest. Deze onderzoeken hebben ook tot veel concrete aanbe- 
velingen (met soms daaropvolgende maatregelen) ter verbetering 
van het werk van buschauffeurs geleid. Deze aanbevelingen en 
maatregelen hebben echter voor een groot deel geen betrekking 
op de welzijnsproblematiek en voor zover ze daar wel betrekking 
op hebben refereren ze aan de stand van de ergonomie. Denk aan 
maatregelen met betrekking tot de inrichting van cabines of 
aspecten in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer (werk- en rusttijden) 
of aspecten inzake sociaal beleid5. Deze maatregelen boeken we 
onder aanpassingsmaatregelen (voorzover ze regelproblemen elimi- 
neren) of onder ’overige’ maatregelen. 
Maatregelen voorzover wij die hebben geïnventariseerd zijn 
slechts in geringe mate gerelateerd aan de arbeidsorganisatie en 
de inhoud van het werk zoals dat daaruit voortvloeit. Ze zijn 
opgenomen in onderstaand overzicht. 
Aan het eind van de vorige paragraaf werd geconcludeerd dat de 
welzijnsrisico’s van buschauffeurswerk voornamelijk voortkomen 
uit de combinatie van veel regelvereisten en geringe regelmoge- 
lijkheden. Vanuit deze conclusie en redenerend volgens algemene 
ontwerpprincipes zijn welzijnsmaatregelen zeer wel denkbaar. 
Sommige daarvan zijn in het buschauffeurswerk reeds gereali- 
seerd, andere dragen meer het karakter van reële suggesties. De 
vernieuwingsmaatregel wordt ondersteund met een case uit een 
sterk verwante werksoort: het tramvervoer. 
Tot slot van deze inleiding nog één belangrijke opmerking ten 
aanzien van de welzijnseffecten van de verschillende gepresen- 
teerde maatregelen en met name de aanpassings- en verbeterings- 
maatregelen. Juist deze twee categorieën van maatregelen richten 
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zich op partiële verbeteringen van het welzijnsprofiel. Dat is op 
zich niet bezwaarlijk, mits deze maatregel niet gepaard gaat met 
negatieve compensatiemaatregelen. Bedenk dat de welzijnsproble- 
matiek van de buschauffeur samenhangt met de conflicterende 
functie-eisen. Verbetering ten aanzien van één functie-eis, zoals 
vaak voorgesteld in de aanpassings-of verbeteringsmaatregel mag 
niet leiden tot het automatisch aanscherpen van de andere. Dit 
kan zelfs tot verhoging van de welzijnsrisico’s leiden. In het 
algemeen geeft dit het gevaar van partiële maatregelen aan. Bij 
de presentatie van de maatregelen zal daar af en toe nog aan 
gerefereerd worden. 

20.3.1 Aanpassingsmaatregelen 

Vrije busbanen 
Problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid en de com- 
plexe omgeving kunnen ondervangen worden door de constructie 
van vrije busbanen. De buschauffeur heeft minder last van andere 
verkeersdeelnemers en kan zich daardoor meer en beter wijden 
aan de andere functie-eisen: op tijd rijden en service verlenen. 
Zijn autonomie zal daarin dan toenemen, mits de resterende 
functie-eisen niet worden verscherpt.6 

Vrije busbanen zijn in de meeste grote steden in Nederland 
gerealiseerd. 

Ergonomie 
Een maatregel om de problemen met betrekking tot de te kleine 
cabine, de stoel en andere bedieningsmiddelen te kunnen onder- 
vangen vormt de ontwikkeling van een nieuwe standaard bus. 
Deze bus bezit een cabine met meer bewegingsruimte, een hori- 
zontale en verticale instelbaarheid van de stoel, een kleiner stuur 
en een aangepaste hoek van het stuur en het dashboard. 
Het gevolg van deze maatregel is dat de buschauffeur zijn eigen 
arbeidsomstandigheden beter kan regelen. Zijn autonomie zal ten 
aanzien van dit aspect toenemen. Of de autonomie ook in meer 
algemene zin zal verbeteren is sterk de vraag. Andere aspecten 
als tempo en methode lijken grotere welzijnsrisico’s te veroorza- 
ken. 
Naar verwachting zal deze bus pas na 1990 geleidelijk ingevoerd 
worden. Ergonomische verbeteringen zijn incidenteel elders wel 
reeds ingevoerd. Zo rijden er bij het streekvervoerbedrijf West- 
Nederland ongeveer 100 bussen met een geknikt stuur. Op een 
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aantal zogenaamde midibussen is een stuur gemonteerd met een 
instelbare hoek.7 

Het probleem van het broeikaseffect in de cabine kan grotendeels 
ondervangen worden door zonwerend glas te gebruiken. 

20.3.2 Verbeteringsmaatregelen 

Communicatie met passagiers 
Gezien de geïsoleerde status van de chauffeursfunctie zijn de 
sociale contacten met de passagiers van eminent welzijnsbelang. 
De passagiers zijn de klanten van de bus. Communicatie met deze 
groep bevordert de betrokkenheid bij het werk en onderhoudt de 
sociale kwalificaties. Bovendien kan de chauffeur door recht- 
streeks contact problemen of (potentiële) conflicten beter in de 
hand houden: een stress-risico minder. 
Juist om deze redenen is het aan te bevelen de ingangscontrole 
bij de chauffeurs te handhaven of te herstellen en geen strippen- 
automaat achter in de bus te installeren. In Utrecht zijn de 
strippenautomaten op verzoek van de chauffeurs zelf uit de 
bussen verwijderd en vervangen door stempelen bij de chauffeur.8 

Werkoverleg: zeggenschap óver het werk 
De problemen waar de chauffeur in zijn werk mee kampt komen 
voornamelijk voort uit de intensieve tijdstructuur: roosters zijn 
krap gepland, de speelruimte is gering en wordt steeds geringer 
door het knibbelen op de frictietijden. 
Deze problematiek moet op een hoger platform besproken worden: 
een frequent en effectief werkoverleg. De praktijk wijst uit dat 
het werkoverleg in de vervoersbedrijven niet overal even goed 
draait: in sommige gevallen komt men een keer per half jaar in 
grote getalen bij elkaar. 
Juist deze functie (van buschauffeur) waarin de medewerkers in 
de uitvoering van hun werk zo weinig met elkaar te maken 
hebben heeft behoefte aan een orgaan waarin serieus overleg kan 
worden gvoerd. Dat een bundeling van zeggenschap in welzijns- 
termen zin heeft blijkt uit de ervaringen in de Groningse ver- 
voersorganisatie. Inbreng vanuit werknemers (-organisaties) leidde 
ertoe dat een te strakke inplanning van nieuwe lijnen herzien 
werd. 
Tegelijk met de verbetering van het werkoverleg dient er ook 
aandacht besteed te worden aan de leidinggevende kwaliteiten van 
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het (midden- en top-) management. Daaraan schort het namelijk 
ook wel eens in de praktijk. 

20.3.3 Vernieuwingsmaatregelen 

Taakgroepen 9 

Bij werksoorten met een grote functionele afhankelijkheid is de 
constructie van taakgroepen een universeel toepasbare welzijns- 
maatregel (vergelijk de overige hoofdstukken in deel III). Voor 
het werk van de buschauffeur ligt dat wat gecompliceerder. 
Uitgaande van de algemene functie van buschauffeurs, i.c. het 
verplaatsen van passagiers via vaste lijnen, kun je enigszins 
abstract redenerend stellen dat buschauffeurs parallel van elkaar 
werken en daarbij het transport per lijn geheel zelfstandig ver- 
zorgen. In de uitvoering zelf is kennelijk geen samenwerking 
mogelijk. Als het gaat om het regelen van het chauffeurs werk 
zijn er meer theoretische opties op taakgroepvorming. Het werk 
moet gepland en verdeeld worden. De vraag is wie dat, voor 
welke termijnen doet. Naar analogie van andere werksoorten kan 
het volgende voorgesteld worden. 
Groepen chauffeurs (ter grootte van max. 20) krijgen voor lange- 
re tijd (bijvoorbeeld zes maanden, afgeleid uit de roosterplanning) 
de verantwoording voor een aantal lijnen. Deze lijnen zijn geva- 
rieerd in zwaarte en aantrekkelijkheid. De groep dient groot 
genoeg te zijn om de lijnen te bezetten. Reservepools worden 
door de groep zelf beheerd. Daarbij is rekening gehouden met 
ziektes en verlofdagen. 
Dit impliceert dat de detailplanning naar het niveau van deze 
taakgroep is gedelegeerd. De chauffeurs kunnen elkaar ondersteu- 
nen; ook tijdens de rit: ’gemiste’ passagiers kunnen eventueel bij 
een intensieve lijndienst door de volgende bus opgepikt worden. 
Eventueel kunnen ze ook het beheer over een vast aantal bussen 
krijgen. Dat maakt het aantrekkelijk groot-onderhoudsactiviteiten 
te delegeren (al moeten de kwalificatievereisten hiervan niet 
onderschat worden). 
De merites uit welzijnsoogpunt zijn meervoudig: 

De functie wordt in WEBA-termen optimaal volledig. 
Organiserende taken vormen een integraal onderdeel van de 
functie. 
De moeilijkheidsgraad blijft evenwichtig: er zijn zelfs meer 
mogelijkheden deze af te stemmen op anderen uit de groep. 
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De autonomie wordt versterkt. Beperkend blijven vooralsnog 
de stringente functie-eisen. Vanuit de taakgroep kan dit 
probleem echter krachtiger gesignaleerd en aangekaart 
worden. Zie ook de opmerkingen bij werkoverleg. 
De contactmogelijkheden worden aanmerkelijk vergroot: er 
moet regelmatig overlegd worden en de chauffeurs kunnen 
elkaar beter ondersteunen. 

De voordelen voor het vervoersbedrijf zullen niet beperkt blijven 
tot een toenemende betrokkenheid en een afnemend verzuim. De 
regeling van de detailplanning en de spoedplanning wordt uit 
organisatorisch oogpunt naar verwachting sterk vereenvoudigd. De 
centrale dienst kan zich nu concentreren op echte ondersteuning 
van het werk van de taakgroepen. 
De invoering van taakgroepen is gecompliceerd vanwege de drei- 
gende verdwijning van een deel van het middenkader. Taken van 
deze groep worden gedelegeerd naar de chauffeur. Binnen de 
taakgroep moet daarom ook extra overlegtijd worden gereserveerd 
die dus niet direct productief is. 
Dat deze schets desondanks verre van irreëel is moge blijken uit 
onderstaand praktijkvoorbeeld uit het aanverwante tramvervoer. 

Gemeentelijk Vervoersbedrijf Trams 

In dit bedrijf heeft één lijn een grote eigen verantwoordelijkheid 
over het beheer van het tramtransport gekregen. Het werk van 
deze lange lijn (een lus duurt meer dan 3 uur) wordt gepland en 
verdeeld door een groep van ongeveer 30 medewerkers. Deze lijn 
met bijbehorende vervoerders mag als een autonoom bedrijfje 
binnen het grote gemeentelijk vevoersbedrijf beschouwd worden. 
Men heeft de beschikking over een eigen remise. Men is meer 
dan vroeger ook zelf verantwoordelijk voor onderhoudsactivitei- 
ten. En zelfs de reclames op de ’eigen’ trams worden door de 
groep geregeld. Twee chefs treden op als groepsleider. 

20.3.4 Overige maatregelen 

Gemeentelijke functie-roulatie 
De organisatie van de busvervoersbedrijven wordt gekenmerkt 
door een horizontale structuur (weinig loopbaanperspectieven) en 
een proportioneel groot bestanddeel aan chauffeurs-werk. Dit 
laatste gegeven blokkeert de mogelijkheden om binnen het ver- 
voersbedrijf zelf te rouleren aanzienlijk.10 
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Een mogelijkheid die resteert om enige afwisseling in taken van 
de buschauffeur te bieden vormt het rouleren over anderssoortige 
taken binnen een gemeente (elders hebben we dit als niet-samen- 
hangende taakroulatie gedefinieerd). Te denken valt bijvoorbeeld 
aan werkzaamheden bij de brandweer, de vuilnisophaal-of plant- 
soenendienst. De opties zijn afhankelijk van wat een gemeente te 
bieden heeft, hoe deze werkzaamheden georganiseerd zijn en last 
but not least de politieke wil hiertoe. 
De merites van deze maatregel zijn uit welzijnsoogpunt beperkt. 
Er wordt weliswaar enige mentale en fysieke afwisseling geboden. 
Men dient zich echter te realiseren dat de toegevoegde taak niet 
samenhangt met het chauffeurswerk en zelf bovendien ook vaak 
welzijnsrisico’s bevat. 
Het slagen van functie-roulatie op gemeentelijk niveau is afhan- 
kelijk van een aantal belangrijke voorwaarden. Ten eerste dient 
er voldoende aandacht aan een opleidingsplan te worden geboden. 
Dit geldt voor beide richtingen, dus zowel voor chauffeurs die 
naar andere functies gaan als voor andere werknemers die gaan 
chaufferen. Ten tweede dient er arbeidsvoorwaardelijk het een en 
ander vastgelegd te worden. De functies waarvoor wordt gerou- 
leerd zijn op verschillende (belonings-) niveaus geclassificeerd. 
Daarmee hangt de derde complicatie samen: veel chauffeurs zullen 
een grote weerstand tegen het rouleren over ’minder aantrekke- 
lijke’ functies hebben. 
Voorbeelden van deze maatregel worden vooralsnog in de praktijk 
nergens aangetroffen. 

Werk- en rusttijden 
Dit aspect vormt en belangrijk aandachtspunt bij het werk van 
buschauffeurs. Op dit punt zijn ook uitgebreide (compenserende) 
voorstellen gepresenteerd: 
Er dient zoveel mogelijk gewerkt te worden in aaneengesloten 
periodes van gelijksoortige diensten, dat wil zeggen vroege dien- 
sten, dagdiensten en late diensten. Bij voorkeur moet het aantal 
vroege diensten niet meer dan vier bedragen. Voorts verdient het 
aanbeveling om vooruit te roteren. De volgorde (blokjes) ’vroeg, 
dag of laat’ heeft de voorkeur boven de volgorde ’laat, dag, 
vroeg’. Gebroken diensten dienen vermeden te worden. Vrije 
dagen moeten zoveel mogelijk paarsgewijs in de roulering worden 
opgenomen, aangezien de afzonderlijke vrije dagen onvoldoende 
mogelijkheid tot het opnemen van verlof en vakantiedagen bieden. 
Dit moet van bedrijfswege gegarandeerd worden, aangezien ver- 
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lofdagen vaak de functie van ’extra’ hersteldagen hebben. Twintig 
aaneengesloten minuten pauze na elke twee werkuren is gewenst 
(vergelijk de ANWB-adviezen!). 
Deze maatregel draagt nog sterk het karakter van een aanbeve- 
ling.11 Op kleine schaal zijn er echter toch resultaten geboekt. 
Zo komen er in Groningen nauwelijks meer gebroken diensten of 
’enkele’ (niet aan een andere vrije dag gekoppeld) vrije dagen 
voor. Dit laatste hangt (in Groningen) af van het aantal 
dienstjaren. 

Sociaal beleid 
Ook de hieronder volgende compenserende maatregelen zijn als 
aanbevelingen geïnventariseerd. 

Ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidregistratie: een 
zorgvuldige en longitudinale registratie van het ziektever- 
zuim per persoon en van arbeidsongeschiktheid ten behoeve 
van een vroegtijdige identificatie van risicogevallen en van 
knelpunten in het bedrijf. 
Oudere werknemers: vervroegde pensionering (55 jaar) en 
zogenaamde veteranenroosters. Deze maatregel kan, uiter- 
aard, slechts facultatief ingevoerd worden. 

Deze suggesties worden in de praktijk slechts incidenteel als 
concrete maatregel aangetroffen12. 

Noten 

1. Ontleend aan M.Kompier (1988a) 
2. Idem 
3. Toevoeging van de (functie-)eis van een goede kwaliteit van 

de arbeid doet deze functie-eisen nog meer conflicteren 
4. Zie R. Karasek (1979) 
5. Zie de studie van M. Kompier (1988a), daarin aangehaald 

onderzoek aan de RUG en het onderzoek rond de problema- 
tiek van werk- en rusttijden en de samenhang hiermee met 
het functioneren van buschauffeurs uitgevoerd op het NIPG 
(M. Pokorny et al., 1985) 
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6. Dit verscherpen wordt in de praktijk maar al te vaak aange- 
troffen. Dat pleit ervoor maatregelen niet partieel maar 
integraal (in een volledig programma van eisen en voorwaar- 
den) in te voeren. 

7. Ontleend aan M. Kompier (1988a) pag. 210 
8. Ook hiervoor geldt dat deze maatregel niet partieel inge- 

voerd kan worden. Zolang chauffeurs het te druk hebben 
met het verkeer of met het rooster hebben ze geen tijd en 
geen zin in contacten met passagiers (zie ook noot 6). 

9. Strikt genomen hoort deze maatregel onder de verbeterings- 
maatregelen geboekt te worden. De organisatie van het 
passagierstransport bezit immers reeds een stroomsgewijs 
karakter: de buslijnen lopen apart (lees: parallel) van elkaar. 
Voor de vorming van taakgroepen zullen, zoals bij de be- 
schrijving van de maatregel ook voorgesteld wordt, enkele 
lijnen weer samengevoegd moeten worden. Om deze organi- 
satorische reden en vanwege het feit dat de vorming van 
taakgroepen in de buswereld vrij ingrijpend is, krijgt deze 
maatregel het label vernieuwingsmaatregel. 

10. Toch zijn er voorbeelden in de praktijk waar rijtaken met 
andere taken gecombineerd worden. In Amsterdam wordt in 
bus, tram en metro geëxperimenteerd met de roulatie over 
VIC taken. VIC staat voor Veiligheid, Informatie en Contro- 
le. Niet al deze taken komen echter in de stadsbus voor. 

11. Ontleend aan M. Kompier (1988b) 
12. Idem 
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Bijlagen 
WEBA-formulieren 



I FPNCTIESAMENSTET.T.TNG 

Functie: T   datum onderzoek: / /  

Taken invullen en aankruisen en bijbehorende percentages invullen 

VOORBEREIDENDE TAKEN Tijd (in percentages) 
 per dag of per week 

□   

□   

□   

□   

UITVOERENDE TAKEN 

□   
□   

□   

□   

□   

□   

ONDERSTEUNENDE TAKEN 

I I onderhoud t.a.v. materiaal   

[ I onderhoud t.a.v. middelen   

H onderhoud t.a.v. de omgeving   

I I reparatie t.a.v. materiaal   

I I reparatie t.a.v. middelen   

I I reparatie t.a.v. de omgeving   

I I kwaliteitscontrole   

I I administratie   

I I inwerken, begeleiden en opleiden   

□   

□   
ORGANISERENDE TAKEN 

I I functionele contacten   

I I werkoverleg   

taakgroep-activiteiten (planning 
en verdeling van het werk) 



II TAAKBESCHRIJVING 

Functie:  Taak: Datum onderzoek: / / 
Per taak een apart formulier invullen 

MATERIAAL  

MIDDELEN 

HANDELINGEN 

GEBRUIKTE INFORMATIE 



Ill GEZICHTSPUNTEN 

Functie: Taak:   Datum Onderzoek / /- 
Per taak een apart formulier invullen. 
Kruis bij elke vraag de score aan en schrij f onderaan de 
eventuele beperkingen of opmerkingen 

Ruim: + 
Beperkt : 0 
Geen: - 

CYCLUSTIJD 

Geef de score van de cyclustijd: □ □ 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 

Geef de score voor de moeilijkheidsgraad: □ □ □ 

AUTONOMIE 

Geef de autonomie-scores: 
ten aanzien van het tempo: 
(of: autonomie t.a.v. concentratie/ 
geestelijke inspanning) 

ten aanzien van de methode: 

ten aanzien van de volgorde: 

ten aanzien van de werkplek: 

ten aanzien van de arbeidsomstan- 
digheden 

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN  

□ □ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Geeft de score voor de ondersteunings- 
mogelijkheden: 

□ □ □ 

FUNCTIONELE CONTACTEN 

Geef de score voor functionele contacten □ □ □ 

SOCIALE CONTACTEN 

Geef de score voor sociale contacten: □ □ □ 

INFORMATIE ± Q r_ 

Geef de score voor informatie t.a.v. Q Q ¡ZU 
deze taak 

Opmerkingen t.a.v. deze taak: 

1. 
2. 
3 . 



IV FUNCTIEMATRIX 

Functie: Datum: / / 

Taken invullen, percentages invullen en scores vermelden 

X Cycl ijs- 

tijden 

Moeilijk- tempo of methode 

heidsgraad concen- 

tratie 

Autonomie 

volgorde werkplek arbeids- 

omstandig 

heden 

Contactmogel i j kheden 

ondersteunings- funct. 

mogelijkheden contacten 

Informatievoorziening 

sociale taak- org. 

contacten niveau niveau 

Voorbereidende taken 

Uitvoerende taken 

Ondersteunende taken 

Geef aan: de totaalscore per kolom (zie handleiding) 

Organiserende taken 



V REGELPROBLEEM—INVENTARISATIE 

Functie: Datum onderzoek: / / 

Kruis de problemen aan en geef eventueel een toelichting Toelichting 

Normen fproduktie-opdracht)  
Produktspecificaties: (wat) 
komen te laat Q 

bevatten te veel informatie Q 

bevatten te weinig informatie Q 

zijn onvoldoende duidelijk I I 

Processspecificaties: (hoe) 
komen te laat Q]] 

bevatten te veel informatie Q 

bevatten te weinig informatie Q 

zijn onvoldoende duidelijk Q 

De produktiespecificaties: (hoeveel) 
komen te laat O 

bevatten te veel informatie Q 

bevatten te weinig informatie Q 

zijn onvoldoende duidelijk O 

zijn niet haalbaar I I 

Materiaal  
Het materiaal: 
is te laat aanwezig Q 

is in onvoldoende hoeveelheid aanwezig O 

is van onvoldoende kwaliteit Q 



Middelen 
Het gereedschap: 
is te laat aanwezig Q 

is in onvoldoende hoeveelheid aanwezig Q 

is van onvoldoende kwaliteit 

De machines: 
staan te vaak door een storing stil [~~| 

leveren hinder bij bewegingen en houdingen op Q 

leveren hinder bij aflezen informatie op O 

De software: 
geeft problemen I I 

Operaties  
De handelingen: 
kunnen te weinig gecorrigeerd worden Q 

zijn te zwaar O 

zijn te moeilijk Q 

vergen te veel geestelijke concentratie I I 

Resultaat  
De informatie over het resultaat: 

krijgt men niet I I 

komt te laat O 

is niet volledig O 

is niet betrouwbaar I I 

Omgeving  
De arbeidsomgeving 
levert hinder op O 


