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Het Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties
Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Literatuurreferenties

Bibliografie, Micro Floppy Disk, en Gebruikershandleiding
Uitgave FBNL 02T, juli 1994

F. M. van Eijnatten, S . J.C. Eggermont, G.T.A. de Goffau, & I. Mankoe

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde
Vakgroep Technologie en Arbeid

Deze publikatie vormt een eerste aanzet tot een Nederlandstalige bibliografie van het
Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties . Het betreft hier de tweede release van
deze bibliografie (uitgave FBNL 02T, Juli 1994). Dit rapport bevat de volgende drie delen:

1 . Een gedrukt exemplaar van Release FBNL 02T, bevattende 1145 Nederlandstalige lite-
ratuurreferenties, alfabetisch opgemaakt in het standaard-format van de American
Psychological Association (APA) ;

2. Een MS-DOS (IBM-PC-compatible) micro floppy disk, met daarop zowel een electro-
nische versie van de eerder genoemde bibliografie, als een 'tailor-made' applikatie-
programma;

3. Een gebruikershandleiding, die het efficiënt gebruik van de eerder genoemde micro
floppy disk daadwerkelijk ondersteunt .

Men kan dit rapport bestellen bij de bibliotheek van de Faculteit Technische Bedrijfs-
kunde, PAV-B, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven . De kosten bedragen F1.40,--, inclusief verzend-
kosten, vooraf te betalen met een Eurocheque, een postgiro-betaalkaart, of een overschrijving op
ABN-bankrekeningnummer 52 .82 .11 .781 ten name van Technische Universiteit Eindhoven, onder
vermelding van "Bibl .Bdk, report EUT/BDK/63, FBNL 02T" .

Correspondentie-adres :
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technische Bedrijfskunde
Vakgroep Technologie en Arbeid
t.a .v. Dr . Frans M. van Eijnatten
Paviljoen U-10, T&A
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel.: 040-472469/472493
Fax: 040-451275
Email: TENA@BDK.TUE.NL

Release FBNL 02T
Bibliografie ; Gebruikershandleiding; Micro Floppy Disk
© Juli 1994 by the authors

Deze (electronische) bibliografie werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
het onderzoeksstimuleringsprogramma TAO, industriekluster
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Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Literatuurreferenties met betrek-
king tot het Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties

Uitgave FBNL 02T, Frans M. van Eijnatten, juli 1994

IBItbll i®s>raffle

Dr. Frans M. van Eijnatten

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde
Vakgroep Technologie en Arbeid

Deze bibliografie vormt een eerste aanzet tot een Nederlandstalige referentielijst van
het Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties . Deze bronnenlijst wordt geproduceerd
in een aantal opeenvolgende releases, waarbij als werkwijze wordt gehanteerd het zorgvuldig
overnemen, controleren en dubbelchecken van referenties zoals die voorkomen in de literatuur .

Alle literatuurreferenties zijn opgemaakt volgens het standaard-format van de American
Psychological Association (APA) .

Een groot aantal collega's heeft enthousiast meegewerkt aan het tot stand komen van
deze tweede release, zowel door het aanbrengen van correcties, als door het toezenden van vele
nieuwe referenties .

Deze referentielijst bevat uitsluitend Nederlandstalige literatuurreferenties . Voor een
volledige bibliografie van 3082 Engelstalige literatuurreferenties met betrekking tot 'The Socio-
Technical Systems Design (STSD) Paradigm', raadplege men Report EUT/BDK, FBEL 05T, Frans
M. van Eijnatten, August 1994.

De auteur nodigt iedere collega van harte uit mee te helpen aan het verder uitbouwen
van deze beide bibliografieën . Wilt U zo vriendelijk zijn eventuele correcties en alle nieuwe
referenties te sturen naar onderstaand adres . Met Uw hulp kunnen deze bronnenlijsten uitgroeien
tot een openbaar kennisbestand met daarin de volledige sociotechnische literatuur .

Correspondentie-adres:
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technische Bedrijfskunde
Vakgroep Technologie en Arbeid
t.a.v. Dr. Frans M. van Eijnatten
Paviljoen U-10, T&A
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel.: 040-472469/472493
Fax: 040-451275
Email: TENA@BDK.TUE.NL

Release FBNL 02T
Bibliografie ; Aantal literatuurreferenties : 1145
© Juli 1994 by the author

Deze (electronische) bibliografie werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
het onderzoeksstimuleringsprogramma TAO, industriekluster



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 1

Aders, E., & Bruin, E . de (1985) . Automatisering en kwaliteit van de arbeid, verge-
lijkend onderzoek naar gevolgen van automatisering voor de kwaliteit van de arbeid
in bibliotheken . Leiden/Delft: Rijksuniversiteit/Technische Hogeschool, doc-
toraalscriptie .

Aken, J.E. van (1993) . De bedrijfskunde als ontwerpwetenschap: de regulatieve en de
reflectieve cyclus . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische
Bedrijfskunde, intern rapport .

Aken, J.E. van, & Germans, J . (1993) . Het gebruik van metaforie bij het veranderen
van structurele organisatie-eigenschappen . Eindhoven: Technische Universiteit
Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Vakgroep Organisatie-
kunde.

Akkermans, M., Doorewaard, H ., & Huijgen, F . (Red.) (1987), Autonomie als
arbeidssociologisch vraagstuk. Zeist: Kerckebosch .

Alders, B.C.M. (1989) . Voortgangsverslag integrale produkt ontwikkeling (IPO) .
Apeldoorn: STB-TNO, intern rapport.

Alders, B.C.M. (1990) . Voortgangsverslag Integrale Product Ontwikkeling (IPO): een
onderzoeksproject in het kader van het onderzoeksprogramma TAO . Apeldoorn :
STB-TNO, intern rapport .

Alders, B .C.M. (1993) . Lean production: is er sprake van een Westeuropees
perspectief? Mens & Onderneming, 47 (1), 39-54 .

Alders, B.C.M., & Christis, J. (1988) . Arbeid en recrutering in de machinebouw
of 'Hoe efficiënt wordt de CNC-technologie in de praktijk toegepast?' .
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4 (4), 72-87.

Alders, B.C .M., & Christis, J. (1988) . Technologie, arbeidsorganisatie en
arbeidsmarkt. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 11 (2), 97-121 .

Alders, B.C.M ., & Christis, J. (1988) . Technologie, organisatie en arbeidsmarkt : een
onderzoek naar functieveranderingen en recrutiseringsstrategieën in de Nederlandse
industrie.

Alders, B.C.M., Christis, J ., & Bilderbeek, R.H. (1988) . Technologische ontwikkeling
en veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur . Den Haag: Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alders, B.C.M., Christis, J ., & Bilderbeek, R.H. (1988) . Technologische ontwikkeling
en werkgelegenheidsstructuur . De wisselwerking tussen programmeerbare automa-
tisering en de kwalificatie en werving van werknemers . Apeldoorn/ Amsterdam:
STB/TNO, NIA .

Alders, B.C .M., Fruytier, B .G.M., & Peters, R. (1991). Sociotechniek en de
drempel van de technologie : de mogelijkheden en onmogelijkheden van



2 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

CAD- en PPS-systemen. In: POST-groep (Red .), Onderweg naar nieuwe
kantoren en fabrieken (pp. 69-85). Deventer: Kluwer .

Alders, B.C.M., Fruytier, B.G .M., & Peters, R. (1991) . Sociotechniek en de
drempel van de technologie . In: POST-groep (Red .), Onderweg naar nieuwe
fabrieken en kantoren (pp. 71-87). Deventer : Kluwer .

Algemene Werkgeversvereniging (AWV)/Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden (NIA) (1990) . Zelfstandig werken in autonome
taakgroepen . Den Haag: COB/SER .

Algera, J.A. (1980) . Kenmerken van werk . Leiden: Rijksuniversiteit . Druk: Krips
Repro, Meppel, proefschrift .

Algera, J.A. (1984). Taakkenmerken . In: P .J.D. Drenth, H. Thierry, P .J. Willems,
& Ch.J. de Wolff (Red .), Handboek arbeids- en organisatiepsychologie (pp. 2.3.1-
2.3.23). Deventer: Kluwer.

Algera, J.A. (1987) . Feedback over werkprestaties . Eindhoven: Technische Univer-
siteit, Faculteit Bedrijfskunde, intree-rede.

Algera, J.A. (Red.) (1991), Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven .
Swets & Zeitlinger.

Alink, J.B., Dee, C. van, & Romme, J.H.J.M. (1977). Taakverruiming bewerkstellig-
en . Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N.V., intern rapport.

Alink, J.B., & Wester, P. (1978) . Organisatieverandering in een gereedschaps-
makerij. In: A. van Assen, J .F. den Hertog, & P.L. Koopman (Red.) (1980),
Organiseren met een menselijke 'maat . Alpen aan den Rijn: Samsom .

Alink, J.B., & Wester, P. (1978) . Organisatieverandering in een gereedschapsmakerij .
Eindhoven: Philips, intern rapport C 78020 .

Allegro, J.T. (1971) . Sociotechnische organisatie-ontwikkeling en veranderend
leiderschap . Mens en Onderneming, 25, 252-259 .

Allegro, J.T. (1973) . Organisatie-ontwikkeling van onder af naar een grotere
betrokkenheid in de werksituatie . Leiden: Stenfert Kroese; COP/SER.

Allegro, J.T. (1973) . Socio-technische organisatie-ontwikkeling. Leiden: Stenfert
Kroese, proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam .

Allegro, J.T. (1974) . Naar een grotere betrokkenheid in de werksituatie :
evaluatie van een veranderingsprojekt . Tijdschrift t voor Agologie, 3 (2), 74-97 .

Allegro, J.T. (1974) . Socio-technische systeemanalyse . In: L.U. de Sitter (Red.),
Technologie en Organisatie (pp. 131-159). Alphen aan de Rijn: Samsom .

Allegro, J.T. (1975) . Organisatie-ontwikkeling van onder af . Bedrijfskunde, 27,
113-123 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 3

Allegro, J.T. (1976) . Humanisering in de werksituatie I . Utrecht: Rijksuniversiteit,

PG.76-04-In, dictaat, februari .
Allegro, J.T. (1979). Humanisering in de werksituatie . In: J. Jaspars, & R. van

der Vlist (Red.), Sociaal-psychologisch onderzoek in Nederland, deel III .

Allegro, J .T. (1982) . Ziekteverzuim en humanisering van de arbeid . In: V.C .

Vrooland (Red.), Werk en gezondheid: over ziekteverzuim en humanisering van de
arbeid . Alphen aan den Rijn: Samsom.

Allegro, J .T. (1985). Humanisering van de arbeid : een plaatsbepaling . In: H.O. et

al . Steensma (Red .), Modern organiseren en menselijk werken . Den Haag :

VUGA .
Allegro, J.T. (1986) . Humanisering en medezeggenschap bij automatisering . In :

R.A . Roe (Red .), Psychologie der arbeidsomstandigheden . Assen/Maastricht:
Van Gorcum .

Allegro, J.T. (1986). Onder de invoering van automatisering: theorie en

praktijk. In: V.C. Vrooland (Red .), Sociale innovatie en automatisering .

Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA .

Allegro, J .T., & Kanters, H.W. (1975). Een experiment betreffende het herstruk-
tureren van taken in een gesimuleerde organisatie-setting . Mens & Onderne-

ming, 29 (4),189-208 .
Allegro, J .T., & Vries, E . de (1978) . Projekt humanisering en medezeggenschap,

Centraal Beheer . Den Haag: COP/SER .
Allegro, J .T., & Vries, E. de (1979) . Projekt humanisering en medezeggenschap bij

Centraal Beheer te Apeldoorn : verslag van een veranderingsproject bij een onder-
neming werkzaam op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen, schadeverze-
keringen, financieringen en computerdiensten . Den Haag: COB/SER.

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1984) . De Schumacher aanpak bij het sociotechnisch
onwerpen van produktiesystemen . Eindhoven: Technische Universiteit, Facul-
teit Bedrijfskunde, intern rapport .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1984) . Flexibiliteit, een weids begrip . Bedrijf en Tech-

niek, 38 (mei), 17-19 .
Amelsvoort, P .J.L.M . van (1984). Inpassen FPA in produktiesystemen . Bedrijf

en Techniek, 38 (juli), 18-20 .
Amelsvoort, P.J.L.M. van (1985). Arbeidsorganisatie en computergestuurde

bewerkingsmachines . Technische Bedrijfsvoering, 19 (6),172-177 .
Amelsvoort, P .J .L.M. van (1985). Tendenzen in produktietechnologie en

organisatie . Bedrijf en Techniek, 39, 27-29 .



4 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1986). Syllabus groepentechnologie . Den Bosch: Ad-
viesgroep Koers, interne publikatie .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1987) . De Schumacher aanpak als hulpmiddel bij het
integraal ontwerpen van productiesystemen . Den Bosch: Adviesgroep Koers,
interne publikatie, 3e herziene versie .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1987) . De Schumacher aanpak bij het integraal ontwer-
pen van stroomsgewijze produktiestrukturen vanuit de lijnsituatie : een bewerking en
aanpassing van de oorspronkelijke Schumacher aanpak . Den Bosch: Adviesgroep
Koers/NKWO, 4e versie, oktober .

Amelsvoort, P .J .L.M. van (1988) . De Schumacher aanpak als hulpmiddel bij het
ontwerpen van de fabricagestructuur . Den Bosch: Adviesgroep Koers, 4e her-
ziene versie, augustus .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1988) . Groepentechnologie als hulpmiddel bij het ontwer-
pen van de fabrikagestructuur . Den Bosch: Adviesgroep Koers, intern rapport.

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1988) . Hele taakgroepen in het produktieproces, een
voorwaarde tot overleven . Personeelsbeleid, 6, 307-311 .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1988) . Herontwerp van de organisatie Frans Swarttouw .
Rotterdam: Frans Swarttouw, intern rapport .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1988) . Het concept van hele taakgroepen in het pro-
duktieproces . Richtingwijzer, 3 (1) .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1988) . Het integreren van bestuurlijk vermogen in de
produktie-organisatie. Den Bosch: Adviesgroep Koers, intern rapport.

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1988). Relatie-analyse : ontwerptechnieken fabrikage-
structuur . Den Bosch: Adviesgroep Koers/NKWO, intern rapport .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1989) . 'Ik ben een genie, daarom heb ik de werkvloer ver-
laten'. De besturingsstructuur van organisaties volgens sociotechnisch concept . Den
Bosch: Adviesgroep Koers, interne notitie .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1989) . Concept hele taakgroepen: een voorwaarde
voor overleven . De Ingenieur, 11 .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1989) . Een model van de moderne besturingsstruc-
tuur volgens de sociotechnische theorie: 'ik ben een genie daarom werk ik
op de werkvloer' . Gedrag en Organisatie, 2 (4/5), 253-267.

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1989) . Gevolgen voor werk en organisatie . In:
A.A.M . Vermeulen (Red .), Handboek Industriële automatisering . Deel III:
Realiseren . Deventer: Kluwer.

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1989) . Het vergroten van bestuurlijk vermogen in
de produktie-organisatie . Bedrijfskunde, 61 (3), 274-282 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 5

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1990) . 'Teamwork' in de fabriek staat niet op een floppy .
Andelst: STOA groep .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1991) . Ontwikkelingen in de sociotechniek . Panta
Rhei, Oss: uitgave ST-GROEP .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992) . De arbeidsorganisatie in beweging. ARBO-
nieuws, december, 14-17.

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992). Het 'Lean Production' concept : Japanse socio-
techniek of neo-taylorisme . Panta Rhei, 2 (1), 6-9 .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992). Het lean production concept I. ARBO-nieuws,
augustus, 12 .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1992). Het lean production concept II . ARBO-nieuws,
augustus, 10.

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992). Het lean production concept in de Neder-
landse industrie. In: G.PA . et al Mom (Red.), Autotechnical trends 1993 (pp .
5.2.1-5.2.12). Apeldoorn: HTS Autotechniek .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992). Het lean production concept : Japanse socio-
techniek of neo-taylorisme? Panta Rhei, 2 (1), juni,6-9 .

Amelsvoort, P.J.L.M. van (1992) . Het vergroten van de bestuurbaarheid van produk-
tie-organisaties . Eindhoven: Technische Universiteit, druk Febo, Enschede,
proefschrift .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992). Ontwerpprincipes van zelfsturende teams . In :

VOA (Red .), Productiviteitsverbetering: grenzeloos en grensverleggend (pp. 65-69) .
Woerden: VOA .

Amelsvoort, P .J.L.1Vf: van (1992) . Organisatie van het werk en werkdruk. In :
Congresbundel (Red .), Bestrijden van te hoge werkdruk (pp. 10) . Deventer :
Kluwer .

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1993). Het "Lean Production" concept in de Nederlandse
industrie. Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Be-
drijfskunde, intern rapport .

Amelsvoort, P .J.L.M . van, & Geffen, L . van (1983) . De mogelijkheden van een
classificatiesysteem . Ulft: DRU BV, intern rapport.

Amelsvoort, P .J .L.M. van, & Troost, P. van (1984) . Haalbaarheidsonderzoek
bewerkingscentrum . Roosendaal: Smutz BV, intern rapport .

Amelsvoort, P .J.L.M. van, & Troost, P. van (1984). Voorstel voor de herinrichting
van de fabricagestructuur . Panheel: Van Aarssen, intern rapport .

Amelsvoort, P .J .L.M . van, & Vossen, H .P. (1984) . Voorstel voor een nieuwe
fabricagestructuur . Roermond: Philips, intern rapport.



6 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Amelsvoort, P.J.L.M. van, & Vogelzangs, H . (1987) . Analyse en herontwerp van
regelkringen . Maarheeze: Philips, intern rapport .

Amelsvoort, P .J.L.M. van, & Vossen, H.P . (1987) . Integrale kwaliteitszorg
tabaksfabriek Van Nelle . Rotterdam: Van Nelle, intern rapport .

Amelsvoort, P.J.L.M. van, & Hoogerwerf, L. (1988) . De hele taakgroep als vitaal
basiselement in de produktie-organisatie . Den Bosch: Adviesgroep Koers, in-
terne publikatie .

Amelsvoort, P.J.L.M. van, Scholtes, G.H., & Knol, G. (1988) . Voorstel voor de
produktie- en besturingsstruktuur van MPRS. Stadskanaal: Philips, intern rap-
port.

Amelsvoort, P.J.L.M. van, & Verschuur, F .O. (1988) . De fabricagestructuur als
voorwaardenscheppend uitgangspunt voor de verbetering van de kwaliteit van de
organisatie, kwaliteit van de arbeid en -arbeidsverhoudingen . Den Bosch: Advies-
groep Koers, interne publikatie .

Amelsvoort, P.J .L.M. van, & Fruytier, B.G .M. (1991). De invoering van het
sociotechnisch concept gaat niet vanzelf . In: POST-groep (Red .), Onderweg
naar nieuwe kantoren en fabrieken . Deventer: Kluwer.

Amelsvoort, P.J.L.M. van, Knol, G., Leye, D., & Weerd, H. de (1991). Integrale
organisatievernieuwing Philips Stadskanaal (IOVS) : een case-studie van het
herontwerp van de produktiegroep plaatstellen . Bedrijfskunde, 2 .

Amelsvoort, P.J.L.M. van, & Scholtes, G .H. (1993) . Zelfsturende teams : ontwerpen,
invoeren en begeleiden. Oss: ST-Groep .

Andriessen, E., & Coetsier, P . (1981) . Bedrijfsdemocratisering. In: P .J.D. Drenth,
H. Thierry, P.J. Willems, & Ch.J. de Wolff (Red .), Handboek Arbeids- en
Organisatiepsychologie . Deventer: Van Loghum Slaterus.

Arbeidsinspectie (1991) . Functie-inhoud analyseren en beoordelen ; de WEBA-
methode . Den Haag: Arbeidsinspectie .

Argelo, S .M. (1982). Valkuilen bij automatieprojekten . Informatie, 24 (3), 133-
141 .

Argelo, S.M., Hertog, J .F. den, Kuilman, J., Mooij, H., Stokkermans, A .F.M., &
Wee, E.H.A.M. van der (1981) . Automatie-project: een oplossing voor een
probleem, en een probleem om op te lossen: een discussienota . Eindhoven: Philips'
Corp . ISA-TMS/SM .

Arnold, A.G ., Horn, L.A. ten, & Roe, R.A. (1986) . Automatisering, kwaliteit van
arbeid en dienstverlening . Delft: Delfse Universitaire Pers .

Arts, W., & Hertog, J.F. den (1974) . Werkstructurering en/of werkoverleg in de
fabrieksadministratie : een peiling van behoeften en mogelijkheden . Eindhoven:



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 7

Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Bedrijfspsychologie/TEO licht, sektie
organisatie, intern rapport project no. 73-03, december .

Asch, A. van (1984). Automatisering, werknemersbelangen en bedrijfsinformatie: 3 .
case-study Nederlandse Middenstandsbank (NMB). Amsterdam: Stafafdeling
Onderzoek FNV, september .

Asch, A. van, & Poutsma, E . (1989) . Sociale en organisatorische aspecten van tech-
nologische vernieuwing in de detailhandel . Zoetemeer/Amsterdam : EIM/SANT.

Assen, A. van (1979) . Organisatie-ontwerp en de speelruimte voor werkoverleg en
werkstrukturering . Nijmegen: Katholieke Universiteit, vakgroep Psychologie
van Arbeid en Organisatie, QWL Research Group, publikatie no 1 .

Assen, A. van (1980) . Organisatie-ontwerp: een analytisch model voor
werkoverleg en werkstrukturering . In: A. van Assen, J .F. den Hertog, & P .L .
Koopman (Red .), Organiseren met een menselijke maat (pp . 90-121). Alphen
aan den Rijn: Samsom.

Assen, A. van (1981) . Het rijke effekt van semi-autonome groepen . Manage-
ment Totaal, juni, 44-46 .

Assen, A. van (1983). Anders automatiseren . Nijmegen: Katholieke Universiteit,
KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie,
paper gepresenteerd in het kader van een pers-excursie, georganiseerd door
de Voorlichtingsdienst van Wetenschapsbeleid op 15 en 16 juni 1983 .

Assen, A. van (1983). Kwaliteit van de arbeid en mechanisatie/automatisering in de
produktie: van sociale kriteria naar ontwerpregels . Nijmegen/Eindhoven:
Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie/N .V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Sociale Zaken,
afdeling Onderzoek, niet gepubliceerd rapport, mei .

Assen, A. van (1988). Vakmanschap in de industriële produktie : een blik in de
toekomst. In: J. Van Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red.), Arbeid in
verandering: de strategische rol van industrieel vakmanschap en management .
Deventer/Heerlen : Kluwer Bedrijfswetenschappen/Open Universiteit .

Assen, A . van (1990) . Obsoletie en loopbaankenmerken van R&D-mede-
werkers: resultaten van een pilot-studie . Tijdschrift voor Psychologie en
Gezondheid, 17 (4), 162-167.

Assen, A. van (1990) . Technologie en personeelsbeleid : de draad van Ariadne in het
technisch labyrint . Nijmegen: Katholieke Universiteit, intreerede.

Assen, A. van, & Hertog, J .F. den (1979) . Werkbeleving en werkstrukturering .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psychologie van Arbeid en
Organisatie, QWL Research Group, publikatie no . 2.



8 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Assen, A. van, & Wester, P. (1979) . Organisatiekenmerken en ruimte voor
organisatieverandering bij een stamperij en grote spuiterij, P .M.F . Eindhoven:
Philips' Gloeilampenfabrieken N.V., afdeling Onderzoek, intern rapport,
project no. 79005 .

Assen, A. van, & Hertog, J.F. den (1980) . Werkbeleving en werkstructurering .
In: C. de Galan, M .R. van Gils, & P .J. van Strien (Red.), Humanisering van de
arbeid (pp . 49-77) . Assen: Van Gorcum .

Assen, A. van, Hertog, J.F. den, & Koopman, P . (Red.) (1980), Organiseren met
een menselijke maat. Alphen aan den Rijn: Samsom .

Assen, A. van, & Hertog, J .F. den (1981). Werkstrukturering: van taakroulatie
tot organisatie-ontwerp. In: P .J.D. Drenth, H. Thierry, P.J. Willems, & Ch .J .
de Wolff (Red .), Handboek arbeids- en organisatiepsychologie (pp. 4.8.1-4.8.34) .
Deventer: Van Loghum Slaterus .

Assen, A. van, & Hannink, G.J. (1982) . Werken en samenwerken op de
kantorencentrales van Amro . Deel 1: onderzoeksrapportage resultaten algemeen .
Nijmegen/Amsterdam: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep,
Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie/AMRO-bank, direktoraat
Sociale Zaken, Sektor Arbeid en Arbeidsverhoudingen, SVK in bijlage II en
III, uitgave 01, november 1981 .

Assen, A. van, Eijnatten, F .M. van, Otten, J.H.M., & Seegers, H .J .J.L. (1983) .
STTA: Vragenlijst voor sociotechniek en taakanalyse: het werken binnen de bank-
organisatie . Vragenlijst en antwoordbladen . Nijmegen: Katholieke Universiteit,
uitgave 01, augustus .

Assen, A. van, & Hannink, G .J. (1983) . Kwaliteit van werk en organisatie .
Nijmegen: Notitie KUN/AMRO .

Assen, A. van, & Hertog, J .F. den (1983). Werkbeleving en werkstrukturering .
In: C. de Galan, M.R. van Gils, & P .J. van Strien (Red .), Humanisering van de
arbeid. Assen: Van Gorcum .

Assen, A. van, & Hertog, J .F. den (1987) . Methodologie van ontwerpgericht
onderzoek: het eerste werkdocument van de TAO-commissie . Eindhoven:
november.

Assen, A. van, & Keijsers, G .J. (1992) . Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid
van "kenniswerkers" . Gedrag en Organisatie, 5 (6), 417-427 .

Bagchus, P.M. (1981) . Werken in groepsverband. Eindhoven: Technische Univer-
siteit, Faculteit Bedrijfskunde, inaugurale rede .

Bagchus, P.M., & Kuipers, H . (1982). Taakgroepen in organisaties . Mens en
Onderneming, 6, 481-497.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 9

Bakker, J. (1992). Bouwen aan kwaliteit: kwaliteit van de arbeid in de bouw .

Personeelsbeleid, 28 (6), 12-18 .
Barkema, A.H., & Dijkstra, S . (1985) . Sociale aspekten van kantoorautomatisering :

een inventarisatie van onderzoek . Den Haag: Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, hoofddirectie Wetenschapsbeleid, januari .

Barten, A.W.H.M. (1986) . Vervanging van draaibanken gebruikmakend van Groepen

Technologie . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde,
afstudeerverslag .

Batenburg, R.S. (1991) . Automatisering in bedrijf een empirisch-theoretisch onder-
zoek naar de effecten van automatisering op de functiestructuur van bedrijven .
Amsterdam: Thesis Publishers .

Beinum, H.J .J. van (1959) . Interimrapport over de proefafdeling Zaanstraat . Den

Haag: Postcheque- en girodienst (Pcgd), afdeling Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek, Intern rapport, februari .

Beinum, H .J .J. van (1961). Algemeen overzicht van de voortgang van de zgn. reorga-
nisatie van de hoofdafdeling Rekening-Courant bij de Pcgd . Den Haag: Post-
cheque- en girodienst, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, intern rapport,

februari .
Beinum, H.J .J . van (1963) . Een organisatie in beweging: een sociaal-psychologisch

veldexperiment bij de postcheque- en girodienst . Leiden: Stenfert Kroese, proef-
schrift Rijksuniversiteit Groningen .

Beinum, H.J .J . van (1963) . Veld-experimentele ervaringen in een bedrijfssitu-
atie. In: M. Mulder (Red.), Mensen, groepen, organisaties . Assen: Van Gorcum .

Beinum, H.J .J. van (1986). Democratisering van de arbeid in Noord-Amerika .
In: V.C. Vrooland (Red .), Arbeid en arbeidsomstandigheden . Een internationale
beleidsoriëntatie . Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstadig-
heden, NIA .

Beinum, H.J.J. van (1989) . Voorwoord Themanummer Sociotechniek . Gedrag
en Organisatie, 2 (4/5),195-197 .

Beinum, H .J .J. van (1990) . Over participatieve democratie . Leiden: Rijksuniversi-

teit, intreerede .
Beinum, H.J .J. van, Gils, M.R. van, & Verhagen, E .J. (1968) . Taakontwerp en

werkorganisatie: een socio-technisch veldexperiment . Den Haag: COP/SER,
september .

Beinum, H.J .J. van, Gils, M.R. van, & Verhagen, E.J. (1970) . Taakontwerp en
werkorganisatie : een socio-technisch veldexperiment . In: P.J .D. Drenth
(Red.), Bedrijfspsychologie (pp. 458-472) . Deventer: Van Loghum Slaterus .



10 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Beinum, H.J .J. van, Gils, M.R. van, & Verhagen, E .J. (1977). Taakontwerp en
werkorganisatie . In: P.J.D. Drenth, P .J. Willems, & Ch .J. de Wolff (Red .),
Bedrijfspsychologie, onderzoek en evaluatie . Deventer: Kluwer/Van Loghum
Slaterus .

Bemelmans, T.M.A. (1973). Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering .
Leiden: Stenfert Kroese .

Bemelmans, T.M.A. (1986) . Bedrijfskundig ontwerpen van informatie-
systemen. In: P.A. Cornelis, & J.M. van Oorschot (Red .), Automatisering met
een menselijk gezicht . Deventer: Kluwer.

Benders, J.G.J.M. (1990) . Geen lopende band in Uddevalla . Gids voor
Personeelsmanagement, 69 (4), 42-43 .

Benders, J.G.J.M. (1990). Over de inzetbaarheid van werknemers . Tijdschrift voor
Politieke Ekonomie,13 (2), 94-106.

Benders, J.G .J.M. (1991). Degenen die overblijven, moeten leuke banen heb-
ben. Een experiment met dokassemblage bij Volvo-Tuve . Personeelsbeleid, 27
(10),589-591 .

Benders, J.G.J.M. (1991) . Het gebruik van industriële robots . Informatie, 33 (11),
798-807 .

Benders, J.G .J.M. (1992). Fabricagetechnologie en arbeidsorganisatie. Een
praktijkvoorbeeld uit de procesindustrie . In: R.F. Frambach, & E .J. Nijssen
(Red.), Technologie en strategisch management (pp. 239-247). Utrecht: LEMMA.

Benders, J.G.J.M. (1992) . Fabricagetechnologie en arbeidsorganisatie . Een
theoretische beschouwing. In: R.F. Frambach, & E.J. Nijssen (Red .),
Technologie en strategisch management (pp. 117-131) . Utrecht: LEMMA.

Benders, J.G.J.M. (1994) . Leaner and meaner . Intermediair, 30 (8), 29 .
Benders, J.G.J.M. (1994) . Mens en robot: een kwestie van symbiose? Informatie,

36 (2),5-12 .
Benders, J .G.J.M., & Aertsen, F. (1992) . Aan de lijn of aan het lijntje: wordt slank

produceren de mode? Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, FEW 581 .
Benders, J.G.J.M., & Aertsen, F . (1993) . Aan de lijn of aan het lijntje: wordt

slank produceren de mode? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 9 (3), 263-272.
Berg, P. van, & Horst, L . v.d . (1993) . Steeds beter . Socio-technische analyse van een

verpleeghuis . Rotterdam: Erasmus Universiteit, Sociale Faculteit.
Berkel, A. van (1987) . Terugkoppeling van prestatie-indicatoren bij produktiecellen .

Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep,
afstudeerwerkstuk, juni .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 11

Berkel, P. van (1968) . Beleidsinvloed op organisatie en arbeidsvoldoening . In:

J . Berting, & L .U. de Sitter (Red .), Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid (pp. 97-
125). Utrecht: Spectrum/Marka .

Berting, J. (1968). Arbeidsvoldoening adieu? In: J. Berting, & L.U. de Sitter

(Red.), Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid . Utrecht/Antwerpen: Marka-boeken.

Berting, J ., & Sitter, L.U. de (1966) . Arbeidssatisfactie . Amsterdam: SISWO.

Berting, J ., & Sitter, L.U. de (Red.) (1968), Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid .

Utrecht: Spectrum/Marka .
Berting, J., & Sitter, L.U. de (1971) . Arbeidssatisfactie: theorie, methodiek, feiten .

Amsterdam/Assen: SISWO/Van Gorcum.
Bessems, B . (1993) . Visie op vitatrons structuur. Sociotechnisch herontwerp van de

produkt-organisatie . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Faculteit Beleids-
wetenschappen, vakgroep Bestuurs- en Bedrijfswetenschappen, afstudeer-
rapport.

Biemans, W.G., & Meer-Kooistra, J . van der (1994). Case research voor bedrijfs-
kundig onderzoek 2. Bedrijfskunde, 66 (2), 95-104 .

Biessen, P .G.A. (k1993) . Oog voor de menselijke factor : achtergrond, constructie en
validering van de basisvragenlijst Amsterdam (BASAM). Amsterdam: Univer-
siteit van Amsterdam, proefschrift .

Bilderbeek, J, Brinkman, S ., & Leeuw, A .C.J. de (Red.) (1992), Poly-bedrijfskundig
zakboekje . Arnhem: PBNA.

Bilderbeek, R.H., Kalff, P .J., & Prakke, F . (1985) . Automatisering van de fabricage:
een verkenning van technische, economische en sociaal-organisatorische aspecten .

Deventer: Kluwer .
Bilderbeek, R .H., Alders, B.C.M., & Buitelaar, W.L. (1992) . Procesgericht produ-

ceren. Vernieuwing in organisatie, functies en kwalificaties . Den Haag: COB-SER,

maart .
Bliek, N., Boer, A .M. den, Halder, N.H. van, Hertog, J .F. den, Krijnen, B.B.,

Ruyter, H.J.M . de, & Vossen, H.P . (1977) . Mechanisatie en sociale kriteria .

Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., bedrijfsrapport werkgroep

Investeringskriteria, mei .
Bloemen, E .S.A. (1988) . Scientific management in Nederland 1900-1930 . Amster-
dam: NEHA.

Bloemhoff, A., & Smulders, P .G.W. (1991). Kwaliteit van de arbeid van

vrouwen en mannen: verschillen en trends in de periode 1977-1986 . Tijd-
schrift voor Arbeidsvraagstukken, 7 (1), 4-17 .



12 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Bloks, G .J. (1988) . Ontwikkeling van een productiestrategie voor de centrale werkplaats
van Philips Drachten . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Tech-
nische Bedrijfskunde, afstudeerverslag .

Boekholdt, M.G. (1981) . Invoeren van groepsverleging . Utrecht: Rijksuniversiteit,
proefschrift .

Boekholdt, M.G., & Allegro, J.T. (1975). Organisatieverandering op de ver-
pleegafdeling . Tijdschrift voor ziekenverpleging, 20, 949-957.

Boekholdt, M.G., & Allegro, J .T. (1989) . Anders werken in een ziekenhuis. In-
voeren van groepsverpleging. In: J.J. Boonstra, M.I. Demenint, & H.O.
Steensma (Red.), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld . Culem-
borg: Lemma.

Boekraad, H.C., Buitelaar, W.L., & Vreeman, R. (1988). Het ontwerpen van
arbeidsprocessen . Te Elfder Lire, 29 (3), Themanummer.

Boekraad,H.C ., Brink, G . van den, & Wel, F.van (1988). Het ontwerpen van
arbeidssystemen . Te Elfder Ure, 41 (themanummer) .

Boer, P.A.M. den, Heijink, J .Z., & Tillaert, H.J.M. van den (1988). Werkoverleg en
arbeidsomstandigheden . Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid .

Bolk, H., Duuren, A.J. van, Manen, M . van, Slagmolen, G ., Tack, P.J., Fruytier,
B.G.M., Have, K. ten, & Peters, R . (1988) . Handboek flexibele automatisering.
Systematische aanpak bij de invoering en aanschaf van flexibele bewerkings-
machines . 's Gravenhage: COB/SER .

Bolwijn, P.T. (1982) . Ervaringen met de STTA in het testonderzoek . Eindhoven:
Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., TEO Nederland, bedrijfsrapport
82/040.

Bolwijn, P.T. (1988) . Continuïteit en vernieuwing van produktiebedrijven . Enschede:
Technische Universiteit Twente, intreerede .

Bolwijn, P .T., Kroese, H.A.F.M., Nieuwenhuizen, H .J., & Rademaker, P. (1984) .
Vragenlijst voor een sociotechnische analyse van produktie-organisaties STAP .
Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N.V., Centrale Sociale Sector,
O&E N.P.B., Corporate T .E.O., voorjaar .

Bolwijn, P.T., & Kumpe, T. (1984). Het succes van produktie-automatisering .
Bedrijfskunde, 56 (2), 180-185 .

Bolwijn, P.T., & Kumpe, T. (1989). Wat komt na flexibiliteit? De industrie in
de jaren negentig . Mens en Onderneming, 43 (2), 91-111 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties -/uli 1994 13

Bolwijn, P.T., & Kumpe, T. (1990) . Fabrieken met een toekomst : de invloed
van nieuwe markteisen en technologieën op produkties . Informatie, 32 (11),

813-884 .
Bolwijn, P .T., & Kumpe, T. (1991) . Marktgericht ondernemen : management van

continuïteit en vernieuwing. Assen: Van Gorcum.

Bomers, G.B.J. (1990) . De lerende organisatie. Harvard Holland Review, 22, 21-31 .

Boogaard, M.W.S. van den (1987) . Van lood naar laser: vaststelling van de kwaliteit
van de arbeid in een geautomatiseerde zetterij . Zaltbommel: Koninklijke Van de

Garde BV, afstudeerscriptie in boekvorm .

Boogaard, M.W .S. van den, & Eijnatten, F.M. van (1986) . Socio-technische taak-

analyse (STTA): het werken met geautomatiseerde zetsystemen . Nijmegen :
Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, augustus .

Boom, H. van den (1992). Keuzeproces carriers in de eindmontage bij Volvo

Car BV. In: R.F. Frambach, & E .J. Nijssen (Red .), Technologie en strategisch

management: de invloed van technologie op bedrijven en hoe ermee om te gaan (pp .

219-237) . Utrecht: Lemma .
Boonstra, J .J. (1985) . Naar vergroting van gebruikersinvloed bij automatisering : een

case bij een telefoondistrict van PTT-telecommunicatie . Leiden: Rijksuniversiteit,

Vakgroep Sociale- en Organisatiepsychologie, december, interne notitie .

Boonstra, J.J . (1987) . Automatisering in perspectief : ontwerp- en ontwikke-
lingsbenadering . In: H.O. Steensma, & V .C. Vrooland (Red .), Automatiseren
gaat niet vanzelf. Amsterdam: CCOZ/NIA .

Boonstra, J .J. (1987) . Omgevingsveranderingen en organisatievernieuwing :

een vergelijking van cases. In: J.J. Boonstra, M.I. Demenint, & H.O.

Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld . Begeleiden

van veranderingsprocessen in organisaties (pp. 259-289). Utrecht: Lemma, le

druk.
Boonstra, J .J. (1988). Integrale bedrijfsinnovatie en automatiseringsprojecten .

Gids voor personeelsmanagement, 67 (5), 26-33 .
Boonstra, J.J. (1988) . Nieuwe technologie, organisatieverandering en kwaliteit

van de arbeid. In: GBIO (Red.), De OR en de invoering van nieuwe technologie .
Den Haag: GBIO .

Boonstra, J .J. (1988). Personeelsfunctionarissen en integrale bedrijfsinnovatie .

Gids voor personeelsmanagement, 67 (4), 33-35 .

Boonstra, J.J . (1988) . Uitgangspunten integrale organisatie-ontwikkeling . Leiden :
Rijksuniversiteit, Vakgroep Sociale & Organisatiepsychologie .



14 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Boonstra, J.J. (1989) . Sociotechnisch ontwerp- en besturingsproces : een case bij
een verzekeringsmaatschappij . Gedrag en Organisatie.

Boonstra, J .J. (1990) . Integrale organisatie-verandering . Leiden: Post Academisch
Onderwijs Personeel & Organisatie .

Boonstra, J .J. (1990) . Integrale vernieuwing van kantoren . Amsterdam: Nederlands
Instituut voor Arbeidsomstandigheden .

Boonstra, J.J. (1990). Sociotechnische organisatieverandering: uitdaging of
bedreiging voor vakorganisaties . In: G. ter Steeg (Red .), Vakbeweging en
sociotechniek (pp. 123-147). Woerden: Dienstenbond FNV .

Boonstra, J .J. (1991) . Integrale organisatie-ontwikkeling: vormgeven aan funda-
mentele veranderingsprocessen . Culemborg: Lemma.

Boonstra, J.J. (1991) . Organisatorische en technologische vernieuwing in de
detailhandel . In: N. van den Heuvel (Red .), Informatietechnologie en
arbeidsorganisatie in de dienstensector (pp. 11-34). Amsterdam: SISWO.

Boonstra, J.J. (1992). Bureaucratische organisaties en technologische vernieuw-
ing. In: D. Tailleur (Red .), Kantooranalyse en automatisering. Den Haag: PHTO.

Boonstra, J .J. (1992) . Integrale organisatie-ontwikkeling, vormgeven aan fundamen-
tele veranderingsprocessen in organisaties . Utrecht: Lemma Uitgeverij, gewij-
zigde druk.

Boonstra, J .J. (1992). Organisatie-vernieuwing . Actuele Arbo-thema's, 15 (2), 2-28 .
Boonstra, J.J. (1992) . Weg met de bureaucratie, leve het team . Psychologie, 11

(10),46-49 .
Boonstra, J .J. (1993). Flexibilisering van arbeid en organisatie . Actuele Arbo-

thema's, 16 (4), 2-28 .
Boonstra, J.J., & Hartog, H.H.W. den (1987). Informatisering bij PTT-telecom :

doelmatigheid, kwaliteit van de arbeid en gebruikersinvloed . In: J .J .
Boonstra, M .I. Demenint, & H .O. Steensma (Red .), Organiseren en veranderen
in een dynamische wereld. Begeleiden van veranderinsprocessen in organisaties (pp .
199-258). Utrecht: Lemma, le druk.

Boonstra, J .J., & Vlist, R. van der (1987) . Integrale ontwikkeling en vernieuwing van
het ontwerpkantoor. Leiden: Rijksuniversiteit, Vakgroep Sociale- en Organi-
satiepsychologie, lezing op CIAD-dag, 24 september .

Boonstra, J .J., & Vogelaar, A.L.W. (1989) . Integrale organisatieontwikkeling bij
een verzekeringsmaatschappij . In: J .J. Boonstra, M .I. Demenint, & H .O .
Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld.
Culemborg: Lemma .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 15

Boonstra, J.J., & Allegro, J .T. (1991) . Integraal ontwerp van een klantgerichte

verzekeringsmaatschappij . In : Cursusboek organisatie-ontwerp, deel 2b : Cases

(pp. 11-56) . Heerlen: Open Universiteit .

Boonstra, J .J., & Allegro, J .T. (1991) . Uitgangspunten voor integraal organisatie-

ontwerp . In : Cursusboek organisatie-ontwerp, deel 3 : Reader (pp . 57-74) . Heerlen:

Open Universiteit .
Boonstra, J .J., Demenint, M .I., & Steensma, H.O. (Red.) (1991), Organiseren en

veranderen in een dynamische wereld . Culemborg: Lemma .

Boonstra, J .J., Veeken, L.G.M., & Vogelesang, W.J .P. (1992) . Automatisering in de

detailhandel : een zaak van mensen . Deel 1: Bouwstenen voor de bedrijfsvoering . Den

Haag: COB/SER .
Boonstra, J .J., Veeken, L.G.M., & Vogelesang, W.J.P. (1992) . Automatisering in de

detailhandel: een zaak van mensen . Deel 2 : praktijkervaringen . Den Haag: COB/

SER.
Boonstra, J .J ., & Haitsma, S . (1993) . Organisatievernieuwing en veranderende

beroepskwalificaties . In: A. van Asch, & J .J. Boonstra (Red .), Personeelsvoor-

ziening in een turbulente arbeidsmarkt (pp . 39-70). Utrecht: Lemma.

Boonstra, J .J., & Vink, M .J. (1993) . Strategieën voor personeelsvoorziening . In:

A. van Asch, & J .J. Boonstra (Red .), Personeelsvoorziening in een turbulente

arbeidsmarkt (pp. 227-244). Utrecht: Lemma Uitgeverij .

Boonstra, J.J., Hartog, H.H.W. den, & Steensma, H.O. (1994). Sociale en tech-

nologische vernieuwing bij PTT-telecom. In: J .J. Boonstra, M.I. Demenint,

& H.O. Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld .

Begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties . Utrecht: Lemma, 2e druk .

Boonstra, J .J., & Vink, M.J. (1994) . Taakgroepen voor de verwerking van het

betalingsverkeer. In: J .J. Boonstra, M .I. Demenint, & H .O. Steensma (Red .),

Organiseren en veranderen in een dynamische wereld. Begeleiden van veranderings-

processen in organisaties . Utrecht: Lemma, 2e druk .

Borghouts, H.CJ.L., Cammaert, P.A.G., & Sikkes, J.H. (1982) . Medezeggenschap bij

de overheid. Deventer: Kluwer .
Borrie, H .F. (1983) . Kwaliteit van de arbeid in de afdeling aandrijfassen . Nijmegen/

Eindhoven: Katholieke Universiteit/DAF Trucks, interne bedrijfsrappor-
tage, november .

Borrie, H.F. (1983) . Kwaliteit van de arbeid in de afdeling aandrijfassen - een socio-
technische systeemanalyse (STSA). Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vak-
groep Psychologie van Arbeid en Organisatie, concept skriptie .



16 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Borrie, H.F. (1983) . Kwaliteit van de arbeid in de afdeling aandrijfassen : een evaluatie.
Nijmegen/Eindhoven: Katholieke Universiteit, KWO Onderzoeks- en
Adviesgroep, DAF-Trucks, onderzoeksverslag, november.

Borrie, H.F. (1984) . Kwaliteit van de arbeid in een industrieel bedrijf: een toepassing
van de ST-methode in een aandrijfassen-afdeling . Nijmegen: Katholieke Univer-
siteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Orga-
nisatie, afstudeer-scriptie, november .

Borrie, H.F., Buyse, J .J., & Eijnatten, F.M. van (1984) . STTA: vragenlijst voor
Sociotechniek en Taakanalyse; Vragenformulier (a) en Antwoordformulier (b),
versie DAF Trucks 01 . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks-
en Adviesgroep, februari .

Borsboom, T.A., Grift, C . van der, & Vlist, R. van der (1990). Transformatie
van organisaties : anders veranderen. Gedrag en Organisatie, 3 (4), 217-236.

Bos, T., & Vaas, F . (Red.) (1986), Flexibilisering en segmentering. Vakbeweging en
flexibele arbeid . Utrecht: jan van Arkel .

Bossink, B .A.G., Gieskes, J.F.B., & Fisscher, O.A.M. (1993) . Kwaliteitsmanagement
in beeld. Deventer: Kluwer.

Bouwman, T. (1989). Ontwerpbeïnvloeding door werknemers . De Coveco-case .
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 5 (4), 36-48 .

Bouwman, T., Halem, A. van, & Klaveren, M. van (1989) . Kwaliteit van de arbeid
bij ECT. Over de huidige kwaliteit van de arbeid en sociale ontwerpeisen voor de
nieuwe ECT/Sealand Delta-terminal . Amsterdam: Stichting Technologie &
Zeggenschap, verslag van een onderzoek voor de OR van ECT .

Bouwmans, M., Hendriks, F., & Huijsmans, K . (1981). Automatisering 'ver-
vangt' werkstrukturering bij Philips . Tendens naar meer dwang in arbeids-
proces . Management Totaal, juni, 32-37 .

Bruggemann, J.D. (1989) . Humanisering van de arbeid: bijdrage tot de ontwikkeling
van een humaniseringsprofiel . Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,
proefschrift. Druk: DGA, Den Haag.

Brenninkmeijer, G . (1964) . Werken in geautomatiseerde fabrieken . Amsterdam :
Swets en Zeitlinger .

Broekhoeven, R., Hertog, J .F. den, & Kerkhoff, W.H.C. (1973) . Experiment
werkstrukturering televisiefabriek Eindhoven, deel 1 en 2 . Eindhoven: N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken, intern rapport .

Broers, C .J.M. (1992) . Diffusie van sociotechniek in Nederland : "a catch 22" .
Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit Economische Wetenschap-
pen, afstudeerscriptie .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 17

Brouns, M . (1993) . De homo economicus als winkeldochter. Theorieën over arbeid,
macht en sekse. Amsterdam: SUA, proefschrift .

Brouns, M., & Schokker, A . (1990) . Arbeidsvraagstukken en sekse . Den Haag:
STEO.

Brouwers, A.A .F., Ekkers, C.L., & Pasmooij, C .K. (1981) . Automatisering,
gevolgen voor werk en gezondheid . Management Totaal, juni, 38-42 .

Brouwers, A.A.F., Buitelaar, W .L., & Verkerk, J . (1987) . Kortcyclische arbeid .
Verslag van zes cases in industrie en dienstverlening . Lieden: NIPG, Bureau
Humanisering van Arbeid TNO, rapport nr . HA 330A, september .

Brouwers, A.A.F., Buitelaar, W.L., & Verkerk, J . (1987) . Monotone arbeid nu en
straks: kortcyclisch werk in industrie en dienstverlening. Herkenning, beïnvloeding en
ontwikkelingen . Leiden: NIPG, Humar, Bureau Humanisering van Arbeid
TNO, rapport nr HA 330, juni .

Brouwers, A.A.F., Vaas, S., & Pot, F.D. (1987) . Sociaal inventief automatiseren :
integratie van arbeid en techniek in de ontwerpfase . Amsterdam: FNV,
Steunpunt Technologie .

Brouwers, A .A.F., Buitelaar, W.L., & Verkerk, J. (1988) . Monotone arbeid nu en
straks. Kortcyclisch werk in de industrie en dienstverlening . Herkenning, beïnvloeding
en ontwikkelingen . Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, januari .

Bruijn, J . de (1986) . Kwaliteit van vrouwenarbeid . Tijdschrift voor Politieke
Ekonomie, 10 (1), 85-100 .

Bruijn, J. de (1989) . Haar werk: vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en
emancipatorisch perspectief. Amsterdam: SUA, proefschrift.

Bruinen, T.H.P. (1985) . Computergesteunde humanisering (CAH) : automatisering
van de bestuurlijke informatievoorziening in produktie-organisaties en verbetering
van de kwaliteit van (overblijvend) werk en organisatie . Nijmegen: Katholieke
Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, afstudeerskriptie bij
Philips, augustus .

Brunschot, A. van (1992) . Gegevens of informatie . Eindhoven: Technische Uni-
versiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde, stageverslag
Holec .

Brunschot, A. van (1992) . Markt-eisen en produktiestructuur. Eindhoven: Tech-
nische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde, litera-
tuuronderzoek .



18 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Brunschot, A. van (1993) . Van groepslid via groepsvorming naar groepswerk .
Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
afstudeerverslag IHC Smit, Kinderdijk .

Buitelaar, W .L. (1990) . Vakbeweging en technologie: ontwikkelingen en
strategieën . In: L.A. ten Horn, & F .R.H. Zijlstra (Red .), Informatietechnologie
in de maatschappij (pp. 215-236). Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese .

Buitelaar, W.L. (1991) . Over de moderniteit van de voor-oorlogse Nederlandse
arbeidssociologie . Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 14 (2), 56-64 .

Buitelaar, W.L. (1993) . Bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen : bericht aan Th.
Limperij en E . Hijmans uit 1993 . Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,
intreerede .

Buitelaar, W.L., & Vreeman, R . (1985) . Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid:
voorbeelden van werknemersonderzoek in de Nederlandse industrie . Nijmegen:
SUN, proefschrift .

Buitelaar, W.L., & Vreeman, R. (1987). 'Oud' en 'nieuw' in het arbeidsbestel .
Over techniek en technologie . In: P. Fortuyn, & S. Stuurman (Red .), Socia-
listen in no nonsense tijd . Nijmegen: SUN.

Buitelaar, W.L., Dankbaar, B., & Klaveren, M. van (1990) . Integrale organisatie-
vernieuwing en arbeidsverhoudingen . Een position paper . Maastricht: MERIT,
maart .

Buitelaar, W.L., & Vreeman, R . (1990). Democratisering : van zelfbestuur naar
regelcapaciteit. In: H.J.L. Voets (Red.), Techniek en arbeid in perspectief. Alphen
aan den Rijn/Deurne .

Buitelaar, W.L., & Bilderbeek, R.H. (1991) . Bankinformatisering en organisatie-
verandering. Over technologie, bedrijfsorganisatie en arbeidsverhouding-
en. In: N. van den Heuvel (Red .), Informatietechnologie en arbeidsorganisatie in
de dienstensector . Amsterdam: SISWO, oktober.

Buitendam, A., Dumas, D.A.G., & Glebbeek, A.C . (Red.) (1990), Het Zweedse
model: geschikt voor import? Assen/Maastricht: Van Gorcum .

Burg, B. van der (1984). Kwaliteit van de arbeid : twee nieuwe meetinstru-
menten. Personeelswerk PW, 8, 31-33 .

Burger, Y.D. (1992) . Tussen realiteit en retoriek: decentralisatie en autonomisering in
de praktijk. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, druk Eburon Delft,
proefschrift.

Buyse, J .J. (1983) . Systeembeschrijving van de sub-afdeling aandrijfassen bij de DAF-
fabriek te Eindhoven . Nijmegen/Eindhoven: Katholieke Universiteit/DAF
Trucks, niet gepubliceerde bedrijfsrapportage, augustus .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 19

Buyse, J.J. (1984) . Systeemontwerp en systeemfunktioneren : verslag van een voor-
onderzoek . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie, intern rapport 84 AO 04, september .

Buyse, J .J. (1987) . De bijdrage van de Katholieke Universiteit Nijmegen aan het cel-
vormingsproces in de Truck Fabriek van DAF te Eindhoven : een beknopte inhoude-
lijke verslaglegging en evaluatie . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
onderzoeks- en Adviesgroep, april, rapport aan DAF .

Buyse, J .J. (1987) . Kwaliteit van werk en organisatie op de produktievloer: een integrale
studie op mikro-nivo . Nijmegen: Katholieke Universiteit . Druk: Dorag,
Beuningen, proefschrift .

Buyse, J .J., & Eijnatten, F .M. van (1986) . BFA: hoe de sociale funktie daadwerkelijk
kan bijdragen aan automatisering . Nijmegen: KWO-Onderzoeks- en Advies-
groep, preprint artikel "De Gids", juli .

Buyse, J .J., & Eijnatten, F .M. van (1986) . BFA: hoe de sociale funktie daadwer-
kelijk kan bijdragen aan automatisering . Gids voor Personeelsbeleid, Arbeids-

vraagstukken en Sociale Verzekering, december, 7-10 .

Buyse, J .J., & Eijnatten, F .M. van (1986) . Celvorming in de truckfabriek van DAF te
Eindhoven . Nijmegen: KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, presentatie van
het KU-deelprojekt aan het sociaal beleidsteam van DAF-Trucks, augustus .

Buyse, J.J., & Keijsers, G .J. (1986). De sociale funktionaris en automatisering . In :

A.M. Koopman-Iwema (Red .), Automatiseren is reorganiseren : richtlijnen voor

personeelsmanagement (pp . 129-134). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschap-
pelijke Uitgaven .

Buyse, J.J., Fruytier, B.G.M., & Amelsvoort, P .J.L.M. van (1990). De menselijke
organisatie . Intermediair, 15, 29-33 .

Buyse, J.J., & Verlaar, A .J .J.M. (1990). Integrale organisatievernieuwing bij DAF

succesvol . Gids voor Personeelsmanagement, 69 (9), 16-19 .
Candel, F., & Sluijs, E . van (1988) . Kwaliteit van werk en organisatie : twee zijden van

één medaille? Nijmegen: Katholieke Universiteit, vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie, afstudeerskriptie, februari .

Canwood, R.C., & Linders, D .C .M. (1988) . Kaderfunkties in ontwikkeling? Kwaliteit
van werk en organisatie in een beeldbuizen pilot fabriek; aanbevelingen voor de

beheersstruktuur . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psychologie
van Arbeid en Organisatie, afstudeerscriptie, juni .

Christis, J. (1983). Het Braverman debat . Te Elfder Ure 33, 27 (1),15-58.
Christis, J. (1984) . Automatisering, werknemersbelangen en bedrijfsinformatie : 5. Case

study UKF Pernis . Amsterdam: Stafafdeling Onderzoek FNV, september .



20 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Christis, J . (1988) . ASA-instrument: welzijnsgedeelte . Amsterdam: Nederlands
Instituut voor Arbeidsomstandigheden, definitieve versie, juli .

Christis, J. (1988). Psychische arbeidsbelasting. Gedrag en Organisatie, 1 (4), 55-72 .
Christis, J . (1988) . Taylorisme en nieuwe produktieconcepties . Te Elfder Ure, 29

(3) .
Christis, J . (1989) . Arbeidsprocesdiscussie en sociotechniek . Tijdschrift voor

Arbeidsvraagstukken, 5 (2),43-59 .
Christis, J . (1990). De ASA : theoretische en methodologische achtergronden . Amster-
dam: NIA.

Christis, J . (1991) . Sociotechniek en de Arbo-wet : geestelijke gezondheid op de
werkplek. In: Post-groep (Red .), Onderweg naar nieuwe kantoren en fabrieken
(pp. 107-117). Deventer: Kluwer.

Christis, J. (1992) . Taakbelasting en taakverdeling: een methode voor aanpak van werk-
druk in het onderwijs . Amsterdam: NIA .

Christis, J., Dols, H ., Doorewaard, H., Fruytier, B.G.M., & Martens, W.P.M.
(1980) . Techniek, organisatie, arbeidsmarkt: samenvattend rapport . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, vakgroep Sociologie van Arbeid en Bedrijf, publi-
katie no. 6, maart .

Christis, J., & Fortuin, R . (1989) . ASA-handleiding. Amsterdam: NIA .
Christis, J., & Terra, N .G.M. (1989) . Integrale produktievernieuwing: kansen en

belemmeringen. Amsterdam: NIA .
Christis, J., & Korver, T. (1991) . Sociotechniek en werkgelegenheidsverhouding .

Paper gepresenteerd op de WESWA onderzoeksdag, 14 november .
CNV (1991) . Werk met kwaliteit. CNV-beleidsnota inzake kwaliteit van de arbeid.

Utrecht: Christelijk Nationaal Vakverbond .
CNV (1992) . Werk maken van kwaliteit . Programma Grip op kwaliteit. Utrecht:

Christelijk Nationaal Verbond .
COB/SER (1980) . Onderzoek herstructurering van taken en het ontwerpen van nieuwe

taken . Den Haag: COB/SER, wetenschappelijk eindrapport .
COB/SER (1984) . Flexibele automatisering: kansen op beter werk. Den Haag: COB/
SER.

COB/SER (1988) . CNC-machinebedieners, produktie-organisatie en flexibele automa-
tisering: een onderzoek naar de invoering van CNC-machines in bedrijven . Den
Haag: COB/SER .

COB/SER (1990). Zelfstandig samenwerken in autonome taakgroepen :
praktijkervaringen in industrie en dienstverlening . Den Haag: COB/SER.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 21

Cobbenhagen, J.W.C .M. (1990). Innoveren: strategieën en modellen . In: J.F .
den Hertog, & F .M. van Eijnatten (Red.), Management van technologische
vernieuwing (pp. 8-40). Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Cobbenhagen, J.W.C.M., & Philips, G . (1990) . Case study "Versnellend ver-
nieuwen": AVEBE's voedingsvezelproject . Maastricht: MERIT, TAO-project
"Management van Innovatie in de Procesindustrie", september .

Cobbenhagen, J.W.C .M., & Reeken, T. van (1990) . Informatiseren en innoveren :
twee handen op een buik? Maastricht: MERIT.

Cobbenhagen, J .W.C .M., Hertog, J .F. den, & Philips, G . (1991) . Versnellend ver-
nieuwen. Lessen uit de procesindustrie. Maastricht: MERIT.

Cobbenhagen, J.W.C.M., Hertog, J .F. den, & Pennings, J .M.H. (1994). Koplopers
in bedrijfsvernieuwing. In: J.F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red .),
Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma (pp . 93-102) .
Maastricht: MERIT .

Cobbenhagen, J.W.C .M., Hertog, J .F. den, & Pennings, J .M.H. (1994) . Succesvol
veranderen: kerncompetenties en bedrijfsvernieuwing . Deventer: Kluwer.

Colsen, C . (1993) . Operationele groepen binnen de Sociotechniek . Groningen: Rijks-
universiteit, Faculteit Bedrijfskunde, afstudeerrapport, augustus .

Coolen, R., Ginneken, A. van, Hoven, L . van den, & Wittenboer, W . van den
(1988) . Gevolgen van administratieve automatisering op de kwaliteit van de arbeid op
een verpleegafdeling . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfs-
kunde, eindverslag, december .

COR-kommissie WS (1973) . Wat doet Philips in Nederland aan werkstrukturering?
WS gezien van onderaf. Eindhoven : Centrale Ondernemingsraad N .V .
Philips' Gloeilampenfabrieken, bedrijfsrapport .

Cornelis, P.A., & Achterberg, J . (1985) . Teamgericht automatiseren . Informatie,
27 (9), 796-802 .

Cozijnsen, A .J ., & Vrakking, W.J. (Red .) (1987), Inleiding in de organisatie-veran-
derkunde . Alphen aan den Rijn : Samsom .

Creemers, M.R. (1982) . Elektronische tekstverwerking en kwaliteit van de arbeid in het
bankbedrijf. Nijmegen/Eindhoven : Katholieke Universiteit/Rabo-bank,
SAM in bijlage III en IV, uitgave 01, afstudeer-skriptie, maart .

Dam, B . van, Wentink, T., & Zanders, H .L .G. (1982) . Management en
automatisering: kansen en bedreigingen : een opinie-onderzoek bij managers over de
gevolgen van automatisering . Tilburg: Vifka-publicaties, juni .

Dam, C . van (1994) . Business process reengineering . Bedrijfskunde, 66 (1), 100-
103 .



22 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Dam, N.H.M., & Marcus, J . (1991) . Een praktijkgerichte benadering van organisatie
en management . Leiden: Stenfert Kroese .

Dankbaar, B., & Diepen, S .J.B. van (1990) . Vernieuwing en herstructurering bij
Volvo Car BV. Maastricht: MERIT, rapport 90-003 .

Dankbaar, B., Buitelaar, W .L ., & Klaveren, M. van (1991) . Technologie en
arbeidsverhoudingen . Een position paper . Maastricht: MERIT.

Deetman, G. (1983) . Taakstructuur en de noodzaak van werkoverleg . Mens &
Onderneming, 37 (4), 252-270 .

Deetman, G. (1984) . Werk en organisatie in de Philips glasfabriek . Eindhoven: Tech-
nische Hogeschool, intern rapport ARW-02-THE .

Deetman, G. (1994) . Het ontwerp van taakgroepen . Eindhoven: Technische Uni-
versiteit, proefschrift .

Dekker, G., & Galama, W.C.J. (1992) . Ontwikkeling van kwaliteit van de arbeid bin-

nen ECT. Een proces van vallen maar óók weer opstaan . Rotterdam: ECT, bedrijfs-

rapport.
Dekkers, J.M.M. (1977) . Produktiesysteem en taakstruktuur. Een verkennend voor-

onderzoek, uitgevoerd in negen Philips-bedrijven naar de konsekwenties van bepaalde
manieren van produceren voor vorm en inhoud van direkte produktietaken . Nijme-
gen/Eindhoven: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psychologie van Arbeid
en Organisatie/Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., intern rapport, sep-
tember .

Dekkers, J.M.M., & Slagmolen, G . (1984) . Flexibele automatisering: kansen op beter
werk . Den Haag: COB/SER.

Delhoofen, P.J.W.M. (1993). Een methode om de effectiviteit van het ontwerp-
proces te visualiseren . De Ingenieur, 105 (10), 41-44 .

Delhoofen, P.J.W.M. (1994) . Handboek voor innovatie, communicatie en analyse bij
het ontwerpen van produkten . Houten: Educatieve Partners Nederland, Fonds
Stam Techniek .

Demenint, M.I., Vlist, R. van der, & Allegro, J.T. (1989) . Organiseren en ver-
anderen in een dynamische wereld. In: J .J. Boonstra, M .I. Demenint, & H.O.
Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld (pp. 15-
33). Culemborg: Lemma .

Demenint, M .I., & Boonstra, J .J. (1993). Modulair organiseren en het politieke

systeem. In: M.I. Demenint, & H . Treur (Red .), Effectieve organisaties in de
publieke en private sector: decentralisatie en autonomisering (pp. 57-74) . Utrecht :
Lemma.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 23

Depla, M. (1987) . Arbeid en nieuwe technologie in de vleesindustrie . Amsterdam:

SISWO .
Desmares, J.G.W. (1987) . Groepsvormingsprocessen bij de formering van P-cellen ; een

studie in de truck-eindassemblage . Nijmegen: Katholieke Universiteit, vak-
groep Psychologie van Arbeid en Organisatie, afstudeerskriptie KWO-
Research-groep, februari .

Desmares, J.G .W., & Eijnatten, F .M. van (1986) . Kwaliteitsbeheer en intercelcoór-
dinatie: een voorstel voor informatieuitwisseling tussen cellen in de truck-eindassem-
blage . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-groep, notitie .

DGA (1987) . De inhoud van het Welszijnsbegrip in artikel 3 van de Arbowet . Den
Haag: DGA.

Dhondt, S., & Houtman, I .L.D. (1992) . Onderzoeksvragenlijst arbeidsinhoud (NOVA
-WEBA). Leiden: NIPG-TNO, publ. no 92-088 .

Dhondt, S., & Peeters, M .H.H. (1993) . Trendstudie kwalificaties en beroepen
confectie-industrie. Rapport eerste fase. Leiden: NIPG-TNO, publ. nr. 93.071 .

Dieben, H.A.S., Hoogendoorn, J ., & Spitsbaard, A.W. (1994) . Populariteit van
arbeidssatisfactie-onderzoek neemt toe . Gids voor Personeelsmanagement, 3, 37-
40.

Diepen, S.J.B. van (1989) . Technologie, arbeid en organisatie bij DAF-trucks .
Maastricht: MERIT, rapport 89-029 .

Diepen, S .J.B. van, & Dinther, P .E.M. van (1994) . Het sturen van competentie
in een professionele omgeving. In: J.F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red.),

Competente vernieuwers: een proeve van het TAO-programma (pp. 111-115) .
Maastricht: MERIT.

Dijck, J .J .J. van (1968). Arbeidsmotieven en waardenoriëntaties in de arbeid. In:
J. Berting, & L.U. de Sitter (Red .), Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid . Utrecht/
Antwerpen: Marka-boeken .

Dijck, J .J .J. van (1972) . Organisatie in verandering. Rotterdam: Universitaire Pers.
Dijck, J .J .J. van (1974) . Organisaties in verandering . Sociologische modellen van veran-

deringsprocessen in organisaties . Rotterdam: Universitaire Pers, proefschrift .
Dijck, J .J .J. van (1980). Enige diskussieresultaten . In: J .J .J. van Dijck, J .A.P. van

Hoof, A.L. Mok, & W.F. de Nijs (Red .), Kwaliteit van de arbeid: een sociologische
verkenning . Leiden: Stenfert Kroese .

Dijck, J.J .J. van (1980) . Maatschappelijke ontwikkelingen in de 80-er jaren :
enkele indicaties voor organisatie en beleidsadvisering . Mens & Onderne-
ming, 3, 169-178 .



24 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Dijck, J .J .J. van (1981) . De sociotechnische systeembenadering van organisaties .
In: P .J.D. Drenth, H. Thierry, P .J. Willems, & Ch .J. de Wolff (Red .), Handboek
Arbeids- en Organisatiepsychologie (pp. 4.5.1-4.5.31). Deventer: Van Loghum
Slaterus .

Dijck, J.J .J . van (1982). Informatisering in organisaties: spanningsvelden van
beheersing en autonomie . In: T. Huppes, & J . Berting (Red .), Op weg naar de
informatiemaatschappij (pp. 45-66). Leiden: SK .

Dijck, J .J .J. van (1987). Autonomie en arbeid : een fundamentele polariteit. In :
M. Akkermans, H. Doorewaard, & F. Huijgen (Red .), Autonomie als arbeid-
ssociologisch vraagstuk (pp . 19-27) . Zeist: Kerckebosch .

Dijck, J .J .J. van (1987) . Vernieuwing van personeelsmanagement . Bedrijfskunde,
59 (2),103-112.

Dijck, J .J .J. van, Does de Willebois, J .L.J.M. van der, & Daniëls, M .J.M. (Red .)
(1970), Organiseren rondom mensen (technologie, economie, autonomie) . Leiden:

Stenfert Kroese .
Dijck, J .J .J. van, Hoof, J.A .P. van, Mok, A.L., & Nijs, W.F. de (Red .) (1980),

Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning . Leiden: Stenfert Kroese .
Dijk, R.J. van , & Veer, J. de (1985) . Automatisering bij openbare bibliotheken :

gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid en dienstverlening . Amsterdam/Delft :
Universiteit van Amsterdam/Technische Hogeschool .

Dijk, R.J. van, Vlist, R. van der, & Verrijn Stuart, A .A. (1986). Prototyping en

vierde-generatietalen : humanisering van de systeemontwikkeling . Infor-
matie, 28 (4), 322-329 .

Dijk-Veenenga Kingma, F . van (1992) . Sociotechniek en ziekenhuis . Rotterdam :
Erasmus Universiteit, afstudeerscriptie studie Sociologie, illustratiegebied
Arbeid en Organisatie, oktober .

Dijkstra, A . et al . (1981) . Functioneren in de arbeidssituatie. Leiden: NIPG-TNO .
Dijkstra, S. (1990). Het slagen en falen van automatiseringsprojecten. In: H .

Doorewaard, & H. Regtering (Red.), Integraal automatiseren . Deventer:

Kluwer.
Dijkstra, S . (1991) . Kwaliteit van de arbeid als definitieprobleem: Van Santens

visie op arbeid toegepast op arbeidsprocesbenadering en sociotechniek . Tijd-
schrift voor Arbeidsvraagstukken, 7 (1), 68-81 .

Dijkstra, S., Doorewaard, H., & Goede, R . de (1991). STA : medezeggenschap bij
automatisering . Bentveld/Nijmegen: Woodbrookers .

Dijkstra, S., Goede, R. de, & Doorewaard, H. (1991/92) . STA: medezeggenschap bij
automatisering. Bentveld: Woodbrookers .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 25

Dijkstra, S ., Doorewaard, J .A.C.M., & Goede, R. de (1992) . Handleiding STA .
Medezeggenschapsmethode bij automatisering . Zes checklists . Bentveld/

Nijmegen: Triade .
Docter, H .J., & Stokman, C .T.M. (1987) . Diffusie van innovaties: met kennis meer

kans. Een onderzoek naar de samenhang tussen informatie en innovatie in het
midden- en kleinbedrijf. Zoetermeer: EIM .

Does de Willebois, J .L.J.M. van der (1968) . Werkstructurering als organisatie-
ontwikkeling: een eerste en voorlopig overzicht na 3 jaar, deel I en II . Eindhoven :

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Sociale Zaken, afdeling onderzoek,
april .

Does de Willebois, J .L .J.M. van der (1970) . Autonomie in relatie tot techno-

logie en economie. In: NVB (Red .), Organiseren rondom mensen . Leiden :
Nederlandse Vereniging voor Bedrijfspsychologie, publ . no. 55 .

Does de Willebois, J .L.J.M. van der (1971) . Onderneming en autonomie . Wor-
dende Wereld, 23.

Donk, D.P. van, & Ruël, G.C. (1992) . Sociotechnisch systeemdenken in human
resource management . Bedrijfskunde, 62 (2), 168-179 .

Donk, V. van den (1983) . Flexibele automatisering, en kwaliteit van arbeid en orga-
nisatie. Eindhoven: Philips/CFT .

Doorewaard, H. (1986) . Administratieve automatisering, Deel I en II . Nijmegen :
Katholieke Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen .

Doorewaard, H . (1988). Kantoorautomatisering in Nederland : 'management by
seduction' . Te Elfder Ure 41, 29 (3) .

Doorewaard, H . (1989) . De vanzelfsprekende macht van het management . Een ver-
kennend onderzoek naar hegemoniale aspecten van de macht van het management
bij automatisering . Assen/Maastricht : Van Gorcum, proefschrift Katholieke

Universiteit Nijmegen .
Doorewaard, H., Christis, J., Dols, H ., Fruytier, B .G.M., & Martens, W .P.M.

(1978) . Techniek, organisatie en arbeidsmarkt. Deel I . Nijmegen: Katholieke

Universiteit Nijmegen .
Doorewaard, H., Klaveren, M. van, Pot, F.D., & Woude, M.A. van der (Red .)

(1983), Strategie op bedrijfsnivo: onderzoek naar techniek en organisatie als resultaat
van strategisch handelen . Nijmegen: ITS .

Doorewaard, H., Regtering, H ., & Riesewijk, B . (1983). Da capo al fine: organi-
satie-technologische strategieën in administratieve produktieprocessen . In :
H. Doorewaard (Red.), Stratego op bedrijfsnivo. Nijmegen: Katholieke Univer-
siteit .



26 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Doorewaard, H., & Huijgen, F. (1985) . Van vakspecialist tot all-rounder. Ver-
andering in functie- en opleidingsstructuur in het verzekeringswezen .
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1 (2), 53-66 .

Doorewaard, H., & Regtering, H. (1987) . Management by seduction. Tijdschrift
voor Arbeidsvraagstukken, 3 (2) .

Doorewaard, H ., & Janssen, F. (1989) . Macht, beheersing en kwaliteit van de
arbeid. In: J. Van Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de
arbeid: hedendaagse stromingen (pp. 73-94) . Assen/Maastricht/Heerlen: Van
Gorcum/Open Universiteit .

Doorewaard, H., Regtering, H., & Dijkstra, S . (1990) . Integraal automatiseren: de
rol van PenO-management bij automatisering. Deventer: Kluwer/NVP .

Doorewaard, H., & Regtering, H . (1991) . Coóperatief ontwikkelen . Nieuwe vormen
van gebruikersparticipatie bij integraal automatiseren . Amsterdam: Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV), Steunpunt Technologie .

Doorewaard, H., & Nijs, W.F. de (Red.) (1992), Integraal management . Leiden:
Stenfert Kroese .

Doorewaard, J.A.C.M. (1992). De meesterbouwers . In: J.A.C.M. Doorewaard, &
W.F. de Nijs (Red .), Integraal management (pp. 132-146) . Leiden: Stenfert
Kroese .

Doorewaard, J.A .C.M . (1992) . De technisch-organisatorische component . In :
J.A.C .M. Doorewaard, & W .F. de Nijs (Red .), Integraal management (pp. 107-
129). Leiden/Antwerpen : Stenfert Kroese.

Doorewaard, J.A.C .M., & Nijs, W.F. de (1992) . Babel b.v. In: J.A.C.M. Doore-
waard, & W.F. de Nijs (Red .), Integraal management (pp . 2-12) . Leiden:
Stenfert Kroese .

Doorewaard, J.A.C.M., & Nijs, W .F. de (Red.) (1992), Integraal management .
Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese .

Drenth, P .J.D., Thierry, H., Willems, P.J., & Wolff, Ch .J. de (Red.) (1984), Hand-
boek Arbeids- en Organisatiepsychologie I. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Drenth, P .J.D., Thierry, H., Willems, P .J., & Wolff, Ch.J. de (Red.) (1984), Hand-
boek Arbeids- en Organisatiepsychologie II. Deventer: Van Loghum Slaterus .

Dullaer, M., & Schoubroeck, R.H.I. van (1993) . Integrale werkplek ontwikke-
ling: automatisering als onderdeel van organisatie-ontwikkeling. Informa-
tie, 35 (11), 679-685 .

Duren, G.H.A. van (1987) . Kantoorautomatisering bij de rijksoverheid . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, afstudeer-
scriptie, maart .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 27

Ebbelink, E., & Teeuwen, P . (1982) . De sociotechnische taakanalyse als diagnose i-
nstrument: Socio-Technische-Taak-Analyse (STTA) in de afdeling Philite Drachten .

Drachten: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., interne bedrijfsrapportage,
mei.

Egmond, C., & Thissen, P. (1975) . Een onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen
van regelprofielen, uitgevoerd op de shop-floor. Eindhoven: Technische Hoge-
school, vakgroep Organisatie-Sociologie, afstudeerwerkstuk, juni .

Eijnatten, F .M. van (1979) . Een evaluatie van de sociotechnische taakanalyse, deel I :
een inventarisatie van de ontwikkeling van de vragenlijst binnen N .V. Philips' Gloei-
lampenfabrieken Eindhoven . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie, niet
gepubliceerd rapport, mei.

Eijnatten, F.M. van (1979). Een evaluatie van de sociotechnische taakanalyse, deel II:
een statistische analyse van afgenomen vragenlijsten in de perioden 1975-1979 .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd rapport, juni .

Eijnatten, F.M. van (1979) . Een evaluatie van de sociotechnische taakanalyse, deel
III: aanbevelingen voor veranderingen in de lijst. Nijmegen: Katholieke Univer-
siteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organi-
satie, niet gepubliceerd rapport, augustus .

Eijnatten, F.M. van (1980) . Effekten van de wijze van produceren en de graad van
mechanisatie op inhoud en organisatie van het werk in de produktie : een vergelij-
kende case study in de TL fabrikage. Nijmegen/Eindhoven: Katholieke Uni-
versiteit/Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., bedrijfsrapport, maart .

Eijnatten, F.M. van (1980) . Sociale aspekten van de wijze van produceren en de orga-
nisatie van het werk in de printpanelenmontage: een beschrijvende case study bij de
PTI in Den Haag . Nijmegen/Eindhoven: Katholieke Universiteit/Philips'
Gloeilampenfabrieken N .V., bedrijfsrapport, mei .

Eijnatten, F.M. van (1980) . Sociale konsekwenties van technische keuzen in het ont-
werp van assemblage-systemen : drie case studies bij Volt in Tilburg. Nijmegen/
Eindhoven: Katholieke Universiteit/Philips' Gloeilampenfabrieken N .V .,
bedrijfsrapport, oktober .

Eijnatten, F.M. van (1981) . Effekten van de graad van mechanisatie en automatise-
ring op de inhoud en organisatie van het werk in het magazijn : een vergelijkende case
study binnen het Philips' Euroveem Licht te Roosendaal . Nijmegen/Eindhoven:
Katholieke Universiteit/Philips' Gloeilampen- fabrieken N .V., tussentijds
bedrijfsrapport, april .



28 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Eijnatten, F.M. van ( 1981) . Eindrapportage poolproject SW4/79: november 1979 tot
november 1981. Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep,
vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd rapport,
november.

Eijnatten, F.M. van (1981) . Preventieve WS: de relatie tussen fabrikage-technologie en
individuele arbeidstaken . Paper gepresenteerd op NIP-bijeenkomst, Technische
Universiteit Twente, Enschede .

Eijnatten, F.M. van (1981) . Sociale aspekten van de wijze van produceren en de orga-
nisatie van het werk in de koolweerstandenfabrikage : een case study bij Philips in
Roermond. Nijmegen/ Eindhoven: Katholieke Universiteit/Philips' Gloei-
lampenfabrieken N .V., voorlopig bedrijfsrapport, mei .

Eijnatten, F.M. van (1981) . Sociale aspekten van het Ohmega fabrikageprocesont-
werp/ontwerpproces : een case study bij Philips in Eindhoven .
Nijmegen/Eindhoven : Katholieke Universiteit/Philips' Gloeilampen-
fabrieken N .V., voorlopig bedrijfsrapport, mei .

Eijnatten, F.M. van (1981) . Verwachtingen en aanbevelingen met betrekking tot de
inhoud en organisatie van het werk in de Ohmega-straat . Nijmegen/Eindhoven:
Katholieke Universiteit/Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., voorlopig
globaal bedrijfsrapport aan Ohmega-ontwerpteam B, mei .

Eijnatten, F.M. van (1982) . Analyseren van werksituaties : een sociotechnische bena-
dering . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vak-
groep Psychologie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd rapport,
augustus .

Eijnatten, F.M. van (1982) . De kwaliteit van de STTA geëvalueerd: Deel I: een proef
met de STTA 01 (1980) - algemeen . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie, juni,
beknopte onderzoeksrapportage aan Philips .

Eijnatten, F.M. van (1982) . De kwaliteit van de STTA geëvalueerd: Deel II: een be-
schrijving van de onderzochte steekproef. Nijmegen: Katholieke Universiteit,
KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie,
juni, beknopte onderzoeksrapportage aan Philips .

Eijnatten, F.M. van (1982) . De Tavistock sociotechniek : een literatuuronderzoek.
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psy-
chologie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd rapport .

Eijnatten, F.M. van (1982) . Een poging tot inventarisatie en groepering van onder-
zoeksinstrumenten . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psycho-
logie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerde notitie .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 29

Eijnatten, F.M . van (1982) . Regelcapaciteit, een schematische presentatie .

Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psyc-
hologie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd rapport, september .

Eijnatten, F.M. van (1982) . Tabellenboek bij rapportage resultaten STTA-proef bij
Philips, deel A t/m F. Nijmegen: Katholieke Universiteit, juni, STTA-onder-
zoeksarchief, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en
Organisatie .

Eijnatten, F.M. van (1984) . STTA: naar een nieuw werkstruktureringsparadigma .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, koncept manuscript dissertatie,
juni.

Eijnatten, F.M. van (1985) . STTA, naar een nieuw werkstruktureringsparadigma .
Nijmegen: Katholieke Universiteit. Druk: Nederlandse Philips-bedrijven,
Eindhoven. Proefschrift.

Eijnatten, F.M. van (1985) . STTA, naar een nieuw werkstruktureringsparadigma .
Uittreksel . Nijmegen: Kollegediktaat kursus KWO AO 320, 2e trimester,
studiejaar 1984/1985, februari .

Eijnatten, F.M. van (1986) . Benadering van flexibele arbeidssystemen (BFA) .

METHODEN: 1 . Ontwerpfilosofie; 2. Systeem-Analyse (SA); 3 . Socio-Technische

Proces-Analyse (STPA); 4 . Socio-Technische Taakanalyse (STTA); 5 . Socio-
Technisch Ontwerp (STO) . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
Onderzoeks- en Adviesgroep, interne publikatie, augustus .

Eijnatten, F.M. van (1986) . Pseudo-autonome groepen: een nadere begripsafbakening .
Nijmegen: Katholieke Universiteit: KWO-Onderzoeks en Adviesgroep,
interne researchnotitie, mei .

Eijnatten, F.M. van (1987). Benadering van flexibele arbeidssystemen (BFA) :
ontwerpfilosofie. In: A.L.M. Knaapen, W .J.M. Meekel, R.J. Tissen, & R.H.W.
Vinke (Red.), Handboek methoden, technieken en analyses voor personeelsmana-

gement (pp. 101-112). Deventer: Kluwer Bedrijfs- wetenschappelijke Uitga-
ven, aflevering 5, december .

Eijnatten, F.M. van (1987) . De benadering van de Flexibele Arbeidssystemen
(BFA): sociaal-organisatorische aspekten bij CAD/CAE belicht . In: CAPE
Nederland '87 (Red .), Ontwikkelingen rond technische automatisering (pp. 597-
603). Alphen aan den Rijn: Samsom .

Eijnatten, F.M. van (1987) . Kwaliteit van werk en organisatie: de ontwikkeling van de
benadering van flexibele arbeidssystemen . Heerlen: Open Universiteit, SO
7210151 Arbeidspsychologie en -sociologie, leereenheidl5, concept, februari .



30 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Eijnatten, F.M. van (1987) . Systeemanalyse voor de PZ-manager . In: A.L.M.
Knaapen, W.J.M. Meekel, R.J. Tissen, & R.H .W. Vinke (Red .), Handboek
methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement (pp . 101-114) .
Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappelijke Uitgaven, aflevering 4, juni .

Eijnatten, F.M. van (1987) . Typologie arbeidsstructuren benadering flexibele arbeids-
systemen . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en
Adviesgroep, werkdocument, april .

Eijnatten, F.M. van (1987). Veranderingen in het werk van constructeurs
onder invloed van CAD . De Constructeur, december, 44-48 .

Eijnatten, F.M. van (1988). De benadering van flexibele arbeidssystemen . In: J .
Van Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de arbeid .
Heerlen: Open Universiteit, zomer .

Eijnatten, F.M. van (1988) . Meten van kwaliteit van de arbeid: een bekommentarië-
ring van Nederlandse instrumentatie op basis van ontwerpgerichte toepassingsaspek-
ten . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde, vakgroep
Technologie en Arbeid, juni .

Eijnatten, F.M. van (1988) . Ontwerpgericht onderzoek : een methodologische inlei-
ding. Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde, Vak-
groep Technologie en Arbeid, working paper 1 bestemd voor het door het
TAO-onderzoeksstimuleringsprogramma georganiseerde PAO-kursus bij
het MERIT te Maastricht, oktober .

Eijnatten, F.M. van (1989) . De benadering van flexibele arbeidssystemen . In: J .
Van Ruysseveldt, & J . von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de arbeid: heden-
daagse stromingen (pp . 44-58). Assen/Maastricht/Heerlen : Van Gorcum/
Open Universiteit .

Eijnatten, F.M. van (1989) . Een methodologische grondfiguur voor organisatie (her)
ontwerp . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde,
intern rapport .

Eijnatten, F.M. van (1989) . Het "hoe" van ontwerpgerichte wetenschap : een metho-
dologische verkenning. Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Tech-
nische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, working paper 2 be-
stemd voor de door het TAO- onderzoeksstimulerings- programma georga-
niseerde PAO-kursus bij het MERIT te Maastricht, januari .

Eijnatten, F.M. van (Red .) (1989), Zoekboek Arbeidssysteemstructurering: een over-
zicht van criteria voor autonome groepen . Eindhoven: Technische Universiteit,
Faculteit Bedrijfskunde, Report EUT/BDK/35 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 31

Eijnatten, F.M. van (1990). Het einde van Arbeidsprocesbenadering en Socio-
techniek: een kwestie van redeneren of uitproberen . Tijdschrift voor Arbeids-
vraagstukken, 6 (2), 46-61 .

Eijnatten, F.M. van (1990). Klassieke Sociotechniek: het sociotechnisch ontwerppara-
digma van organisaties . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Tech-
nische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, intern rapport
BDK/T&A 001 (monografie) .

Eijnatten, F .M. van (1990) . Meten van kwaliteit van de arbeid: een bekommenta-
riëring van Nederlandse instrumentatie op basis van ontwerpgerichte toepassings-
aspekten . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde,
Report EUT/BDK/38 .

Eijnatten, F.M. van (1991) . Van autonome werkgroep naar democratische dialoog en
integrale organisatie-verieuwing: 40 jaar ontwikkeling en uitbouw van het sociotech-
nisch paradigma . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische
Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, monografie BDK/T&A

007.
Eijnatten, F.M. van (1992) . Kijkboek sociotechniek . Eindhoven: Technische Uni-

versiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Vakgroep Technologie en
Arbeid, october .

Eijnatten, F .M. van (1992) . Ontwikkelingen in de sociotechniek. In: P.J.D .

Drenth, H. Thierry, & Ch .J. de Wolff (Red .), Nieuw handboek arbeids- en orga-
nisatiepsychologie (pp. 4.3-1-4.3-46). Deventer: Van Loghum Slaterus, afle-

vering 8 .
Eijnatten, F.M. van (1994). Integrale organisatievernieuwing: de rol van socio-

techniek bij het innoveren van bedrijven . Bedrijfskunde, Tijdschrift voor
Modern Management, 66 (3), 86-90 .

Eijnatten, F.M. van (Red .) (1994), Presentatie stichting sociotechniek Nederland

(SSTN). Nijmegen: Stichting Sociotechniek Nederland, druk : Reproduktie
en Fotografie van de CTD, Technische Universiteit Eindhoven .

Eijnatten, F.M. van, Hertog, J.F. den, & Vossen, H.P. (1980) . STTA: Vragenlijst
voor sociotechniek en taakanalyse . Handleiding, vragenlijst, antwoordbladen, verwer-
kingsbladen, resultatenblad . Nijmegen/Eindhoven: Katholieke Universiteit/
Philips' Gloeilampenfabrieken N .V.

Eijnatten, F.M. van, Hertog, J .F. den, & Vossen, H.P. (1980) . STTA, handleiding .

Eindhoven: N .V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Centrale Sociale Zaken,
augustus .



32 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Eijnatten, F.M. van, & Liem, K.G.A. (1981) . Pilot-analyse van de STTA: een eerste
poging tot toepassing van facet-analyse . Nijmegen: Katholieke Universiteit,
KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie,
niet gepubliceerd rapport .

Eijnatten, F.M. van, & Nieuwenhuizen, H .J. (1982) . STTA: Vragenlijst voor Socio-
techniek en Taakanalyse: het werken in de fabriek . Nijmegen: Katholieke Uni-
versiteit, uitgave 02, augustus .

Eijnatten, F.M. van, Nieuwenhuizen, H .J., & Hagendoorn, R.P. (1982) . De
kwaliteit van de STTA geëvalueerd : Deel VI: een evaluatie van hoofdstuk G.
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, beknopte onderzoeksrapportage aan
Philips .

Eijnatten, F.M. van, & Otten, J .H.M. (1985) . Medevormgeven van arbeidssystemen .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, preprint voor
kongresboek Psychologie en Informatie, paper gepresenteerd op NIP-voor-
jaarskonferentie, 7 juni .

Eijnatten, F.M. van, Buyse, J .J ., Hendriks, H .J., & Desmares, J .G .W. (1986) .
Grenzen voor produktiecellen: ervaringen met het formeren van pseudo-
autonome groepen in een truck-eindassemblagefabriek . In: J.F. den Hertog
(Red.), Hand-out konferentie Technologie, Arbeid en Ekonomie . Maastricht :
Rijksuniversiteit Limburg, oktober .

Eijnatten, F.M. van, Buyse, J .J., Otten, J.H.M., & Keijsers, G .J. (KWO-groep)
(1986) . Automatiseren is reorganiseren : richtlijnen voor personeelsmanagement .
Nijmegen: KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, preprint voor Kluwer .

Eijnatten, F.M. van, & Otten, J.H.M. (1986) . De bijdrage van psychologen van auto-
matiseringsprocessen: medevormgeven van arbeidssystemen . Nijmegen: Katho-
lieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, geheel herziene
preprint voor CCOZ-bundel, januari .

Eijnatten, F.M. van, & Otten, J .H.M. (1986). Ontwerpfilosofie voor flexibele
arbeidssystemen . In: A.M. Koopman-Iwema (Red.), Automatiseren is reorga-
niseren: richtlijnen voor personeelsmanagement (pp. 63-80). Deventer: Kluwer .

Eijnatten, F.M. van, & Otten, J.H.M. (1986) . Richtlijnen voor konkrete toepas-
singen. In: A.M. Koopman-Iwema (Red.), Automatiseren is reorganiseren : richt-
lijnen voor personeelsmanagement (pp. 107-128). Deventer: Kluwer Bedrijfs-
wetenschappelijke Uitgaven .

Eijnatten, F.M. van, Linders, D.C .M., Lucas, G.P.T., & Ramaekers, G.L.L.M.
(1987) . STTA: Vragenlijst voor sociotechniek en taakanalyse: het werken op een



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties -/uli 1994 33

konstruktie afdeling. Vragenlijst via beeldscherm, Antwoordprocedure via toetsen-
bord . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Advies-
groep, uitgave 3G-01-P(ilot)-A(utomatisering), april .

Eijnatten, F.M. van, Lucas, G .P.T., & Ramaekers, G .L.L.M. (1987) . De ontwikke-
ling van een socio-technische taak-analyse (STTA) voor het werken met CAD op
een konstruktie-afdeling . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research
Groep, hand-out CAPE '87, RAI, Amsterdam, maart .

Eijnatten, F.M. van, Lucas, G .P.T., & Ramaekers, G .L.L.M. (1987) . Vragenlijst voor
systeem-analyse (SA): uitwerking, geïnventariseerde aktiviteiten konstruktie-afde-

ling . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Advies-
groep, februari .

Eijnatten, F .M. van, Hoevenaars, A.M., & Molenaar, H.L.J. (1988) . Produceren

aan lijn 3 : een beschrijving van de kwaliteit van werk en organisatie . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, vertrouwelijk

adviesrapport aan Mars B.V. te Veghel, februari .
Eijnatten, F.M. van, Hoevenaars, A .M., & Rutte, C .G. (1988) . Integraal (her-)ont-

werpen: de benadering van flexibele organisaties . Eindhoven: Technische Uni-
versiteit, Faculteit Bedrijfskunde, intern rapport .

Eijnatten, F.M. van, & Hoevenaars, A .M. (1989). BFO: een methodiek voor het
sociotechnisch doorlichten en herontwerpen van organisaties . In: NOBO

(Red .), Bedrijfskundig onderzoek, 4e onderzoekdag NOBO (pp. 115-124) . Eind-
hoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde .

Eijnatten, F.M. van, & Hoevenaars, A.M. (1989). Moderne Sociotechniek in
Nederland: recente ontwikkelingen in aanpak en methode ten behoeve
van integraal organisatie (her)ontwerp . Gedrag en Organisatie, 2 (4/5), 289-

304.
Eijnatten, F.M. van, & Hoevenaars, A .M. (1990) . Benadering van flexibele

organisaties: een methodiek voor sociotechnisch doorlichten en heront-
werpen van organisaties . Doelmatige Bedrijfsvoering, 2 (4, april), 20-23.

Eijnatten, F.M. van, Hoevenaars, A .M., & Rutte, C.G. (1990) . Integraal ontwer-
pen van organisaties rond nieuwe technologieën . In: J.F. den Hertog, &
F.M. van Eijnatten (Red .), Management van technologische vernieuwing (pp. 85-

108). Assen: Van Gorcum .
Eijnatten, F .M. van, & Simonse, L.W.L. (1993) . Stroomsgericht ontwikkelen en

produceren : een sociotechnische structuur voor intern ondernemerschap . Eind-
hoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, intern
rapport, BDK/T&A 013 .



34 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Eijnatten, F .M. van, & Simonse, L.W.L. (1993) . Stroomsgericht ontwikkelen en
produceren : een sociotechnische structuur voor intern ondernemerschap . Paper ten
behoeve van de NVAM-conferentie 'Intern ondernemerschap', VU
Amsterdam, 27 januari 1993 .

Ekkers, C .L., Brouwers, A .A.F ., Pasmooij, C.K., & Vlaming, P.M. de (1980) .
Mens en arbeid: effecten van automatisering . Den Haag/Leiden: COB/SER,
NIPG-TNO.

Ekkers, C.L., Brouwers, A.A.F., Pasmooij, C.K., & Vlaming, P.M. de (1980) .
Menselijke stuur- en regeltaken . Leiden: Nederlands Instituut voor Praeven-
tieve Gezondheidszorg NIPG/TNO, september .

Elfferich, P. (1992) . Organisatievormen van research en development als management-
vraagstuk . Delft: Eburon .

Elias, M. (1993) . Fabrieksgeheimen . De industriebond FNV en het misverstand der
seksen . Amsterdam: FNV-Pers/Industriebond FNV .

Empel, F. van (1985). DAF Trucks: het loon van de flexibiliteit . Intermediair, 21
(47),1-4.

Engelen, J.M.L. van, & Zwaan, A.H. van der (1994) . Bedrijfskundige methodo-
logie 2: een technisch-methodische context . Bedrijfskunde, Tijdschrift voor
Modern Management, 66 (3/4),85-94.

Eppink, D.J. (1979) . Sturen bij het onvoorziene : een studie over flexibiliteit . Leiden:
Stenfert Kroese .

Everaers, J . (1990). Wel zijn op het werk . Praktijkblad voor Medezeggenschap, 1990
(9),10-13 .

Ewijk-Hoevenaars, A.M. van (1993) . Flexibel zijn : gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Mens en Onderneming, 47 (5), 336-352 .

Ewijk-Hoevenaars, A.M. van (1994) . Arbeidsflexibiliteit als concurrentie-
middel . Gids voor Personeelsmanagement, 3, 12-15 .

Ewijk-Hoevenaars, A.M. van, & Hondel, H. van den (1994) . Teamvorming
gaat niet vanzelf: ervaringen met hele taakgroepen . Personeelbeleid, maart .

Ewijk-Hoevenaars, A.M. van, Jaarsveld, J.C.M. van, & Metsemakers, M . (1994) .
Sociotechnisch organiseren . Bedrijfskunde.

Eyzenga, G.R. (1975) . Organisatie en systeem: inleiding in het gebruik van de systeem-
benadering bij de analyse en de synthese van bedrijfskundige problemen . Amster-
dam: Agon Elsevier.

Eyzenga, G .R. (1984) . Meso-disciplinair organisatie-onderzoek deel I. Groningen:
Wolters Noordhoff .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 35

Feldbrugge, P . (1992) . Verbeteren door participeren : een participatieproces gericht op
het verbeteren van werkplannen . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit
Technische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, afstudeerrap-
port (vertrouwelijk) .

Fleuren, P. (1983) . Automatisering en organisatie : de positie van het kaderpersoneel in
een veranderende organisatiestruktuur . Wychen: Vereniging Kaderpersoneel
Bank- en Verzekeringswezen VKBV, september .

Florusse, L.B., & Wouters, M .F.J. (1990) . Ontwerpgericht onderzoek in de bedrijfs-
kunde. Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfs-
kunde, vakgroep Technische Produktie Systemen/vakgroep Bedrijfsecono-
mie, preprint voor Bedrijfskunde, januari .

Florusse, L.B., & Wouters, M .F.J. (1991) . Beperkt generaliseren vanuit de case-
study: wanneer zijn praktijkoplossingen ook wetenschappelijke kennis .
M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 45 (3), 198-209 .

FNV (1983) . Humanisering van de arbeid . Amsterdam: Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV), beleidsnota, april .

FNV (1986) . Aktieprogramma 'Arbeid en technologie' . Amsterdam: Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV) .

FNV (1987) . Technologie-advies aan werknemers . Een gezamenlijk project van de Fe-
deratie Nederlandse Vakbeweging en de daarbij aangesloten bonden . Amsterdam:

Steunpunt Technologie .
Fontijne, J . (1970). Evolutie, experiment en evaluatie in de produktie-organi-

satie van een televisiefabriek. In: J .J .J. van Dijck, J .L.J.M. van der poes de
Willebois, & M .J.M. Daniëls (Red.), Organiseren, rondom mensen (technologie,
economie, autonomie) (pp. 32-42) . Leiden: Stenfert Kroese .

Franssen, W .S.A . (1992) . Besturing en sociotechniek. Een klein onderzoek naar de
mogelijkheid en merites van een sociaal-systeemtheoretische besturingsconceptie voor
organisaties en de aansluiting daarvan op de moderne Nederlandse sociotechniek .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, Faculteit Beleidswetenschappen, vak-
groep Bestuurs- en Bedrijfswetenschappen, afstudeerrapport .

Fruytier, B .G .M. (1982). Humanisering van de arbeid een ingrijpende veran-
dering . SMO-Berichten, 3 .

Fruytier, B.G.M. (1983) . Technologische ontwikkelingen in de supermarkt en de gevol-
gen voor organisatie en arbeidsplaats . Tilburg: IVA, onderzoek t .b.v. het projekt
'Impacts of technological developments on supermarkets in the Nether-
lands' in opdracht van de European Foundation for the improvement of
Living and Working Conditions .



36 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Fruytier, B.G .M. (1986) . Het einde van de humanisering? Kwaliteit van de
arbeid in de jaren tachtig . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2 (4), 50-58 .

Fruytier, B.G .M. (1986). Psychische belasting en pesoonlijkheidskenmerken .
Een reaktie op : J. Christis & F. Fortuyn 'Arbeid en psychische belasting'. In:
K. Geelen (Red .), Belast door weerloosheid . Tilburg: IVA .

Fruytier, B.G.M. (Red.) (1988), CNC-machinebedieners, produktie-organisatie en
flexibele automatisering . Den Haag: Commissie Ontwikkeling Bedrijven COB-
SER.

Fruytier, B.G.M. (1988) . Taylorisme of het nieuwe produktie- concept . De eko-
nomische effekten van de invoering van CNC-machines. Tijdschrift voor
Politieke Ekonomie, 11 (4), 79-103 .

Fruytier, B.G.M. (1992) . Human resource management in onderzoeksinstellingen .
Tilburg: IVA, HRM-rapport 2 .

Fruytier, B.G.M. (1994) . Organisatieverandering en het probleem van de baron van
Munchhausen: een systeemtheoretische analyse van de overgang van het Taylor-
istisch produktieconcept naar het nieuwe produktieconcept . Delft: Eburon, proef-
schrift Katholieke Universiteit Nijmegen .

Fruytier, B .G.M., & Vissers, A. (1982) . Arbeid en arbeidsonderzoek in de jaren
'80. In: H.J .J.L . et al . Segers (Red .), Stagnatie en herbezinning . Sociaalwetenschap-
pelijk Onderzoek en Beleid in de jaren '80. Tilburg: IVA.

Fruytier, B .G.M., & Huurne, A. ter (1983) . Kwaliteit van de arbeid als meetpro-
bleem: een vergelijkende literatuurstudie . Tilburg: NA: Instituut voor sociaal-
wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit, oktober .

Fruytier, B.G .M., & Have, K. ten (1988) . De kwaliteit van mensen en machines : een
kwestie van organisatie . Tilburg: IVA .

Fruytier, B.G.M., & Have, K. ten (1988) . Evaluatie van het empirisch onderzoek naar
de economische effecten van de invoering van CNC-machines in organisaties met
een verschillende produktieorganisatie en arbeidsorganisatie . Paper gepresenteerd
aan de SISWO-Themagroep Kwaliteit van de Arbeid, Utrecht, 8 juni .

Fruytier, B.G.M., Have, K. ten, Bolk, H., Duuren, A.J. van, Manen, M . van,
Peters, R., Slagmolen, G ., & Tack, P .J. (1988) . CNC-machinebedieners, produktie-
organisatie en flexibele automatisering . Een onderzoek naar de invoering van CNC-
machines in bedrijven en de effecten op flexibiliteit, produktiviteit en produktkwali-
teit, en de inhoud van het werk . Den Haag: COB/SER .

Fruytier, B .G.M., Have, K. ten, Peters, R., Bolk, H., Duuren, A .J. van, Manen,
M. van, Slagmolen, G., & Tack, P .J. (1988) . De kwaliteit van mensen en
machines: een kwestie van organisatie . Een onderzoek naar de invoering van CNC-



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 37

machines in bedrijven . Tilburg/Leiden: IVA, Instituut voor Sociaalweten-
schappelijk Onderzoek/Intervisie, verslag van een onderzoek uitgevoerd
in opdracht van COB/SER .

Fruytier, B .G.M., & Have, K. ten (1989) . De arbeidsprocesbenadering voorbij:
analyse van het 'arbeidsprocesdebat' in Nederland. Tijdschrift voor Arbeids-

vraagstukken, 5 (3), 21-33 .
Fruytier, B.G.M., & Amelsvoort, P .J.L.M. van (1991) . De invoering van het

socio- technische concept gaat niet vanzelf . In: POST-groep (Red .), Onderweg

naar nieuwe fabrieken en kantoren (pp. 41-55). Deventer: Kluwer.

Fruytier, B.G.M., Noten, H.C .P., & Reitsma, D . (1991). De overheid en integrale

produktievernieuwing . In: POST-groep (Red.), Onderweg naar nieuwe fabrie-
ken en kantoren (pp. 117-133). Deventer: Kluwer.

Fruytier, B.G.M., Hoogerwerf, L., Sluijs, E . van, & Timmerhuis, V . (1992) .
Human resource management in onderzoekinstellingen. Programma-opzet .

Tilburg: IVA, HRM-rapport nr. 3 .

Fruytier, B.G.M., Sluijs, E. van, & Timmerhuis, V. (1992) . De strategie in praktijk

gebracht. Verslag van de eerste fase van het human resource management-program-
ma bij LEI-DLO. Tilburg: IVA .

Galan, C . de, Gils, M .R. van, & Strien, P .J. van (Red .) (1983), Humanisering van

de arbeid . Assen: Van Gorcum .

Gerwen, R. van (1974) . Groepentechnologie . In: L.U. de Sitter (Red .),
Technologie en organisatie (pp. 160-187). Alphen aan den Rijn: Samsom.

Geurtjens, G.M. (1991) . Flexibiliteit op maat voor assemblage van aandrijf-units bij
Scania Nederland b.v . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Tech-
nische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, tussentijds verslag .

Geurtjens, G.M. (1992) . Verbetering van de produktieprestatie in de motorenassem-
blage bij Scania Nederland b .v . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit
Technische Bedrijfskunde, afstudeerrapport, onderzoeksrapport .

Gielen, M.M.G.A ., & Heeswijk, M.H.P.T. (1987) . KWO gekeurd op werkpleknivo .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep,
afstudeerskriptie bij Gerlach, februari .

Gier, H.G. de (1993) . Kwaliteit van de arbeid tussen eenheidsmarkt en natio-
nale autonomie: 1970-2000 . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 9 (1), 28-39 .

Gils, M.R. van (1966) . Automatisering, socio-technische systemen en organi-
satie-sociologie . Mens en Maatschappij, 41, 386-399 .



38 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Gils, M.R. van (1968) . Arbeidsvoldoening en taakstrukturering . In: J. Berting,
& L.U. de Sitter (Red.) (1968), Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid (pp. 64-84) .
Utrecht: Aula .

Gils, M.R. van (1974) . Demokratisering in bedrijven . Personeelsbeleid, 10, 502-
508 .

Gils, M.R. van (1986). De organisatie in beweging . Mens & Onderneming, 40 (6),
474-481 .

Gils, M.R. van, & Molen, R.A.J. van der (1978) . Nieuwe modellen van werkorga-
nisatie. Den Haag: COP .

Glas, G.A . (Red.) (1980), Menselijker werken en meer te zeggen hebben : een beknopte
weergave van het verloop en de resultaten van het project Humanisering en mede-
zeggenschap bij Centraal Beheer te Apeldoorn . Den Haag: COB/SER.

Glebbeek, A.C. (1990) . Het Zweedse model in hoofdlijnen . In: A. Buitendam,
D.A.G. Dumas, & A. Glebbeek (Red .), Het Zweedse model . Geschikt voor import?
(pp. 5-28). Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Gomez, P. (1989) . Organiseren van autonomie: nieuwe denkmodellen voor
het management. Permanente Educatie Managers, 2 .

Graaf, M. van der (1964). Werkstructurering, wat weten we eigenlijk? Eindhoven :
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, intern rapport .

Grabert, R. (1992) . Flexibiliteit van stroomsgewijs produceren . Een verandering van de
fysieke structuur in de eindassemblage van de truckfabriek van DAF N .V. Eind-
hoven: Technische Universiteit, afstudeerrapport .

Groen, R. (1993). Zoeken naar een goed mix van complementaire teamrollen .
Gids voor Personeelsmanagement, 7/8, 28-33.

Groep Sociotechniek (De Sitter et al .) (1986) . Het flexibele bedrijf integrale aanpak
van flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid, en produktie-automatise-
ring . Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappelijke Uitgaven .

Groffen, W.H. (1963) . Horizontaal organiseren . Alphen aan den Rijn : Samsom,
proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

Groot, A.D. de (1980) . Methodologie: grondslagen van onderzoek en denken in de
gedragswetenschappen . Den Haag: Mouton, 7e druk (le druk 1961) .

Grootings, P., & Paul, L. (1981) . De relatie tussen onderwijs, kwalificatie en arbeids-
organisatie. Een drietal case-studies naar de relaties tussen onderwijs en arbeid in
Nederland . Nijmegen: ITS .

Grunveld, J.E . (1993). Ervaringen met de WEBA bij functie-ontwerp in de
gezondheidszorg . Gedrag & Organisatie, 6 (1), 1-9 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 39

Grunwald, D.H., & Theissen, H .J. (1989) . Staf en lijn in de toekomst 1 . Perso-
neelsbeleid, 25 (11), 534-537.

Grunwald, D.H., & Theissen, H .J. (1989) . Staf en lijn in de toekomst ; 2. andere
waarden en verschuivingen in het motivatiepatroon . Personeelsbeleid, 25
(12),592-595.

Haes, A.A. de, & Kalkman, W . (1982) . Proces-innovatie en de kwaliteit van het werk :
een onderzoek bij de machines voor de montage van scheerapparatenmotoren bij
Kleine Huishoudelijke Apparaten te Drachten . Rotterdam/Eindhoven: Erasmus
Universiteit/Philips' Gloeilampenfabrieken N .V ., Centrale Groep Organisa-
tie Vernieuwing, stage-rapport/interne bedrijfspublikatie, juni .

Halderit, R . (1988) . Enquêteresultaten Caprolactamfabriek: beschrijving van onder-
zoeksresultaten . Eindhoven: Technische Universiteit, afdeling Bedrijfskunde,
Vakgroep Technologie en Arbeid, rapport aan DSM, maart .

Hammer, M. (1991) . Bedrijfsprocessen herstructureren : zet het mes erin.
Holland Harvard Review, 27, 71-80.

Hart, W.J. ter, Lemmens, N.G.R., Peereboom, E ., & Buij, J.W. (1984). MANS-
management en arbeid nieuwe stijl . Amsterdam: Elsevier .

Hartman, W., & Roos, J . (1982) . Technieken voor systeemonderzoek. Deventer:
Kluwer .

Hartman, W ., & Roos, J . (1983) . Methoden voor systeemonderzoek . Deventer:
Kluwer.

Hartog, H.H.W. den, Eijnatten, F.M. van, & Derwort, F .L. (1985) . Effektief en
sociaal automatiseren : invoerings- en vormgevingsstrategieën bij nieuwe
technologieën . Utrecht: Nip-automatiseringswerkgroep, preprint, december .

Hartog, H.H.W. den, & Amstel, R .J. van (1986) . Arbo in de praktijk bij de overheid .
Amsterdam: CCOZ .

Hatenboer, J. (1992) . Handleiding stroom-analyse: flexibel gereedschap bij organisatie-
onderzoek en organisatieverandering . Eindhoven: Technische Universiteit, Fa-
culteit Technische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, verslag
bijzondere opdracht .

Have, K. ten (1988). Kwalificering en techniek in de metaalindustrie : hoe com-
plexe problemen simpel worden opgelost . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken,
4 (4),62-71 .

Have, K. ten (1993) . Markt, organisatie en personeel in de industrie : een empirisch
onderzoek naar produktieregimes als configuraties van arbeidsdeling en arbeidsre-
laties . Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg University Press,
proefschrift .



40 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Have, K. ten, & Fruytier, B .G .M. (1987) . De invoering van flexibele bewer-
kingsmachines . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 3 (1), 27-37 .

Have, K. ten, & Fruytier, B.G.M. (1987). Flexibele bewerkingsmachines en
kwalificaties: de invloed van de arbeidsorganisatie . In: CAPE-Nederland
(Red.), Ontwikkelingen rond technische automatisering. Alphen aan de Rijn:
Samsom .

Have, K. ten, & Vissers, A. (1987) . Arbeid tussen markt en organisatie : een verhan-
deling over kwaliteit van de arbeid in relatie tot arbeidsmarktgedrag . Den Haag :
OSA-werkdocument W41 .

Have, K. ten, Alders, F., & Wesenbeek, F. (1991). Sociotechniek en arbeids-
markt. In: POST-groep (Red .), Onderweg naar nieuwe kantoren en fabrieken .
Deventer: Kluwer.

Hees, G.B. van, & Huijgen, F. (Red.) (1992), Arbeids- en organisatieonderzoek in
Nederland. Bijdragen aan het WESWA-congres op 14 november 1991 te Nijmegen.
Amsterdam: SISWO.

Heine, P., & Hertog, J .F. den (1979) . ERIC & BeWe 36, beschrijving en evaluatie van
een automatiseringsprojekt in een diffusie fabriek . Eindhoven: Philips' TEO/
Sociale Zaken - intern rapport, publ . no. e79001, januari.

Helvoort, E. van, Dragstra, H., & Elferen, J . van (1975) . Werken in Japan. Assen :
Van Gorcum & Comp ., B.V., uitgebracht door het NIVE .

Heming, B.H.J. (1992) . Kwaliteit van arbeid, geautomatiseerd . . . : studie naar kwaliteit
van arbeid en de relatie tussen automatisering, arbeid en organisatie. Delft: Tech-
nische Universiteit, proefschrift .

Heming, B .H.J., Ewijk-Hoevenaars, A .M. van, Steensma, H.O., Vaas, F., &
Vogelaar, A .L.W. (1994) . Kwaliteit van arbeid en organisatieverandering:
een overzicht van benaderingen . Gedrag en Organisatie .

Henderickx, E ., & Janssen, F . (1989) . De arbeidsprocesbenadering. In: J. Van
Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de arbeid: hedendaagse
stromingen (pp . 59-72) . Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Hendriks, H.J (1984) . Automatisering, werknemersbelangen en bedrijfsinformatie : 4 .
case-study Smit Ovens & Gasgeneratoren (Holec FGG) . Amsterdam: Stafafde-
ling Onderzoek FNV, september .

Hendriks, H .J. (1984) . Automatisering, werknemersbelangen en bedrijfsinformatie : 2 .
case-study Heineken Den Bosch . Amsterdam: Stafafdeling Onderzoek FNV,
september .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 41

Hendriks, H.J. (1986) . Kriteria voor produktiecellen : praktijk en theorie . Nijmegen:
KWO Onderzoeks- en Adviesgroep, Katholieke Universiteit, vakgroep
A&O Psychologie, afstudeerskriptie onderzoek DAF-Trucks, december .

Hertog, J.F. den (1975) . Werkstructurering . Alphen aan de Rijn : Samsom .
Hertog, J.F. den (1976) . Werkstructurering . Experimenten binnen de Nederlandse

Philips-organisatie. Alphen a/d Rijn : Samsom .

Hertog, J .F. den (1977) . Werkstrukturering . Groningen: Wolters-Noordhoff,
proefschrift .

Hertog, J .F. den (1978) . Organisationele vrijheidsgraden voor verandering in de direkte
werksituatie . Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N.V., Sociale
Zaken, afdeling Onderzoek, bedrijfsrapport, serie Werk en Organisatie .

Hertog, J.F . den (1980). Organisatorische vrijheidsgraden voor verandering in
de direkte werksituatie . In: A. van Assen, J.F. den Hertog, & P .L. Koopman
(Red.), Organiseren met een menselijke maat (pp. 63-89) . Alphen aan den Rijn :
Samsom.

Hertog, J.F. den (1988) . Technologie en organisatie : mythe en missie. Maastricht:
Rijksuniversiteit Limburg, inaugurale rede .

Hertog, J.F. den (1990) . De lerende organisatie: lessen uit Zweden. In: A .

Buitendam, D.A.G. Dumas, & A .C. Glebbeek (Red .), Het Zweeds model: ge-
schikt voor import? (pp. 123-130). Assen/Maastricht: Van Gorcum .

Hertog, J.F. den (1991) . Actie-onderzoek : methodologische verkenning nr . 6 .
Maastricht: MERIT, paper.

Hertog, J.F. den (1991). De kwaliteit van ontwerpgericht onderzoek : de kennisvraag .
Maastricht: MERIT, onderzoeksrapport 91-025 .

Hertog, J.F. den (1991) . Gevalsstudies in het organisatie-onderzoek . Maastricht :
MERIT, onderzoeksrapport 91-028 .

Hertog, J .F. den (1992) . Interventiestrategieën in organisaties: cursusboek. Heerlen:
Open Universiteit.

Hertog, J .F. den, et al . (1991) . Innovatie en personeelsbeleid: de beheersing van
de kennishuishouding . Bedrijfskunde, 63 (2), 2-11 .

Hertog, J .F. den, & Vossen, H .P . (1972) . Vragenlijst Speciale Miniatuur .
Terneuzen: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., bedrijfsdokument,
februari .

Hertog, J.F. den, & Kerkhoff, W.H.C . (1973) . Experiment werkstrukturering TV-
fabriek Eindhoven, deel II: evaluatie van de sociaal-psychologische effekten van
autonome taakgerichte produktiegroepen . Eindhoven: Philips' Gloeilampen-
fabrieken N.V., bedrijfsrapport afdeling Bedrijfspsychologie .



42 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Hertog, J.F. den, & Vossen, H .P. (1974) . Organisatievernieuwing speciale miniatuur
Terneuzen. Evaluatie van de technische en sociale doelstelling van een werkstruk-
tureringsexperiment . Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V .,
Centrale Sociale Zaken, afdeling Onderzoek, juni .

Hertog, J .F. den, & Veen, O.G.T. van (1975) . Werkstrukturering in de centrale ge-
reedschapsmakerij van de machinefabrieken . Eindhoven: N.V. Philips' Gloei-
lampenfabrieken, intern rapport.

Hertog, J.F. den, & Vossen, H.P. (1975). Werkstrukturering in een lampenfa-
briek: vitamine C voor een hartpatiënt? Mens en Onderneming, 6, 320-333 .

Hertog, J .F. den, & Vossen, H.P. (1977) . Sociotechnische Taakanalyse, uitgave
A-extra. In: F.M. van Eijnatten (Red .), Een evaluatie van de Sociotechnische
Taakanalyse deel I: een inventarisatie van de ontwikkeling van de vragenlijst binnen
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven . Nijmegen: Katholieke Univer-
siteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organi-
satie, niet gepubliceerd rapport, mei .

Hertog, J.F. den, & Vries H.J .J. de (1977) . Over het dode punt: op zoek naar nieuwe
wegen voor de kwaliteit van de arbeid . Eindhoven: Philips' Gloeilampen-
fabrieken N.V., Sociale Zaken - Onderzoek/Werk en Organisatie H .I.G.-
Video, bedrijfsrapport, maart .

Hertog, J.F. den, & Wielinga, C . (1978) . Produktiebesturing in mechanische werk-
plaatsen: ervaringen met geautomatiseerde informatiesystemen in 5 Philips-bedrij-
ven . Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V ., Centrale Sociale
Zaken, afdeling onderzoek, maart .

Hertog, J .F . den, & Wee, E .H.A.M. van der (1982). Gebruikersparticipatie,
uitgangspunten bij het inschakelen van gebruikers bij automatieprojecten.
Informatie, 24 (3), 141-151 .

Hertog, J .F. den, & Assen, A . van (1988) . Methodologie van ontwerpgericht onder-
zoek: een verkenning ten behoeve van het onderzoeksstimuleringsprogramma Tech-
nologie, Arbeid en Organisatie . Maastricht/Eindhoven: Limburgs Instituut
voor Bedrijfs-Economische Research (LIBER)/Nederlandse Philips Bedrij-
ven, Beleidsontwikkeling en Onderzoek, TAO-verkenning no . 4 .

Hertog, J.F. den, & Dankbaar, B. (1989) . De Sociotechniek bijgesteld . Gedrag en
Organisatie, 2 (4/5),269-287 .

Hertog, J.F. den, & Schróder, P . (1989) . Programma's voor ontwerpgericht onder-
zoek. Een internationale verkenning . Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties -]uli 1994 43

Hertog, J .F. den, & Eijnatten, F .M. van (Red .) (1990), Management van technolo-
gische vernieuwing . Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Hertog, J.F. den, & Gerrichhauzen, J . (1992). Het IOV-model. In: Open Univer-
siteit (Red .), Interventiestrategieën in organisaties . Heerlen: Open Universiteit .

Hertog, J.F. den, & Gerrichhauzen, J. (1992). Integrale organisatievernieuwing :
ontwikkelingen in praktijk en wetenschap . In: Open Universiteit (Red .),
Interventiestrategieën in organisaties . Heerlen: Open Universiteit .

Hertog, J.F. den, & Gerrichhauzen, J . (1992). Metaforen van vernieuwing. In :
Open Universiteit (Red.), Interventiestrategieën in organisaties . Heerlen: Open
Universiteit .

Hertog, J.F. den, Philips, G ., & Cobbenhagen, J.W.C.M. (1994) . Paradox manage-
ment: produktontwikkeling . In: J .F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red.),
Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma (pp. 87-92) .
Maastricht: MERIT.

Hertog, J.F. den, & Ramondt, J.J. (Red.) (1994), Competente vernieuwers: een proeve
van het TAO-programma . Maastricht: MERIT.

Heuvel, N. van den (Red.) (1991), Informatietechnologie en arbeidsorganisatie in de
dienstensector. Amsterdam: SISWO.

Heuvel, R.E.F. van den (1992) . Alternatieven voor parallelliseren bij een industrieel
bedrijf (werktitel) . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische
Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, tussentijds afstudeerver-
slag .

Hiddema, R., Knoop, 0., & Lenting, J. (1976) . Concept checklist gebouw . Stads-
kanaal: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., bedrijfsdokument, maart .

Hoevenaars, A.M. (1989) . Het ontwerpen van beheersbare organisaties . De
Ingenieur, 7/8, 32-34 .

Hoevenaars, A.M. (1989) . Ontwerp en funktioneren van een produktie-organisatie in
de proces-industrie : case I. Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit
Technische Bedrijfskunde, vertrouwelijk bedrijfsrapport .

Hoevenaars, A .M. (1990) . De produktie-organisatie Processing Oss : ontwerp en
funktioneren. Een visie vanuit de Sociotechniek. Eindhoven: Faculteit Tech-
nische Bedrijfskunde, vertrouwelijk bedrijfsrapport BDK-T&A 005,
september .

Hoevenaars, A.M. (1990) . Het herontwerpen van de produktie-struktuur: een case-
study in de chemische industrie . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit
Bedrijfskunde, vertrouwelijk bedrijfsrapport .



44 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Hoevenaars, A.M. (1990) . Ontwerp en funktioneren van een produktie-organisatie in
de proces-industrie: case II . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit
Bedrijfskunde, vertrouwelijk bedrijfsrapport (confidential) .

Hoevenaars, A.M. (1991) . Herontwerpen van de produktie-structuur : een case
study in de chemische industrie . In: A.J. Groen (Red.), Vogelvlucht over en
diepzeeduiken in bedrijfskundig promotie-onderzoek (pp. 170-183) . Delft: Eburon .

Hoevenaars, A.M. (1991). Kwaliteit van werk èn organisatie in produktie-
organisaties. Een pleidooi voor het stroomlijnen van de produktie-
structuur. M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 45 (2), 101-
118 .

Hoevenaars, A.M. (1991) . Productie-structuur en organisatievernieuwing : de moge-
lijkheid tot parallelliseren nader onderzocht. Eindhoven: Technische Universi-
teit, proefschrift, druk Febo, Enschede .

Hoevenaars, A.M. (1992). De organisatiestructuur als strategische factor . Petro-
chem, 4 (4), 11-15 .

Hoevenaars, A.M. (1992) . Een instrument voor stroomsgewijs organiseren .
Bedrijfskundigheden, 19 (februari), 21-27 .

Hoevenaars, A.M. (1992). Herontwerpen van de produktiestructuur: een case-
study in de chemische industrie . In: A.J. Groen (Red .), Vogelvlucht over diep-
zeeduiken in bedrijfskundig promotieonderzoek . Delft: Eburon.

Hoevenaars, A.M. (1992) . Stroomsgewijs organiseren binnen het openbaar
ministerie . Justitiële Verkenningen, 18 (5), 55-71 .

Hoevenaars, A.M. (1992). Stroomsgewijs organiseren in de procesindustrie .
Bedrijfskundig vakblad B&id, 4 (4), 21-25 .

Hoevenaars, A.M. (1992) . Vormgeving van de organisatie in turbulente tijden .
Personeelbeleid, 28 (5), 46-48 .

Hoevenaars, A.M., & Molenaar, H.L.J. (1988) . Produceren aan lijn 3: een beschrij-
ving van de kwaliteit van werk en organisatie . Nijmegen: Katholieke Universi-
teit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, afstudeerskriptie, februari .

Hoevenaars, A.M., Eijnatten, F .M. van, & Mal, H .H. van (1991). Het stroom-
lijnen van de produktiestructuur, mogelijkheden en beperkingen van
Groepentechnologie bij Integrale Organisatievernieuwing . In: NOBO (Red.),
Bedrijfskundigen informeren bedrijfskundigen, 5e onderzoekdag (pp . 177-187) .
Enschede: Universiteit Twente, Faculteit Technische Bedrijfskunde .

Hoevenaars, A.M., & Hazendonk, J.N. (1993). Organisatieverandering : stap
voor stap of sprongsgewijs? Leidinggeven & Organiseren, 43, 38-41 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 45

Hoevenaars, A.M., & Eijnatten, F.M. van (1994). Een ontwerptechniek voor
het stroomsgewijs organiseren van de produktiestructuur . In: J.F. den
Hertog, & J.J. Ramondt (Red .), Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-
programma (pp . 19-23). Maastricht: MERIT.

Hoevenaars, A.M., & Eijnatten, F .M. van (1994) . Parallellisatie van produktie-
structuren in de continue stroom produktie . In: J .F. den Hertog, & J .J .

Ramondt (Red .), Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma
(pp. 13-17). Maastricht: MERIT.

Hoof, J.A.P. van (1980) . Kwaliteit van de arbeid : een nieuwe kombinatie van
doelmatigheid en legitimiteit . In: J .J .J. van Dijck, J.A.P. van Hoof, A .L. Mok,
& W.F. de Nijs (Red .), Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning .
Leiden: Stenfert Kroese .

Hoof, J.A .P. van (1983). Op weg naar humanere arbeid? In: C. de Galan, M.R .
van Gils, & P.J . van Strien (Red .), Humanisering van de arbeid . Assen: Van
Gorcum.

Hoof, J.J. van (1973). Symbolisch interactionisme . Mens en Maatschappij, 4 .
Hoof, J.J. van (1987) . De arbeidsmarkt als arena . Arbeidsmarktproblemen in socio-

logisch perspektief. Amsterdam: SUA.
Hooft, M.C.G . van (1993) . Van delen naar gehelen . Produktie met hele taakgroepen

bij DICO . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Faculteit Beleidswetenschap-
pen, vakgroep Bestuurs- en Bedrijfswetenschappen, afstudeerrapport .

Hooft, M.C .G. van (1994) . Procesherontwerp bij DICO b .v. Uden: een case
studie. In: J .F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red .), Competente vernieuwers: een
proeve van het TAO-programma (pp. 25-31). Maastricht: MERIT.

Hoolboom, H. (1978) . Werkoverleg en werkstructurering in Zweden . Ergono-
mie, 3 (3), 17-18 .

Hootegem, G ., & Janssen, F. (1989) . Nieuwe arbeidsvormen aan de lopende band .
Leuven: Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid, Vorming ; verslag van een
fieldtrip naar Saturn, NUMMI en Ford Atlanta .

Horn, L.A . ten (1983) . Behoeften, werksituatie en arbeidsbeleving . Delft: Technische
Universiteit, proefschrift .

Horn, L.A. ten, & Roe, R .A. (1984) . De Delftse meetdoos voor kwaliteit van arbeid :
oriëntatie voor gebruikers . Delft: Technische Hogeschool, vakgroep Techniek,
Arbeid en Organisatie, onderafdeling der Wijsbegeerte & der Maatschappij-
wetenschappen .

Horn, L.A. ten, & Roe, R.A. (1986) . De Delftse meetdoos voor kwaliteit van arbeid .
Delft: Technische Hogeschool, vakgroep Techniek, Arbeid en Organisatie .



46 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Horn, L.A. ten, & Walravens, A .H.C.M. (1986) . Vragenlijst werkoverleg . Delft:
Technische Universiteit, Faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschap-
pijwetenschappen .

Horn, L.A. ten, & Arnold, A .G. (1987). De Delftse meetdoos voor kwaliteit van
arbeid. In: A.L.M. Knaapen, W .J.M. Meekel, R .J. Tissen, & R.H.W. Vinke
(Red.), Handboek methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement
(pp. 301-312) . Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappelijke Uitgaven, afle-
vering 3, februari .

Horn, L.A. ten, & Steensma, H. (1988) . Recente stromingen in de humanise-
ringsbeweging . In: J. Van Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red .), Cursus-
boek: Arbeid in verandering. Deel 3: Kwaliteit van de arbeid . Heerlen: Open Uni-
versiteit, zomer .

Horn, L.A. ten, & Steensma, H.O. (1989). Recente stromingen in de humanise-
ringsbeweging . In: J. Van Ruysseveldt, & J . von Grumbkow (Red .), Kwaliteit
van de arbeid: hedendaagse stromingen (pp. 32-43). Assen/Maastricht/Heerlen:
Van Gorcum/Open Universiteit .

Huijgen, F . (1980). Kwaliteit van de arbeid in de industriële sektor: problemen
en achtergronden. In: J .J .J. van Dijck, J .A.P. van Hoof, A.L. Mok, & W.F. de
Nijs (Red .), Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning. Leiden: Stenfert
Kroese .

Huijgen, F. (1987). Industriearbeid in het spanningsveld van economische
rationaliteit en sociale beheersing . In: M. Akkermans, H . Doorewaard, & F.
Huijgen (Red.), Autonomie als arbeidssociologisch vraagstuk . Zeist: Kerckebosch .

Huijgen, F. (1989). De integrale aanpak van organisatieverieuwing . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, intreerede .

Huijgen, F. (1992). Het paradigma van integraal management . In: J.A.C.M.
Doorewaard, & W.F . de Nijs (Red .), Integraal management (pp. 13-27) .
Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese .

Huijgen, F., & Pot, F.D. (1988) . Recent onderzoek naar automatisering en
arbeidsorganisatie in Nederland . Te Elfder Ure 41, 29 (3), 290-309 .

Huiskamp, M .J. (1982). Tussen integrale en experimentele aanpak . Mens &
Onderneming, 82 (3), 220-231 .

Huiskamp, M.J. (1990) . De aansluiting tussen de studie der arbeidsverhoudingen en de
discussie 'sociotechniek en arbeidsprocesbenadering' . Paper gepresenteerd aan de
SISWO-Themagroep Kwaliteit van de Arbeid, 14 november.

Huiskamp, M.J. (1991) . Een nieuwe visie op arbeidsverhoudingen. Functiewaardering,
beloning en de CAO bij herontwerp van organisaties. Rotterdam: RISBO.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 47

Huiskamp, M.J. (1992). Arbeidsverhoudingen en sociotechniek : een nieuwe
benadering . Mens & Onderneming, 46 (6), 491-506 .

Huiskamp, M.J., & Jetten, B . (1993) . Vernieuwing van functies en beloning . Rotter-
dam: EUR/Risbo, GHR .

Huiskamp, M .J., & Jetten, B . (1993) . Werkboek ontwikkeling functiereeksen . Rotter-
dam: EUR/Risbo/GHR.

Huiskamp, M .J., & Jetten, B . (1994) . Sociotechnisch herontwerp in de Rotter-
damse haven: beloning in functiereeksen . In: J.F. den Hertog, & J .J .
Ramondt (Red .), Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma
(pp. 133-138) . Maastricht: MERIT .

Huiskamp, M.J., & Jetten, B . (1994). Sociotechnisch herontwerp in de Rotter-
damse haven: werken in functiereeksen. In: J.F. den Hertog, & J .J. Ramondt
(Red.), Competente vernieuwers: een proeve van het TAO-programma (pp. 125-
131). Maastricht: MERIT.

Huiskamp, R. (1973) . Werkplaats-organisatie . Onderneming en vakbeweging .
Hulten, W.J .M. van (1990). Techniek en mensen: een keuze of synergie?

Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
vakgroep Technologie en Arbeid, afstudeerrapport .

Hutte, H.A. (1952) . Het groepsinterview als methode van groepsonderzoek. De
naamloze vennootschap, 11 .

Industriebond FNV (1986) . Arbeid en technologie: een overzicht van een serie
brochures van de Industriebond FNV . Amsterdam: Industriebond FNV, rapport
86/118/218, september .

Industriebond FNV (1986) . Automatisering in de procesindustrie: de positie van
werknemers in de procesindustrie . Amsterdam: Industriebond FNV, september .

Industriebond FNV (1986) . Checklist voor kaderleden : 191 vragen over veranderingen
in technologie en arbeidsorganisatie in het bedrijf . Amsterdam: Industriebond
FNV, rapport 86/89/169, september .

Industriebond FNV (1986) . Industriebond FNV en nieuwe technologieën : econo-
mische, technologische en sociale veranderingen als uitdaging. Amsterdam:
Industriebond FNV, rapport 86/117/225, september .

Industriebond FNV (1986). Numeriek bestuurde bewerkingsmachines : de positie van
werknemers bij invoering van CNC's. Amsterdam: Industriebond FNV, sep-
tember .

Industriebond FNV (1986) . Ontwerpen en tekenen met computers: de positie van
werknemers op en rond de tekenkamer bij de invoering van CAD . Amsterdam :
Industriebond FNV, brochure nr 86/106/149, tweede druk, september.



48 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Industriebond FNV (1986) . Vrouwen, industrie en automatisering : wat gebeurt er
met het werk van vrouwen? Amsterdam: Industriebond FNV, rapport 86/105/
20, september .

Instituut voor Sociaal-Beleidsonderzoek (ISB) (1982) . Sociale en kulturele aspek-
ten van informatisering: een inventarisering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
naar de gevolgen van de introduktie van nieuwe informatie-technologieën . Den
Haag: ISB, mei .

Janse, F . (1989). Werkplaats voor de nieuwe mens : Volvo sticht assemblage-
kliniek aan het Karregat. CAD/CAM in bedrijf, augustus, 26-30.

Janse, F. (1992) . Auto-industrie in de leer bij Japanse bedrijven . Automatiserings
Gids, 26 (45),13 .

Jansen, J., Klaassen, C .J., & Lathouwers, F.J. (1980) . Een onderzoek naar de kwaliteit
van de arbeid: kitformeren, werkstruktureren . Eindhoven: Philips, stageverslag .

Jansen, J.H.P., & Kramer, N.J.T.A. (1980) . De operatonele groep operationeel .
Eindhoven: Philips' Technical Efficiency en Organisation Information
Centre, Note 104n .

Jansen, J.L .M., & Simons, H. (1978) . Organisatievernieuwing televisiefabriek
Eindhoven: werken op de "insertion-afdeling": mechanisatie binnen de televisie-
fabriek Eindhoven en de invloed hiervan op de taakinhoud van operators ; een bena-
dering met de Sociotechnische Taakanalyse . Eindhoven: Philips' Gloeilampen-
fabrieken N.V., bedrijfsrapport werkgroep WS-video, november .

Jansen, J .L .M., & Simons, H. (1980) . Werken op de insertion-afdeling II.
Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V. , Sociale Zaken/TEO
Video, januari .

Janssen, F . (1983) . Werkstructurering in de automobielindustrie : een Copernicaanse
ommekeer in de organisatie van de arbeid? Leuven: Katholieke Universiteit,
vakgroep Sociologie van Arbeid en Bedrijf .

Janssen, F. (1987) . Flexibele automatisering en kwaliteit van de arbeid in de metaal-
nijverheid : taylorisme tussen vallen en opstaan? Leuven: Katholieke Universi-
teit, proefschrift .

Janssen, F . (1988) . Automatisering en kwaliteit van de arbeid : pleidooi voor een techno-
logisch deterministische visie? De besluitvorming omtrent arbeidsorganisatie en taak-
structuren aan NuBe-machines doorgelicht . Paper gepresenteerd op de Vlaams-
Nederlandse Studiedagen voor Sociologen te Antwerpen, 7-8 april .

Janssen, F., & Van Hootegem, G . (1988). Vakarbeiders in de moderne industrie :
een uitstervende species? In: J. Van Ruysseveldt, & J . von Grumbkow
(Red .), Arbeid in verandering, de strategische rol van industrieel vakmanschap en



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 49

management . Deventer/Heerlen: Kluwer Bedrijfs- wetenschappen/Open
Universiteit .

Janssen, F ., & Henderickx, E . (1989). De arbeidsprocesbenadering. In: J. Van

Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de arbeid : hedendaagse
stromingen (pp. 59-72) . Assen/Maastricht/Heerlen: Van Gorcum/Open

Universiteit .
Janssen, F ., & Van Ruysseveldt, J. (1989). Werkstructurering in de automobiel-

assemblage (2). In: J. Van Ruysseveldt, & J . von Grumbkow (Red .), Kwaliteit
van de arbeid : hedendaagse stromingen (pp. 110-128) .
Assen/Maastricht/Heerlen: Van Gorcum/Open Universiteit .

Jong, T. de, & Walravens, A .H.C.M. (1983). Zeggenschap en humanisering . In:

C . de Galan, M.R. van Gils, & P .J. van Strien (Red .), Humanisering van de
arbeid. Assen: Van Gorcum .

Joosse, D.J.B., Ykema-Weinen, P .M.L., Blok, A., Schregardus, V ., Masselink,
W.G., Ris, B.G.M., Koning, C.W., & Terra, N.G.M. (1990) . Zelfstandig samen-

werken in autonome taakgroepen : praktijkervaringen in industrie en dienstverlening .

Den Haag: COB/SER, in samenwerking met Algemene Werkgevers-Ver-
eniging AWV, bureau Organisatie en Personeel en het Nederlands Insti-
tuut voor Arbeidsomstandigheden NIA .

Kaijim, W. (1989) . Knelpunten-analyse van en door een organisatie-adviesburo .

Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
vakgroep Organisatiekunde, afstudeerrapport .

Kamphuis, M.A.P.J. (1988) . Criteria voor semi-autonome groepen : een vergelijking
tussen theorie en praktijk . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, afstudeerscriptie, juni .

Kamphuis, M.A.P .J., & Eijnatten, F.M. van (1987) . Kriteria voor semi-autonome
groepen: gekategoriseerd schema . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
Onderzoeks- en Adviesgroep, intern werkdocument .

Kamst, F., & Ramondt, J .J. (1994) . De management-rol in complexe automati-
seringsprojecten . In: J.F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red .), Competente ver-
nieuwers: een proeve van het TAO-programma (pp . 67-72) . Maastricht: MERIT.

Kastelein, J. (1970) . Taken en taakkontakten : een gedragswetenschappelijke exploratie
van gegevens verkregen bij een specifieke vorm van organisatieonderzoek en advies-
werk. Groningen: Rijksuniversiteit, proefschrift .

Kastelein, J. (1977) . Zelfmanagement. Succes- en faalfactoren bij de autonomi-
sering van werkgroepen . Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoud-
kunde, juni, 254-273 .



50 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Kastelein, J . (1977). Zelfmanagement : succes- en faalfactoren bij de autonomisering
van werkgroepen . Amsterdam: Openbare les .

Kastelein, J. (1985) . Modulair organiseren doorgelicht . Groningen: Wolters-Noord-
hoff.

Kastelein, J . (1987) . Resultaatverantwoordelijke eenheden en centrale beheer-
sing. Holland Harvard Review, 11, 93-101 .

Keijsers, G .J. (1984) . Sociale systemen: koncepten en symbolen . Deel II: naar een
model van kwaliteit van de arbeid . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
Research Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie, intern
rapport 84 AO 03 .

Keijsers, G .J. (1986). De systeembenadering: basisbegrippen . In: A.M. Koopman-
Iwema (Red .), Automatiseren is reorganiseren: richtlijnen voor personeelsmanage-
ment (pp. 45-61) . Deventer: Kluwer.

Keijsers, G .J., & Otten, J.H.M. (1983) . Sociale systemen : koncepten en symbolen Deel
1: algemene voorstelling van systeemtoestand, systeemgedrag en systeemfunkties .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research Groep, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, intern rapport 83 AO 02 .

Kesteren, R.A. van (1978) . Medezeggenschap in organisatieverandering . Deventer:
Kluwer.

Keuning, D. (1973) . Algemene systeemtheorie, systeembenadering en organisatie-
theorie: een systematische verkenningstocht door de 'systems jungle' en een onder-
zoek naar enkele consequenties van het systeemdenken voor de organisatietheorie.
Leiden: Stenfert Kroese .

Keuning, D., & Eppink, D .J. (1985) . Management en organisatie: theorie en toepas-
sing. Leiden: Stenfert Kroese .

Keysers, G.J. (1988) . Stress, taakinhoud en werkomstandigheden . Nijmegen: Katho-
lieke Universiteit, Psychologisch Laboratorium, vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie, preprint voor OU-bundel .

Klaauw, C. van der (1992) . Regelkring-analyse als veranderingsproces . Groningen :
Rijksuniversiteit, intern rapport.

Klaver, T., & Koss-Fiszer, A .J. (1988). Kwaliteit van de arbeid. Analyse van
gegevens uit het leefsituatie-onderzoek-1986 . CBS Supplement Sociaal-
Economische Maandstatistiek, 1988 (2), 20-27 .

Klaveren, M . van (1980). Kwaliteit van de arbeid en strategie van de vakbewe-
ging. In: J .J .J. van Dijck, J .A.P. van Hoof, A.L. Mok, & W.F. de Nijs (Red.),
Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning (pp . 193-202) . Leiden:
Stenfert Kroese .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 51

Klaveren, M. van (1989) . Hoe integraal is de sociotechniek? Ervaringen met
onzekerheid en botsende belangen in ontwerpprocessen . Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, 5 (3), 4-20 .

Klaveren, M. van (1989) . Reisverslag . Amsterdam/Maastricht: STZ/MERIT.
Klaveren, M. van (1991) . Organisatievernieuwing bij Unit Centre . Een geval

uit de praktijk van STZ . In: M. van Klaveren, & S . Kooistra (Red .), Sociaal

ontwerpen. Werknemers beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk (pp .

115-134) . Utrecht: Van Arkel.
Klaveren, M. van (1991) . Scoren op speerpunten . Vakbondservaring met nieuwe

technologie . Amsterdam: FNV Steunpunt Technologie .

Klaveren, M. van (1994) . Trends en keuzes in het onderzoek naar de kwaliteit van de
arbeid . Amsterdam: SISWO, publikatie 381 .

Klaveren, M. van, & Bouwman, T . (1987) . Rapport van het onderzoek, uitgevoerd

door STZ ter toetsing van de sociale eisen als geformuleerd door de OR COVECO
Weert aan het ontwerp van de 'nieuwbouw Limburg' . Amsterdam: STZ, interne
notitie .

Klaveren, M. van, Buitelaar, W .L., & Dankbaar, B . (1990). DSM Chemicals
Rotterdam (DCR) . Verslag van een case-study over technologie en arbeidsverhou-

dingen . Amsterdam/Apeldoorn/Maastricht : TAO, november .

Klaveren, M. van, Buitelaar, W.L., & Dankbaar, B . (1990) . TDF Tiofine BV. Ver-
slag van een case-study over technologie en arbeidsverhoudingen . Amsterdam/
Apeldoorn/Maastricht: TAO, augustus .

Klaveren, M. van, & Vreeman, R. (1990) . Vakbond tussen sociotechniek en
arbeidsproces . Zeggenschap, 2 (maart/april), 16-22 .

Klaveren, M. van, & Kooistra, S . (1991). Plus arbeidsverhoudingen. Uitleiding .
In: M. van Klaveren, & S . Kooistra (Red .), Sociaal ontwerpen . Werknemers
beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk (pp. 135-142). Utrecht: Van
Arkel .

Klaveren, M. van, & Kooistra, S. (Red.) (1991), Sociaal ontwerpen. Werknemers
beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk . Utrecht: Van Arkel .

Klaveren, M. van, & Kooistra, S. (1991). Sociotechniek plus. In: M. van
Klaveren, & S . Kooistra (Red .), Sociaal ontwerpen . Werknemers beïnvloeden

vormgeving en organisatie van hun werk (pp. 7-12). Utrecht: Van Arkel .
Klaveren, M. van, & Tom, T . (1991). Arbeidsverhoudingen en auto-industrie

in Zweden. In: M. van Klaveren, & S . Kooistra (Red .), Sociaal ontwerpen .
Werknemers beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk (pp. 47-69) .

Utrecht: Van Arkel .



52 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Klaveren, M. van, Buitelaar, W.L., & Dankbaar, B. (1994) . Integrale organisatie-
vernieuwing en arbeidsverhoudingen: de case DCR. In: J.F. den Hertog, &
J.J. Ramondt (Red .), Competente vernieuwers: een proeve van het TAO-program-
ma (pp. 117-123). Maastricht: MERIT.

Klaveren, M. van, & Tom, T . (1994) . Organisatievernieuwing: taakgroepen en/of
loopbaan? Paper gepresenteerd op de SISWO sociaal-wetenschappelijke
studiedagen, Amsterdam, 7-8 april .

Koen, M.M. (1991) . Integraal organisatie-(her-)ontwerp en integraal automatiseren .
Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
verslag bijzondere opdracht.

Koen, M.M. (1991) . Samen sterk: een nieuwe produktiestructuur in een bestaande
organisatie-cultuur . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Tech-
nische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, afstudeerrapport .

Kommers, H. (1991) . Automatische produktie-besturing werkt niet vanzelf. Produk-
tiebesturing, flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid . Den Haag :
COB/SER.

Kompier, M.A.J., & Pot, F.D. (1993) . Diagnostiek van stress en welzijn. In: M.j .
Schabracq, & J.A.M. Winnubst (Red .), Handboek psychologie arbeid gezondheid :
toepassingen (pp . 59-78). Utrecht: Lemma .

Koopman, P.L. (1980) . Besluitvorming in organisaties: een onderzoek naar de effekten
van participatie in operationele en complexe beslissingen . Assen: Van Gorcum,
proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam .

Koopman, P.L., & Werkman, B. (1972) . Participatie in organisatieverandering.
Amsterdam: Vrije Universiteit .

Koopman-Iwema, A .M. (Red.) (1986), Automatiseren is reorganiseren : richtlijnen
voor personeelsmanagement . Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappelijke
Uitgaven .

Koopman-Iwema, A.M., & Wiegersma, S . (1985) . Sociale arbeidspsychologie .
Haarlem: De Toorts .

Koopman-Iwema, A.M., Rambelje, M. de la, & Jansen, P .G.W. (1986) . Stappen-
plan voor de invoering van kwaliteitszorg . Den Haag: Ministerie van Econo-
mische Zaken, direktie externe betrekkingen. Baarn: Kwaliteit in Bedrijf .

Koorevaar, K. (1992). Slank in Europa . Intermediair, 28 (47), 17-19 .
Korver, T. (1990) . Sociotechniek en werkgelegenheidsverhouding. Amsterdam:

SISWO, mimeo t.b .v. de SISWO-themagroep Kwaliteit van de Arbeid, 14
november.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 53

Korver, T. (1992) . Taylorisme, sociotechniek en arbeidsmarkt . Amsterdam: mimeo
t.b .v. de SISWO-studiedag, 28 februari .

Krabbendam, J .J . (1988) . Nieuwe technologieën en organisatorische maatregelen .
Enschede: Universiteit Twente, druk Febo, proefschrift .

Krabbendam, J .J. (1990) . Slack, alleen als er niet meer te besturen valt . Enschede :
Technische Universiteit Twente, intreerede .

Krabbendam, J .J., & Willenborg, J .A.M. (1986) . Organisatorische voorwaarden
voor flexibele fabricagesystemen in de metaalindustrie . Mens en Onderne-
ming, 40 (5),423-436 .

Kramer, N.J.T.A., & Leeuw, A.C .J. de (1975) . Probleemoplossend onderzoek, een
benadering vanuit de systeemleer. Eindhoven: Technische Universiteit, Facul-
teit Bedrijfskunde .

Kramer, N.J.T.A., & Smit, J . de (1979) . Systeemdenken : inleiding tot de begrippen en
concepten . Leiden: Stenfert Kroese .

Kreveld, D. van, & Kroon, M.B.R. (1988) . Groepsdenken : onverstandige beslis-
singen als gevolg van groepsprocessen, literatuur-overzicht . Gedrag en
Organisatie, 1 (3),3-11 .

Kroese, H.A.F.M . (1983) . De STTA en het organiseren van de arbeid . Eindhoven :
Philips' Gloeilampenfabrieken N .V ., Centrale Sociale Sektor, Arbeidsver-
houdingen/Onderzoek, koncept rapport, januari .

Kroese, H.A.F.M. (1984) . Van STTA naar STAP: van een maatlat voor de kwaliteit
van de arbeid naar een hulpmiddel bij het organiseren van werk . Eindhoven:
Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., Centrale Sociale Sektor, Arbeidsver-
houdingen/Onderzoek, koncept-rapport, januari.

Kroese, H .A.F.M., & Nieuwenhuizen, H.J. (1982) . STTA: het instrument en de
applikatie . Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., Sociale Zaken,
afdeling Onderzoek, koncept-notitie, december .

Kuipers, H. (1969) . Simulatie van de samenwerking tussen vissersschepen van de grote
zeevisserij. Leiden: NIPG/TNO .

Kuipers, H. (1980) . Van concurrentie naar samenwerking . Leiden: Rijksuniversi-
teit, proefschrift .

Kuipers, H. (1985) . Kwaliteitsbeleid en kwaliteit van de arbeid . Mens & Onder-
neming, 39 (3), 207-221 .

Kuipers, H. (1986) . Een normatieve contingentie-benadering van organisatie- en
groepsontwerp . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde,
intern rapport .



54 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Kuipers, H. (1989) . Het wankel evenwicht tussen management en leiderschap . Breda :
Koninklijke Militaire Academie, rede .

Kuipers, H . (1989). Zelforganisatie als ontwerpprincipe . Gedrag en Organisatie, 2
(4/5),199-221 .

Kuipers, H . (1989) . Zelforganisatie als ontwerpprincipe . Eindhoven: Technische
Universiteit, intreerede .

Kuipers, H., & Vlist, R. van der (1970) . Sociaal-psychologische facetten van
automatisering . Mens en Onderneming, 24, 373-383 .

Kuipers, H ., & Bagchus, P .M. (1983). Bemanningsstructuren in de scheepvaart .
Mens en Onderneming, 37 (4), 228-251 .

Kuipers, H., Deetman, G., & Bagchus, P .M. (1983) . Flexibel organiseren in de pro-
ductgroep Holec Industriële Systemen. Eindhoven: TH Eindhoven, afdeling der
Bedrijfskunde, onderzoeksverslag .

Kuipers, H., & Rutte, C .G. (1987) . Principes van sociotechnisch ontwerp: een
analyse. In: Congresboek 3e NOBO-onderzoeksdag . Groningen: Universiteits-
pers .

Kuipers, H., & Amelsvoort, P .J.L.M. van (1990). Slagvaardig organiseren: een
inleiding in de sociotechniek als integrale ontwerpleer . Deventer: Kluwer.

Kuipers, J .H. (1972) . Verantwoordelijkheidsverruiming in de direkte werkstudie .
Amsterdam/Den Haag : Vrije Universiteit, SWI, afdeling Bedrijfssociolo-
gie/SER.

Kuipers, J.H., Ramondt, J.J., & Walravens, A.H.C.M. (1971) . Werkoverleg en
werkstrukturering, een evaluatie van de ervaringen in een 30-tal Nederlandse
bedrijven. Amsterdam: Vrije Universiteit, SWI - Sociaal Wetenschappelijk
Instituut.

Kumpe, T., & Bolwijn, P .T. (1983) . Het succes van produktie-automatisering, geen
vraagstuk van techniek, maar van industriële strategie . Eindhoven: Philips, SST-
voordracht 18 mei .

Kumpe, T., & Bolwijn, P .T. (1990). Fabrieken met een toekomst : de invloed
van nieuwe markteisen en technologieën op producties . Informatie, 31 (11),
837-847 .

Kunst, P. (1994) . Kwaliteit en dienstverlening: de organisatorische consequen-
ties van het centraal stellen van de klant . In: J.F. den Hertog, & J .J. Ramondt
(Red .), Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma (pp. 7-12) .
Maastricht: MERIT .

Lammers, C .J . (1983) . Organisaties vergelijkenderwijs . Utrecht: Het Spectrum.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 55

Landré, C.J.W. (1990) . Een methode voor het inrichten van de besturing van de pro-
duktie met behulp van sociotechnische principes : van ontwerptheorie naar een co-
ncrete (her)ontwerpmethode . Eindhoven/Den Bosch: Technische Universiteit,
Faculteit Technische Bedrijfskunde, Vakgroep Technologie en Arbeid/
NKWO-Koers .

Landré, C.J.W. (1990) . Het herontwerpen van de besturingsstruktuur volgens socio-
technische principes bij een produktgroep van een komponentenfabriek . Eind-
hoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
vertrouwelijk afstudeerrapport .

Laterveer, R. (1973) . Industriële democratie en de vakbeweging . Mens en Onder-
neming, 27, 284-290 .

Leeuw, A.C.J. de (1974) . Systeemleer en organisatiekunde . Leiden: Stenfert Kroese .
Leeuw, A.C.J. de (1982) . Organisaties: management, analyse, ontwerp en verandering :

een systeemvisie. Assen: Van Gorcum .
Leeuw, A.C.J. de (1986) . Organisaties: management, analyse, ontwerp en verandering .

Een systeemversie . Leiden: Stenfert Kroese .
Leeuw, A.C .J. de (1988) . Strategisch beleid en de januskop van de uitvoering .

Mens en Onderneming, 1988, 5, 376-386 .
Leeuw, A.C .J. de (1989). Een klein boekje over bedrijfskundige methodologie .

Groningen: Rijksuniversiteit, Faculteit Bedrijfskunde, manuscript voor
boek.

Leeuw, A.C.J. de (1990) . De wet van de bestuurlijke drukte. Assen: Van Gorcum .
Leeuw, A.C.J. de (1990) . Een boekje over bedrijfskundige methodologie: management

van onderzoek . Assen/Maastricht : Van Gorcum .
Leeuw, A.C.J. de (1992) . De levensvatbare organisatie : organiseren voor com-

plexiteit. In: M.J.A. Alkemade (Red.), Inspelen op complexiteit . Alpen aan den
Rijn: Samsom.

Leeuw, A.C .J. de (1994) . Besturen van veranderingsprocessen : fundamenteel en prak-
tijkgericht management van organisatieverandering. Assen: Van Gorcum .

Leusden, B. van (1970) . Taakstruktuur en numerieke besturing : een systematische
benadering van de taakstructureringsproblematiek bij moderne mens-machine
systemen in de enkel- en kleinseriefabricage . Enschede: Technische Hogeschool
Twente, proefschrift .

Leys, M., Steensma, H.O ., & Van Ruysseveldt, J. (1989) . De humaniserings-
beweging. In: J. Van Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red.), Kwaliteit van
de arbeid: hedendaagse stromingen (pp. 20-31) . Assen/Maastricht/Heerlen : Van
Gorcum/Open Universiteit .



56 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Lichtenberg, A., & Sinten, L. van (1986) . Organiseren kan ook anders: een organi-
satie-analyse met behulp van de systeembenadering . Een pleidooi voor kwaliteit van
werk en organisatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psycho-
logie van Arbeid en Organisatie, afstudeerscriptie, februari .

Liem, K.G.A. (1981) . Mapping sentences voor de STTA, een pilot studie . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd werkstuk .

Lieshout, T.M. van, & Philips, E.A. (1994) . Functionele integratie en kennisontwik-
keling . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Faculteit Beleidswetenschappen,
vakgroep Bestuurs- en Bedrijfswetenschappen, afstudeerrapport .

Lievegoed, B .C .J. (1984) . Organisaties in ontwikkeling : zicht op de toekomst . Rotter-
dam: Lemniscaat .

Ligteringen, B.H. (1989) . Op weg naar betere dienstverlening : kwaliteit van werk en
organisatie in administratieve en informatie-verwerkende organisaties . Den Haag/
Den Bosch: COB/SER 89-62/NKWO.

Lohman, T.A.M., Heusinkveld, T ., Dekkers, R ., Buyse, J .J., Arens, J.A.A ., &
Veld, J. in 't (1990) . Excom . Een computerondersteund meetinstrument voor de
kwaliteit van de arbeid . Den Haag: Directoraat Generaal van de ARbeid, S86 .

Looise, J.C. (1989) . Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong . Vakbeweging
en vertegenwoordigend overleg in veranderende arbeidsverhoudingen . Alphen a/d
Rijn: Samsom.

Looise, J.C. (1990) . Welzijn in verband met de arbeid. Eindstation of keerpunt
van overheidsbetrokkenheid bij het sociale ondernemingsbeleid? Tijdschrift
voor Arbeidsvraagstukken, 6 (1), 35-45 .

Louwerse, J.H. (1969) . Groei en beheersing van organisaties : inleiding tot het stadiar-
chisch organiseren . Rotterdam/Den Haag : Universitaire Pers, Nederlands
Instituut voor Efficiency .

Lub, A. (1993) . Een vergelijking tussen de moderne sociotechniek en lean production .
Groningen: Rijksuniversiteit, Faculteit Bedrijfskunde, vervangende op-
dracht.

Maas, A.E.M. (1986) . Kwaliteit van de arbeid en kantoorautomatisering: een case-
studie in een administratieve organisatie . Nijmegen: Katholieke Universiteit:
KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, afstudeerscriptie, december .

Maas, A.E.M., Otten, J.H.M., & Eijnatten, F.M. van (1985) . Vragenlijst voor Socio-
techniek en Taakanalyse (STTA) . Nijmegen: KWO-Research-Groep, instru-
ment voor PGGM in Zeist, november .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 57

Maassen, H. (1982) . Samen op weg: een begin van werkstrukturering in de afdeling
Voorbewerking van IHC Smit b .v. te Kinderdijk . Eindhoven: Technische Hoge-
chool, Afdeling der Bedrijfskunde, Vakgroep Organisatie-Sociologie, rap-
port afstudeeropdracht, februari .

Maes, R. (1989). De informatiestructuur en de open organisatie . In: A.B .
Dorsman, & A. Huizing (Red .), Organisaties in het web van hun omgeving (pp .
15-25) . Lelystad: Koninklijke Vermande.

Mal, H.H. van (1990) . Groepen-Technologie en classificatie . Eindhoven: Tech-
nische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, college-dictaat
1K051 .

Mal, H.H. van (1993) . Organisatievorm op basis van groepentechnologie . Eindhoven :
Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Report EUT/
BDK/60.

Mal, H.H. van, Vermeulen, A .A.M., & Leeuw, S .L.J.M. de (1991) . Groepentech-
nologische ordening in een functionele lay-out? Eindhoven: Technische Uni-
versiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, intern rapport .

Martens, W.P.M. (1992). Integraal management: een beschouwing over bestu-
ring. In: J.A.C.M. Doorewaard, & W .F. de Nijs (Red.), Integraal management
(pp. 186-223) . Leiden: Stenfert Kroese .

Martens, W.P.M., & Riesewijk, B . (1990). Informatisering en communicatie .
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 6(4), 47-59 .

Masselink, W .G., & Zandvliet, C.G. (1986) . Vernieuwing van werk en organisatie .
Amsterdam: CCOZ.

Masselink, W.G., Zandvliet, C .G., & Steensma, H.O. (1989). Anders werken in
een verffabriek : de sigma Coatingcase . In: J .J. Boonstra, M.I. Demenint, &
H.O. Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld . Het
begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties . Culemborg: Lemma .

Mensink, L.J. (1988) . De kommunikatieve onderneming . Den Bosch: Adviesgroep
Koers, interne publikatie .

Mensink, L.J. (1989). Hele taakgroepen: een geavanceerd systeem van arbeid en
organisatie . M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 43 (4), 252-
266 .

Mensink, L.J . (1990) . De volwassenwording van de hele taakgroepen . Gids voor
Personeelsmanagement, 4.

Metselaar, C.M.T ., Reijnen, M .H., Schoubroeck, R.H .I. van, Tewari, R ., &
Volkers, A.M. (1992) . Kwaliteit van de arbeid bij het ontwerpen van infor-



58 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

matiesystemen. Een methodenvergelijking uitgevoerd door een werkgroep
van de afdeling SAIA van het NGI . Informatie, 34 (7/8), 448-455 .

Meulenbeld, C., & Lingen, P . van (1993) . Instrumenten op het terrein van arbeid en
gezondheid : een eerste inventarisatie . Amsterdam/Leiden: NIA/NIPG-TNO,
april .

Meyden, C ., Trommel, D ., Poutsma, E., & Braaksma, R. (1987) . Vrouwenarbeid in
de zoetwarenindustrie. De mogelijkheden van technische vernieuwing: restarbeid of
vakarbeid. Zoetermeer/Delft: EIM/TUD.

Mok, A.L. (1980). Arbeidstaakbeheersing, kwalificatie en beroep . In: J .J .J. van
Dijck et al . (Red.), Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning (pp. 21-42) .
Leiden: Stenfert Kroese .

Mok, A.L. (1981) . Het sociaal beleid in de jaren tachtig . In: J .J .J. van Dijck et al .
(Red.), Beheersing van sociale ontwikkelingen . Leiden: Stenfert Kroese .

Mok, A.L. (1990) . Kwantiteit en kwaliteit van de arbeid . Sociologische Gids, mei/
juni, 141-165 .

Morsch, J.A.M. (1983) . Werkstrukturering in de afdeling Snij- en Knip-elementen,
Philips Drachten van 1970-1980 . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, afstudeerscriptie, juni .

Morssink, P .B., & Kranendonk, A . (1984) . De voorkant van het automatiseren .
Leiden: Stenfert Kroese .

Mossink, J.C.M., & Peeters, M .H.H. (1990) . Concept-voorlichtingsblad 'Werken met
robots' . Leiden: NIl'G-TNO, publ .nr. 90.139, december .

Mourik, C. van (1994). Empowerment in een afdeling produktontwikkeling .
Bedrijfskunde, 66 (2), 41-48 .

Mulder, F.A., & Tepper, H.J. (1993) . Kwaliteitsmanagement en resultaatgerichte
bedrijfsvoering/RGB . Deventer: Kluwer.

Mulder, M. (Red.) (1963), Mensen, groepen en organisaties : speurwerk in de sociale
psychologie, deel I . Assen: Van Gorcum .

Mulder, M. (1970) . Medezeggenschap, mythe of werkelijkheid. Rotterdam: Univer-
sitaire Pers .

Mulder, M., Ritsema van Eck, J .R., & Gils, M.R. van (1967) . Structuur en dyna-
miek van een grote organisatie : een veldstudie op zee. Den Helder: Koninklijke
Marine, onderzoeksverslag in samenwerking met NIPG/TNO en ISP/RUU .

Musch, F .C. (1994) . Empowerment: implementatieplan: hoe koerszoekend
management zelfsturende medewerkers tot gevolg heeft . Bedrijfskunde, 66
(2),34-40 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 59

Naber, J.L.G. (1992) . Organisatieverandering : bewegen, meebewegen en bewo-
gen worden . Personeelsbeleid, 28 (5), 53-59 .

Nieboer, M., & Verberk, R .C.G.H. (1993) . Prestatiesturing voor hele taakgroepen :
ontwikkeling en implementatie van ProMES bij Stork PMT. Technische Univer-
siteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, afstudeerverslag .

Nieuwenhuizen, H .J. (1981) . De STTA en facet-analyse . Nijmegen: Katholieke
Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en
Organisatie, niet gepubliceerd werkstuk, oktober .

Nieuwenhuizen, H.J. (1981) . STTA en regelkapaciteit, een tussentijds verslag .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep
Psychologie van Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd werkstuk,
december .

Nieuwenhuizen, H .J. (1984) . Speelruimte past iedereen . Nijmegen: Katholieke
Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en
Organisatie, afstudeer-skriptie, november.

Nieuwenhuizen, H .J. (1994) . Speelruimte op werkpleknivo: een onderzoek naar de
validiteit van het speelruimte-gedeelte van de STTA 02 . Nijmegen: Katholieke
Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, afstudeerscriptie bij
Philips, oktober .

Nieuwenhuizen, H .J., & Eijnatten, F.M. van (1982) . Speelruimte met betrekking
tot werk-aktiviteiten, werk-aspekten en werk-omstandigheden op het nivo van de
individuele werkplek : een bijdrage tot konceptuele onderbouwing van de STTA .
Nijmegen/Eindhoven : Katholieke Universiteit/Philips' Gloeilampen-
fabrieken N.V., niet gepubliceerd rapport, augustus .

Nieuwenhuizen, H .J ., & Eijnatten, F.M. van (1982) . Speelruimte met betrekking
tot werk-aktiviteiten, werk-aspekten, en werk-omstandigheden op het nivo van de
individuele werkplek : een bijdrage tot een konceptuele onderbouwing van de STTA .
Nijmegen/Eindhoven : Katholieke Universiteit/Philips' Gloeilampen-
fabrieken N.V., niet gepubliceerd rapport, augustus .

Nijs, W .F. de (1988). Human resources management : ideaal of praktijk? Tijd-
schrift voor Produktiviteitsmanagement, 3 .

Nijs, W .F. de (1992). De personele component van integraal management . In :
J.A .C.M. Doorewaard, & W .F. de Nijs (Red.), Integraal management. Leiden :
Stenfert Kroese .

Nijs, W .F. de (1992) . Human resource management en arbeidsverhoudingen .
In: F. Kluytmans, & W. van der Meeren (Red .), Management van human
resources (pp. 121-139) . Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen .



60 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Noten, H.C.P. (1990) . Ontwikkelingsbeloning als alternatief . Zeggenschap, .5 (1),
4-11 .

Noten, H.C.P ., & Steemers, F .J. (1985) . Effectieve speelruimte en innovatie bij kan-
toorautomatisering : een studie naar kwaliteit van werk en organisatie . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie,
afstudeerscriptie .

Noten, H.C.P., & Levie, H . (1991) . Arbeidsverhoudingen na Taylor. In: POST-
groep (Red .), Onderweg naar nieuwe kantoren en fabrieken (pp. 87-107) .
Deventer: Kluwer .

Oeij, P.R.A. (1990) . Sociotechniek vereist inspraak in het ontwerp van de arbeidsorga-
nisatie . Tilburg: IVA, interne notitie .

Oeij, P.R.A., & Fruytier, B.G.M. (1990) . Sociotechnische methodiek van werkplek-
beschrijving: theorie, handleiding en beschrijvingsformulieren . Tilburg: IVA .

Oeij, P.R.A., Eijk, R. van, & Fruytier, B .G.M. (1991) . Sociotechniek en
arbeidsorganisatie: werkplekbeschrijvingen voor de ECT/Sea Land Delta Terminal .
Tilburg: IVA .

Oeij, P.R.A., & Fruytier, B.G.M. (1991) . Sociotechnische methodiek van werkplek-
beschrijving (MWB) : theorie, handleiding en beschrijvingsformulieren . Paper ge-
presenteerd op de studiedag Platform Integraal Automatiseren, Tilburg .

Olden, G. (1974). De relatie tussen technologie en struktuur van een organi-
satie: een konfrontatie met het systeemmodel . Mens en Onderneming, 28, 21-
41.

Osendarp, N.M. (1987) . Pseudo-autonome groepen in de praktijk: een pilotstudie in
een bureaucratische organisatie . Nijmegen: KWO-Onderzoeks- en Advies-
groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie, doktoraalskriptie,
april, stage bij OHRA te Arnhem .

Otten, J.H.M. (1982) . Werken in de ambachtelijke broodbakkerij : een sociotechnische
taakanalyse . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep,
Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie, STTA-bakkerijen in
bijlage 1, uitgave 01, afstudeer-skriptie, december .

Otten, J.H.M. (1983) . Innovatie in de kleinere produktie-organisatie . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie, niet gepubliceerd rapport, mei .

Otten, J.H.M. (1984) . Beschrijving directie overheidsorganisatie en automatisering .
Nijmegen: KWO-Research Groep, onderzoeksrapportage, januari .

Otten, J.H.M. (1986) . Het werk in een kantoor-organisatie : een verslag van een onder-
zoek naar de kwaliteit van de arbeid bij algemene sekretarie-afdeling van het



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 61

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen . Nijmegen: Katholieke Universi-
teit, KWO-Research Groep, koncept versie, juni .

Otten, J.H.M., Eijnatten, F .M. van, & Poppel, G .C.J.M. van (1984) . STTA: vragen-
lijst voor sociotechniek en taakanalyse: het werken in de kantoor-organisatie .
Nijmegen/Den Haag : Katholieke Universiteit/Ministerie van Binnen-
landse Zaken, uitgave 01, juni .

Otten, J .H.M., Eijnatten, F.M. van, & Poppel, G.C .J.M . van (1984) . STTA :
vragenlijst voor sociotechniek en taakanalyse : het werken in de kantoororganisatie .
Vragenlijst en antwoordbladen . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-
Research Groep, uitgave 3G-01, augustus .

Otten, J .H.M., Poppel, G.C .J.M. van, Roosbroeck, H .F.M. van, & Swuste,
W.H .T.M. (1984) . Niet-technische aspekten van kantoorautomatisering bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken: voormeting. Nijmegen/Den Haag: Katho-
lieke Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie/Binnenlandse Zaken, koncept-interimrapport,
oktober .

Otten, J .H.M., & Eijnatten, F .M. van (1985). SA: vragenlijst voor systeemanalyse:
het werken in de administratieve organisatie . Vragenlijst en antwoordbladen .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research Groep, uitgave 3G-01,
augustus .

Otten, J.H.M., & Eijnatten, F.M. van (1985) . STPA: Vragenlijst voor sociotechniek en
procesanalyse : het werken in de administratieve organisatie . Vragenlijst en antwoord-
bladen . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research Groep, uitgave
3G-01, augustus .

Otten, J.H.M., & Eijnatten, F.M. van (1985) . STTA : Vragenlijst voor sociotechniek en
taakanalyse: het werken in de administratieve organisatie. Vragenlijst en antwoord-
bladen . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Research-Groep, uitgave
3G-01, augustus .

Otten, J.H.M., & Eijnatten, F.M. van (1986) . Een verkennend onderzoek naar de
sociaal-organisatorische effekten van kantoorautomatisering bij de Rijksoverheid .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-onderzoek en adviesgroep, juni .

Otten, J.H.M ., & Eijnatten, F.M . van (1986). Methode van aanpak . In: A.M.
Koopman-Iwema (Red .), Automatiseren is reorganiseren : richtlijnen voor perso-
neelsmanagement (pp. 85-105). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappelijke
Uitgaven .

Otto, M.M., & Leeuw, A .C.J. de (1989) . Kijken, denken, doen . Assen: Van Gorcum .



62 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Pasmooij, C.K., Brouwers, A.A.F., & Ekkers, C .L. (1981). Onderzoek naar de
effecten van automatisering . De Ingenieur, april, 12-17 .

Peeters, H.G.J. (1975) . Social engineering: eindrapport. Eindhoven: N .V. Philips '
Gloeilampenfabrieken, IDR-AP-325-HP/4 Corporate ISA .

Peeters, M.H.H. (1985) . De kwaliteit van de arbeid in gedemokratiseerde bedrijven .
Eindhoven: Technische Hogeschool : Afdeling der Bedrijfskunde, afstudeer-
rapport.

Peeters, M.H.H. (1990). De WEBA-methodiek als uitwerking van welzijnsbepa-
lingen in de Arbowet . In: P.W.M. van Haaren, W.A.M. de Lange, W.J.M.
Meekel, & R.H.W. Vinke (Red.), Methoden, technieken en analyses voor perso-
neelsmanagement; aflevering 17 (pp . 1.6.7.2,401-413) . Deventer: Kluwer.

Peeters, M.H.H. (1990). De WEBA-methodiek. Een instrument voor het beoor-
delen van welszijnsrisico's gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfs-
kunde . Tijdschrift voor Ergonomie, 3, 3-16 .

Peeters, M.H.H. (1990) . De WEBA-methodiek. Een instrument voor het beoor-
delen van welzijnsrisico's gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfs-
kunde. In: H. Hekman (Red.), Handboek Bedrijfsveiligheid, aflevering 36 (pp .
3.1 .7.01-29) .

Peeters, M.H.H. (1990). Welzijn in de Arbowet. De WEBA-methodiek als hulp-
middel om functies te beoordelen en te verbeteren . Personeelsbeleid, 26 (2), 77-
81.

Peeters, M.H.H. (1992) . Groepswerk in de confectie . Beschrijving en analyse van vier
bedrijven met een aangepaste produktie- en arbeidsorganisatie . Den Haag: Directo-
raat-Generaal van de Arbeid, S156 .

Peeters, M.H.H. (1992) . Het ontwerpen van gunstige welzijnscondities. Pak het
integraal aan! Tijdschrift voor Ergonomie, 2, 14-21 .

Peeters, M.H.H. (1992) . Nieuwe produktieconcepten in de confectie-industrie .
De wankele schreden van een traditionele bedrijfstak op weg naar integrale
vernieuwing. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2, 130-143 .

Peeters, M.H.H. (1993). Het ontwerpen van gunstige welzijnscondities . Richtl-
ijnen voor functieverbetering en integraal ontwerpen . In : Handboek 'Metho-
den, technieken en Analyses voor personeelsmanagement', aflevering 28 (pp.
1 .6.7.2-5,501-518) . Deventer: Kluwer.

Peeters, M.H.H. (1993) . WEBA-analyse: handleiding. Den Haag: Directoraat-Gene-
raal van de Arbeid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
concept .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 63

Peeters, M.H.H . (1993). Welzijn met dank aan de consument . Voorbeelden
van integraal ontwerpen en groepswerk in de confectie-industrie . Mens en
Onderneming, 47 (5), 371-389 .

Peeters, M.H.H., Pot, F.D., & Delleman, N.J. (1991) . Nieuwe produktiemethoden
voor de kledingindustrie . Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van inte-
gratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een (integraal) herontwerp . Leiden :

NIPG-TNO, NIPG publication 91 .015 .
Peeters, M.H.H., Pot, F.D., & Delleman, N.J. (1991) . Nieuwe produktiemethoden

voor de kledingindustrie . Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van
integratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een integraal (her)ontwerp . Den

Haag: Directoraat-Generaal van de Arbeid, S117 .
Peeters, M.H.H., & Lingen, P. van (1993). WEBA-methodiek en inspectie-

methode arbeidsomstandigheden . Opleiding en ontwikkeling . Tijdschrift

voor Human Resource Development, 4, 35-42 .

Peeters, M.H.H., & Middendorp, J. (1993) . Handleiding WEBA. Leiden/Amster-

dam: NIPG-TNO/NIA .

Penning, R.N ., & Oldeman, H.F.J. (1991) . Sociotechniek, terugblik in de toekomst .
Welke inzichten, die ervaringen met de sociotechniek hebben opgeleverd verdienen de
aandacht van de P&O functionaris? Nijmegen: Hogeschool Gelderland,
Sociale Faculteit, afstudeerrapport.

Peper, A. ,& Ramondt, J .J. (1973) . Arbeidsverhoudingen en industriële democratie in
Noorwegen. Evaluatie van sociotechnische experimenten . Den Haag: COB-SER.

Peters, R. (1986) . De inzet van CNC-bewerkingsmachines in de produktie en de kwa-
liteit van de arbeid . Een verkennend onderzoek in zes bedrijven naar situatie, erva-
ringen en mogelijke invloedsfactoren . Eindhoven: Technische Universiteit,

afstudeerrapport.
Philips N.V. (1979) . Innovatie in een multinationale industriële onderneming .

Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., januari .

Philips Stadskanaal (1992) . Een organisatie in beweging . Stadskanaal : Philips
Semiconductors BV, intern rapport .

Pleij, F.J.E . (1991) . Een bijdrage aan de ontwikkeling van een model voor de informa-

tiestructuur in een sociotechnisch ontwerp . Eindhoven: Technische Universiteit,
Faculteit Technische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid, ver-
slag bijzondere opracht.

Pleij, F.J.E. (1992) . Prestatiebeoordeling van afdelingen en hele taakgroepen, contro-
leren of sturen? Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische
Bedrijfskunde, concept-artikel .



64 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Pleij, F.J.E. (1992) . Prestatiebeoordeling van afdelingen en hele taakgroepen, contro-
leren of sturen? Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische
Bedrijfskunde, afstudeerrapport voor Stork PMT, januari .

Pool, J. (1994). Interdisciplinair teamwerk in een ziekenhuis . In: J .J. Boonstra,
M.I. Demenint, & H.O. Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een
dynamische wereld. Begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties . Utrecht :
Lemma, 2e druk .

POST-groep (Red.) (1991), Onderweg naar nieuwe kantoren en fabrieken . Deventer :
Kluwer.

Pot, F.D. (1985). Het einde van de arbeidsdeling? Kern en Schumann over
technologie en rationalisatie in de jaren tachtig en negentig . Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, 1 (2), 79-91 .

Pot, F.D. (1988). Onderhandelen over beloningssystemen in de jaren tachtig .
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4, 53-60 .

Pot, F.D. (1988) . Technologie, vakbekwaamheid en beleid . In: J. Van
Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red.), Arbeid in verandering: de strategische
rol van industrieel, vakmanschap en management . Deventer/Heerlen : Kluwer
Bedrijfswetenschappen/Open Universiteit .

Pot, F.D. (1991) . Arbeidsverdeling en kwaliteit van de arbeid . Alphen aan den Rijn/
Deurne.

Pot, F.D. (1993) . Nieuwe produktieconcepten en kwaliteit van de arbeid . Leiden :
Rijksuniversiteit Leiden, Rede .

Pot, F.D., & Brouwers, A.A.F. (1986) . Automatisering van een suikerfabriek .
Ontwerpproces van operatortaken bij automatisering van een suiker-
fabriek . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2 (3), 33-44 .

Pot, F.D., Padmos, P., & Brouwers, A.A.F. (1986) . Achter de schermen. Samen-
hangen tussen funktie-inhoud, ergonomische kondities, gezondheid en welbevinden
bij beeldschermwerk op kantoren . Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid .

Pot, F.D., Christis, J., Fruytier, B .G.M., Kommers, H., Middendorp, J., Peeters,
M.H.H., & Vaas, S. (1989). Functieverbetering en Arbowet. Gedrag en Orga-
nisatie, 2 (4/5),361-382 .

Pot, F.D., Christis, J., Fruytier, B .G.M., Kommers, H., Middendorp, J., Peeters,
M.H.H., & Vaas, S. (1989) . Functieverbetering en organisatie van de arbeid . Welzijn
bij de arbeid (WEBA) gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfskunde . Uitgave
van de Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 65

SOZAWE, S71 . Een studie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-
Generaal van de Arbeid door het NIPG/TNO, NIA en IVA .

Pot, F.D., Peeters, M .H.H., Amelsvoort, P .J.L.M. van, & Middendorp, J. (1991) .
Functieverbetering en integraal ontwerpen . Den Haag: Directoraat-Generaal van
de Arbeid, S112 .

Pot, F.D., Peeters, M .H.H., Amelsvoort, P.J.L.M. van, & Middendorp, J. (1991) .
Functieverbetering en integraal ontwerpen . Richtlijnen voor het verbeteren van het
aspect welzijn bij de arbeid in ontwerpprojecten . Leiden: NIPG-TNO, NIPG
publication 91 .010 .

Poutsma, E. (1992) . Positieve actie en functieverbetering . Strategie en dilemma's .
Dordrecht: Landelijk netwerk positieve actie .

Poutsma, E., & Zwaard, A . (1989) . Automatisering en arbeidsinhoud : effecten
van CNC-apparatuur in kleine, industriële bedrijven . Tijdschrift voor Arbeids-
vraagstukken, 3 (1), 35-43 .

Poutsma, E., & Trommel, D . (1991) . Nieuwe technologie en functieverbetering
voor vrouwen in de industrie . In: Macht en onbehagen. Veranderingen in de
verhouding tussen vrouwen en mannen (pp. 59-73) . Amsterdam: SUA .

Prakken, B. (1992). Informatie en (re)organisatie . Informatie, 34 (12), 873-881 .
Projectgroep EXCOM (Lohman, T .A.M. en vele anderen) (1990) . EXCOM: een

computerondersteund meetinstrument voor de kwaliteit van de arbeid. Voorburg:
Ministerie SoZaWe, DGA/AI, S86 .

Projectgroep WEBA (1989) . Functieverbetering en organisatie van de arbeid . Welzijn
bij de arbeid (WEBA) gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfskunde . Den Haag:
Directoraat-Generaal van de Arbeid, S71 .

Projectgroep Welzijn bij de Arbeid (WEBA) (Pot, F.D ., Christis, J., Fruytier,
B .G.M., Peeters, M .H.H., & Vaas, S.) (1989). Functieverbetering en Arbowet .
Gedragen Organisatie, 2 (4/5), 361-382 .

Projectgroep Welzijn bij de Arbeid (WEBA) (Pot, F.D., Christis, J., Fruytier,
B .G.M., Peeters, M .H.H., & Vaas, S.) (1989) . Funktieverbetering en organisatie
van de arbeid . Voorburg: Ministerie SoZaWe, DGA/AI, S71 .

Projektgroep TOA (Christis, J ., Dols, H., Doorewaard, H., Fruytier, B .G.M., &
Martens, W.P.M.) (1978) . Techniek, organisatie, arbeidsmarkt . Deel I. Nijmegen :
KUN.

Projektgroep TOA (Christis, J ., Dols, H., Doorewaard, H., Fruytier, B .G.M., &
Martens, W .P .M.) (1979) . Techniek, organisatie, arbeidsmarkt. Deel II.
Nijmegen: KUN .



66 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Projektgroep TOA (Christis, J ., Dols, H., Doorewaard, H., Fruytier, B .G.M., &
Martens, W.P.M.) (1980) . Techniek, organisatie, arbeidsmarkt . Samenvattend
rapport . Den Haag: Staatsuitgeverij, NPAO-publikatie nr . 6 .

Pruyt, H. (1992). Anti-taylorisme in Zweden . Tijdschrift voor Politieke Ekonomie,
14 (3),12-35 .

Pruyt, H. (1994). Speelruimte voor organisatievernieuwers is belangrijker dan
een ragfijn ontwerp . In: J .F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red.), Competente
vernieuwers: een proeve van het TAO-programma (pp. 41-46). Maastricht: MERIT.

Ramaekers, G.L.L.M., & Lucas, G .P.T. (1987) . Veranderingen in inhoud en organisa-
tie van het werk onder invloed van CAD: een verkennende studie . Nijmegen:
Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, onderzoeks-
rapport CIAD, september .

Ramondt, J .J. (1968) . Bronnenboek sociale experimenten . Amsterdam: Vrije Uni-
versiteit, SWI, december .

Ramondt, J.J. (1968) . Verantwoordelijkheid in het werk . Alphen aan den Rijn :
Samsom .

Ramondt, J.J. (1974) . Bedrijfsdemocratisering zonder arbeiders: een evaluatie van erva-
ringen met werkoverleg en werkstructurering . Alphen aan den Rijn : Samsom,
proefschrift .

Ramondt, J .J. (1993) . Diagnostiek van organisatie-ontwerp : methode voor reflectief
onderzoek. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Risbo, concept manuscript,
november.

Ramondt, J.J. (1994) . Diagnostiek voor organisatieontwerp : methode voor reflectief
onderzoek. Rotterdam: Faculteit Sociale Wetenschappen.

Ramondt, J .J. (1994) . Men leert van anderen, maar meer nog van eigen fouten .
In: J.F. den Hertog, & J.J. Ramondt (Red .), Competente vernieuwers : een proeve
van het TAO-programma (pp . 33-39). Maastricht: MERIT.

Ramondt, J.J., Dreu, J.H. de, & Standaart, C.A. (1991). Integraal onwerp van een
informatiesysteem: ervaringen en leermomenten in een bankproject. Infor-
matie, 33 (3), 141-220 .

Ramondt, J .J., & Rhebergen, A. (1991) . Verslag vooronderzoek Leyenburg . Rotter-
dam: RISBO .

Redaktie Rondbrief (1983). Kwaliteit van het werk meten: twee toepassings-
voorbeelden. In : Rondbrief Organisatie Vernieuwing . Eindhoven: Philips'
Gloeilampenfabrieken N .V., uitgave CGOV.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 67

Reeken, A .J. van (1994). Informatiseren met CASE-tools. In: J.F. den Hertog, &
J.J. Ramondt (Red .), Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-program-
ma (pp . 73-77) . Maastricht: MERIT.

Remmel, J., & Soerland, J. van (1984) . Handmontage in de toekomst : de werk-
stroomgebonden montage-arbeid in 'de fabriek van de toekomst' . Eindhoven:
Nederlandse Philips Bedrijven, TEO, april, afstudeerwerkstuk HTS
bedrijfskunde .

Reubsaat, T.J.M., Boer, P.A.M. den, Sweere, P.C.J., & Tillaert, H .J.M. van den
(1988) . De Arbowet in uitvoering: een onderzoek naar ervaringen in de praktijk .
Nijmegen: ITS, SoZaWe project 1610 .

Rhebergen, A . (1994) . Een ziekenhuis is geen bedrijf. In: J.F. den Hertog, & J .J .
Ramondt (Red .), Competente vernieuwers: een proeve van het TAO-programma
(pp. 47-52). Maastricht: MERIT.

Riesewijk, B., & Warmerdam, J . (1988) . Het slagen en falen van automatie-
projecten . Nijmegen: ITS .

Riesewijk, B., & Martens, W .P .M . (1989). Belangen in de systeemontwikkeling .
Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 43 (1), 18-35.

Riesewijk, B ., & Regtering, H . (1989). Succesvol automatiseren . Waar is in-
breng PZ cruciaal? Gids voor Personeelsmanagement, 4 (april), 25-29 .

Rijkeboer, M., & Verhallen, H . (Red.) (1974), Valkuilen in de organisatie-onwikke-
ling. Groningen: Tjeenk Willink .

Rijn, T.M.J . van (1986) . Produceren door informeren : informatie-eisen voor verschil-
lende produktiesituaties . Deventer: Kluwer, proefschrift TUE .

Ris, B.G.M. et al . (1984) . Kwaliteit van arbeid en organisatie : veranderen in de praktijk .
Amsterdam: Stichting CCOZ .

Roberts, H.J.E. (1994) . Herontwerp van het management accounting systeem
bij St. Antonius, Maasbracht . In: J.F. den Hertog, & J .J. Ramondt (Red .),
Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma (pp. 1-6) .
Maastricht: MERIT .

Roe, R.A., & Zijlstra, F .R.H. (1988) . Arbeidsanalyse ten behoeve van (her)ont-
werp van funkties: een handelingstheoretische invalshoek . In: J.A. Algera
(Red.), Analyse van arbeid. Lisse: Swets & Zeitlinger .

Roele, A. (1994). Empowerment: een persoonlijke visie op empowerment .
Bedrijfskunde, 66 (2), 49-53 .

Rooij, A. de, & Cobbenhagen, J .W.C .M. (1991) . Innovatie bij DSM: een praktijk-
verhaal . Maastricht: MERIT.



68 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Rottl~nder-Meijer, C ., & Nijssen, A .J. (1984) . Vier notities over technologische
innovatie en sociale verandering . Den Haag: Instituut voor Sociaal Beleids-
onderzoek ISB, december .

Roupe van der Voort, P . (1993) . Een methode voor het herontwerpen van de pro-
duktie- en besturingsstructuur in de assemblage-industrie: het op basis van sociotech-
nische principes maken van een herontwerp voor de assenafdeling bij Scania Neder-
land . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfs-
kunde, afstudeerrapport .

Roy, E.G.H.G . van (1988) . De staf naar de vloer: een studie naar kwaliteit van werk en
organisatie rond het materiaalbeheer bij DAF-trucks . Nijmegen: Katholieke
Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, afstudeerskriptie, april .

Ruël, G .C. (1992) . Produktiestruktuur en kwaliteit van de arbeid . Amsterdam :
SISWO, rapport 369.

Rutte, C.G., & Kuipers, H . (1986) . KATAN: een verkennende studie over relaties
tussen afdelingen . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Bedrijfs-
kunde, Vakgroep Technologie en Arbeid, oktober .

Ruysseveldt, J. Van, & Grumbkow, J. von (Red.) (1989), Kwaliteit van de arbeid :
hedendaagse stromingen . Assen/Maastricht: Van Gorcum; in samenwerking
met Open Universiteit Heerlen .

SAF/NIVE (1975). Werkoverleg en werkstrukturering in Zweden: een verslag van 500
bedrijfsexperimenten op de werkvloer . Den Haag: NIVE, Nederlandse Ver-
eniging voor Management, publikatie no . 604, vertaler L .U. de Sitter .

Schaaf, J. van der (1986) . Werken rondom macht : kwaliteitskringen in historisch
perspektief. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Psychologie van
Arbeid en Organisatie, afstudeerskriptie, april .

Scholten, G.R.M. (1975) . Medezeggenschap en organisatieverandering : een evaluatie
van experimentele veranderingen in bedrijven vanuit hun betekenis voor medezeg-
genschap . Den Haag: COP/ SER.

Scholtes, G.H. (1987) . Beter werken . Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vak-
groep Psychologie van Arbeid en Organisatie, afstudeerskriptie bij Hocatex,
juni .

Schouten, J. (1974) . Vrijheid in het werk: over organisatiestruktuur en het welzijn van
produktiewerkers. Meppel: Boom, proefschrift .

Schuring, R.W. (1992) . De selectie van het organisatieontwerp van autonome
taakgroepen met de kwaliteit van arbeid en de groepsoutput . Bedrijfskunde,
64 (2),134-142 .

Schutte, G .R. (1988). Democratie op de werkplek . Intermediair, 19, 39.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 69

Seegers, H.J .J.L. (Red.) (1981), NIP-werkkonferentie: sociale aspekten van automa-
tisering in arbeidsorganisaties, beknopt verslag . Nijmegen: GITP, adviseurs voor
organisatie en personeelbeleid, februari .

Seegers, H .J .J.L. (1983) . Een verkennend onderzoek naar sociale aspekten van automa-
tisering bij Rabobank Nederland . Nijmegen: GITP, adviseurs voor organisatie
en personeelbeleid, april .

Seegers, H.J .J.L. (1984) . Automatiseren in perspectief de gevolgen van automatiseren
voor de kwaliteit van werk en organisatie bij Rabobank Nederland. Nijmegen :
GITP, adviseurs voor organisatie en personeelbeleid, januari .

Sels, L. (1990) . Het IBAA-instrument : een instrument voor beoordeling van admini-
stratieve arbeid . Den Haag: HIVA-STE .

Simonse, L.W.L. (1991) . De evaluatie van HAT op sociotechnische ontwerpprincipes .
Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Techniek en
Maatschappij, tussentijds rapport .

Simonse, L.W.L. (1992) . De informatievoorziening van Holec Algemene Toelevering .

Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Techniek en
Maatschappij, afstudeerverslag .

Simonse, L.W.L. (1992) . Ontwikkeling en gebruik van de VBN-methode: een socio-
technische beschrijving van de informatiestructuur bij een toeleveringsbedrijf (werk-

titel) . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Wijsbegeerte en Maat-
schappijwetenschappen, vakgroep Techniek/Communicatie/ Omgeving,
afstudeerverslag .

Sinten, C.J.M. van (1988) . Beschrijving en analyse van het produktieproces van de
afdeling Bakken en Armaturen . Eindhoven: Nederlandse Philips' Bedrijven,
Afdeling Bedrijfspsychologie, april, rapport Philips Oss TL-armaturen.

Sitter, L .U. de (1968) . De maatschappelijke betekenis van de arbeidsvoldoe-
ning. In: J. Berting, & L.U. de Sitter (Red .), Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid .
Utrecht: Spectrum .

Sitter, L.U. de (1969) . Industriële democratie en de stand van de theorie in de
organisatiesociologie . Mens en Maatschappij, 44, 177-196.

Sitter, L.U. de (1970) . Leiderschapsvorming en leiderschapsgedrag in een organisatie .
Alphen aan den Rijn : Samsom .

Sitter, L.U. de (1970) . Sociaal en instrumenteel leiderschap . In: L.U. de Sitter
(Red.), Leiderschapsvorming en leiderschapsgedrag in een organisatie . Alphen a/d
Rijn: Samsom.

Sitter, L.U. de (1971) . Het spel en de knikkers, kanttekeningen bij conflict en macht in
produktiesystemen . Eindhoven: Technische Hogeschool, inaugurale rede .



70 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Sitter, L.U. de (1971) . Leiderschapsgedrag in organisaties . Mens en Onderneming,
25,151-164 .

Sitter, L.U. de (1974) . Een systeemtheoretisch paradigma van een sociaal inter-
actienetwerk . Mens en Maatschappij, 49 (3) .

Sitter, L.U. de (1974) . Sociotechniek. Mens en Onderneming, 28 (2), 65-83 .
Sitter, L.U. de (1974). Sociotechniek 2: aantekeningen bij een sociotechnisch

model van een produktie-systeem . Mens en Onderneming, 28 (3), 163-176 .
Sitter, L.U. de (1974) . Technologie en maatschappij . In: L.U. de Sitter (Red .),

Technologie en organisatie (pp. 223-256) . Alphen aan den Rijn: Samsom.
Sitter, L.U. de (Red.) (1974), Technologie en organisatie . Alphen aan den Rijn:
Samsom .

Sitter, L.U. de (1975) . Werkoverleg en werkstrukturering in Zweden : een verslag van
500 bedrijfsexperimenten op de werkvloer. Den Haag: Nederlandse Vereniging
voor Management - NIVE, no . 604 (vertaling uit het Zweeds) .

Sitter, L.U. de (1978) . Kenmerken en funkties van de kwaliteit van de arbeid .
In: J .J .J. van Dijck, J.A.P. van Hoof, A .L. Mok, & W.F. de Nijs (Red .) (1980),
Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning . Leiden: Stenfert Kroese .

Sitter, L.U. de (1978) . Kenmerken en funkties van de kwaliteit van de arbeid .
Eindhoven: Technische Hogeschool, Afdeling Organisatie-sociologie, intern
rapport TH: OS 232/UdS/rk, juni .

Sitter, L .U. de (1978). Medezeggenschap, arbeid en arbeidsorganisatie. In: H.L .
Langevoort e.a. (Red .), Medezeggenschap in de onderneming . Nijkerk:
Callenbach .

Sitter, L.U. de (1978) . Werkstrukturering, industrie en vakbeweging. Mens en
Onderneming, 2/3, 150-159 .

Sitter, L.U. de (1980). Kenmerken en funkties van de kwaliteit van de arbeid .
In: J.J .J. van Dijck, J.A.P. van Hoof, A.L. Mok, & W.F. de Nijs (Red.),
Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verkenning . Leiden: Stenfert Kroese .

Sitter, L.U. de (1980) . Produktie-organisatie en arbeidsorganisatie in sociaal-ekono-
misch perspektief kanttekeningen rondom het vraagstuk van de kwaliteit van de
arbeid en organisatie . Eindhoven: Technische Hogeschool, Afdeling Bedrijfs-
kunde, Vakgroep Organisatie-Sociologie, diktaat no . 1 .160 .

Sitter, L.U. de (1980) . Turbulente omgeving dwingt tot flexibiliteit . Manage-
ment Totaal, april, 50-54 .

Sitter, L.U. de (1981) . Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren : produktie-organi-
satie en arbeidsorganisatie op de tweesprong . Deventer: Kluwer.



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 71

Sitter, L.U. de (1982) . De grenzen der programmeerbaarheid . In: T. Huppes, & J .
Berting (Red.), Op weg naar de informatie-maatschappij . Leiden: Stenfert
Kroese.

Sitter, L.U. de (1982). Groepenproduktie: enkele grondslagen. In: J. Agurén, L .

Edgren, & L.U. de Sitter (Red.), Nieuwe fabrieken . Den Haag: NIVE/NKWO .
Sitter, L.U. de (1982). Honderd jaar aktualiteit . Mens en Onderneming, 82 (3), 273-

283 .
Sitter, L.U. de (1986) . Ontwerpprincipes en ontwerpstrategieën : beknopte

inhoud. In: J.F. den Hertog (Red.), Hand-out kongres "Technologie, Arbeid en

Economie". Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 23-24 oktober .
Sitter, L.U. de (1987). Structurele en culturele benaderingen in de praktijk van

produktievernieuwing: een onvruchtbare methodenstrijd . Richtingwijzer,
december, 1-5 .

Sitter, L.U. de (1989) . Integrale produktievernieuwing: sociale en economische achter-

gronden van het TAO-programma . Maastricht: MERIT.

Sitter, L.U. de (1989) . Kwaliteit van de arbeid: uitgangspunten, gevolgen, meten, be-
oordelen . Den Bosch : Adviesgroep Koers, intern rapport, januari .

Sitter, L.U. de (1989). Moderne Sociotechniek . Gedrag en Organisatie, 2 (4/5), 222-
252 .

Sitter, L.U. de (1990) . Het sociotechnisch perspectief . Tijdschrift voor Arbeidsvraag-
stukken, 6 (3), 4-19 .

Sitter, L.U. de (1990) . Ontwerpen 1: ontwerptheorie. Maastricht: MERIT.
Sitter, L.U. de (1991) . Het onzichtbare proces. In: POST-groep (Red.), Onderweg

naar nieuwe kantoren en fabrieken (pp. 11-21). Deventer: Kluwer.
Sitter, L.U. de (1991) . Integrale produktievernieuwing: sociale en economische achter-

gronden . Maastricht: MERIT.

Sitter, L.U. de (1991) . Ontwerpen 2: de produktiestructuur . Conceptoplossingen en
ontwerptechnieken . Maastricht: MERIT.

Sitter, L.U. de (1991) . Ontwerpen 3: systeemontwerp en markt . Maastricht: MERIT.

Sitter, L.U. de (1991) . Ontwerpen 4: ontwerpen op micro-niveau. Groepentechnologie .
Maastricht: MERIT.

Sitter, L.U. de (1994) . Synergetisch produceren : human resources mobilisation in de
produktie: een inleiding in structuurbouw. Assen: Van Gorcum .

Sitter, L.U. de (ongedateerd). Produktie-organisatie en arbeidsorganisatie in sociaal-
economisch perspektief kanttekeningen rondom het vraagstuk van de kwaliteit van
de arbeid en organisatie . NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management .



72 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Sitter, L.U. de, & Heij, P. (1975) . Sociotechniek 6; een sociotechnische analyse
van arbeidstaken . Mens en Onderneming, 29 (3), 133-155 .

Sitter, L.U. de, Zuthem, H .J. van, Lanser, J., Spit, W .J.L., Veen, C. van, Mes,
J.B.M., Gaay-Fortman, W.F. de, & Boersma, J . (1978) . Medezeggenschap in de
onderneming. Nijkerk: Callenbach.

Sitter, L.U. de, Vermeulen, A.A.M., Amelsvoort, P .J.L.M. van, Geffen, L . van,
Troost, P. van, & Verschuur, F .O. (Groep Sociotechniek) (1986) . Het flexibele
bedrijf integrale aanpak van flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid en
productie-automatisering. Deventer: Kluwer.

Slater, P., & Bennis, W.G. (1991) . Democratie is onvermijdelijk . Holland
Harvard Review, 27, 71-80 .

Sluijs, E . van (1993) . Management van autonome onderzoekers: HRM bij het Cen-
trum voor Wiskunde en Informatica (CWI) . Tilburg: IVA .

Sluijs, E . van (1994) . Dilemma's rond functie en organisatie van het perso-
neelsmanagement : vier cases en een replicatie. In: J.F. den Hertog, & J.J .
Ramondt (Red.), Competente vernieuwers : een proeve van het TAO-programma
(pp. 103-109). Maastricht: MERIT.

Smagt, A.G.M. van der (1992) . Besturingsparadigma en DSS . In: P.H.J .
Hendriks, & H .J.P. Timmermans (Red .), Beslissingsondersteuning en geogra-
fische informatiesystemen (pp. 51-72). Amsterdam: SISWO.

Smagt, A.G.M. van der (1992). Functionele integratie en informatiesysteem-
ontwikkeling . In: J.A.C .M. Doorewaard, & W .F. de Nijs (Red .), Integraal
management in de moderne sociotechniek (pp. 169-185). Leiden: Stenfert Kroese .

Smets, P., & Zwaan, A.H. van der (1975) . Sociotechniek 5; twee systemen van
productiebesturing : een toepassing van de traceermethode . Mens en Onder-
neming, 29 (1), 27-50 .

Smulders, P .G .W., Bloemhoff, A., & Huijgen, F. (1991) . Gezondheid en welzijn in
de toekomst. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum .

Sol, tij. (1990) . Holonic production systems : systeemkeuze, opbouw en eigenschappen .
Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
notitie .

Sol, H.G. (1984) . Expertise rond informatie-systeemontwerp . Alphen aan den Rijn :
Samsom, inaugurale rede TH Delft, 16 november .

Sorge, A. (1984). Sociotechnische keuze en hoe daarmee om te gaan . In: J.M.M.
Dekkers, & G . Slagmolen (Red .), Flexibele automatisering: kansen op beter werk .
Den Haag: COB/SER .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties -/uli 1994 73

Spitsbaard, J .G. (1992) . De uitgewogen productie-organisatie . Eindhoven: Tech-
nische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde, afstu-
deerverslag en concept-artikel (Delacre) .

STAP (1984) . Vragenlijst voor een sociotechnische analyse van produktie-organisaties .
Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., Centrale Sociale Sektor
O&E N.P.B./Corporate T.E.O., voorjaar.

Steensma, H.O. (1985) . De verklaring van werkvoldoening, werkmotivatie en
werkgedrag. In: H.O. Steensma, R. van der Vlist, & J.T. Allegro (Red .),
Modern organiseren en menselijker werken . Den Haag: VUGA.

Steensma, H .O. (1988) . Nutstheoretische modellen van werk(overleg)-bele-
ving en werknemersparticipatie . Gedrag en Organisatie, 1 (4), 34-54.

Steensma, H.O. (1988) . Opgeruimd staat netjes . Organisatieontwikkeling bij een
reinigingsdienst . Leiden: DSWO Press .

Steensma, H.O. (1989) . Sociaal-psychologische overwegingen en veranderkun-
dige interventies bij sociotechnische zoekconferenties . Gedrag en Organisatie,
2 (4/5),347-360 .

Steensma, H.O., & Kuip, J . (1982) . Werkvoldoening en organisatie-ontwikkeling .
Utrecht: Gemeentelijke Drukkerij .

Steensma, H.O., & Vrooland, V.C. (Red.) (1987), Automatiseren gaat niet vanzelf.
een overzicht van nieuwe theorie, praktische invoeringservaringen en toekomstig
beleid . Amsterdam: Stichting CCOZ .

Steensma, H.O., & Vlist, R. van der (Red.) (1989). Themanummer sociotech-
niek. Gedrag en Organisatie, 4/5 .

Steensma, H.O., Vlist, R. van der, & Vrooland, V.C. (1989) . Een verantwoord
ziekteverzuim- beleid . Amsterdam: NIA .

Steensma, H.O., Vlist, R . van der, & Vrooland, V .C. (1989) . Ziekteverzuimbeleid
in organisaties: een praktische handleiding en een theoretische verantwoording .
Amsterdam: NIA/Kluwer .

Steensma, H.O., & Vlist, R. van der (1990) . Leiderschap en organisatie : intro=
ductie . Gedrag en Organisatie, 3 (5), 301-304 .

Steensma, H.O., Vlist, R. van der, & Vrooland, V .C. (1991) . Een verantwoord
verzuimbeleid . Amsterdam: NIA, Forumreeks, 3e gewijzigde druk .

Steensma, H.O., & Boonstra, J .J. (1993) . Organisatie-ontwikkeling . In: H.O .
Steensma, D. van Knippenberg, T .A. Borsboom, & M. van Son (Red.),
Groepspsychologie. Van sociale beïnvloeding tot organisatieverandering (pp. 189-
212) . Leiden: DSWO-press .

0



74 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Steensma, H.O., Demenint, M .I., Vlist, R. van der, & Allegro, J.T. (1994) .
Flexibele organisaties in een turbulente omgeving . In: J .J. Boonstra, M .I .
Demenint, & H.O. Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dyna-
mische wereld. Begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties . Culemborg:
Lemma, 2e druk .

Steijn, A .J., & Witte, M .C. (1985). Technologie en arbeid : de tendens naar steeds
hogere kwaliteits- en kwalificatie-eisen . Economische Statistische Berichten, 70
(3530),1106-1110.

Strien, P .J. van (1975). Naar een methodologie van het praktijkdenken in de
sociale wetenschappen. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 30, 601-619 .

Strien, P .J. van (1983) . Wat betekent humanisering van de Arbeid . In: C. de
Galan, M.R. van Gils, & P .J. van Strien (Red .), Humanisering van de arbeid .
Assen: Van Gorcum.

Strien, P .J. van (1986) . Praktijk als wetenschap: methodologie van het sociaal-weten-
schappelijk handelen . Assen: Van Gorcum .

Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (STB) (1982) . Onderzoek naar
de relatie tussen technologische ontwikkelingen en arbeidsmarktverhoudingen aan de
hand van een pilot study in de grafische industrie . Apeldoorn: TNO-STB, okto-
ber .

Stuurgroep WS (1975) . Werkstructurering. Turnhout: Philips ICM, januari .
Sweens, F.P.J.M. (1988) . Integrale organisatievernieuwing bij DAF . Paper gepresen-

teerd op het NIVE-congres, Den Haag, 29 september .
TEO-Licht (1975) . Socio-technische taakanalyse. Eindhoven: N.V. Philips' Gloei-

lampenfabrieken, TEO-Licht, STTA-vragenlijst uitgave A/A-extra .
TEO-Licht (1975) . Socio-technische taakanalyse. Eindhoven: N.V. Philips' Gloei-

lampenfabrieken, TEO-Licht, STTA-vragenlijst uitgave B, org/75049 .
Terra, N.G.M. (1988) . De invoering van een produktgerichte organisatie bij Philips

Almelo. Amsterdam: NIA .
Terra, N.G.M. (1988) . Ruimte voor nieuwe inhoud: een reorganisatie met

menselijke maat . Gedrag en Organisatie, 1 (4), 72-90 .
Terra, N.G.M. (1989) . Het project Foxhol Arbeid Nieuwe Stijl: de effecten op de kwa-

liteit van de arbeid. Amsterdam: NIA .
Terra, N.G.M. (1990) . Functieverbetering bij carrosseriebedrijf Kusters Venlo . Amster-
dam: NIA.

Terra, N.G.M. (1991) . Functies verbeteren in de kleinmetaal . Amsterdam: NIA .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 75

Terra, N.G.M. (1992) . Nieuwe vormen van inhoud en organisatie van de ar-
beid; de competentie van de werknemers centraal . In : Arbeid en concurrentie
in de bouwnijverheid . Amsterdam: VU/ESI .

Terra, N.G.M. (1994) . Bedrijfsinnovatie in de carrosseriebranche . Een sector-
gewijze benadering . In: J .J. Boonstra, M .I. Demenint, & H .O. Steensma

(Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld . Begeleiden van veran-
deringsprocessen in organisaties . Utrecht: Lemma, 2e druk .

Terra, N.G.M. (1994). Thomassen, Drijver & Verblifa: werken in taakgroepen .

In: J .J. Boonstra, M .I . Demenint, & H .O. Steensma (Red .), Organiseren en ver-
anderen in een dynamische wereld. Begeleiden van veranderingsprocessen in organi-

saties . Utrecht: Lemma, 2e druk.
Terra, N.G.M., & Christis, J . (1985) . Achtergrond en opzet van het BEA-projekt .

Documentatie voor de SISWO-themagroep KvdA, Utrecht, 31-10-1985 .

Terra, N.G.M., Christis, J ., Fortuin, R., & Meerman, M. (1988) . Op weg naar beter
werk: ervaringen, modellen en instrumenten voor maatwerk in Arbo-beleid .

Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA .

Terra, N.G.M., & Koning, T. (1988) . De invoering van business teams bij johnson
Wax en de gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid . Amsterdam: NIA .

Terra, N.G.M., Koning, T ., & Nossent, S. (1989) . De haalbaarheid van functiever-
betering in de carrosseriebranche . Amsterdam: NIA .

Terra, N.G.M., & Haan, J. de (1990) . Baten de kosten . Een bedrijfseconomische waar-
dering van arbeidsplaatsverbetering . Amsterdam: NIA .

Terra, N.G.M., & Koning, T. (1990) . Functies verbeteren in de carrosseriebranche : een
verslag van een aantal experimenten . Amsterdam: NIA .

Terra, N.G .M., Keijsers, G .J., & Kleijn, E . de (1993) . Functieverbetering in de vlees-
sector. Rapport van een haalbaarheidsonderzoek . Amsterdam: NIA .

Terra, N.G.M., Keijsers, G .J., & Kleijn, E. de (1993) . Functieverbetering in de vlees-

sector. Toelichting bij het eindrapport . Amsterdam: NIA .
Theeuwes, J .A.M. (1988). Bedrijfskundige heroriëntatie van de bedrijfsecono-

mie. Bedrijfskunde, 60 (1) .
Tijdens, K.G. (1989) . Automatisering en vrouwenarbeid . Een studie over beroepssegre-

gatie op de arbeidsmarkt, in de administratieve beroepen en in het bankwezen .
Utrecht: Jan van Arkel/Stichting Informatica Congressen .

Tijdens, K.G., Reijsen, M., & Simonse, A . (1989) . Wie is bang voor automatise-
ring? Eindverslag van het onderzoek 'De sociale consequenties van automatisering in
de administratieve sector . Amsterdam: SWI-UVA.



76 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Tijdens, K.G., & Goudswaard, A. (1992) . Kwaliteit van de arbeid van kantoor-
vrouwen in de industrie. Deel IV: Onderzoek 'kantoorarbeid van vrouwen in de
industrie' . Amsterdam: Industriebond FNV.

Timmerman, H. (1983), Automatisering in de fabriek : vertrekpunten voor
beleid . In: H. Timmerman (Red .), Toekomstbeeld der Techniek, no 35 . Delft :
Universitaire Pers .

Timmermans, J. (1984) . Geautomatiseerde persoonsregistraties en de Nederlandse
overheid: een beschrijving en analyse van de bestuurlijk-organisatorische en de
politiek-maatschappelijke aspekten . Amsterdam/Utrecht: SWP, juli .

Trommel, D., Poutsma, E ., Meydam, C., & Braaksma, R. (1988) . Vrouwen in de
slagerij. De mogelijkheden bij technische vernieuwing: hulpkracht of werkvrouw .
Zoetermeer: EIM/TUD.

Trommel, D., & Poutsma, E . (1990) . Technologie en functieverbetering voor vrouw-
en. Handleiding voor analyse en ontwerp van functies bij de introductie van nieuwe
technologie in de industrie . Delft: Universitaire Pers .

Vaas, F., & Prakke, F . (1987) . De introductie van automatisering in de praktijk . Deel
1 . Leiden/Apeldoorn: NIPG/TNO en STB/TNO .

Vaas, S. (1989). Een nieuwe aanpak van automatiseringsprojecten : effectiviteit
en kwaliteit van de arbeid . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 5(1),17-27 .

Vaas, S. (1991) . Kantoorautomatisering beschreven, beoordeeld en beïnvloed . Amster-
dam: FNV, Steunpunt Technologie .

Vaas, S. (1992) . FNV onderzoeksprioriteiten 'Kwaliteit van de arbeid' . Amsterdam :
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) .

Vaas, S. (1992) . Voorstudie aanpak welzijn . Leiden: NIPG-TNO, publ . nr. 92.072 .
Vaas, S., & Klaveren, M. van (1986) . Maak passend werk. Amsterdam: FNV, afd .

onderzoek, Eindrapport van het project Aanpassing Vraagzijde van de
Arbeidsmarkt.

Vaas, S., Peeters, M.H.H., Christis, J., Middendorp, J., Fruytier, B.G.M., & Pot,
F.D. (1988) . Operationalisatie van welzijn bij de arbeid gelet op de stand van de
arbeids- en bedrijfskunde . Leiden/Amsterdam/Tilburg : NIPG/NIA/IVA,
tweede koncept, rapport A: beschrijving en normering, juni/oktober.

Vaas, S., & Morsink, J.C.M. (1993) . De aanpak van verbetering van arbeid en organi-
satie. Leiden: NIPG-TNO, publ . nr. 93.052 .

Vaas, S., Nuess, U., & Lingen, P. van (1993) . Vrouwen in de metaalprodukten-
industrie. Den Haag: Sdu, S 160 .

Vaas, S., Dhondt, S., Peeters, M .H.H., & Middendorp, J. (1994) . WEBA-analyse,
handleiding. Leiden/Amsterdam: TNO-PG en NIA, juli .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties -]uli 1994 77

Van Ruysseveldt, J. (1988) . Leereenheid 13. Kwaliteit van de arbeid: begrippen en
relaties . Heerlen: Open Universiteit .

Van Ruysseveldt, J . (1989) . Arbeidsmarkt, onderwijs en opleidingsbeleid . In: J .
Van Ruysseveldt, & J. von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de arbeid : heden-
daagse stromingen (pp . 142-151) . Assen/Maastricht/Heerlen: Van Gorcum/
Open Universiteit .

Van Ruysseveldt, J. (1989). Kwaliteit van de arbeid . In: J. Van Ruysseveldt, & J .
von Grumbkow (Red .), Kwaliteit van de arbeid: hedendaagse stromingen (pp . 1-
19). Assen/Maastricht/Heerlen : Van Gorcum/Open Univresiteit .

Van Ruysseveldt, J., & Grumbkow, J. von (Red.) (1988), Arbeid in verandering : de
strategische rol van industrieel vakmanschap en management. Deventer/Heerlen :
Kluwer Bedrijfswetenschappen/Open Universiteit .

Van Ruysseveldt, J ., & Grumbkow, J. von (Red.) (1988), Kwaliteit van de arbeid .
Heerlen: Open Universiteit.

Van Ruysseveldt, J., & Janssen, F . (1989). Werkstructurering in de automobiel-
assemblage (1). In: J. Van Ruysseveldt, & J . von Grumbkow (Red .), Kwaliteit
van de arbeid: hedendaagse stromingen (pp . 95-109) . Assen/Maastricht/Heerlen:
Van Gorcum/Open Universiteit .

Veer, G.C. van der, & Lammers, E . (Red .) (1986), Programmatuur naar menselijke
maat. Cognitieve ergonomie van mens-computersystemen . Amsterdam: SIC .

Veersma, U. (1992) . Technologie en arbeid in verandering . Casestudies in de grafische
industrie . Brussel: VUB Press.

Veld, J. in 't (1972). Denken in systemen: systeembegrippen, systeembenade-
ring, hiërarchie van systemen . De Ingenieur, 84 (32)184 (33), 680-685 .

Veld, J. in 't (1973). Denken in systemen . De Ingenieur, 85 (3), 49-51 .
Veld, J. in 't (Red .) (1976), Arbeidsplaats en organisatie : literatuuronderzoek. Delft :

Technische Hogeschool : sektie Industriële Organisatie, vakgroep o .t.g.,
afdeling Werktuigbouwkunde, rapport no . 041124/4279, mei .

Veld, J. in 't (1978) . Analyse van organisatieproblemen: een toepassing van denken in
systemen en processen . Amsterdam: Elsevier.

Veld, J. in 't (1981) . Organisatiestruktuur en arbeidsplaats : de organisatie van mensen
en middelen; theorie en praktijk . Amsterdam: Elsevier .

Veld, J. in 't (1983) . Analyse van organisatieproblemen: een toepassing van denken in
systemen en processen . Amsterdam: Elsevier .

Veld, J. in 't (1985) . Produktie-automatisering 6 : produktiestrukturen en
informatiebehoeften . Informatie, 27 (6 juni), 554-559 .



78 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties -/uli 1994

Veld, J . in 't (1986) . Manager en informatie: informatiesystemen met of zonder kom-
puter. Amsterdam: Elsevier .

Veldhorst, J.F. (1985) . Gezond management: procesbeheer, organisatie en motivatie in
de gezondheidszorg. Lochem: De Tijdstroom .

Verberk, R.C.G.H. (1993) . ProMES van operationele groepen : verantwoordelijkheids-
gebieden ten behoeve van de voorbereiding en ondersteuning van het produktieproces .
Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde,
bijzondere opdracht .

Verberk, R.C.G .H., & Nieboer, M. (1993) . Hele taakgroepen bij Stork PMT .
Boxmeer: Stork PMT b.v., brochure .

Verschuur, F.O., Groen, K., & Broek, J. van den (1989) . Een toepassingsgerichte
ontwerpstudie voor de vorming van hele taakgroepen bij DAF in
Westerloo, België . Doelmatige Bedrijfsvoering, 1 (11) .

Vixseboxse, E . (1992) . Zelfvernieuwing in sociale praktijken : een studie naar de sociaal-
wetenschappelijke bijdrage van de ontwikkeling van een nieuw
organisatieparadigma . Leiden: Rijksuniversiteit, afstudeerverslag .

Vlist, R. van der (1967) . Besommingsverschillen tussen kotters . Leiden: NIPG/TNO.
Vlist, R. van der (1968) . Besommingsverschillen tussen trawlers . Leiden: NIPG/
TNO.

Vlist, R. van der (1968). De enquête in Lirk en Den Helder; rapport in het kader van
het onderzoek: Bemanningsvraagstuk Nederlandse Zeevisserij . Leiden: NIPG/TNO.

Vlist, R. van der (1968) . Verloopverschillen tussen kotters . Leiden: NIPG/TNO.
Vlist, R. van der (1968) . Verloopverschillen tussen trawlers . Leiden: NIPG/TNO.
Vlist, R. van der (1969) . Rapport betreffende het onderzoek : Bemanningsvraagstuk

Nederlandse Zeevisserij. 's Gravenhage : Visserijschip .
Vlist, R. van der (1969) . Verloop in de zeevisserij . Mens en Onderneming, 23,

109-121 .
Vlist, R. van der (1970) . Verschillen in groepsprestaties in de Nederlandse zeevisserij.

Groningen: Wolters-Noordhoff, proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht .
Vlist, R. van der (1971). Organisatiestructuur en participatie . Mens en Onder-

neming, 25, 224-234 .
Vlist, R. van der (1971). Sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de Neder-

landse trawl-visserij; van onderzoeksresultaten tot konkrete verandering-
en . Mens en Onderneming, 25, 3-22 .

Vlist, R. van der (1973). Socio-technische organisatieontwikkeling . Mens en
Onderneming, 27 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 79

Vlist, R. van der (1974). Veranderen zonder macht in kleine groepen . In:
Studium Generale (Red .), Veranderen zonder macht (pp. 19-51). Rotterdam:

Martinus-Nijhoff .
Vlist, R. van der (1977) . Over het spanningsveld tussen individu en organi-

satie; een sociaal-psychologische kritiek . In: P.A. Cornelis (Red .), Het span-
ningsveld tussen individu en organisatie (pp. 20-31). Deventer: Kluwer .

Vlist, R. van der (1981) . De dynamiek van sociale systemen . De bijdrage van de
sociale psychologie aan de veranderkunde . Alphen aan den Rijn : Samsom .

Vlist, R. van der (1982). Inleiding en samenvatting. In: H.J . et al. Kruidenier

(Red .), Ziekteverzuim en kwaliteit van de arbeid (pp . 7-9/67-71) . Deventer:
Kluwer.

Vlist, R. van der (1985). Automatiseren en de kwaliteit van de arbeid . In: R .

van der et al . Vlist (Red .), Automatisering, organisatieontwerp en arbeidssatis-
factie (pp. 7-19) . Deventer: Kluwer .

Vlist, R. van der (1985). Automatisering als organisatieontwerpvariabele : een
case study . Mens en Onderneming, 39, 6-23.

Vlist, R. van der (1985) . Effecten van automatisering op de kwaliteit van de
arbeid in een supermarktketen . In: H.O. Steensma, R . van der Vlist, & J.T.
Allegro (Red.), Modern organiseren en menselijker werken (pp. 73-105). Den
Haag: VUGA.

Vlist, R. van der (1986). Beïnvloeding van het ziekteverzuimbeleid in organi-
saties. In: J. von Grumbkow (Red .), Werk en organisatie (pp. 15-27). Lisse :
Swets & Zeitlinger .

Vlist, R. van der (1986) . Geautomatiseerde informatiesystemen en operatio-
nele besluitvorming . In: P.A. Cornelis, & J .M. van Oorschot (Red .), Automa-
tisering met een menselijk gezicht (pp. 99-113). Deventer: Kluwer.

Vlist, R. van der (1987) . De levensmiddelendetailhandel en micro-electronica .
In: H.O. Steensma, & V.C. Vrooland (Red .), Automatiseren gaat niet vanzelf
(pp. 112-124) . Amsterdam: Stichting CCOZ .

Vlist, R. van der (1987) . Psychologie en veranderkunde. In: A.J. Cozijnsen, &
W.J. Vrakking (Red .), Inleiding in de organisatieveranderkunde; theorieën, strate-
gieën en cases (pp. 39-58) . Alphen a/d Rijn: Samsom .

Vlist, R. van der (1988). Ziekteverzuim en ziekteverzuimbeleid in organisa-
ties . Gedrag en Organisatie, 1 (4), 7-22 .

Vlist, R. van der (1989) . Weerstand van leidinggevenden tegen fundamentele
veranderingen van de organisatie . Gedrag en Organisatie, 2 (4/5), 305-314 .



80 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Vlist, R. van der (1990) . Participatief management, ondanks kritiek van Locke
en Schweiger, een aan te bevelen strategie . Gedrag en Organisatie, 3 (5), 332-
344 .

Vlist, R. van der (1991) . Leiderschap in organisaties . Utrecht: Lemma .
Vlist, R. van der (1992) . Organisatiecultuur : de betekenis en relevantie voor

het functioneren van organisaties . In: R. van der Vlist (Red.), Visies op
organisatiecultuur (pp . 57-75) . Utrecht: Lemma .

Vlist, R . van der (1992) . Visies op organisatiecultuur; een multidisciplinair perspectief .
Utrecht: Lemma.

Vlist, R. van der (1993) . Geplande verandering van organisaties en organisatie-
ontwikkeling in de jaren negentig. In: P.J.D. Drenth, H. Thierry, & Ch .J. de
Wolff (Red .), Nieuw handboek arbeids- en organisatiepsychologie . Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum .

Vlist, R. van der, Kuipers, H ., & Schwarz, H .J .J. (1969). De grote zeevisserij nu,
en samenwerking op zee als alternatief . Maandblad Visserij, 21, 108-126.

Vlist, R. van der, Philipsen, H., Kuipers, H., Draaisma, D., & Haan, R.H. de
(1975) . Van ziekteverzuim tot bedrijfsdiagnose . Leiden: Stenfert Kroese .

Vlist, R. van der, Monhemius, W ., Bosse, L., Geurts, H ., & Jacobs, W. (1978) .
Organisaties en computers . Deventer: Kluwer.

Vlist, R. van der, & Knegtmans, H. (1987) . Welzijn en organisaties . In: G .
Stafleu, & R. Diekstra (Red.), Psychologie en welbevinden (pp. 84-103) . Baarn :
Ambo .

Vlist, R. van der, Allegro, J .T., & Demenint, M.I. (1989) . Organisatieverander-
kunde: een theoretisch overzicht. In: J.J. Boonstra, M.I. Demenint, & H .O.
Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld (pp. 15-
35). Culemborg: Lemma.

Vlist, R. van der, & Steensma, H.O. (1990). Themanummer leiderschap en
organisaties . Gedrag en Organisatie, 3 (5) .

Vlist, R. van der, Demenint, M .I., & Allegro, J .T. (1994) . Organisatie- verande-
ring vanuit sociotechnisch perspectief . In : J .J. Boonstra, M.I. Demenint, &
H.O. Steensma (Red .), Organiseren en veranderen in een dynamische wereld.
Begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties . Utrecht: Lemma, 2e druk .

Vloet, M. (1993) . Lean production versus moderne sociotechniek : een vergelijkende
studie tussen de arbeidsorganisatie van lean production en moderne sociotechniek.
Nijmegen: Katholieke Universiteit, afstudeerrapport.

Vogel, P., Homburg, G ., & Heuvel, N. van den (1986) . Banken, interne arbeids-
markten en de loopbaan van vrouwen . Amsterdam: SISWO, verslag van twee



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 81

bijeenkomsten van de stuurgroep Emancipatie-onderzoek, de Subgroep
Arbeidsmarkt en de Themagroep Kwaliteit van de Arbeid, 18 september en
12 november .

Vogelaar, A.L.W. (1990) . Arbeidssatisfactie. Een consequentie van behoeftenstructuur
en kenmerken van werk en werksituatie . Leiden: Rijksuniversiteit, proefschrift .

Volberda, H.W. (1990) . Een flexibele organisatie als voorwaarde voor ver-
nieuwing . M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 44 (3) .

Volkers, A.M. (1991) . Zacht systeemdenken in een hard organisatieveranderingspro-
ces: de soft systems methodology als aanvulling op het integrale organisatie-
vernieuwingstraject van de moderne Sociotechniek. Amsterdam: Universiteit
van Amsterdam, vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica, afstu-
deerscriptie, juni .

Voorde, F. ten (1991) . Kwaliteit van de arbeid gemeten en geëvalueerd . Eindhoven :
Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, vakgroep
Technologie en Arbeid, stageverslag .

Vosselman, E .G.J. (1993) . De betekenis van de bedrijfskundige gevalstudie voor
theorievorming . Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit
Technische Bedrijfskunde, paper .

Vossen, H.P. (1978) . Handleiding socio-technische taakanalyse . Eindhoven: N.V .
Philips' Gloeilampenfabrieken, Werk en Organisatie 7802 .

Vossen, H.P. (1978) . Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw eigen werk?
Eindhoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, vragenlijst .

Vossen, H.P . (1978) . Sociotechnische taakanalyse . Eindhoven: N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken, Werk en Organisatie 7803, STTA-vragenlijst uitgave
X.

Vossen, H.P. (1979) . Sociotechnische taakanalyses van printplaten testgroepen : een
onderzoek bij PTI-Hoorn en Den Haag . Eindhoven: Philips' Gloeilampen-
fabrieken N.V., bedrijfsrapport serie "Werk en Organisatie", juni .

Vossen, H.P. (1981) . Evaluatie van een projekt: kwaliteit van het werk bij printplaten
testen . Eindhoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Centrale Groep
Organisatie-Vernieuwing .

Vossen, H.P. (1987) . De staf-lijn integratie . Den Bosch: Adviesgroep Kores, in-
terne publikatie .

Vossen, H.P. (1988) . De operationele groep . Den Bosch: Adviesgroep Koers, in-
terne publikatie .

Vossen, H.P. (1988) . Integraal besturen . Den Bosch: Adviesgroep Koers, interne
publikatie .



82 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Vossen, H.P., & Lenting, J . (1976) . Vragenlijst werksituatie . Stadskanaal/
Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., bedrijfsdokument .

Vossen, H.P., & Simons, H. (1977) . Vereenvoudigde sociotechnische taakanalyse.
Eindhoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, STTA-vragenlijst, Uit-
gave C, 24 oktober .

Vossen, H.P., & Simons, H. (1978) . Vereenvoudigde sociotechnische taakanalyse .
Eindhoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, TEO-Video/Centraal,
STTA-vragenlijst, uitgave D/D-extra, september 1978 .

Vossen, H.P., & Simons, H. (1978) . Vereenvoudigde sociotechnische taakanalyse .
Eindhoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, STTA-vragenlijst, uitgave
E, uitvoering sept. 78 a HS .

Vossen, H.P., & Simons, H . (1979) . Vereenvoudigde sociotechnische taakana-
lyse - uitgave E . In: F.M. van Eijnatten (Red .), Een evaluatie van de Sociotech-
nische Taakanalyse, deel I: een inventarisatie van de ontwikkeling van de vragenlijst
binnen N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven . Nijmegen: Katholieke
Universiteit, KWO-Research-Groep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en
Organisatie, niet gepubliceerd rapport, mei.

Vossen, H.P., & Eijnatten, F .M. van (1981). De socio-technische taakanalyse
(STTA) . Rondbrief Organisatie Vernieuwing, 4, 13-16, (uitgave CGOV, Philips'
Gloeilampenfabrieken N.V.) .

Vossen, H.P., & Zelst, J.B. van (1982) . Kwaliteit van het werk in de horizontale TL-
groepen: sociotechnische taakanalyse van het werk van de bedieningsvakman en de
BM-onderhoudsmedewerker . Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N.V.,
Centrale Groep Organisatie Vernieuwing, interne bedrijfspublikatie, mei .

Vreede, G.J. de, Eijck, D . van, & Sol, H .G . (1994). Dynamisch modelleren voor
het ontwerpen van organisaties . In: J.F. den Hertog, & J.J. Ramondt (Red .),
Competente vernieuwers: een proeve van het TAO-programma (pp. 53-66) .
Maastricht: MERIT .

Vreké, A. (1982) . Een ergonomisch meetinstrument voor werkplekdoorlichting, een
middel om de arbeidsomstandigheden bij de fabrikage van bedrijfswagens te optima-
liseren . Eindhoven: DAF-Trucks, rapportage kursus HVK, september .

Vrooland, V.C. (Red.) (1982), Werk en gezondheid : over ziekteverzuim en humani-
sering van de arbeid . Alphen aan den Rijn: Samsom .

Vrooland, V.C., Allegro, J .T., Brinkhorst, D .P., Sitter, L.U. de, & Wagenaar,
R.B. (1986) . Sociale innovatie en automatisering: naar doelmatigheid en kwaliteit
van de arbeid . Amsterdam: Stichting CCOZ .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 83

Wagenberg, M.J .G .M. van (1986) . CAD en organisatie in de werktuigbouw: een be-
schrijving van mogelijke gevolgen van CAD voor organisatie-structuur en arbeids-

plaatsen . Amsterdam: Uitgave van de auteur .
Wagenberg, M.J.G.M. van (1992) . Gericht CAD-ondersteund onwerpen en organi-

seren . Nijmegen: Katholieke Universiteit, proefschrift .
Walravens, A.H.C.M. (1977). Veldexperimenten met industriële democratie. Assen :

Van Gorcum, proefschrift Technische Universiteit Twente .
Walravens, A.H.C.M. (1980). Industriële demokratisering: een bedrijfssociolo-

gische visie. In: A. van Assen, J .F. den Hertog, & P.L. Koopman (Red.), Orga-
niseren met een menselijke maat . Alphen aan den Rijn: Samsom .

Warmerdam, J. (1989). Sociale en organisatorische problemen bij automatise-
ring . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 5 (1), 4-16 .

Warmerdam, J ., & Berg, J. van den (1987). Reorganisatie, innovatie en interne

arbeidsmarkt : invoering van nieuwe technologieën en het functioneren
van interne arbeidsmarkten . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 3 (4) .

Wartna, G.F., Dirken, J .M., & Vlist, R. van der (1969) . De habituele aktie- bereid-

heid bij Urker vissers in vergelijking met andere groepen en de invloed op hun arbeids-
prestatie. Leiden: NIPG/TNO.

WEBA (1989) . Functieverbetering en organisatie van de arbeid . Voorburg: Directo-
raat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid .

Weeda, W.C. (1986) . Kwalitatief of kwantitatief een oneigenlijk methodologisch
dilemma . Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, inaugurale rede ./Lisse :
Swets & Zeitlinger .

Wentink, T. (1981) . Bureau-matiek: kantoorautomatisering-organisatie-management
en planning : enkele verkenningen naar de werking en sturing van informatietechno-
logieën in de kantoororganisatie . Tilburg/Den Haag: Vifka-publikaties, mei.

Wentink, T. (1985) . Kantoorautomatisering is groeiproces . K en E, september, 33-

37 .
Wentink, T., & Zanders, H .L.G . (1982) . Kantoorautomatisering 1980-1982 : een

samenvattend verslag van de "office automation" conferenties in Atlanta (1980),

Houston (1981) en San Francisco (1982) . Tilburg/Den Haag : Vifka-publikaties,

mei.
Wentink, T., & Zanders, H .L.G . (1983) . Automatisering, vrouw en werk: technolo-

gische veranderingen en de kwetsbaarheid van een kategorie . Tilburg: Vifka-publi-
katies, november .



84 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Wentink, T ., & Zanders, H .L.G. (1984) . Op weg naar kantoorautomatisering : onder-
zoek naar de effekten van nieuwe technologieën op kantoorarbeid en op de kantoor-
organisatie . Tilburg: Vifka-publikaties, september .

Wentink, T., Zanders, H.L.G., Koppelaar, H ., & Nieuwstadt, J. van (1984). Kan-
toorautomatisering en opleiding : keuzes voor kantoorwerkers . Den Haag/ Tilburg:
Vifka-publikaties .

Wentink, T., & Zanders, H .L.G. (1985) . Kantoren in aktie. Deventer: Kluwer.
Werkgroep 88 (1982) . Meetinstrument voor autonomie van produktiegroep-

en. De Ingenieur, 4, 7-10 .
Werkgroep arbeidsvraagstukken en welzijn (1980) . Inventarisatie lopend en recent

afgesloten onderzoek op het gebied van humanisering van de arbeid. Leiden: Rijks-
universiteit, maart .

Werkgroep investeringskriteria (1977) . Mechanisatie en sociale kriteria . Eind-
hoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Bedrijfsveiligheid/Arbeids-
bescherming, intern rapport, mei .

Werkgroep Werkstructurering Noord-Brabant (1978) . Handboek voor de praktijk
van werkstructurering. Alphen aan den Rijn: Samsom, NIVE-uitgave 623 .

Westelaken, J .J.M. van de (1982) . AWWB: vragenlijst voor de analyse van werk en
werkbeleving. Vragenformulier + supplementen, antwoordformulier . Heerlen:
DSM, september, uitgave 01 .

Westelaken, J.J.M. van de (1982) . Funktie-analyse: een oriënterende literatuurstudie .
Heerlen: DSM, bedrijfsrapportage, juni .

Westelaken, J .J.M. van de (1982) . Werk en werkbeleving: een analyse van operator-
funkties . Nijmegen: Katholieke Universiteit, KWO-Onderzoeks- en Advies-
groep, stage bij DSM, maart, werkverslag .

Westelaken, J.J.M. van de (1983) . Ontwikkeling en evaluatie van de AWWB : een
STTA-variant voor de proces-industrie. Nijmegen/Geleen : Katholieke Universi-
teit, DSM Limburg BV, AWWB in bijlage 2, 3, 5 en 6, uitgave 01, afstudeer-
skriptie, april .

Wester, P. (1978). Werkstrukturering als kriterium bij organisatie vernieuw-
ing. Mens & Onderneming, 32, 397-420 .

Westrenen, C.M. van (1994) . Telematica als een instrument voor innovatie .
In: J.F. den Hertog, & J.J. Ramondt (Red .), Competente vernieuwers: een proeve
van het TAO-programma (pp. 79-85) . Maastricht: MERIT.

Wierdsma, A.F.M. (1978) . Werkoverleg: zowel middel als doel . Amsterdam: Vrije
Universiteit, doctoraalscriptie, september .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 85

Wijgaerts, D. (1985). Flexibilisering en deregulering : naar een individualise-
ring van de arbeidsverhoudingen . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1 (4) .

Willemsen, M.M.G. (1985) . Naar een integrale aanpak van kantoortechnologische
innovaties: een sociotechnische assessment-methode . Nijmegen: KWO-Onder-
zoeks- en Adviesgroep, Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie,
doktoraalskriptie, december, stage bij Fokker B .V. te Amsterdam/Schiphol .

Willemsen, M.M.G. (1985) . SOTEKA-vragenlijst (STTA variant) . Schiphol: Fokker

Schiphol B.V.
Willemsen, M.M.G. (1985) . SOTEKA: Vragenlijst ter bepaling van sociaal-organisa-

torische en technische aspekten van kantoorarbeid . Amsterdam: Fokker Schiphol
B .V., april .

Willenborg, J.A.M. (1987) . Flexibele automatisering en organisatie. Veranderingen in
de organisatie bij invoering van flexibele fabricage-systemen . Enschede: Tech-
nische Universiteit Twente, druk TISO, proefschrift .

Willenborg, J .A.M . (1990) . Flexibiliteit van automatisering en organisatie: een
paradox en dilemma. In: J.F. den Hertog, & F.M. van Eijnatten (Red .),
Management van technologische verieuwing (pp. 109-128). Assen/Maastricht:

Van Gorcum.
Wisman, P.J.G. (1990) . Afstemmen bij integrale projecten . Eindhoven: Technische

Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en
Arbeid, stageverslag (vertrouwelijk) .

Wisman, P.J.G. (1992) . Beter voldoen aan flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit
van de arbeid : een analyse van functie-eisen bij een metaalverwerkend bedrijf (werk-
titel) . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfs-
kunde, vakgroep Technologie en Arbeid, afstudeerrapport .

Wisman, P.J.G., & Eijnatten, F.M. van (1992) . Balanceren met de wisselwerking
tussen flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid : een verkennende
studie . Eindhoven: Technische Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfs-
kunde, vakgroep Technologie en Arbeid, concept-artikel .

Wisman, P.J.G., & Eijnatten, F .M. van (1992). Meten van flexibiliteit, beheersbaar-
heid en kwaliteit van de arbeid : een verkennende studie . Eindhoven: Technische
Universiteit, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Vakgroep Technologie en
Arbeid, rapport BDK/T&A 012 .

Wissema, J.G. (1987) . Unit management . Assen/Maastricht: Van Gorcum .

Woestijne, A. van de, & Grunveld, J .E. (1992) . Checklist voor het ontwerpen van
functies (COR Utrecht: Nationaal Ziekenhuisinstituut.



86 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Woude, M.A. van der (1982). Naar een vernieuwing van produktie-organisa-
ties. M & 0, 36 (3), themanummer .

Woudstra, E. (1990) . Een onderzoek naar de sociotechniek in de praktijk . Groningen :
Rijksuniversiteit .

Zanders, H.L.G. (1981) . Automatisering en kwaliteit van arbeid: een overzicht van be-
naderingen bij het verkennen en registreren van kwaliteit van arbeid in organisaties .
Tilburg/Den Haag: VIFKA-publikaties, november .

Zanders, H.L.G., Buchem, A.L.J. van, & Berkel, J.J.C . van (1977) . Kwaliteit van de
arbeid . Tilburg: NA.

Zandvliet, C .G., & Masselink, W .G. (1982). Aanpassen of vernieuwen, enkele
kanttekeningen rond de startfase van integrale vernieuwingen . Mens en
Onderneming, 82 (3), 232-243 .

Zelst, J.B. van (1982) . Kwaliteit van het werk in de machinefabriek Acht: socio-tech-
nische taakanalyse van het werk van plaatbankwerkers en mechanische vaklieden .
Eindhoven: Philips' Gloeilampenfabrieken N .V., Centrale Groep Organi-
satie Vernieuwing, stage-rapport/ interne bedrijfspublikatie, mei.

Zomeren, J.W.M .G. van (1992) . Het werk kwam ik weet niet waar vandaan, het
werk ging ik weet niet waar naartoe . Een sociotechnisch herontwerp van de consu-
mentenmarkt en de netwerkaansluitingen in het PTT-telecom district Amsterdam .
Nijmegen: Katholieke Universiteit, Faculteit Beleids- wetenschappen, vak-
groep Bestuurs- en Bedrijfswetenschappen, afstudeerrapport .

Zuthem, H.J. van (1961) . De integratie van de onderneming als sociologisch vraag-
stuk. Assen: Van Gorcum, proefschrift .

Zuthem, H.J. van (1967) . Arbeid en arbeidsbeleid in de onderneming: een kritische
analyse van de doelstellingen van het moderne personeelsbeleid . Assen: Van
Gorcum.

Zuthem, H.J. van (1971) . Personeelsbeleid, actie of reactie . Rotterdam .
Zuthem, H.J. van (1978). Sociologische aspecten van de medezeggenschap van

werknemers. In: L.U. de Sitter, H .J. van Zuthem, J . Lanser, W .J.L. Spit, C .
van Veen, J .B .M. Mes, W.F. de Gaay-Fortman, & J. Boersma (Red .), Mede-
zeggenschap in de onderneming . Nijkerk: Callenbach/Intro-boek.

Zuthem, H.J. van (1981). Arbeidsverhoudingen . In: P.J.D. Drenth, H. Thierry,
P.J. Willems, & Ch .J. de Wolff (Red .), Handboek Arbeids- en Organisatie-
psychologie. Deventer: Van Loghum Slaterus .

Zuthem, H.J. van (1983) . Instituties en het proces van humanisering van de
arbeid. In: C. de Galan, M .R. van Gils, & P.J. van Strien (Red .), Humanisering
van de arbeid (pp. 217-283) . Assen: Van Gorcum .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994 87

Zuthem, H.J. van (1990) . Hoezo verantwoordelijk . Enschede: Technische Univer-
siteit Twente, afscheidsrede .

Zuthem, H.J. van, & Wynia, H. (1967) . Medezeggenschap en arbeidspositie .
Amsterdam: Vrije Universiteit, S.W.I., juni .

Zuthem, H.J . van, & Wynia, H. (1967) . Medezeggenschap : een onderzoek naar de
opvattingen over en wensen omtrent medezeggenschap in twee-enveertig industriële
ondernemingen . Noordwijk aan Zee: Stichting Stuurgroep Sociaal-Weten-
schappelijk Onderzoek .

Zwaan, A.H. van der (1970). Sociotechnisch systeemonderzoek . Sociologische
Gids, 17,41-47 .

Zwaan, A.H. van der (1971) . Het axioma-stelsel in een sociotechnisch systeem-
onderzoek . Sociologische Gids, 18, 381-390.

Zwaan, A.H. van der (1973). Een kritische evaluatie van het socio-technisch
systeemonderzoek . In: P .J.D. Drenth, P.J. Willems, & Ch .J. de Wolff (Red .),
Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deventer: Kluwer.

Zwaan, A.H. van der (1973) . Leveren en laten leveren: een sociotechnische systeem-
analyse in de produktiebesturing . Rotterdam: Universitaire Pers, proefschrift
Technische Hogeschool Eindhoven .

Zwaan, A.H. van der (1974) . Technologie als beheersing van het produktie-
proces. In: L.U. de Sitter (Red .), Technologie en organisatie (pp . 81-104). Alphen
a/d Rijn: Samsom .

Zwaan, A.H. van der (1975). Organisationele technologie: een model . In: L.U.
de Sitter (Red.), Technologie en organisatie (pp. 21-27). Alphen aan den Rijn:
Samsom.

Zwaan, A.H. van der (1988) . Vernieuwing van voortbrenging en vakmanschap .
Groningen: Rijksuniversiteit, intreerede, september.

Zwaan, A.H. van der (1989) . Arbeidsprocessen : het ontwerp- en adviesproces . Presen-
tatie voor de SISWO-Werkgroep Kwaliteit van de Arbeid, 16 november .

Zwaan, A.H. van der (1989) . Netwerken: samenhang en samenwerking . Assen :
Van Gorcum.

Zwaan, A.H. van der (1990) . Arbeidsprocessen: het ontwerp- en adviesproces .
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 6 (1), 76-90 .

Zwaan, A.H. van der (1990) . De sociale functie. In: J . et al . Bilderbeek (Red .),
Polybedrijfskundig zakboekje (pp. G.1-90). Arnhem: Koninklijke PBNA .

Zwaan, A.H. van der (1990) . Organisatie-onderzoek : het ontwerpen van onderzoek in
organisaties . Assen: Van Gorcum.



88 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994

Zwaan, A.H. van der (1990) . Toegepaste arbeidsprocestheorie . In: O.A.M. et al .
Fisscher (Red .), Vakboek human resource management . Deventer: Kluwer.

Zwaan, A.H. van der (1990) . Uitbestedingsnetwerken en regionale arbeids-
markt. In: E. Campbell, & N . Douben (Red.), Constanten en varianten (pp . 63-
76). Eindhoven : Technische Universiteit/TWIM, liber amicorum P .
Steenkamp .

Zwaan, A.H. van der (1991). De kwaliteit van de Arbowet . Maandblad voor
Arbeidsomstandigheden, 67 (3), 159-163 .

Zwaan, A.H. van der (1991) . Interne arbeidsmarkt en sociotechniek . Paper gepre-
senteerd op de WESWA-onderzoeksdag, 14 november .

Zwaan, A.H. van der (1991) . Organiseren van arbeid . Assen: Van Gorcum.
Zwaan, A.H. van der (1991). Vogelvlucht over bedrijfskundig AIO-onderzoek.

In: A.J. Groen (Red .), Vogelvlucht over en diepzeeduiken in bedrijfskundig promo-
tieonderzoek (pp. 2-11) . Groningen: LAIOOB .

Zwaan, A.H. van der (1992). Personele mobiliteit en personele flexibiliteit .
Bedrijfskunde, Tijdschrift voor Modern Management, 64 (2), 124-133 .

Zwaan, A.H. van der (1992). Werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf .
In: M.R. van Gils (Red .), Ondernemen in de 21ste eeuw (pp . 33-48). Groningen:
Kamer van Koophandel .

Zwaan, A.H. van der (1994). Methodologie en theorie . Bedrijfskunde; Tijdschrift
voor Modern Management, 66 (1) .

Zwaan, A.H. van der (1994). Van partieel ontwerpen naar integraal ver-
nieuwen. In: F. Huijgen, & F.D. Pot (Red .), Sociotechniek en arbeidsproces .
Amsterdam: SISWO.

Zwaan, A.H. van der, & Vermeulen, A .A.M. (1974). Sociotechniek 3; een socio-
technische systeembeschrijving van de productiebeheersing op afdelings-
nivo. Mens en Onderneming, 28 (5), 261-285 .

Zwaan, A.H. van der, Vermeulen, A.A.M., Smets, P ., & Elzinga, E . (1974) .
Sociotechniek 4; onderzoeksmethoden inzake de productiebesturing . Mens
en Onderneming, 28 (6), 342-369 .

Zwaan, A .H. van der, & Boersma, J . (1993). Kennismanagement . Bedrijfskunde;
Tijdschrift voor Modern Management, 65 (4), 401-411 .

Zwaan, A.H. van der, & Engelen, J.M.L. van (1994). Bedrijfskundige methodo-
logie 1 : een wetenschapstheoretische context . Bedrijfskunde, Tijdschrift voor
Modern Management, 66 (1), 27-35 .



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurrefe' renties - Juli 1994 89



90 Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Sociotechnische Literatuurreferenties - Juli 1994



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige
Literatuurreferenties met betrekking tot het Socio-
Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties :

Uitgave FBNL 02T, Frans M . van Eijnatten, juli 1994

Gebruikershandleiding bij de Micro Floppy Disk

Frans M . van Eijnatten
Corien T.A. de Goffau & Inder Mankoe

Vakgroep Technologie en Arbeid
Faculteit Technische Bedrijfskunde
Technische Universiteit Eindhoven



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Literatuurreferenties met betrek-
king tot het Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties

Uitgave FBNL 02T, Frans M . van Eijnatten, juli 1994

C~c~lb~máIlsc~>p~Iha~adlIlc~IldlIl~a~ bij dlce MIlcip® IFIl®p1py DIle Ik

Frans M. van Eijnatten, Corien T .A. de Goffau & Inder Mankoe

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde
Vakgroep Technologie en Arbeid

Deze gebruikershandleiding ondersteunt het gebruik van de MS-DOS micro floppy disk,
met daarop de volledige bibliografie van Nederlandstalige literatuurreferenties met betrekking
tot het Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties, uitgave FBNL 02T, juli 1994 .

De handleiding is eerst en vooral bedoeld voor diegenen, die niet of nauwelijks bekend
zijn met het werken met computers . Met nadruk wordt gesteld, dat het voor het goed kunnen
raadplegen van deze electronische bibliografie niet noodzakelijk is dat men vertrouwd is met
computers die werken met het besturingsprogramma MS-DOS .

Voor de beginner én de ervaren gebruiker zal deze handleiding de tijd, die nodig is om
het bibliotheekprogramma te leren kennen, aanzienlijk bekorten. Na enige oefening zult ook U in
staat zijn om specifieke referenties op te zoeken of op thema te selecteren, deze vervolgens te
sorteren naar eigen inzicht, of te combineren tot een persoonlijke referentielijst. En natuurlijk is er
ten slotte ook een optie om Uw kundig geassembleerde eindproduct uit te printen .

De ontwikkeling van deze electronische bibliografie is nog in volle gang . Wij zouden het
daarom zeer op prijs stellen als U Uw bevindingen aan ons zou willen toezenden, zodat wij er ons
voordeel mee kunnen doen bij de volgende uitgave . Wilt U zo vriendelijk zijn al Uw op- en
aanmerkingen per electronische of fysieke post te sturen naar onderstaand adres .

Correspondentie-adres :
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technische Bedrijfskunde
Vakgroep Technologie en Arbeid
t.a .v. Dr. Frans M. van Eijnatten
Paviljoen U-10, T&A
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel .: 040-472469/472493
Fax: 040-451275
Email : TENA@BDK.TUE .NL

Release FBNL 02T
Gebruikershandleiding
© Juli 1994 by the authors

Deze (electronische) bibliografie werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
het onderzoeksstimuleringsprogramma TAO, industriekluster



Een Bibliografie van 1145 Nederlandstalige Literatuurreferenties met betrek-
king tot het Socio-Technisch Ontwerp Paradigma van Organisaties

Uitgave FBNL 02T, Frans M . van Eijnatten, juli 1994

Gebruikershandleiding bij de Micro Floppy Disk
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1. Inleiding

Deze handleiding is bedoeld om het gebruik van de micro floppy disk (re-
lease FBNL 02T, Juli 1994) te ondersteunen . Op de floppy disk staat een volledige
Nederlandstalige sociotechnische bibliografie (N = 1145 referenties) en een appli-
katieprogramma gemaakt door Stephan J.C . Eggermont en Inder Mankoe .

2. Wat heeft U nodig om dit programma te kunnen gebruiken?

Om dit programma te kunnen draaien, heeft U nodig een MS-DOS Personal
Computer met een 3 1/2 inch, 720 Kb floppy disk drive en 640 Kb RAM . Indien
aanwezig, kunt U gebruik maken van een muis en/of van een kleurenscherm .
Maar zónder muis en mét een zwart/witscherm kunt U dit programma even-
goed draaien. U hoeft bovendien geen verstand te hebben van MS-DOS!

Op computers met te weinig RAM werkt het programma wèl, maar wordt
de bibliografie niet volledig geladen . U kunt in dat geval slechts met een deel
van het alfabet werken.

3. Het opstarten van het programma

Maak eerst een kopie van de floppy disk en gebruik alleen die om mee te
werken. Berg het origineel op op een veilige plaats, bij voorkeur niet in de
buurt van Uw computer en beveilig de floppy disk .

U kunt het programma zowel vanaf Uw harde schrijf als vanaf de floppy
disk opstarten. Wanneer U ervoor kiest dit vanaf de harde schijf te doen, heeft U
720 Kb vrije ruimte nodig op Uw harde schijf.

Op de volgende bladzijde volgen de exacte handelingen die U moet
verrichten; eerst voor het installeren op, en opstarten vanaf de harde schijf,
daarna voor opstarten vanaf de floppy disk .
Bedien eerst de <RETURN/ENTER>-toets . Vervolgens :



96

Harde Schrijf

Gebruikershandleiding voor de Bibliografie op Micro Floppy Disk - FBNL 02T - Juli 1994

Als Uw PC is opgenomen in een netwerk, ont-
koppel Uw systeem dan eerst (raadpleeg de
netwerkhandleiding)

Stop de floppy disk in de floppy drive
Maak een directory voor het programma op de

de harde schijf
Copieer de files van de floppy disk naar deze

directory (duurt even!)
Ga naar deze directory
Start het programma

Commando
steeds gevolgd door
<RETURN/ENTER>

[md stsd]

[copy a:*.* stsd]

[cd stsd]
[stsd]

Floppy disk
- Stop de floppy in de floppy drive
- Start het programma [a:stsd] of [b :stsd]

4. Het eerste gedeelte van het programma: Informatie

Als U het programma hebt opgestart, ziet U eerst het startscherm . U kunt
nu kiezen tussen het lezen van algemene informatie over het programma, het
lezen van de help-informatie of meteen beginnen met het gebruik van de biblio-
grafie .

- Algemene Informatie : Dit behandelt algemene aspecten van de bibliografie en
geeft het correspondentie-adres van de auteur ;

- Help: U krijgt een overzicht van de te gebruiken toetsen, hun functie en een
korte uitleg over hoe de menu-balk gebruikt moet worden ;

- Start Bibliografie : Hiermee start U het tweede gedeelte van het programma .

Vanaf het startscherm gaat U verder met het programma door de eerste
letter van het onderwerp van Uw keuze in te typen (A, H, of S ; kleine letters
werken ook) . Als U voor Help kiest (typ h), verschijnt het enige scherm van deze
optie. Een druk op een willekeurige toets brengt U terug bij het startscherm .
Wanneer U voor de Algemene Informatie kiest (typ a), dan laat het programma
de eerste pagina van deze optie zien . De volgende pagina's verschijnen op het
scherm door een willekeurige toets in te drukken of ergens met de muis te
klikken. Na de laatste pagina start de bibliografie automatisch . De Help-functie
vindt U nu terug onder het '='-menu (zie paragraaf 5.2.1). Kiest U voor Start
Bibliografie (typ s), dan start de bibliografie meteen . Let op : voor een betrouwbare
werking moeten alle 1145 referenties eerst geladen zijn (zie paragraaf 5 .1) .

Als U werkt met een PC die gebruik maakt van een monochroom scherm
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oftewel een zwart/witscherm, dan moet U eerst de kleurenoptie uitzetten in het
/=/-menu (zie paragraaf 5 .2.1) .

5. Het tweede gedeelte van het programma: de electronische bibliografie

5.1 Algemene aspecten

Terwijl U het eerste gedeelte van het programma leest, laadt het programma
op de achtergrond de volledige Nederlandstalige bibliografie. Het kan zijn dat op
het moment dat U de bibliografie daadwerkelijk opstart, het programma nog niet
helemaal klaar is met het laden van de referenties . U kunt in dit geval toch al
volledig gebruik maken van het programma, ook al zijn nog niet alle referenties
ingelezen. U kunt bijvoorbeeld door de referenties heen bladeren met de
links/rechts-pijltjes. Het is echter wel zo, dat bij eventuele zoek- en sorteeracties
alleen gewerkt wordt met de referenties, die op dat moment ingelezen zijn . Het
is daarom aan te raden om met zoek- en sorteeracties te wachten totdat alle 1145
referenties daadwerkelijk geladen zijn. Dit is het geval als het nummer helemaal
rechts bovenin het beeldscherm 1145 aangeeft en niet meer verandert .

Als U de bibliografie opgestart hebt, dan is Uw beeldscherm ingedeeld zoals
afgebeeld in figuur 1 . Op het scherm van Uw PC ziet U in het grijze vlak van
figuur 1 de gegevens van de eerste literatuurreferentie (Aders & De Bruin, 1985) .

Figuur 1 De menu-balk

We gaan nu eens kijken naar de gegevens op de bovenste regel, de zoge-
naamde 'menu-balk'. Eerst wordt de betekenis van het rechter deel van de balk
uitgelegd. Het betreft het stuk in figuur 1 met daarin de getallen '2/ 10/ 34/1145
alle' . De uitleg van de linkerkant van de menu-balk kunt U in de volgende
paragraaf vinden .

Uiterst rechts in de balk staat wisselend 'alle' of 'sel' . Hiermee wordt aange-
geven of U met een door U gemaakte selectie van referenties aan het werken bent,
of met alle referenties (de hele bibliografie). Wat meer naar links staan in de balk
vier getallen die te verdelen zijn in twee paren . Het linker paar (2/10) hoort bij
de selectie, het rechter paar (34/1145) bij de hele bibliografie . Het eerste getal van
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het paar geeft het nummer aan van de op het beeldscherm getoonde referentie .
Het tweede getal geeft het totale aantal referenties weer van de desbetreffende
verzameling, 'sel' of 'alle' .

Voorbeeld: 7/10/20/1145 alle .

De referentie die U op het beeldscherm ziet, is Alink et al . (1977) . Uit de
bovenstaande gegevens van de menu-balk kunt U opmaken, dat dit referentie
nummer 20 van de volledige bibliografie is (er staat immers 'alle' rechts in de
balk en niet 'sel') . Het getal 10 geeft aan dat er ook nog een door U aangemaakte
selectie beschikbaar is, bestaande uit tien referenties . Wanneer U over zou
schakelen van de hele bibliografie (alle) naar de selectie- (sel), dan zou U
referentie nummer 7 zien . Hoe u kunt wisselen tussen de selectie en de hele
bibliografie wordt in paragraaf 5 .2.3 beschreven.

5.2 De keuze-menu's

In de vorige paragraaf is de betekenis van de getallen in het rechter gedeelte
van de menu-balk uiteengezet . Nu zullen we nader ingaan op het linker stuk .
Ter illustratie is in figuur 2 opnieuw een gedetailleerde afbeelding van de menu-
balk weergegeven. Links op de balk bevinden zich de menu-titels .

U kunt een menu kiezen door de muis op een menu-titel te plaatsen en te
klikken. Wanneer U geen muis heeft, moet u de <ALT>-toets indrukken samen
met de rode dikgedrukte letter van het door U gekozen menu . Gebruikt U een
zwart/wit-beeldscherm, dan zijn deze letters in het wit afgebeeld . Bij monochro-
me beeldschermen zijn ze in een lichtere tint afgebeeld . In de figuren van
dezehandleiding zijn deze letters steeds dikgedrukt . Voor het selecteren van een
menu maakt het niet uit of U hoofd- of kleine letters gebruikt .

Figuur 2 De keuzemogelijkheden
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Als U per abuis een verkeerd menu geactiveerd hebt (bijvoorbeeld Selectie),
dan kunt U door gebruik te maken-van de links/rechts-pijltjes van Uw toetsen-
bord een ander menu activeren (bijvoorbeeld Zoek één of Toon) . Als U eenmaal
één menu hebt geselecteerd met een letter, dan kunt U door gebruik te maken
van de links/rechts-pijltjes op Uw toetsenbord alle menu's op de menu-balk
doorlopen .

Als u het gewenste menu heeft geactiveerd, dan verschijnen onder de des-
betreffende menu-titel de opties, die bij dat menu behoren. U ziet wederom op
Uw beeldscherm dat bij elke optie telkens één letter een afwijkende vorm of
kleur heeft. U kunt een gewenste optie selecteren door de desbetreffende letter
aan te toetsen. U hoeft de <ALT>-toets in dit geval niet te gebruiken . U volstaat
met de letter . Zou U zich toch bedienen van de <ALT>-toets, dan reageert het
programma met een foutmelding (piepje) . Bij het intoetsen van de desbetref-
fende letter maakt het weer niet uit of U een hoofd- of kleine letter gebruikt .

5.2.1 Het '='-menu

In figuur 3 is het '=-menu afgebeeld .

0
Info
Help
Zwart/wit
Kleur

Figuur 3 Het '='-menu

U kunt kiezen voor de vier volgende opties :

Hnfo : geeft informatie over de hoeveelheid werkgeheugen dat nog vrij is. Deze
informatie heeft U bij normaal gebruik niet nodig ;

Help : U komt in het startscherm, vanwaaruit U voor Algemene Informatie of
voor Help kunt kiezen. Voor Help-informatie tijdens het draaien van de
bibliografie moet U dus tweemaal op h drukken;

Zwart/wit: schakelt over op zwart/wit of monochrome tinten . Alles wordt nu
in zwart/wit of monochroom afgebeeld;

ffSleur : schakelt over op kleur . Alles wordt nu in kleur afgebeeld .

Ook hier geldt weer, dat U zowel hoofd- als kleine letters kunt gebruiken bij
het intoetsen van Uw keuze .

U kunt ook nog tijdens het feitelijk gebruik van de bibliografie via het
menu naar believen omschakelen van kleur naar zwart/wit en omgekeerd .
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5.2.2 Het 'File'-menu

Vervolgens komt het File-menu aan de orde (zie figuur 4) .

File
Open
Exporteer

Stop

Figuur 4 Het 'File'-menu

Met deze optie kunt U een door U gemaakte selectie naar een ander bestand weg-
schrijven. Dit is bijvoorbeeld nodig als U Uw selectie wilt printen of als file be-
waren. Daarnaast kunt U met dit menu een ander bestand op Uw PC openen, bij-
voorbeeld een eerder gemaakte selectie, of het bibliografie-programma stoppen .

Open: Hiermee kunt U bestanden openen . Een venster wordt gecreëerd waar-
binnen een bestand (bijvoorbeeld STSDLIST .BIB), een diskettestation (a; of b ;) of
een directory (STSD, MSDOS, of TEXT) kan worden geselecteerd (zie figuur 5) .
Naast dit venster bevindt zich een verticale scroll-balk, waarmee U Uw selectie
van deze of andere opties kunt maken. Boven het venster staat het pad naar de
actieve directory (C :\). Dat heeft U nodig als U bestanden naar een andere

A:\
B:\
C:\
STSD
MSDOS
TEXT
ST9D .F..,I,J.LL,BIB
STSDLIST.BIB
COMMAND.COM

Figuur 5 Bestand -openen
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directory wilt wegschrijven . Wees voorzichtig met het gebruik van de 'Open'-
optie, daar het inlezen van verkeerde bestanden het programma snel kan laten
crashen .

In het voorbeeld van figuur 5 is de file 'STSDFULL .BIB' geselecteerd . Dit
selecteren kan op twee manieren geschieden: met behulp van de muis of met
behulp van het toetsenbord:

Muis: Wanneer de naam van een file zichtbaar is in het venster, moet de cursor
worden gepositioneerd op de naam, en met de muis worden aangeklikt . Als de
file zich bevindt in de huidige directory (C:\), dan kunt U door de lijst van file-
namen scrollen door de muis te klikken terwijl de cursor gepositioneerd staat in
de scroll-balk (zie figuur 6) . Wanneer de cursor gepositioneerd staat op een
driehoekje en er wordt met de muis op geklikt, dan verspringt de cursor één file-
naam. Wanneer de cursor gepositioneerd staat tussen het witte vierkant en het
driehoekje, dan verspringt de cursor een volledig venster .

Figuur 6 De scroll-balk van bestand openen

Toetsenbord Met behulp van de omhoog/omlaag-pijltjes op Uw toetsenbord
kunt U een file in het venster selecteren. Wanneer de geselecteerde file dichtbij
de boven- of onderkant van het venster staat, verschuift de lijst één regel
omhoog of omlaag . Als U de page-up/page-down-toetsen gebruikt, verschuift de
lijst een heel venster omhoog of omlaag .

Het geselecteerde file kan geopend worden door het indrukken van de
<RETURN/ENTER>-toets, of door het klikken met de muis op 'OK' . Als U geen
file wilt openen, druk dan op <ESC> of klik met de muis op 'Annuleer' .

Als aan het einde van het geselecteerde file `DRIVE' staat, verandert de hui-
dige drive in de geselecteerde drive bij opening van het file, en een nieuwe lijst
met file-namen zal verschijnen .

Als aan het einde van de geselecteerde file 'DIR' staat, zal het huidige pad
naar de directory veranderen bij opening van het file, en een nieuwe lijst met
file-namen zal verschijnen .
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Hele Bibliografie : toont (de huidige referentie van) de totale verzameling refe-
renties.

5.2.4 Het `Selectie'-menu

Met deze optie kunt U zelf een eigen referentielijst opbouwen . Het menu is
afgebeeld in figuur 9 .

Selectie 1
Voeg Referentie toe aan
Verwijder Referentie uit

Maak leeg

Figuur 9 Het 'Selectie'-menu

Voeg Referentie toe aan: voegt de referentie die op het beeldscherm staat, toe
aan Uw selectie, als dit tenminste nog niet reeds eerder is gebeurd . De refe-
rentie wordt toegevoegd aan het einde van de selectie (voor sorteren/alfabe-
tiseren zie paragraaf 5.2.7);

Verwijder Referentie uit: verwijdert de op het beeldscherm getoonde referentie
uit Uw selectie;

Maak leeg: verwijdert alle referenties uit Uw selectie. Geheel rechts in de menu-
balk wordt de selectie nu aangegeven met het getallenpaar 0/0 .

5.2.5 Het 'Zoek_één'-menu

Met behulp van dit menu kunt U naar één bepaalde referentie zoeken . In
figuur 10 staat dit 'Zoek-één'-menu afgebeeld .

Attentie : Als U verzekerd wilt zijn van een betrouwbare werking van het
programma, dan moet U vóór het zoeken altijd (ook bij elke nieuwe poging) de

Zoek_één
Vanaf eerste
Vanaf huidige
Volgende

Wijzig Instellingen

Figuur 10 Het 'Zoek één'-menu
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instellingen kontroleren en zo nodig aanpassen (zie de laatste optie in figuur 10) .
Bij elke optie die U kiest (behalve bij Wijzig Instellingen), verschijnt direct

onder de menu-balk een venstertje waarin U het woord ('string' in vaktermen)
waarnaar gezocht gaat worden, moet invoeren. De volgende drie zoekmogelijk-
heden staan voor U open :

Vanaf eerste: vraagt om een string van karakters om daarnaar te kunnen zoe -
ken. Afhankelijk van de op dat moment actieve verzameling (zie helemaal
rechts in de menu-balk), wordt begonnen met zoeken bij de eerste referentie

van de Hele Bibliografie (alle) of van de Selectie (sel) ;
V&naf huidige: Idem als bij 'Vanaf eerste', alleen nu wordt gezocht vanaf de ge-

toonde referentie op het beeldscherm;
Volgende: Idem als bij 'Vanaf eerste' of 'Vanaf huidige', maar nu vraagt het pro-

gramma niet meer om een string omdat er meestal al een zoek-actie geweest
is. Als dit niet het geval is (U kiest deze optie als eerste in het 'Zoek-één'-
menu), dan moet U wel een string opgeven .

Wijzig Instellingen : maakt het U mogelijk om te beslissen, waar en hoe er feite-
lijk gezocht moet gaan worden . De standaard-instelling is het zoeken in alle
velden van de referenties, waarbij de optie 'Aan begin van veld' niet actief
is (met andere woorden : het programma zoekt overal in de velden naar een
door U opgegeven woord of string) . U kunt deze standaard-instelling uiter-
aard naar eigen believen veranderen . U kunt het zoeken beperken tot be-
paalde velden door ze te (de)selecteren (zie figuur 11) . U kunt een veld se-
lecteren of verwijderen door het erop positioneren van de cursor en met de
muis te klikken, of het positioneren van de cursor op het veld door middel
van de pijltjes-toetsen en het indrukken van de spatie-balk.

Er zijn drie velden die bepalen hoe er gezocht gaat worden (zie figuur 11):

Aan begin van veld : geeft aan dat de string waarnaar gezocht gaat worden, aan
het begin van een veld moet staan (bijvoorbeeld: wanneer 'het' de string is waar-
naar gezocht moet worden, wordt een referentie met de titel `Het begin' geselec-
teerd, maar een referentie met de titel `Wat is het slechtst' niet) ;
Negeer hoofdletters : maakt geen verschil tussen hoofd- en kleine letters (bij-
voorbeeld: als 'het' de string is waarnaar gezocht moet worden, dan worden ook
'hEt' en `HET' gevonden);
Alleen hele woorden: betekent dat de string waarnaar moet worden gezocht, niet
gevolgd mag worden door een letter (bijvoorbeeld : wanneer er naar `het' gezocht
wordt, wordt 'hetse' niet meegenomen) .
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Figuur 11 Wijzig zoek-instellingen

Wanneer alle gewenste veranderingen gemaakt zijn, toetst U<RETURN/
ENTER> of klikt U met de muis op `OK'. Als U geen veranderingen wenst, toetst
U <ESC> of klikt U met de muis op 'Annuleer' .

In figuur 11 zijn de instellingen zo gekozen, dat er daadwerkelijk in de vel-
den 'Auteur' en 'Artikel' gezocht gaat worden, waarbij hoofdletters genegeerd
worden (bijvoorbeeld de referenties met Van en vandaal worden geselecteerd,
want ook de optie `alleen hele woorden' staat uit) .

Het moet nogmaals worden gezegd . De kwaliteit van Uw zoek-acties wordt
primair bepaald door Uw zelfdiscipline om telkens opnieuw weer eerst alle
(juiste) instellingen te maken/kontroleren .

5.2.6 Het 'Zoek-alle'-menu

Met behulp van dit menu kunt U grotere selecties maken (bijvoorbeeld van
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één bepaalde auteur, van één bepaald onderwerp of van één bepaald jaar, of
combinaties) . U kunt ook desgewenst nieuw te maken selecties hieraan toevoe-
gen, en/of de aldus opgebouwde verzameling gericht inperken . In figuur 12 is dit
'Zoek-alle'-menu afgebeeld . Voor sorteren en alfabetiseren zie paragraaf 5 .2.7 .

Attentie : Als U verzekerd wilt zijn van een betrouwbare werking van het
programma, dan moet U vóór het zoeken altijd (ook bij iedere nieuwe poging)
alle instellingen kontroleren en zo nodig aanpassen (zie de laatste optie in figuur
12). Vooral bij complexe zoek-acties is dit een absolute vereiste!

Zoek alle
Voeg toe aan Selectie
Beperk Selectie tot
Verwijder uit Selectie

Wijzig Instellingen

Figuur 12 Het 'Zoek-alle'-menu

Bij elke optie die U kiest (behalve Wijzig Instellingen), verschijnt direct
onder de menu-balk een venstertje waarin U het woord ('string" in vaktermen)
waarnaar gezocht gaat worden, moet invoeren . Drie zoek-acties zijn mogelijk :

Voeg toe aan Selectie : doorzoekt alle referenties naar een opgegeven woord of
string. Alle referenties die de desbetreffende string bevatten, worden geselec-
teerd danwel toegevoegd aan de vorige selectie ;

eperk Selectie tot : doorzoekt de hele selectie van referenties op zoek naar een
door U opgegeven woord of string en verwijdert die referenties uit Uw se-
lectie, die de desbetreffende string niet bevatten;

a

Verwijder uit Selectie : zoekt in de hele selectie van referenties naar een door U
opgegeven woord of string en haalt die referenties uit Uw selectie, die de
desbetreffende string wèl bevatten.

Wijzig Instellingen : maakt het U mogelijk om te beslissen waar en hoe er feite-
lijk gezocht moet gaan worden . De standaard-instelling is het zoeken in alle
velden van de referenties, waarbij de optie 'Aan begin van veld' niet actief
is (met andere woorden: het programma zoekt overal in de velden naar een
door U opgegeven woord of string) . U kunt deze standaard-instelling uiter-
aard naar eigen believen veranderen . U kunt het zoeken beperken tot be-
paalde velden door ze te (de)selecteren (zie figuur 11) . U kunt een veld se-
lecteren of verwijderen door het erop positioneren van de cursor en met de
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muis te klikken, of het positioneren van de cursor op het veld door middel
van de pijltjes-toetsen en het indrukken van de spatie-balk .

Er zijn drie velden die bepalen hoe er gezocht gaat worden (zie figuur 11):

Aan begin van veld : geeft aan dat de string waarnaar gezocht gaat worden, aan
het begin van een veld moet staan (bijvoorbeeld : wanneer `het' de string is waar-
naar gezocht moet worden, wordt een referentie met de titel 'Het begin' geselec-
teerd, maar een referentie met de titel 'Wat is het slechtst' niet) ;
Negeer hoofdletters : maakt geen verschil tussen hoofd- en kleine letters (bij-
voorbeeld: als `het' de string is waarnaar gezocht moet worden, dan worden ook
'hEt' en 'HET' gevonden);
Alleen hele woorden : betekent dat de string waarnaar moet worden gezocht, niet
gevolgd mag worden door een letter (bijvoorbeeld : wanneer er naar 'het' gezocht
wordt, wordt `hetse' niet meegenomen) .

Hoewel `Wijzig Instellingen' van het 'Zoek_alle'-menu hetzelfde scherm
aanbiedt als 'Wijzig Instellingen' van het 'Zoek_één'-menu (zie figuur 11), zijn
ze geheel onafhankelijk van elkaar. U kunt dus nooit volstaan met het éénmalig
instellen van de zoek-opties voor 'Zoek-alle' en 'Zoek_één'!

Het moet ook hier nogmaals worden gezegd . De kwaliteit van Uw zoek-
acties wordt primair bepaald door Uw zelfdiscipline om telkens opnieuw weer
eerst alle (juiste) instellingen te maken/kontroleren .

5.2.7 Het 'Sorteer'-menu

Dit menu geeft U de mogelijkheid allerlei sorteer-/alfabetiseer-acties uit te
voeren, zowel op de Hele Bibliografie als op de Selectie (zie figuur 13) .

Attentie : Voor een betrouwbare werking van het programma dient U vóór
het sorteren altijd (ook bij iedere nieuwe poging) alle instellingen te kontroleren
en zo nodig aan te passen .

Sorteer
Selectie
Hele Bibliografie

W~zig Inst1lingen

Figuur 13 Het 'Sorteer'-menu

Selectie: sorteert alle referenties in de Selectie ;
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Hele Bibliografie : sorteert alle referenties in de Hele Bibliografie .
Wijzig Instellingen : hiermee kunt U de uit te voeren sorteer-acties beïnvloe-

den. De standaard-instelling is gelijk aan die van de APA (zie figuur 14) . De
referenties zijn ook steeds op deze manier gesorteerd als U de electronische
bibliografie opnieuw opstart .

I

Tweede rij

[--gbrteer op de rij lettertekens gevormd door de velden in de volgorde :

Eerste rij

Artikel
Boek
Auteur

ar

Redactie
Uitgever
Plaats
Tijdschrift

rgang
Nummer
Pagina
Origineel
Annotatie

I

Artikel
Boek
Auteur

Derde rij

Artikel
Boek
Auteur

r jaar
Redactie Redactie
Uitgever Uitgever
Plaats Plaats
Tijdschrift ~ Tijdschrift
Jaargang Jaargang
Nummer Nummer
Pagina Pagina
Origineel Origineel
Annotatie Annotatie

Figuur 14 Wijzig sorteer-instellingen

Bij het sorteren van referenties dient U drie strings te definiëren (vergelijk
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figuur 14) . Het maken van een sorteer-string gebeurt door het selecteren
van (een) veld(en) in een specifieke, zelf te kiezen, volgorde . In figuur 14
bijvoorbeeld wordt eerst op auteur en dan op redactie gesorteerd (string 1) .
Vervolgens alleen op jaar (string 2), en ten slotte eerst op artikel en daarna
op boek (string 3) . Dit is de basis-instelling, identiek aan de norm van de
APA. Sorteren geschiedt allereerst op basis van string 1 . Als referenties voor
wat betreft string 1 identiek zijn (in figuur 14 dezelfde auteur en redactie),
dan worden ze met behulp van string 2 verder gesorteerd (in figuur 14 op
jaar), en als er dan nog identieke referenties blijven bestaan, worden ze ten
slotte gesorteerd op basis van string 3 (in figuur 14 op artikel en boek) .

Selectie of verwijdering van sorteer-opties vindt plaats door de muis op het
desbetreffende veld te positioneren en te klikken, of met behulp van de
pijltjes-toetsen de cursor naar het desbetreffende veld te verplaatsen en op
de spatiebalk te drukken .

De nummers die vóór de velden staan (zie figuur 14), geven aan in welke
volgorde de velden gesorteerd gaan worden . Onder de velden staat aangegeven
op welke manier er gesorteerd gaat worden :

Oplopend: geeft aan dat U oplopend wilt sorteren (bijvoorbeeld : 'A' komt voor
'B', 1 komt voor 2) . Als U niet voor deze optie kiest, wordt er automatisch
aflopend gesorteerd;
Getallen: geeft de mogelijkheid om numeriek te sorteren . Wanneer U voor deze
optie gekozen heeft, komt 199' voor `1900'. Deselecteert U 'getallen', dan wordt
de sortering karakter voor karakter uitgevoerd . In dat geval zou '199' ná 1900'
komen, omdat het derde karakter '9' hoger is dan `0';
Aut. & Red.: zet referenties met bijvoorbeeld één auteur of redacteur vóór die
met twee of meer;
Lege eerst: zet referenties met een lege string vóór de referenties met een niet-
lege string .

De standaard-instelling is voor alle drie de strings : `Oplopend', `Getallen',
`Aut. & Red.' en 'Lege eerst' .

Wanneer U de gewenste keuzes heeft gemaakt, druk dan op <RETURN/
ENTER> of klik met de muis op 'OK' . Als U geen veranderingen wenst te
maken, toets dan <ESC> of klik met de muis op `Annuleer' .

Wellicht ten overvloede wordt hier herhaald dat de betrouwbaarheid van het
sorteerresultaat staat of valt met Uw zelfdiscipline de sorteer-instellingen
telkenmale opnieuw in te stellen en grondig te kontroleren .



Gebruikershandleiding voor de Bibliografie op Micro Floppy - Disk FBNL 02T - Juli 1994 111

6. Basisroutines

Het feitelijk werken met de bibliografie betekent in de praktijk dat U steeds
een aantal identieke stappen dient te zetten. Deze stappen zijn te clusteren in
groepen, in het vervolg 'basisroutines' genoemd . Er kunnen acht verschillende
basisroutines onderscheiden worden :

1 . Instellingen maken voor sorteren;
2. Instellingen maken voor zoeken (a : één ref.; b: alle) ;
3. Selectie aanmaken ;
4. Zoeken en aan Selectie toevoegen ;
5. Selectie beperken;
6. Sorteren;
7. Bestand maken;
8. Printen van bestand .

Deze basisroutines worden hieronder uitvoerig beschreven . Alvorens met
de basisroutines te kunnen werken, dient U uiteraard eerst de bibliografie te
starten .

6.1 Basisroutine 1: Instellingen maken voor sorteren

1. Toets <ALT> en de letter o of <ALT> en de letter 0 gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het 'Sorteer'-menu .

Het 'Sorteer'-menu is nu geactiveerd.

2. Toets de letter w of W aan .
Op het scherm verschijnt nu een venster met de huidige instellingen voor het sorteren (zie
figuur 14 van deze handleiding) .
Een veld dat al geselecteerd is, is voorzien van een nummer . Niet geselecteerde velden zijn niet
genummerd. Ook de manier van sorteren is aangegeven . Hier zijn geselecteerde items voorzien
van een zware achtergrond .

3. Gebruik de pijltjes of de muis om bij een veld of een item te komen .
4. Druk op de spatie-balk of klik met de muis om het veld/item te selecteren of

te deselecteren .
Een veld dat al geselecteerd is en dus voorzien is van een nummer, wordt gedeselecteerd en het
nummer bij dat veld wordt verwijderd . Zo nodig worden de nummers van de overige velden
aangepast . Een veld dat nog niet eerder geselecteerd was, wordt voorzien van een nummer. Dit
veld krijgt het hoogste nummer. Hoe groter het getal bij een veld is, des te lager de prioriteit is
bij het sorteren.

5. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat de gewenste instellingen verkregen zijn .
6. Druk op <RETURN/ENTER> of klik OK om de instellingen vast te leggen .

Druk op <ESC>, of klik met de muis op Annuleer om de veranderingen
ongedaan te maken .

7. Einde basisroutine 1 .
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6.2 Basisroutine 2: Instellingen maken voor zoeken

la. Toets <ALT> en de letter z of <ALT> en de letter Z gelijktijdig aan, als U één
referentie zoekt.

lb. Toets <ALT> en de letter e of <ALT> en de letter E gelijktijdig aan, als U alle
referenties zoekt .

Of klik met de muis op het "Zoek-een'- of 'Zoek_alle'-menu .
Het 'Zoek-één'- of 'Zoek-alle'-menu is nu geactiveerd.

2. Toets de letter w of W aan .
Op het scherm verschijnt nu een venster met de huidige instellingen voor het zoeken (zie
figuur 10 van deze handleiding) .
Een veld dat al geselecteerd is, is op het scherm voorzien van een witte achtergrond . Ook de
manier van zoeken is aangegeven . Hier zijn geselecteerde items voorzien van een witte achter-
grond .

3. Gebruik de pijltjes of de muis om bij een veld of een item te komen .
4. Druk op de spatie-balk of klik op de muis om het veld/item te selecteren of te

deselecteren .
Een veld dat al geselecteerd is en dus voorzien is van een nummer, wordt gedeselecteerd en het
nummer bij dat veld wordt verwijderd . Zo nodig worden de nummers van de overige velden
aangepast . Een veld dat nog niet eerder geselecteerd was, wordt voorzien van een nummer. Dit
veld krijgt het hoogste nummer . Hoe groter het getal bij een veld is, des te lager de prioriteit is
bij het sorteren.

5. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat de gewenste instellingen verkregen zijn .
6. Druk op <RETURN/ENTER> of klik OK om de instellingen vast te leggen .

Druk op <ESC>, of klik met de muis op Annuleer om de veranderingen on-
gedaan te maken .

7. Einde basisroutine 2 .

6.3 Basisroutine 3: Selectie aanmaken

1. Toets <ALT> en de letter s of <ALT> en de letter S gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het 'Selectie'-menu .

Het 'Selectie'-menu is nu geactiveerd .
2. Toets de letter m of M van `Maak leeg' aan .

De Selectie is nu leeg gemaakt . Bij het getallenpaar voor de Selectie moet nu (0/0) staan . Zo
niet, herhaal dan de stappen 1 en 2 . Als alles goed verlopen is en U was bezig om de referen-
ties van de Selectie te bekijken, dan zal het programma automatisch overschakelen naar de
Hele Bibliografie . Dit kunt U controleren door te kijken of rechts in de hoek van de menu-balk
nu 'alle' staat . Op het beeldscherm zal nu de huidige referentie van de Hele Bibliografie ge-
toond worden.

Ook al heeft LI tot nu toe nog geen Selectie aangemaakt, toch adviseren wij om eerst stap 1 en 2 uit te
voeren .

3. Toets <ALT> en de letter e of <ALT> en de letter E gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het 'Zoek_alle'-menu .
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Het 'Zoek-alle'-menu is nu geactiveerd .
4. Toets de letter v of V van `Voeg toe aan Selectie' aan .

Op Uw beeldscherm verschijnt nu een venstertje waarin U een 'string' (of woord) moet in-
voeren waarnaar gezocht gaat worden .

5. Voer de string in die gezocht moet worden en druk op <RETURN/ENTER>
om de zoek-actie te starten.

6. Het programma gaat nu op zoek naar referenties waarin de opgegeven string
voorkomt.

Als er geen referentie gevonden is, dan wordt daar op het beeldscherm melding van gemaakt .
Zijn er wel referenties gevonden, dan worden deze in de selectie gezet . In de rechterhoek van
de menu-balk wordt dan aangegeven hoeveel referenties in de Selectie staan en dus hoeveel
referenties er gevonden zijn . Stel dat er het volgende staat : 1/21/1/1145 alle. Dit houdt dan in
dat er 21 referenties gevonden zijn en in de Selectie gezet zijn (1/21) .

7. Einde basisroutine 3 .

6.4 Basisroutine 4: Zoeken en aan Selectie toevoegen

Attentie: Als U een reeds gemaakte Selectie wilt uitbreiden, sla dan de stappen
1 en 2 over!

1 . Toets <ALT> en de letter s of <ALT> en de letter S gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het 'Selectie'-menu .

Het 'Selectie'-menu is nu geactiveerd.
2. Toets de letter m of M van 'Maak leeg' aan .

De Selectie is nu leeg gemaakt . Bij het getallenpaar voor de Selectie moet nu (0/0) staan . Zo
niet, herhaal dan de stappen 1 en 2 . Als alles goed verlopen is en U was bezig om de referen-
ties van de Selectie te bekijken, dan zal het programma automatisch overschakelen naar de
Hele Bibliografie . Dit kunt U controleren door te kijken of rechts in de hoek van de menu-balk
nu 'alle' staat. Op het beeldscherm zal nu de huidige referentie van de Hele Bibliografie ge-
toond worden .

3. Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het 'Toon'-menu .

Het 'Toon'-menu is nu geactiveerd .
4. Toets de letter h of H van 'Hele Bibliografie' aan .

De hele Bibliografie is nu geselecteerd . Helemaal rechts in de hoek van de menu-balk staat nu
'alle' .

5 . Toets <ALT> en de letter e of <ALT> en de letter E gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het `Zoek alle'-menu .

Het 'Zoek-alle'-menu is nu geactiveerd .
6. Toets de letter v of V van 'Voeg toe aan Selectie' aan .

Op Uw beeldscherm verschijnt nu een venstertje waarin U een string (of woord) moet invoe-
ren waarnaar gezocht gaat worden .

7. Voer de string in die gezocht moet worden en druk op <RETURN/ENTER>
om de zoek-actie te starten .

8. Het programma gaat nu op zoek naar referenties waarin de opgegeven string
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voorkomt .
Als er geen referentie gevonden is, dan wordt daar op het beeldscherm melding van gemaakt .
Zijn er wel referenties gevonden, dan worden deze in de selectie gezet . In de rechterhoek van
de menu-balk wordt dan aangegeven hoeveel referenties in de Selectie staan en dus hoeveel
referenties er gevonden zijn . Stel dat er het volgende staat : 1/21/1/1145 alle . Dit houdt dan in
dat er 21 referenties gevonden zijn en in de Selectie gezet zijn (1/21) .

9. Einde basisroutine 4 .

6.5 Basisroutine 5: Selectie beperken

1 . Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T aan, of klik met de muis
op het 'Toon'-menu .

Het 'Toon'-menu is nu geactiveerd.
2. Toets de letter s of S van `Selectie' aan .

U hebt nu de Selectie geselecteerd. Op het beeldscherm worden nu de referenties uit de Selectie
getoond. Helemaal rechts in de hoek van de menu-balk staat nu ook 'sel' i .p.v . 'alle'.

3. Toets <ALT> en de letter e of <ALT> en de letter E gelijktijdig aan, of klik
met de muis op het 'Zoek

-
alle'-menu .

Het 'Zoek-alle'-menu is nu geactiveerd .
4. Toets de letter b of B van 'Beperk selectie tot' aan .

Op Uw beeldscherm verschijnt nu een venstertje waarin U een string (of woord) moet
invoeren, waarnaar gezocht gaat worden .

5. Voer de string in die gezocht moet worden en druk op <RETURN/ENTER>
om de zoek-actie te starten .

Het programma gaat nu in de Selectie op zoek naar referenties waarin de opgegeven string
voorkomt. Referenties waarin de string niet voorkomt, worden verwijderd uit de Selectie .

6. Als deze operatie uitgevoerd is, dan kunt U op de menu-balk aflezen hoeveel
referenties in de Selectie voorkomen met de opgegeven string .

7. Einde basisroutine 5 .

6.6 Basisroutine 6: Sorteren

1. Voer basisroutine l uit.
2. Toets <ALT> en de letter o of <ALT> en de letter 0 aan, of klik met de muis

op het 'Sorteer'-menu .
Het 'Sorteer =menu is nu geactiveerd .

3. Als U de Selectie wilt sorteren, toets dan s of S aan . Indien U de Hele Biblio-
grafie wilt sorteren, toets dan h of H aan .

4. Het programma gaat nu de door U gekozen optie uitvoeren .
Op Uw beeldscherm verschijnt een venstertje waarin wordt aangegeven hoever het programma
gevorderd is . Als er maar weinig referenties gesorteerd hoeven te worden, zal deze indicatie
slechts een fractie van een seconde op het beeldscherm zichtbaar zijn .

5. Als het sorteren klaar is, verdwijnt het venstertje van Uw beeldscherm .
6. Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T aan, of klik met de muis

op het 'Toon'-menu .
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7. Toets de letter s of S aan als U de Selectie hebt gesorteerd, of h of H als U de
Hele Bibliografie hebt gesorteerd .

8. Einde basisroutine 6 .

6.7 Basisroutine 7: Bestand maken

1. Voer basisroutine 3 uit (behalve als U uit basisroutine 8 komt) .
U moet deze stap uitvoeren als U niet alle referenties uit de Hele Bibliografie wilt wegschrijven
naar een bestand en U nog geen Selectie aangemaakt hebt . LI hoeft deze stap niet uit te voeren
als U wél alle referenties uit de Hele Bibliografie naar een bestand wilt wegschrijven, of als U
uit basisroutine 8 komt .

2. Toets <ALT> en de letter f of <ALT> en de letter F aan, of klik met de muis
op het 'File'-menu .

Het 'File'-menu is nu geactiveerd .
3. Toets de letter e of E van 'Exporteer' aan .

U krijgt nu op het scherm figuur 7 uit deze handleiding te zien .
4. Instellingen voor exporteren veranderen .'

Toets de eerste letter van het soort bestand in dat aangemaakt moet worden, en de eerste letter
van de verzameling die U wilt exporteren . Standaard zijn RTF en Alle ingesteld . Als U een
bestand wilt aanmaken dat U in WordPerfect wilt inlezen, dan toetst U W in . U moet vervol-
gens ook aangeven welke verzameling geëxporteerd moet worden : A als U alle referenties uit de
Hele Bibliografie naar het bestand wilt wegschrijven of S als U alleen de referenties uit de
Selectie naar het bestand wilt wegschrijven . Toets E als U slechts de getoonde referentie wilt
wegschrijven .

5. Druk op <RETURN/ENTER> of klik op OK .
U krijgt nu op het beeldscherm een venster te zien waarin U geacht wordt de naam in te
voeren van het door U aan te maken bestand .

6. Voer C:\ gevolgd door de naam van het bestand (niet meer dan acht karak-
ters) in en druk op <RETURN/ ENTER> .

Als U het bestand niet op Uw harde schrijf wilt wegschrijven maar op diskette, dan vervangt
U C:\ door de letter van de drive waarin de diskette geplaatst is, bijvoorbeeld A :\ .

7. Het programma schrijft de gewenste referentie(s) weg naar het bestand .
8. Einde basisroutine 7 .

6.8 Basisroutine 8: Printen van bestand

1 . Voer basisroutine 7 uit (alleen als U nog geen bestand hebt aangemaakt) .
2. Toets <ALT> en de letter f of <ALT> en de letter F aan, of klik met de muis

op het 'File'-menu .
Het 'File'-menu is nu geactiveerd .

3. Toets de letter s of S van `Stop' aan .
Als alles naar behoren is verlopen, dan heeft U het bibliografie-programma (stsd) zojuist ge-
stopt.

4. Ga naar de directory waar WordPerfect in staat.
Is Uw computer aangesloten op een netwerk, geef dan het commando C : gevolgd door
<RETURN/ENTER>. Op Uw beeldscherm verschijnt dan de prompt C :\>. Voor het gemak
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gaan we ervan uit, dat U een WordPerfect-bestand aangemaakt hebt, en stsd op Uw harde
schijf geïnstalleerd is in de directory C :\STSD. Om Uw bestand in WordPerfect in te lezen,
moet eerst WordPerfect opgestart worden . U kunt vanuit de directory C :\STSD in de directory
van WorkPerfect komen door eerst cd\ en <RETURN/ENTER> in te voeren. Na deze
handeling bevindt U zich in de root-directory . Op Uw beeldscherm moet nu de prompt C :\>
staan. Vervolgens kunt U aan de hand van het commando cd (Change Directory) naar de
directory toegaan waarin wp staat . Stel WordPerfect zit op Uw PC in de directory WP51 . Dan
moet U het commando cd zvp51 invoeren gevolgd door <RETURN/ENTER> . Als alles goed
gegaan is, verschijnt nu op Uw beeldscherm de prompt C :\WP51>. U bevindt zich nu in de
directory waarin WordPerfect staat. Voor nadere uitleg over veranderen van directory raad-
pleeg Uw DOS-handleiding.

5. Start WordPerfect op .
WordPerfect start U op door het commando wp in te voeren en op <RETURNIENTER> te
drukken .

6. Lees bestand in .
Als het goed is, is WordPerfect nu opgestart en ziet U een leeg (blauw) scherm . Nu kunnen
we het WordPerfect bestand dat we in stsd aangemaakt hebben, in WordPerfect inlezen . Druk
hiervoor op de functietoets F5. Linksonder op Uw beeldscherm komt DIR C :\DATA\WP\* .*
te staan, of iets soortgelijks . Ga eerst met het rechts-pijltje naar het einde van dit statement .
Haal vervolgens met de <BACKSPACE>-toets alle karakters weg tot U op het beeldscherm
C:\ leest . U moet nu de padnaam invoeren, waar het bestand zich bevindt dat U wilt openen .
Voer nu de naam van het bestand uit stap 6 van basisroutine 7 in (zonder C:\) en druk op
<RETURNIENTER>.
U krijgt nu een scherm te zien met de bestanden die in de directory C :\STSD zitten. Op de
twee laatste regels ziet U ook opties voorzien van nummers die U kunt kiezen . Ga met de pijl-
tjes op de naam van het bestand staan, dat U aangemaakt hebt bij stap 6 van basisroutine 7 .
De naam van het bestand dat geselecteerd is, is voorzien van een (gekleurde) balk. Als U het
gewenste bestand geselecteerd hebt, toets dan het getal 1 in van 'Opvragen' . Als alles goed
gegaan is, dan is het bestand dat U in stsd aangemaakt hebt, geopend . U kunt nu in dit
bestand gewoon werken zoals U in andere WordPerfect-bestanden werkt .

7. Printen van referentielijst .
Nu U het bestand met de referenties ingelezen hebt in WordPerfect, kunt U overgaan tot het
printen van de referenties die in dat bestand zitten . Toets hiervoor de combinatie van toetsen
<SHIFT> en F7 aan. U bevindt zich nu in het printmenu van WordPerfect. Kies nu de optie 1
van 'hele dokument' . Uw lijst met referenties zal nu uitgeprint worden. Zorg er wel voor dat
in WordPerfect de juiste printer ingesteld is (anders aanwijzingen onder op het scherm volgen ;
U hoort een 'piep') en dat er voldoende papier in de printer zit . Hoe U de juiste printer in
WordPerfect kunt instellen, leest U in de handleiding van WordPerfect .

8. WordPerfect verlaat men door tweemaal functietoets F7 aan te toetsen .
Er wordt gevraagd of U het bestand dat U uitgeprint hebt, nog wilt bewaren . Als dat zo is,
toetst U j of J aan. Zo niet, toetst U n of N aan . Vervolgens wordt er gevraagd of WordPerfect
afgesloten moet worden . Toets j of J om WordPerfect te verlaten, en n of N om door te gaan .

9. Einde basisroutine 8 .

7. Voorbeelden

Teneinde het feitelijk werken met de electronische bibliografie enigszins te
oefenen, zijn hieronder de volgende vijf voorbeelden opgenomen :
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1 . Een uitdraai van de refererenties van de vier Nederlandse proefschriften,
handelend over sociotechniek, die in 1992 zijn verdedigd ;

2. Een uitdraai van de enige twee referenties over het thema `kwaliteit van de
arbeid bij vrouwen' ;

3. Een overzicht van alle 20 auteurs en hun artikelen uit de bundel : Hertog, J.F .
den, & Ramondt, J .J. (Red.) (1994), Competente vernieuwers : een proeve van het
TAO-programma. Maastricht: MERIT;

4. Een overzicht van de zeven rapporten, met als onderwerp sociotechniek die
de Faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit
Eindhoven heeft gepubliceerd in 1993 .

5. Een overzicht van alle 52 referenties over het onderwerp sociotechnische
meetinstrumenten met speciale aandacht voor STTA en WEBA, alfabetisch
gesorteerd, per plaats van uitgifte en in een aflopende tijdreeks .

7.1 Voorbeeld 1

Opdracht:
Maak een uitdraai van alle in de bibliografie opgenomen Nederlandstalige proef-
schriften die handelen over sociotechniek en in 1992 zijn verdedigd .

Uitwerking :
1 . Voer basisroutine 3 (selectie aanmaken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string het woord `proefschrift' op (er worden 39 referenties geselecteerd) ;
2. Voer basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string 1992' op (de selectie wordt beperkt tot 4) .
U heeft nu een verzameling gemaakt van de proefschriften uit 1992. Als U het resultaat wilt
controleren vóór het uitprinten, gaat U als volgt te werk (voor printen ga naar stap 6) :

3. Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T aan .
Het 'Toon'-menu is nu geactiveerd .

4. Toets de letter s of S van 'Selectie' aan .
U hebt nu de Selectie geselecteerd . Op het beeldscherm worden nu de referenties uit de Selectie
getoond. Helemaal rechts in de hoek van de menu-balk staat nu ook 'sel' i .p.v . 'alle'.

5. Gebruik de links/rechts-pijltjes om door de Selectie te lopen .
6. Om Uw Selectie te printen, voert U basisroutine 8 uit. De printer geeft het

volgende resultaat :

Amelsvoort, P .J.L.M. van (1992) . Het vergroten van de bestuurbaarheid van produktie-
organisaties . Eindhoven: Technische Universiteit, druk Febo, Enschede, proefschrift .

Burger, Y.D. (1992) . Tussen realiteit en retoriek : decentralisatie en autonomisering in de
praktijk. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, druk Eburon Delft, proefschrift.

Heming, B.H.J. (1992) . Kwaliteit van arbeid, geautomatiseerd . . . : studie naar kwaliteit van
arbeid en de relatie tussen automatisering, arbeid en organisatie . Delft: Technische
Universiteit, proefschrift.

Wagenberg, M .J.G.M. van (1992) . Gericht CAD-ondersteund ontwerpen en organiseren .



118 Gebruikershandleiding voor de Bibliografie op Micro Floppy Disk - FBNL 02T - Juli 1994

Nijmegen: Katholieke Universiteit, proefschrift .

7.2 Voorbeeld 2

Opdracht:
Maak een uitdraai van alle referenties over het thema 'Kwaliteit van de arbeid
bij vrouwen' .
Uitwerking:
1. Voer basisroutine 3 (selectie aanmaken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string het woord `kwaliteit' op (er worden 124 referenties geselecteerd);
2. Voer basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string het woord `arbeid' op (de selectie wordt beperkt tot 104) ;
3. Voer nog eens basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te

zoeken string het woord `vrouwen' op (de selectie wordt beperkt tot 2) .
LI heeft nu een verzameling gemaakt waarin alleen referenties met de string 'kwaliteit van de
arbeid bij vrouwen' voorkomen . Als li het resultaat wilt controleren vóór het uitprinten, gaat
U als volgt te werk (voor printen ga naar stap 7) :

4. Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T in .
Het 'Toon'-menu is nu geactiveerd.

5. Toets de letter s of S van `Selectie' aan .
U hebt nu de Selectie geselecteerd. Op het beeldscherm worden nu de referenties uit de Selectie
getoond. Helemaal rechts in de hoek van de menu-balk staat nu ook 'sel' i .p.v . 'alle' .

6. Gebruik de links/rechts-pijltjes om door de Selectie te lopen .
7. Om Uw Selectie te printen, voert U basisroutine 8 uit . De printer geeft het

volgende resultaat:

Bloemhoff, A., & Smulders, P.G.W. (1991). Kwaliteit van de arbeid van vrouwen en man-
nen: verschillen en trends in de periode 1977-1986 . Tijdschrift voor Arbeidsvraagstuk-
ken, 7 (1), 4-17.

Vogel, P., Homburg, G. & Heuvel, N . van den (1986) . Banken, interne arbeidsmarkten en
de loopbaan van vrouwen . Amsterdam: SISWO, verslag van twee bijeenkomsten van de
stuurgroep Emancipatie-onderzoek, de Subgroep Arbeidsmarkt en de Themagroep
Kwaliteit van de Arbeid, 18 september en 12 november .

7.3 Voorbeeld 3

Opdracht:
Reconstrueer (maar maak geen uitdraai van) alle auteurs en hun artikelen uit de
bundel: Hertog, J.F. den, & Ramondt, J .J. (Red.) (1994), Competente vernieuwers : een
proeve van het TAO-programma . Maastricht: MERIT.

Uitwerking :
1 . Voer basisroutine 3 (selectie aanmaken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string 'Hertog' op (er worden 71 referenties geselecteerd) ;
2. Voer basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te zoeken
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string `Ramondt' op (de selectie wordt beperkt tot 20) ;
3. Voer nogmaals basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te

zoeken string `competente' op (de selectie blijft beperkt tot 20) .
U heeft nu een verzameling gemaakt van referenties met alle auteurs en hun artikelen uit
bovengenoemd boek . Om ze te bekijken, gaat U als volgt te werk :

4. Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T aan .
Het 'Toon'-menu is nu geactiveerd.

5. Toets de letter s of S van `Selectie' aan .
U heeft nu de Selectie geselecteerd . Op het beeldscherm worden nu de 20 referenties uit de
Selectie getoond . Helemaal rechts in de hoek van de menu-balk staat nu ook 'sel' i .p.v . 'alle .

6. Gebruik de links/rechts-pijltjes om door de Selectie te lopen .

7.4 Voorbeeld 4

Opdracht:
Maak een overzicht (om te bewaren, niet om uit te printen) van sociotechnische
rapporten van de Faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Univer-
siteit Eindhoven, die gepubliceerd zijn in 1993 .

Uitwerking :
1 . Voer basisroutine 3 (selectie aanmaken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string 'bedrij fskunde' op (er worden 96 referenties geselecteerd) ;
2. Voer basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te zoeken

string het woord 'eindhoven' op (de selectie wordt beperkt tot 65);
3. Voer nogmaals basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te

zoeken string het woord 'faculteit' op (de selectie wordt beperkt tot 53);
4. Voer nog eens basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de te

zoeken `string' ` technische' op (de selectie wordt beperkt tot 45);
5. Voer nog een keer basisroutine 5 (selectie beperken) uit en geef hierbij als de

te zoeken string '1993' op (de selectie wordt beperkt tot 7) ;
U heeft nu een verzameling gemaakt van de TUE-BDK-rapporten uit 1993 . Om ze te bekijken,
gaat U als volgt te werk (om een file aan te maken ga naar stap 9) :

6. Toets <ALT> en de letter t of <ALT> en de letter T aan;
Het 'Toon'-menu is nu geactiveerd .

7. Toets de letter s of S van 'Selectie' aan ;
U heeft nu de Selectie geselecteerd . Op het beeldscherm worden nu de 7 referenties uit de
Selectie getoond. Helemaal rechts in de hoek van de menu-balk staat nu ook 'sel' i .p .v . 'alle .

8. Gebruik de links/rechts-pijltjes om door de Selectie te lopen ;
9. Voer basisroutine 7 (bestand maken) uit, behalve stap 1, en geef bijvoorbeeld

als bestandsnaam 'C:\TBKTUE93' op .
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7.5 Voorbeeld 5

Opdracht:
Maak een literatuurscan (geen uitdraai) van alle referenties over het onderwerp
'sociotechnische meetinstrumenten, met speciale aandacht voor 'STTA' en
'WEBA'; sorteer deze referenties alfabetisch, per plaats van uitgifte, en in een af-
lopende tijdsvolgorde.

Aanpak:
1. Voer basisroutine 3 (selectie aanmaken) uit en geef als de te zoeken string het

acroniem 'STTA' op (er worden 37 referenties geselecteerd);
2. Voer basisroutine 4 (zoeken en aan selectie toevoegen) uit (zónder stap 1 en

2!) en geef als de te zoeken string het acroniem 'WEBA' op (de selectie wordt
uitgebreid tot in totaal 52 referenties) ;

3. Voer basisroutine 1 (instellingen maken voor sorteren) uit en wijzig de veld-
en en items als volgt :
le kolom: Deselecteer 'Auteurs' en `Redactie'

Selecteer `jaar'
Zet `oplopend' uit

2e kolom: Deselecteer 'jaar'
Selecteer 'Auteur' en 'Redactie'
Zet 'oplopend' uit

3e kolom: Deselecteer `Artikel' en 'Boek'
Selecteer 'Plaats'
Zet 'oplopend' uit

4. Voer basisroutine 6 (sorteren) uit voor de door U aangemaakte en gesorteer-
de Selectie ;

U heeft nu een volgens bovenstaande wensen gesorteerde Selectie van literatuurreferenties over
STTA en WEBA. Om deze te bekijken gaat U als volgt te werk :

5. Gebruik de links/rechts-pijltjes om door de Selectie te lopen .

8. Foutmeldingen

Wanneer er een fout optreedt, zal het programma daar melding van maken .
De foutboodschap wordt getoond op een balk links onderaan het scherm . De
meest voorkomende foutcodes en hun betekenis worden hieronder kort samen-
gevat .

2. Bestand niet gevonden : verschijnt wanneer het programma het file met de
referenties niet kan vinden. Kies de optie 'Open' in het 'File' menu om het
file te kunnen vinden.
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3. Path niet gevonden : betekent dat er een fout is in het pad naar de directory .
4. Teveel bestanden open : verschijnt als U teveel bestanden geopend hebt . Sluit

er eerst een aantal alvorens verder te gaan .
5. Toegang tot bestand geweigerd betekent dat het file niet geopend kan worden

omdat het beschermd is .
6. Ongeldige bestands handle : mag niet optreden. Er is misschien een probleem

met een ander programma op de achtergrond of een hardware-probleem .
12. Ongeldige bestand toegangscode : mag ook niet gebeuren.
15. Ongeldig drive nummer : betekent dat U een drive-naam hebt ingevoerd die

niet bestaat.
100. Schijf leesfout: en
101. Schijf schrijffout : kunnen worden veroorzaakt doordat :

- U de floppy uit de disk drive gehaald heeft, terwijl het programma de
floppy aan het lezen was ;

- de floppy disk beschadigd is;
- de floppy disk drive beschadigd is ;
- de floppy controller beschadigd is.

102. Bestand niet toegewezen en
103. Bestand niet open en
104. Bestand niet open voor invoer en
105. Bestand niet open voor uitvoer mogen ook niet voorkomen .

Andere mogelijke foutboodschappen zijn :

150. Disk beveiligd tegen schrijven
151. Foutieve drive request struct lengte
152. Drive niet klaar
154. CRC fout in data
156. Disk seek fout
157. Onbekend media type
158. Sector niet gevonden
159. Printer heeft geen papier meer
160. Device schrijffout
161. Device leesfout
162. Hardware fout .

Andere fouten worden aangegeven door Error type en een nummer. Dit
nummer is de 'foutwaarde' van MS-DOS interrupt 21 h . Bij foutmeldingen
raadpleeg Uw DOS-handleiding of de systeembeheerder .
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Als U nog steeds problemen hebt bij het omgaan met dit programma,
neemt U dan alstublieft contact op met een collega of een computer-
expert binnen Uw instelling . Zij kunnen het probleem voor U oplossen!
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