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Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Het voortbestaan van arbeidsorganisaties is heden ten dage geen 
vanzelfsprekende zaak. Veel organisaties zijn gedwongen hun doelstel
lingen en prioriteiten opnieuw te formuleren om hun bestaan op 
langere termijn veilig te stellen. Dit geldt altijd al voor bedrijven die 
opereren in een competitieve omgeving, zoals de internationale markt. 
De laatste jaren kunnen we ccnstateren dat deze situatie ook van 
toepassing is op organisaties die traditioneel wat meer in de luwte 
functioneren . Wanneer we proberen te achterhalen hoe organisaties 
het hoofd bieden aan de gewijzigde situatie valt het op dat technische 
en economische aspecten de discussie domineren. Wij leven in een 
cultuur waarin de oplossing van vele, zo niet alle, problemen wordt 
verwacht van de ontwikkeling van nieuwe technische hulpmiddelen. 
Daarbij lijkt het weinig uit te maken of het gaat om problemen die 
betrekking hebben op produktiesystemen, het milieu, de medische 
zorg of de militaire veiligheid. In een klimaat waarin de verdeling van 
de schaarser wordende financiele middelen kritischer wordt getoetst, 
kunnen activiteiten die gericht zijn op de factor personeel gemakkelijk 
in de knel komen. 
Degenen die belast zijn met de ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen in de organisatie, zijn vaak onvoldoende toegerust om 
een rol van betekenis te spelen in dergelijke verdelingsdiscussies. 
Daarvoor kunnen we tenminste twee verklaringen aanvoeren. In de 
eerste plaats worden afdelingen die te maken hebben met de 
personele aspecten van de organisatie van oudsher gezien als 
'spending departments'. De kosten die gemoeid zijn met de factor 
personeel beschouwt men als operationele kosten en veel minder als 
investeringen die op langere termijn ook baten kunnen opleveren voor 
de organisatie. Deze zienswijze belemmert een juiste afweging van 
alternatieven. De tweede verklaring is dat er nag onvoldoende 
concrete gegevens voorhanden zijn om de bijdrage van activiteiten die 
beogen het functioneren van mensen in de organisatie te be'lnvloeden 
te kunnen vergelijken met andere potentiele investeringen. 

De laatste jaren lijkt echter een kentering te bespeuren. Wat betreft de 
plaats van de factor personeel in de organisatie begint langzamerhand 
een lange-termijnbenadering meer geaccepteerd te raken (Beer et al., 
1985). De achterliggende gedachte is dat aandacht voor, of zo U wilt 
investeringen in, de menselijke hulpbronnen van even groot belang 
zijn voor de overleving van de organisatie als investeringen in 
technische innovaties. Met name de onderlinge verbondenheid tussen 
technische innovaties en de wijze waarop taken, functies en 
organisaties worden ontworpen, bepaalt het succes van een investering. 
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Wat betreft het tweede punt - het uitdrukken in maat en getal van de 
effecten die het gevolg zijn van activiteiten gericht op de factor 
personeel - zien we de afgelopen jaren een toenemend aantal 
publicaties die betrekking hebben op het ontwikkelen van modellen 
waarmee het rendement van een activiteit kan warden bepaald. 
Serieuze aanzetten op dit terrein dateren uit de jaren vijftig en zestig. 
Vooral het werk van Cronbach en Gieser (1965), dat primair betrekking 
heeft op het rendement van procedures voor personeelsselectie, is nog 
steeds van groot belang. Recente ontwikkelingen (zie bijv. Boudreau, 
1987) op dit gebied kenmerken zich door het opnemen van meer 
variabelen die het realiteitsgehalte van de modellen verhogen en door 
generalisatie naar andere procedures. zoals trainingsprogramma's en 
beoordelingssystemen (Landy et al., 1982). Daarnaast blijkt dat deze 
rendementsmodellen zich laten vertalen tot investeringsmodellen die 
gehanteerd worden bij andere beslissingen in de organisatie, zoals ten 
aanzien van de technische hulpmiddelen (Cronshaw & Alexander, 
1985). De waarde van deze benadering ligt vooral in de mogelijkheid 
tot een meer rationele afweging van alternatieve programma's binnen 
de totale organisatie. 
Overigens wil ik hier niet de indruk wekken dat het bij investerings
beslissingen alleen gaat om rationele beslissingen die noodzakelijkerwijs 
voortvloeien uit de cijfers die ter beschikking staan. 
lntegendeel, uit onderzoek wordt duidelijk dat onderlinge belnvloeding 
vaak een grate rol speelt bij de uitkomst van de beslissing, waarbij de 
cijfers soms meer fungeren als rechtvaardiging achteraf. 
Voor het kunnen toepassen van de rendementsmodellen , die ik zoeven 
heb aangeduid, zijn empirische gegevens nodig. Deze komen steeds 
meer beschikbaar. In een recente overzichtsstudie (Guzzo et al., 1985) 
wordt nagegaan wat het effect is van verschillende activiteiten, zoals 
trainingsprogramma's, verandering in leiderschapsstijl en ingrepen 
gebaseerd op socio-technische uitgangspunten. 
Het gaat om bijna honderd veldexperimenten. Zander hier verder in te 
gaan op de details, de resultaten geven aan dat, gemiddeld genomen, 
de productiviteit van de experimentele groepen een halve standaardde
viatie hoger is dan van de controlegroepen. De sterkte van het effect 
varieert, afhankelijk van een aantal organisatiegebonden factoren, 
zoals de organisatiegrootte, het type organisatie en het soort functies. 
In deze studie blijken training, 'goal-setting' - dat is het stellen van 
specifieke doelen - en ingrepen op basis van socio-technische 
uitgangspunten de drie meest effectieve benaderingen te zijn. 
De strekking van deze inleidende opmerkingen is dat de eisen van 
doelmatigheid waarmee organisaties in onze maatschappij geconfron
teerd warden niet strijdig behoeven te zijn met benaderingen waarin 
de ontwikkeling van de competenties van mensen voorop sta;:tt. 
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Dames en Heren, 
De bemoeienis van de psychologie met organisatieproblemen is 
veelomvattend. 
De omvang van handboeken op het terrein van de Arbeids- en 
Organisatiepsychologie illustreert dat er bijna geen verschijnsel in 
organisaties is aan te wijzen, waarover psychologen niet hun licht 
hebben laten schijnen. 
Wat daarbij opvalt is dat er op het eerste gezicht weinig coherentie is 
te ontdekken tussen de inzichten op de verschillende deelgebieden. 
Voor een deel is dit toe te schrijven aan de sterke aandacht voor 
meettechnische problemen. Voor een ander deel aan de omstandig
heid dat onderwerpen als beoordeling, leidinggeven en taakontwerp in 
het verleden te veel als ge"lsoleerde verschijnselen in organisaties zijn 
bestudeerd. Oak in de toepassing van psychologische inzichten in de 
praktijk is dit fragmentarisch karakter zichtbaar. Pas de laatste jaren 
zijn er duidelijke tekenen van integratie waar te nemen. 
Vanuit dit perspectief wil ik vanmiddag met u een verschijnsel 
bespreken dat een belangrijk element is van verschillende systemen 
van personeelsmanagement. Het gaat hier om de terugkoppeling van 
informatie over werkprestaties. In de Angelsaksische literatuur wordt 
vaak de term 'feedback systems' gehanteerd. Daaronder vallen niet 
alleen de klassieke personeelsbeoordelingssystemen, maar oak pro
gramma's als 'goal-setting' en 'management by objectives'. Daarnaast 
is feedback een essentieel element in de socio-technische aanpak voor 
taakontwerp en in andere benaderingen die de kwaliteit van de arbeid 
op het oog hebben. Achtereenvolgens zal ik ingaan op: 

- het begrip 'feedback' in de context van de arbeidsorganisatie; 

- een aantal theoretische noties, met name ten aanzien van 
werkmotivatie, waarbinnen dit begrip een prominente plaats inneemt; 
en tenslotte 

- de omstandigheden die van belang zijn bij de vormgeving van 
feedback in arbeidssystemen. 

Het begrip 'feedback' 
Reeds tientallen jaren wordt het effect van feedback op prestaties 
onderzocht. lk doel hiermee op de talloze laboratoriumstudies die zijn 
verricht vanuit een experimenteel-psychologische aanpak, waarin 
wordt nagegaan wat het effect is van kennis van resultaten op 
prestaties. Het gaat in dit type experimenten om eenvoudige taken en 
eenvoudige vormen van prestatie-informatie die onder controle staan 
van de experimentator. Er bestaat een groat verschil tussen deze 
laboratoriumsituatie en de situatie in arbeidsorganisaties. Niet alleen 
zijn de taken meeromvattend, maar oak de complexiteit van feedback 
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is in de werkelijkheid van de organisatie vele malen groter. De context 
waarin terugkoppeling van informatie over werkprestaties plaatsvindt 
betekent dat bij de bestudering van feedback rekening gehouden moet 
worden met factoren als interpersoonlijke relaties, verschijnselen van 
macht en invloed en verwachtingen die organisatieleden hebben 
omtrent hun loopbaan. 

Overigens zijn er, naar mijn oordeel, maar weinig organisaties waarin 
feedback over werkprestaties als een centraal element van personeels
management op een consequente en systematische wijze wordt 
aangepakt. Voor een saillant voorbeeld, in negatieve zin weliswaar, 
kunnen we dichtbij huis blijven. Veel personeelsleden van universi
teiten zijn de afgelopen periode plotseling geconfronteerd met 
prestatienormen die in het verleden door de organisatie niet of 
nauwelijks serieus zijn genomen, maar nu met terugwerkende kracht 
worden toegepast. Het gaat hier niet om de zinnigheid van deze 
normen, maar om de inconsequentie in de toepassing ervan, vooral 
wanneer men bedenkt dat het decor wordt gevormd door personeels
bezuinigingen. Het hoeft hier geen betoog dat deze procedure 
fnuikend is voor de motivatie van de betrokken personeelsleden. 

Ons inzicht in het functioneren van feedbacksystemen in organisaties 
is toegenomen door het werk van llgen, FisherenTaylor (1979, 1984). 
Zij presenteren een schema dat uit twee componenten bestaat: 
enerzijds kenmerken van de informatiebron en van de informatie zelf 
en anderzijds een viertal stappen in het menselijke informatieverwer
kingsproces. Er bestaan verschillende bronnen van feedback. Hierbij 
kunnen we een onderscheid aanbrengen tussen feedback die uit de 
taakverrichting zelf voortvloeit en feedback over de taakuitvoering door 
andere personen, zoals collega's of chefs. 
Een fraai voorbeeld van het eerstgenoemde is het inbouwen van 
versterkte feedback mechanismen bij het ontwerp van mens-machine 
systemen. In zijn onderzoek naar problemen bij de besturing van 
supertankers suggereert Wagenaar (1973) dat verbeteringen in de 
informatie-stroom naar de stuurman kunnen leiden tot betere 
stuurprestaties. In dit specifieke geval van een traag reagerend 
systeem spelen menselijke beperkingen in het kunnen waarnemen van 
draaisnelheden een grote rol. De reactie van een supertanker op 
verandering in de stand van het roer is zo traag dat de stuurman de 
draaiende beweging van het schip niet tijdig kan waarnemen, met een 
grote kans dat koerscorrecties te laat worden aangebracht. Door het 
zichtbaar maken van de draaisnelheid van het schip met behulp van 
een draaisnelheidsmeter wordt de stuurprestatie en daarmee de 
koersstabiliteit aanzienlijk verbeterd. 
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Wat betreft de psychologische processen bij de verwerking van 
informatie door het individu volsta ik hier met een enkele opmerking. 
Negatieve feedback wordt minder nauwkeurig waargenomen en oak 
minder snel geaccepteerd als correct dan positieve feedback. 
Overigens zien we dat er wat dit aspect betreft niet alleen aan de kant 
van de ontvanger sprake is van vertekening van informatie. Uit 
laboratoriumstudies (bijv. Fisher, 1979), maar ook uit de praktijk van de 
personeelsbeoordeling is bekend dat de brenger van negatieve 
informatie sterk geneigd is tot bijstelling in positieve richting. 
De geloofwaardigheid van een informatiebron wordt sterk bepaald 
door zijn psychologische nabijheid tot het individu . In dit opzicht is 
prestatie-informatie die het individu rechtstreeks bereikt, effectiever 
dan feedback via andere personen. 

Alhoewel de benadering van de genoemde auteurs ons meer zicht 
geeft op de complexiteit van feedbackprocessen, heeft hun schema 
ook een sterke beperking. In dit schema ligt namelijk de nadruk op het 
passief waarnemen en verwerken van informatie. Een complementair 
uitgangspunt is dat individuen in organisaties ook actief op zoek zijn 
naar informatie (Ashford & Cummings, 1983; 1985) . Deze zienswijze 
krijgt vooral relief als we bedenken dat het in vele organisaties eerder 
regel dan uitzondering is dat organisatieleden onzeker zijn over hun 
prestaties, hun sociale acceptatie en hun toekomstmogelijkheden. 

lk wil deze summiere verkenning besluiten met de conclusie dat 
prestatie-informatie in organisaties een complex fenomeen is, zowel 
naar de aard en de bronnen van de informatie als naar de wijze 
waarop organisatieleden daarop reageren . In een recent artikel (Herold 
& Parsons, 1985) worden niet minder dan 15 dimensies onderscheiden, 
die de structuur representeren van informatie over werkprestaties. 
Deze orientatie roept tal van theoretisch en praktisch interessante 
vragen op, zoals: 
- Hoe integreren individuen feedback afkomstig uit verschillende 

bronnen? 
- Wat is het gevolg van inconsistentie in feedback? 
- Wat is de relatie tussen technologie, organisatiestructuur en 

mogelijkheden voor structurering van feedback? 
- Welke individu-gebonden kenmerken bepalen mede het gedrag in 

situaties waarin per definitie sprake is van een grate mate van 
ambiguiteit van de beschikbare informatie? 

- Wat is het effect van feedback wanneer het gaat om werkgroepen in 
plaats van individuen? 

Het zal u duidelijk zijn dat het antwoord op dit soort vragen van 
wezenlijk belang is voor het ontwerp van arbeidssystemen. Structure-
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ring van feedback verloopt daarbij via twee wegen; enerzijds langs de 
route van taak- en organisatie-ontwerp en anderzijds langs de route 
van personeelsmanagementsystemen zoals beoordeling, leidinggeven 
en beloning. 

Een theoretisch raamwerk 
lk ben nu aangeland bij een nadere theoretische plaatsbepaling van 
het begrip feedback en zal vooral de rol van feedback in het menselijk 
motivatieproces aanstippen. Het begrip feedback ontleent zijn beteke
nis aan de cybernetica of besturingsleer en slaat op de terugkoppeling 
van informatie over de actuele toestand van een systeem, die 
vergeleken wordt met een referentiewaarde of standaard. Een 
discrepantie tussen de actuele toestand en de standaard is aanleiding 
tot actie van het systeem op de omgeving, teneinde door verandering 
van de actuele toestand de discrepantie met de standaard te 
reduceren. Het klassieke voorbeeld van een dergelijk zelfregulerend 
systeem, waarvan feedback het kernelement vormt, is de thermostaat 
van uw centrale verwarming. 

In de Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn cybernetische concep
ties tot nu toe voornamelijk toegepast op het 'hoge' niveau van de 
organisatie en op het 'lage' niveau van perceptueel-motorische 
vaardigheden. De laatste jaren kunnen we verschillende aanzetten 
bespeuren, zowel bij Europese als bij Amerikaanse onderzoekers, die 
gericht zijn op toepassing van deze en aanverwante concepties op het 
niveau van gedrag van de totale persoon. Een prominent voorbeeld is 
het werk van de Amerikanen Carver en Scheier (1981, 1982). Zij 
proberen deze concepties uit te werken als model voor de analyse van 
menselijk gedrag in verschillende deelgebieden van de psychologie, 
met name de persoonlijkheidsleer en de sociale psychologie. Hun 
uitwerking veronderstelt verscheidene zelfregulerende systemen die 
onderling hierarchisch geordend zijn. Op de hoogste niveaus van 
gedragsregulering gaat het om abstracte menselijke normen en 
waarden, die als ideaal zelfbeeld functioneren. Op het laagste niveau 
liggen de spieractiviteiten. Op elk niveau van deze hierarchie wordt de 
actuele toestand vergeleken met de standaard die verschaft wordt 
door het naastliggende hogere niveau (zie Figuur 1 ). 

De primaire aandacht van het individu kan verschuiven maar is 
volgens Carver en Scheier vaak gericht op het niveau van het 
program, door andere auteurs ook wel script genoemd (Lord & 
Kernan, 1987). Een program of script kunnen we opvatten als een serie 
'als-dan' beslissingsregels, die zijn opgeslagen in het geheugen en die 
richting geven aan concrete handelingen, welke mede afhankelijk zijn 
van de omstandigheden die zich op dat moment aandienen. De 
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onvoorspelbaarheid van deze omstandigheden vereist voortdurende 
aandacht. 
Regulering op lagere niveaus verloopt min of meer automatisch. 
Verschuiving van aandacht naar deze lagere niveaus vindt plaats 
wanneer daar iets mis gaat. Een belangrijk voordeel van deze 
conceptualisering is dat er een koppeling wordt aangebracht tussen 
observeerbaar gedrag en intenties van mensen op een hoger 
reguleringsniveau. Als interpretatiekader voor doelgericht gedrag van 
individuen in arbeidsorganisaties kan dit model zeer nuttig zijn. In ons 
land heeft Roe (1983) onlangs gewezen op de waarde van soortgelijke 
concepties die door een aantal Duitse onderzoekers zijn ontwikkeld. 

Uiteraard vereist dit abstracte model, waarin feedback en het bereiken 
van doelen centraal staan, een nadere invulling in een concrete 
situatie. 

STANDARD 
(REFERENCE V Al.UE) 

FOR LEVEL 5 

LEVEL 5 PERCEPTION 

LEVEL 4 PERCEPTION 

LEVEL 3 PERCEPTION 

LEVEL 2 PERCEPTION 

LEVEL 5 

OUTPUT CONSTITUTES 
STANDARD FOR 

LEVB. 4 

OUTPUT CONSTITUTES 

STANDARD FOR .. . 

OUTPUT CONSTITUTES 

STANDARD FOR 

OUTPUT CONSTITUTES 

r---....1...LIL.J..J;'--------~~STANDARO FOR ... 
LEVEL 1 

LEVEL 1 PERCEPTION 

Analysis of Raw 

Sensory Input 

Sensory Input 

OUTPUT: 

Effect on Environment 

Figuur 1. Hierarchie van feedbacksystemen met vijf niveaus; c = comparator (Carver 
& Scheier, 1982). 

9 



Een fraai voorbeeld hiervan vinden we in een passage in het bekende 
boek 'De Renner' van de schrijver Tim Krabbe (1978). In de bedoelde 
passage illustreert hij het psychologische voordeel van een gangmaker 
bij het wielrennen als volgt, en ik citeer: 

'In 1898 was een Amerikaan, Hamilton, de eerste die het wereld
uurrecord boven de veertig kilometer bracht. Maar zijn record werd 
niet erkend. Reden: hij had zich laten gangmaken door een lichtvlek, 
die vanaf het middenterrein op de baan werd geprojecteerd en die 
daar met de gewenste snelheid voor hem uitflitste. Met die 
diskwalificatie was de Union Cycliste lnternationale de eerste 
sportbond die het bestaan van de psyche in de sportman officieel 
erkende. Al ging dan die erkenning gepaard met afkeur - alsof 
Hamilton, door zo openlijk gebruik te maken van zijn wilskracht, vals 
had gespeeld. De maximaal toegestane ideeele gangmaker bij 
recordpogingen is sindsdien een bel die iedere ronde luidt als de 
onzichtbare houder van het vorige record de streep passeert'. Einde 
citaat. 

In ons geval gaat het niet om sportieve recordpogingen maar om de 
standaards of de doelen in arbeidsorganisaties en de feedback over 
werkprestaties. In de afgelopen tien jaar zijn over dit onderwerp een 
zeer groot aantal empirische studies verricht. De resultaten zijn zeer 
eenduidig. Kort samengevat komt uit de talloze laboratorium- en 
veldstudies naar voren dat specifiek geformuleerde en moeilijke doelen 
leiden tot hogere prestaties dan vage en gemakkelijke doelen, 
tenminste wanneer de doelen warden geaccepteerd door het individu. 
Een tweede even belangrijke bevinding is dat behalve specifieke 
doelen ook specifieke feedback noodzakelijk is voor het bereiken van 
hogere prestatieniveaus. Deze studies hebben een sterk empirisch 
karakter en vormen daarmee een complement van de theoretische 
noties van Carver en Scheier. We kunnen de onderzoeksbevindingen 
vanuit dat kader interpreteren. Zoals ik eerder heb aangeduid, ligt in 
hun model de nadruk op het vergelijken van doelen en feedback. Oat 
impliceert de noodzaak van deze beide componenten. Als een van de 
twee ontbreekt kunnen discrepanties niet nauwkeurig warden vastge
steld en zal geen reactie ge'initieerd warden om de discrepantie op te 
heffen. Orn optimale besturing door het individu mogelijk te maken 
moet daarnaast feedback beschikbaar zijn op elk niveau van de 
gedragshierarchie. Verder betekent discrepantie-reductie het richten 
van de aandacht en het in beweging zetten van een respons. Specifiek 
geformuleerde en moeilijke doelen zijn effectiever dan vage en 
gemakkelijke doelen omdat vaker een discrepantie optreedt. Discre
panties geven verder aanleiding tot het expliciet aftasten van scripts 
naar meer efficiente strategieen. Daardoor kan ook de structurering 
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van scripts verbeterd warden. Tenslotte wil ik nag opmerken dat een 
discrepantie in beginsel op twee manieren kan warden gereduceerd, 
of door verhoging van prestaties, namelijk door grotere inspanning en 
door aanwending van andere strategieen, of door verlaging van het 
doel. Dit betekent dat doelen niet statisch zijn, maar aangepast kunnen 
warden op grand van de feedback. 

Een panel van experts heeft onlangs de praktische bruikbaarheid van 
de zojuist genoemde onderzoeksbevindingen in vergelijking met 
andere motivatieconcepten, hoog aangeslagen (Miner, 1984). Dit 
betekent mijns inziens overigens niet dat deze aanpak als haarlemmer
olie gebruikt kan warden. Er zijn nag genoeg praktische 
hindernissen die onze aandacht verdienen. lk zal u er enkele noemen. 
Een cruciale voorwaarde voor de effectiviteit van deze aanpak is 
bijvoorbeeld de acceptatie van doelen. Dit is in de praktijk veel 
complexer dan in laboratorium- of veldstudies die van korte duur zijn. 
Mogelijke determinanten van acceptatie in de praktijk zijn onder 
andere: de waargenomen legitimiteit van degene die de doelen 
definieert, groepsnormen en beloningsstructuren. Het precieze effect 
van participatie in het vaststellen van doelen is tot nu toe evenmin 
opgehelderd. 
Een tweede aspect dat de aandacht verdient is dat de studies die in 
het verleden zijn uitgevoerd zich voornamelijk richten op ge'isoleerde, 
statische en enkelvoudige doelen. In de werkelijkheid van de 
arbeidsorganisatie zijn doelen echter ingebed in gecompliceerde 
situaties; doelen kunnen veranderen of moeilijk 9efinieerbaar zijn. 
Tenslotte, over het effect van feedback op gedrag in werkgroepen is 
nag weinig bekend. Belangrijke factoren lijken hier de structuur van de 
werkrollen in de groep en de wijze waarop individuele prestaties 
bijdragen aan de groepsprestatie (Nadler, 1979). 

In het voorgaande betoog ben ik vooral ingegaan op de rol van 
feedback in relatie tot werkprestaties. Feedback heeft echter niet 
alleen effecten op prestatiegedrag, maar heeft oak gevolgen voor de 
beleving van het werk. 
Gevoelens van competentie en zelfvertrouwen zijn sterk afhankelijk 
van de informatie die mensen ontvangen over hun gedrag. Zoals ik 
eerder heb opgemerkt, bestaat er in dit opzicht een groat verschil 
tussen het effect van positieve en negatieve informatie. 
Onzekerheid door gebrek aan informatie of strijdige informatie kan op 
de lange duur zeer negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. In 
onderzoek naar stress in organisaties wordt rolambiguiteit als een 
belangrijke stressor aangemerkt. Men spreekt van rolambiguiteit als 
organisatieleden onvoldoende·helderheid hebben over wat van hen 
verwacht wordt en welke werkwijzen het beste gehanteerd kunnen 
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warden. In een Nederlandse studie naar het functioneren van het 
middenkader komt rolambiguiteit naar voren als de belangrijkste 
stressor (Van Vucht Tijssen et al., 1978). Rolambiguiteit hangt samen 
met psychische en psychosmatische klachten , hogere hartslagfrequen
tie, bezorgdheid over het eigen functioneren en met een hoger 
ziekteverzuim. Vermindering van ambiguiteit door ingrepen van 
bovenaf kan zijn doel voorbijschieten, omdat daarmee de positieve 
werking van autonomie in gevaar komt (Winnubst, 1980). Oplossingen 
dient men eerder te zoeken in de richting van een betere structurering 
van de interpersoonlijke feedback met collega's en chefs. 
De relatie tussen feedback en de kwaliteit van de arbeid vinden we 
verder in modellen die bedoeld zijn als handreiking voor taak- en 
organisatie-ontwerp. 
In de socio-technische gedachtengang dient een werkgroep over 
voldoende regelcapaciteit te kunnen beschikken om op afwijkende 
situaties te kunnen reageren . Dit betekent dat directe terugkoppeling 
van werkresultaten onontbeerlijk is om tijdig te kunnen bijsturen 
wanneer zich storingen voordoen. Tenslotte, ook de Arbo-wet bevat 
een aantal bepalingen die verwijzen naar de positieve functie van 
feedback. De zinvolheid van de arbeid wordt mede afhankelijk geacht 
van informatie over de eigen werkprestatie en de betekenis daarvan in 
het grotere verband van de totale arbeidsorganisatie. 

Gevolgen voor de praktijk 
U zult zich wellicht afvragen wat nu de betekenis is van deze 
theoretische noties voor de praktijk. In hoeverre kunnen de ideeen die 
ik zoeven heb genoemd behulpzaam zijn bij het ontwerp van 
arbeidssystemen? Klassieke vragen in arbeidsorganisaties, zoals de 
transparantie van doelen en de mate van congruentie tussen de 
doelen van het individu en de organisatie kunnen vanuit dit perspectief 
op een coherente manier geanalyseerd warden. Dit verschaft ons 
tevens suggesties over de structurering van feedback. Dit blijkt onder 
andere uit een tweetal veldstudies die kortgeleden door onze vakgroep 
Technologie en Arbeid zijn verricht. In het ene geval betrof dit een 
onderzoek naar het functioneren van formele systemen van perso
neelsbeoordeling (Janssen et al., 1987), in het andere geval ging het 
om de informele terugkoppeling van informatie over arbeidsprestaties 
in de dagelijkse werksituatie (Van Tuijl et al., 1987). 

Een cruciale vraag in het kader van taak- en organisatie-ontwerp, is op 
welk niveau van regulering organisatiedoelen aan het individu warden 
aangereikt. 
Anders geformuleerd, waar ontmoeten het 'self-control system' van het 
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individu en het 'control system' van de organisatie elkaar? Een direct 
daaraan gekoppelde vraag is wie de feedback over werkprestaties 
ontvangt om eventuele discrepanties tussen doel en prestatie te 
verkleinen. We kunnen hier iri grate lijnen drie verschillende 
uitgangspunten schetsen (Manz, 1986). In de eerste plaa,ts een vorm 
van zelfregulering door het individu op de zeer korte termijn, waarbij 
een extern controlesysteem de discrepantie tussen doel en prestatie 
registreert en vervolgens aanzet tot bijsturing. 
Het tweede uitgangspunt is dat stellen van korte-termijn doelen wordt 
overgelaten aan het individu, binnen de begrenzing van extern 
opgelegde doelen op de langere termijn. Tenslotte, daar bovenop kan 
ook de legitimiteit van de doelen zelf ter discussie staan en daarmee is 
tevens de missie van de organisatie in het geding. 

Dit soort gedachtengangen zijn niet nieuw. Zij verwijzen naar de 
klassieke vraag met betrekking tot de autonomie van individuen en 
groepen binnen de arbeidsorganisatie. Een permanent probleem voor 
organisaties is het vinden van een evenwicht tussen autonomie en 
controle. De keuze van de besturingsmiddelen en de daaraan 
gekoppelde informatiesystemen zijn hierbij essentieel. 

Verschillende auteurs (zie bijv. Hofstede, 1981) merken op dat de 
keuze van de besturingsmiddelen mede afhankelijk dient te zijn van 
het type activiteiten die bestuurd moeten warden. Bij het typeren van 
de activiteiten gaat het om de volgende vier criteria: 1) zijn de doelen 
van de activiteit helder of ambigu?, 2) is de output van de activiteit 
meetbaar of onmeetbaar?, 3) zijn de effecten van management
interventies in het uitvoeren van de activiteit bekend of onbekend?, en 
4) is de activiteit herhalend of niet-herhalend? De antwoorden op deze 
vier vragen leiden tot verschillende besturingssystemen. Aan. de ene 
zijde van dit spectrum kunnen we spreken van 'routine controle', 
namelijk wanneer de doelen helder zijn, de output meetbaar, de 
effecten van managementinterventies bekend zijn en de aciviteiten zich 
herhalen. De andere zijde van het spectrum kunnen we aanduiden als 
'politieke controle', namelijk wanneer de doelen ambigu zijn , bijvoor
beeld door conflicten tussen belangen en waarden , wanneer onzeker
heid bestaat over de vraag of de betreffende activiteit wel een middel 
is dat tot het doel leidt, en wanneer sprake is van een turbulente 
omgeving. Hofstede (1981) wijst erop dat zodra mensen deel uitmaken 
van het proces, routine controle in zijn pure vorm, waarbij 
taakuivoering en bijsturing gescheiden zijn, problematisch is en 
gemakkelijk verloedert tot 'pseudo-controle' waarbij het proces niet 
werkelijk bestuurd wordt. Pseudo-controle kan warden vermeden door 
taakuitvoering en bijsturing niet te scheiden, met andere woorden 
pseudo-controle kan warden voorkomen door zelfsturing. 
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Het traditionele spanningsveld tussen autonomie en controle komt 
verscherpt naar voren in arbeidssystemen waarin geavanceerde 
technische hulpmiddelen warden toegepast. We kunnen overal om ons 
heen constateren dat door de nieuwe technologie het steeds beter 
mogelijk is prestaties van individuen of groepen te registreren. Dit 
geeft ons ongekende mogelijkheden tot het presenteren van feedback 
die nodig is voor zelfsturing, maar tegelijkertijd is de dreiging van een 
permanente controle zeer dichtbij . Door het vastleggen van allerlei 
prestatiegegevens zijn we in staat taakuitvoerders zeer indringend te 
controleren. De zogenaamde 'zwarte doos' in vliegtuigen is een 
klassiek voorbeeld van permanente registratie van werkgedrag. Ook in 
tal van andere geautomatiseerde systemen is het tegenwoordig 
mogelijk werkgedrag minutieus vast te leggen. Afgezien van het nuttig 
gebruik van dergelijke gegevens in geval van calamiteiten, is een vraag 
die we niet uit de weg kunnen gaan wie in normale omstandigheden 
over welke informatie mag beschikken. In extreme gevallen kan zelfs 
de privacy van de taakuitvoerder bedreigd warden. Het zal u duidelijk 
zijn dat de keuzes die op dit punt gemaakt warden van beslissende 
betekenis zijn voor het functioneren van mensen in organisaties. 

Onderwijs en onderzoek. 

Dames en heren, 

Onderwijs en onderzoek in de bedrijfskunde zijn sterk praktijkgeorien
teerd. 
Uiteraard kunnen we niet zonder theoretische noties, maar bij de 
keuze daarvan moeten we ons afvragen in hoeverre deze bruikbaar 
zijn bij het analyseren van praktijkproblemen en of we deze noties 
kunnen integreren met andere benaderingen die de processen in 
organisaties analyseren. In het voorgaande betoog heb ik de nadruk 
gelegd op terugkoppeling van informatie over de werkprestatie als het 
centrale element dat het gedrag van mensen in arbeidssystemen in 
sterke mate be.invloedt. De motivatie van organisatieleden vormt de 
kernvraag bij het ontwerp van personeelsmanagementsystemen. 
lnformatie over werkprestaties vervult een essentiele rol in het 
motivatieproces. 
Onderwijs en onderzoek vanuit dit gezichtspunt bieden mijns inziens 
goede aanknopingspunten met thema's die binnen onze faculteit aan 
de orde zijn. 
Zoals u uit mijn betoog heeft kunnen opmaken, zijn gemakkel ijk 
dwarsverbindingen te leggen met ergonomische vraagstellingen rond 
mens-systeem communicatie enerzijds, en anderzijds met de socio
technische ontwerpbenadering waarin de mogelijkheden voor zelfstu-
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ring van werkgroepen een dominant gezichtspunt vormen. Daarnaast 
zijn er eveneens tal van raakvlakken met onderwijs- en onderzoekthe
ma's die zich bezighouden met de verschillende besturingssystemen in 
organisaties, zoals budgetteringssytemen, management-informatie
systemen en kwaliteitsbeheersingsprogramma's. 

lk geef u een enkel voorbeeld ter illustratie. De bekende organisatie
adviseur Vansina (1984) heeft onlangs opgemerkt dat vele program
ma's voor integrale kwaliteitsbeheersing niet effectief zijn in bureaucra
tisch georganiseerde bedrijven in de Westerse wereld. De structuur en 
de cultuur van dit type organisatie belemmeren de bereidheid van 
organisatieleden afwijkingen van de gewenste kwaliteit te melden. 
Kwaliteitsprogramma's spelen vaak in op de waardenorientatie van het 
individu, en refereren daarbij aan de missie van de organisatie. In 
bureaucratische organisaties is echter weinig of geen ruimte voor het 
individu om zelf een waardenorientatie om te zetten in meer concrete 
beslissingen. Dit niveau is er als het ware uit gelicht en toebedeeld aan 
besturingssystemen die extern aan het individu zijn. Vervolgens wordt 
verwacht dat individuen desondanks op lagere reguleringsniveaus 
gevolg zullen geven aan een nieuwe waardenorientatie. Een essentiele 
schakel in het model van zelfregulatie, het zelf ontwikkelen van betere 
werkstrategieen en de daarbijbehorende feedback ontbreken. De 
ruimte hiervoor lijkt alleen geschapen te kunnen worden bij een 
herdefiniering van de verantwoordelijkheden in de totale organisatie. 

Bij het ontwerpen van arbeidssystemen gaat het om het maken van 
keuzes. 
Daarbij moet de ontwerper rekening houden met een veelheid van 
criteria waaraan het systeem uiteindelijk moet voldoen. Vaak zijn deze 
criteria onderling strijdig en niet gelijktijdig te maximaliseren. De kunst 
is het vinden van een afgewogen evenwicht waarbij aan alle criteria 
recht wordt gedaan. Dit is geen neutrale bezigheid. De onvermijdelijke 
keuzes en afwegingen die inherent zijn aan het ontwerpen hebben 
grote gevolgen voor de motivatie van mensen die in dergelijke 
systemen dag in dag uit, jaar in jaar uit moeten functioneren. De totale 
tijd die mensen doorbrengen in arbeidsorganisaties loopt weliswaar 
terug, maar in onze cultuur is arbeid nog steeds een van de meest 
essentiele bezigheden, waarin mensen hun bestaan vorm kunnen 
geven. Daarmee blijft de kwaliteit van de arbeid van het grootste 
gewicht. Vanuit mijn ambt hoop ik aan inzichten op dit terrein een 
bijdrage te kunnen leveren. 

Dames en Heren, 
Aan het einde van mijn rede gekomen wil ik Hare Majesteit Koningin 
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Beatrix dank betuigen voor haar besluit mij te benoemen aan deze 
Technische Universiteit. 

Voorts wil ik het College van Bestuur dankzeggen voor het besluit mij 
aan te stellen. De leden van de Benoemingscommissie en van de 
Faculteitsraad Bedrijfskunde ben ik zeer erkentelijk voor het in mij 
gestelde vertrouwen door mij voor dit ambt voor te dragen. 

Dames en heren oud-collega 's van de Vrije Universiteit in Amsterdam, 
in het bijzonder van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, 
Ruim zeven jaar heb ik in uw midden een bijdrage mogen leveren aan 
het onderwijs, onderzoek en beheer, de laatste tijd in combinatie met 
mijn werkzaamheden aan deze Technische Universiteit. Deze periode 
is voor mij uiterst leerzaam geweest, met name door de ervaringen die 
ik als decent heb opgedaan. lk heb al deze jaren niet alleen kunnen 
werken in een zeer stimulerend wetenschappelijk klimaat, maar ook 
vele vriendschapsbanden met u gelegd. lk hoop, en verwacht, dat wij 
onze contacten, zij het wellicht wat minder frequent, in de toekomst 
kunnen blijven voortzetten . 

Dames en heren Leden van de Directie en medewerkers van 
Hoogovens /Jmuiden, in het bijzonder van de Afdeling Arbeidsomstan
digheden, 
Na een aantal jaren werken in een universitaire omgeving ben ik zeer 
onlangs weer teruggekeerd naar het bedrijf waar ik indertijd mijn 
loopbaan ben begonnen. Onze nog betrekkelijk jonge afdeling heeft 
de moeilijke maar uitdagende taak zorg te dragen voor het scheppen 
van arbeidscondities die voldoen aan eisen van veiligheid, gezondheid 
en welzijn en daarbij te komen tot een ge"integreerde bijdrage vanuit 
verschillende disciplines. 
Met velen van u heb ik in het verleden op zeer plezierige wijze 
samengewerkt. lk heb dan ook de vaste overtuiging dat wij in een 
gezamenlijke inspanning een substantiele bijdrage kunnen leveren aan 
deze belangrijke opdracht. 
De geografische afstand tussen IJmuiden en Eindhoven is voor 
Nederlandse begrippen misschien groat, maar daar staat tegenover 
dater inhoudelijk zeer vele raakvlakken zijn tussen mijn werkzaam
heden op deze twee locaties. Het is zaak deze gemeenschappelijke 
aandachtspunten te verdiepen, zodat zich een vruchtbare wisselwer
king tussen universiteit en bedrijf kan ontwikkelen. 

Dames en heren hoog/eraren en medewerkers van deze lnstelling en 
in het bijzonder van de Faculteit Bedrijfskunde, 
Ondanks mijn beperkte aanwezigheid heb ik in relatief korte tijd met 
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velen van u kennis kunnen maken. lk hoop in de toekomst de 
samenwerking met u op het terrein van onderwijs en onderzoek te 
intensiveren en uit te breiden. 

Dames en heren hoogleraren en medewerkers van de vakgroep 
Technologie en Arbeid, 
Vanaf het allereerste begin heb ik mij thuis gevoeld in de vakgroep, 
door de open collegiale steer en het streven naar een hoge kwaliteit 
van onderwijs en onderzoek. De discussies over het vakgebied vanuit 
een bedrijfskundig perspectief heb ik als zeer stimulerend ervaren. lk 
spreek de hoop uit dat wij op dezelfde constructieve wijze kunnen 
voortgaan. 

Hooggeleerde Bagchus, beste Paul, 
Een bijzonder woord van waardering wil ik richten tot jou, voor de 
manier waarop je mij wegwijs hebt gemaakt in het reilen en zeilen van 
deze Faculteit. Ondanks de tijdrovende bestuurlijke beslommeringen 
slaag je erin de collega-hoogleraren in de vakgroep, die slechts 
beperkt aanwezig kunnen zijn, volledig te betrekken bij de essentiele 
gebeurtenissen in de vakgroep. 
lk stel de samenwerking met jou zeer op prijs. 

Hooggeleerde Moraa/, beste Jan, 
Onze samenwerking en vriendschap dateren van lang geleden. Onder 
jouw supervisie heb ik de eerste voorzichtige schreden gezet op het 
pad van de toegepaste wetenschap. Bij de keuze die ik in die periode 
heb gemaakt omtrent mijn verdere loopbaan heb jij een stimulerende 
rol gespeeld. lk vind het bijzonder verheugend dat wij nu wederom 
gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien. 

Hooggeleerde Daniels, 
Als grondlegger van de huidige vakgroep Technologie en Arbeid 
bouwen wij in belangrijke mate voort op de ideeen die u indertijd voor 
ogen hebben gestaan. lk beschouw het als een voorrecht verder te 
mogen werken aan vakinhoudelijke thema's die u in het verleden hebt 
ge'introduceerd. 

Zeergeleerde Van Tuij/ en welede/geleerde Janssen, beste Harrie, beste 
Paul, 
Bij de concrete invulling van onderwijs- en onderzoekprogramma's 
aangaande personeelsmanagement komt een aanzienlijk deel van de 
last op jullie schouders terecht. Onze permanente discussie omtrent 
de juiste bedrijfskundige accenten in onderwijs en onderzoek vind ik 
zeer inspirerend en veelbelovend voor de kwaliteit van onze 
werkresultaten in de toekomst. 
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Dames en heren studenten in de Bedrijfskunde, 
Uw opleiding tot ingenieur in de technische bedrijfskunde aan deze 
Faculteit is in belangrijke mate gericht op het ontwerpen van 
systemen. U krijgt daarbij te maken met een groat aantal verschillende 
disciplines die de technische, de economische en de psychologische 
factoren van arbeidssystemen tot onderwerp hebben. 
Uw opleiding is kort en stelt zeer hoge eisen aan het vermogen de 
verschillende gezichtspunten te integreren en in een concreet 
systeemontwerp tot hun recht te laten komen. De menselijke factor in 
arbeidssystemen is niet in alle gevallen gemakkel ijk uit te drukken in 
kwantitatieve modellen, maar is daarom niet minder belangrijk. 
lk hoop u via het onderwijs bewust te maken van de sociale en 
psychologische implicaties die het ontwerpen van systemen onvermij
delijk met zich meebrengt. U zult als aanstaand bedrijfskundig 
ingenieur tot een zelfstandige oordeelsvorming moeten komen. lk zie 
het als mijn taak daaraan een wezenlijke bedrage te leveren. 

Dames en heren toehoorders, 
lk dank u voor uw aandacht. 
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