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1. 

Samenvatting 

In dit artikel wordt onderzocht welke problemen zich voordoen bij het 

generaliseren van onderzoeksresultaten. We houden ons in het bijzonder 

bezig met de relatie tussen laboratorium-onderzoek en de toepassing 

van gegevens daaruit, in de praktijk. Ret onderzoeks- en toepassings

gebied is dat van de geautomatiseerde mens-machine systemen. 

In het artikel wordt eerst de rol van klassifikatiesystemen bij de 

generalisatie van onderzoeksresultaten aan de orde gesteid. 

Daarna voIgt een analyse van de eisen waaraan zulke systemen idealiter 

zouden moe ten voldoen. 

Een aantal in principe in aanmerking komende klassifikatiesystemen wordt 

aan deze eisen getoetst, een enkele hiervan gekozen. 
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3. 

1. InZeiding 

De leden van de Werkgroep Onderzoek Mens-machinesystemen stellen zich 

ten doel kennis te vergaren over het funktioneren van geautomatiseerde 

mens-machinesystemen. Centraal in aIle onderzoeken staat de taak van 

operators. (Kragt, 1973, Daniels e.a., 1974). 

De te vergaren kennis is dusdanig komplex en gedetailleerd dat die naar 

onze mening het beste kanworden opgedaan door het kombineren van veld

onderzoek en laboratorium-onderzoek met behulp van een simulator. Door 

deze aanpak wordt veel tijd en moeite besteed aan een of enkele 

processen. 

De resultaten die uit dit onderzoek worden verkregen zijn in principe 

toe te passen op andere processen. Men moet dan iets weten over de 

overeenkomsten en verschillen tussen het bestudeerde proces en de 

processen waarvan de kennis wordt uitgebreid. 

Ret doel van dit artikel is, de voorwaarden te onderzoeken waaronder 

onderzoeksresultaten kunnen worden gegeneraliseerd. 

In vergelijking met niet-geautomatiseerde mens-machinesystemen hebben 

geautomatiseerde mens-machinesystemen gewoonlijk een aantal kenmerken 

die het lastig maken vergelijkingen te trekken tussen laboratorium~ 

simulaties van systemen, en "werkelijke" systemen, en tussen werkelijke 

systemen onderling. 

Ret meest opvallende kenmerk is de variatie in manieren van funktioneren 

van deze systemen, en de daaruit volgende moeilijkheid om een definitie 

op te stellen voor de taak van een mens daarin. 

Een van de grote struikelblokken bij generalisatie van laboratorium

onderzoek naar de praktijk op dit terrein ligt o.i. in het verschil in 

uitgebreidheid tussen laboratoriumtaken, en taken die mensen in het 

dagelijks leven uitvoeren. 

In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op dit probleem, na in hoofdstuk 2 

het gebruik en in hoofdstuk 3 de gewenste kenmerken van klassifikatie

systemen als hulpmiddel bij het generaliseren te hebben besproken. 
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2. Gebruik van kZassifikatiesysteem" 

2.1. InZeiding 

Wat we nodig hebben is een klassifikatiesysteem, een hulpmiddel om 

de stap te maken van "dit objekt" naar "dit soort objekten", waatbij 

"objekt" staat voor mens-machinesystemen, onderdelen of aspekten 

daarvan. Pas wanneer is vastgesteld dat een objekt behoort tot een 

klasse van objekten kunnen waarnemingen aan dat objekt van toepas

sing worden geacht op aIle objekten uit die klasse. Het grote probleem 

is zicht te krijgen op het klasse-karakter van een objekt. 

Voor we klasse-vorming en generalisatie aan de orde stellen, dienen 

we eerst bet begrip relevantie te hulp te roepen. Een voorbeeld: 

we hebben een doos met appels, peren, tennisballen, eieren en bananen. 

Als we daaruit de klasse willen afzonderen van objekten die zonder be

zwaar op een enigszins scheef liggend tafelblad kunnen worden gelegd, 

dan moeten we de niet-ronde nemen: bananen en wellicht enkele appels 

en peren. Willen we de klasse bederfelijke objekten afzonderen, dan 

nemen we alies behaive tennisballen. Het weI of niet tot een klasse 

behoren van objekten hangt sarnen met het doel of gebruik dat van de ---- -klassifikatie wordt gemaakt. Van allerlei kenmerken die de objekten 

hebbe~·:""'i;-;en-a~t~;clevant voor een bepaalde doelstelling. 

In principe zijn er oneindig vee I mogelijkheden (ieder objekt maakt 

deel uit van talloze verzamelingen). Waar het om gaat is uit te 

vinden hoeveel en welke kenmerken van objekten nodig zi;n om de 

klasse waartoe ze behoren te definieren. Hoe meer kenmerken er worden 

gebruikt. hoe kleiner de klasse wordt, met als limietgeval de klasse 

die aIleen maar het objekt zelf bevat. De generaliseerbaarheid van 

waarnemingen verricht aan een objekt heeft alies te maken met de 

grootte van de klasse waarvan dat objekt deel uitmaakt. 

Naarmate een klasse door meer kenmerken wordt bepaaid (een doorsnede 

is van meer verzamelingen) worden er meer beperkingen opgelegd aan 

het aantal objekten dat tot die klasse behoort. en dus aan het aan

tal objekten waarnaar waarnemingen aan een objekt kunnen worden uit

gebreid. 
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2.2. GenePalisatie 

Ret gaat er bij generalisatie om, verg~and,ta>J.~gg~'!l tussen een 
~.4' ~ ..~ • ~'" •• -,,,,--. ~".~-,--

verzameling en een deelverzameling. ~Men doet waarnemingen op ele

menten uit de deelverzameling en verklaart die van toepassing op 

aIle elementen uit de verzameling. Dit is geoorloofd wanneer men 

er zeker van is dat de deelverzamelingni~t op reley~nteJ<~.r:~.merken 

afwijktvan de grote verzameling. Zolang men daar niet zeker van 

is, is generaliseren te beschouwen als een vorm van induktie. Iedere 

generaliserende uitspraak is dan een voorspelling, met een kans op 

falsifikatie bij toetsing. De grootte van die kans hangt af van 

de kennis die men heeft over de relatie tussen deelverzameling en 

grote verzameling. Weet men welke kenmerken relevant zijn voor de 

generalisatie, enkan men die kenmerken betrouwbaar vaststellen aan 

elementen uit de deelverzameling en uit de grote verzameling, dan is 

de generaliserende uitspraak niet meer een iriduktieve, maar een 

tautologische. Weet men weinig van de overeenkomsten tussen beide 

verzame1 ingen, dan is de generaliserende uitspraak te beschouwen , 

als een gok. 

Voor generalisatie naar de praktijk (waarbij een toetsing gewoonlijk 

achterwege zal bijven) is het nodig zodanige voorzieningen te tref

fen dat de onwaarschijnlijkheid van de uitspraak zo klein mogelijk 

wordt. 

Een basisvoorwaarde is dan dat kenmerken van het objekt waarnaar --wordt gegeneraliseerd, en kenmerken van het objekt waaruit de uit-
.~...--..-~ 

spraak is afgeleid, in vergelijkbare termen (maten) geoperationali

seerd (kunnen) worden. 

De relevantie van kenmerken is een zaak van beoordeling. De rele

vantie hangt voor een deel af van het objekt van onderzoek en voor 

een deel van het doel van de generalisatie. Uit objekt en doel 

volgen de gewenste nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid. 

Een in de psychologie veel gebruikte maat voor relevantie is de 

fraktie verklaarde variantie. Een dimensie is relevanter naarmate 

hij een groter deel van de totale te verklaren variantie van de 

onderzoeksgegevens voor zijn rekening neemt. 
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2.3. Voorbeelden 

Er zijn sterk verschillende bezigheden waarbij men een klassifikatie

systeem gebruikt, om evenzovele verschillende doe len te bereiken. 

a. SeZektie van operators. 

Rierbi.i gaat het er om een serie in principe aan iedereen te 

onderkennen menskenmerken te vergelijken met kenmerken van door 

die mensen te vervullen funk ties of taken. 

Er worden twee klassifikatiesystemen op elkaar afgebeeld: 

een systeem voor het klassificeren van menskenmerken, en een 

systeem voor het klassificeren van taakkenmerken. 

De nauwkeurigheid waarmee die vergelijking moet geschieden hangt 

voornamelijk af van de kosten en baten van goede.en verkeerde be

slissingen. In de gevallen waarin operators ter plaatse (on the 

job) worden opgeleid zal het klassifikatiesysteem eenvoudig kunnen 

zijn: mensen worden geselekteerd op een aantal grove kriteria: 

redelijke intelligentie, matig tot veel technisch inzicht, rede

lijke stabiliteit. Taken worden verdeeld in de kategorieen: welen 

niet moeilijk, dit wil zeggen niet of weI geschikt om door een 

onervaren persoon onder toezicht te worden uitgevoerd. Hier kunnen 

dus verschillende mensen worden tewerkgesteld in verschillende 

taken, waarbij slechts enkele ve:cschillen relevant zijn voor de 

beslissing. 

b. Op widing. 

Hier doen zich overeenkomstige problemen voor als bij selektie. 

c. PZaatsing. 

Voor een verdeling van funkties over mensen zijn meer gedifferenti

eerderklassifikatiesystemen (van mens en en funkties) nodig dan bi; 

de boven beschreven selektieprocedure. Dit "meer gedifferentieerd" 

kan betekenen: dezelfde grootheden nauwkeuriger gemeten, of: meer 

grootheden gemeten. 

d. Funk tiewaardering en sa Zariering . 

Voor dit doel moe ten een aantal funk ties worden vergeleken op veel 

aspekten, en hierna worden gerangschikt op een, of enkele dimensies. 

Deze wordt (of worden) dan vertaald in salarisniveau van de taak

uitvoerder, opleiding en/of ervaring en dergeli.ike. 
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Het doel is vaak een vergelijking te maken tussen sterk uiteenlopende 

funkties in het kader van een beloningssysteem, karriereplanning en 

dergelijke. Men volstaat hier vaak met grove kategorieen. 

e. Werkstrukturering~ funktie-on~erp. 

Afhankelijk van de aard van de funktie en het opleidings- en erva

ringsniveau van de mensen in die funk tie zal men hier globale dan 

wel zeer specifieke informatie nodig hebben. Het .is niet nodig hier 

te bespreken wanneer de ene, dan weI andere informatie nodig is; 

het gaat erom dat uit de aard van de doelstelling voIgt dat men 

andere informatie nodig heeft dan bij de doelen a tim d. 

f. Onderzoek van mens-machinesystemen. 

V~~r het kommuniceren tussen onderzoekers en de toepassers van 

onderzoeksgegevens is het noodzakelijk dat er een gemeenschappelijk 

klassifikatiesysteem is voor mens-machinesystemen, de1en of aspekten 

daarvan. 

Konklusie: De gewenste uitgebreidheid en nauwkeurigheid van een klas

sifikatiesysteem is afhankeliJk van de onderhavige vraagstelling. 
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3. FormeZe kenmerken van kZassifikatiesystemen 

We hebben gezocht naar bestaande klassifikatiesystemen die ons zouden 

kunnen helpen bij het plaatsen van onze objekten van onderzoek, en het 

generaliseren van de resultaten van dat onderzoek. We zijn daarin ten 

dele geslaagd. In de volgende paragraaf zullen we ingaan op de aard van 

klassifikatiesystemen, om daarna te kunnen bespreken waarom we ten dele 

geslaagd zijn. 

Voor het soort gereedschap dat we nodig hebben z1Jn verschillende namen 

in omloop: taxonomieen, typologieen en klassifikatiesystemen. Verschil

lende auteurs hebben uiteenlopende opvattingen over wat zulke systemen 

moe ten kunnen. Deze verschillen zullen we beschrijven in termen van 

struktuurkenmerken. Voor onze definitie en de bespreking van de struk

tuur van klassifikatiesystemen hebben we de volgende bronnen geraadpleegd: 

Botter, 1973 

Fleishman, 1967 (b) 

Fleishman, 1975 

Fleishman, Kinkade and Chambers, 1968 

Grote Winkler Prins, 1966 

Hempel, 1965 

Korner, 9174 

De Leeuw, 1976 

l-1eis ter and Rabideau, ) 965 

Wolman, 1973. 

3.1. Definitie 

Wij definieren een klassifikatiesysteem als een geheeZ van kenmerken 

met behuZp waarvan aan objekten uit een verzameZing waarden kunnen , 
worden toegekend. De inhoudeZijke betekenis van de waarden is af

hankeZijk van de schaaZeigenschappen van het meetinstrument voor een 

kenmerk. Aan ieder objekt uit verzameZing waarvoor het klassifi-

katiesysteem is bedoeZd kunnen op eenduidige wijze waarden.worden 

toegekend. 

Een klassifikatiesysteem is dus een meetsysteem, waarbij een objekt 

in twee stappen een plaats krijgt in de kenmerkruimte, gevormd door 

de dimensies van het klassifikatiesysteem. 
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Eerste stap: voor een objekt worden kenmerken vastgesteld. 

Tweede stap: daze kenmerken, of de waarde van deze kenmerken, worden 

vertaald. .(j). 
," \ Qf.f'-'" 

3.2. Struktuur 

Er zijn verschillende manieren denkbaar om aan klassifikatiesystemen 

vorm te geven, dus om te komen tot een aantal kenmerken met behulp 

waarvan men objekten kan plaatsen. 

a. A priori beschouwingen~ intu~tie. 

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de, op het denken van Aristoteles 

teruggaande, pogingen het wezen der dingen min of meer intuitief 

vast te stellen en de kenmerken daarvan als dimensies in een 

klassifikatiesysteem onder te brengen. 

Allerlei klassifikatiesystemen voor mensen-typen uit de vroege 

psychologie rekenen we tot deze groep (bijvoorbeeld Kretschmer, 

1921). 

b. Datareduktie. 

Een andere aanpak is zeer vee I kenmerken (eventueel on-zinnige) 

van de te klasseren objekten door wiskundige of andere bewerkingen 

(faktor-analyse, clusteranalyse, meer-dimensionale schaalanalyse) 

tot enkele kategorieen te reduceren, en die te gebruiken als 

dimensies in een klassifikatiesysteem. 

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de intelligentiemodellen van Guilford 

(1967) en de persoonlijkheidsmodellen van Cattell (1971). 

c. Empirische cycZus. 

Tussen deze "blinde logica" en "blinde empirie" ligt de methode 

om op grond van beschikbare kennis hypothesen te formuleren, deze 

toetsen en op grond van de uitkomst van de toetsing te herformuleren. 

De Groot (1970) noemt dit de empirische cyclus. In verband met het 

opstellen van een klassifikatiesysteem slaat die cyclus op (her

haalde) pogingen om intrinsieke (wezens-) kenmerken van de te klas

seren objekten te achterhalen door empirisch onderzoek, of om van 

een aantal wezenskenmerken door onderzoek de relatieve belangrijk

heid vast te stellen. Op deze wijze is de biologie met vallen en 

opstaan tot de nu gebruikte indeling van het dierenrijk (vogels, 



10. 

gewervelden, eencelligen e.d.) gekomen, naar ana!ogie van de 

indeling die Linnaeus maakte voor hetplantenrijk. Al deze 

manieren suggereren 

fikatiesysteem weet 

toepassen. Van (een 

dat men voo.r J:H.~"t 9Pstel1en:v:an .. een-klass 
""" . ........." 

~:~~opulatie van objekten men deze wil 

steekproef uit) deze populatie onder~~ekt men 

de objekten op een aantal kenmerken en uit de bevinding~Il hiervan 
. "".",,~ .. ~~ 

volgen ho~d~~igheden van de kenmerkruimte, zoals aantal en aard 

van dimensies, en per dimensie de schaaleigenschappen. Deze manier 

van werken, dus"uitgaa~.de ~kten waaraan allerlei kenmerken 

worden onderkend, kom~p. fot'eenklassifikatiesysteem kan men een 

benadering van bovenaf noemen. 

Er valt ook vaak een benadering van onderaf waar te nemen. In veel 

"fundamenteel" of zuiver wetenschappelijk onderzoek worden k~ken 

~ o~ekt, of beter gemeten dan voorheen, waardoor er meer inzicht in 

het kenmerk ontstaat. Men gaat allerlei metingen verrichten en merkt 

op dat het mogelijk is objekten in kategorieen te verdelen op grond 

van de aanwezigheid van (hoeveelheden van) dat kenmerk. Vaak ook zal 

men door het meten komen tot nieuwe objekten, waarbij het nieuwe 

objekt een deel, of een verzameling van oude objekten is (materie -

element - molekuul - atoom - pi-mesonen). 

Vakspecialisten die in fundamenteel (niet-toegepast) onderzoek ont

dekkingen doen zullen slechts moeizaam zelf de stap maken van hun 

Iaboratorium naar de werkelijkheid. In het beste geval zullen ze:, 

door steeds meer variabelen in het onderzoek te betrekken het onder

zochte objekt "groter maken" (zie § 4.3.1. voor een toelichting). en 

dusdoende meer Iaten lijken op de objekten waar men in de praktijk 

mee te maken heeft. 

De struktuur van een klassifikatiesysteem bepaalt het gebruik dat men 

ervan kan maken. wil men globale uitspraken doen over soortgenoten, dan 

voldoet een systeem, gebaseerd op weinig maar we! pregnante kenmerken 

goed. 

Voorbeeid 1: Een indeling van de wereld in rijke en arme landen geeft 

voor veel uitspraken een houvast: als men weet dat een land tot de arme 

landen wordt gerekend kan men iets zeggen over het gemiddeide inkomen 

van de bevolking, de gemiddelde voedings- en gezondheidstoestand, het 

openbaar vervoer, de mate van industrialisatie, enz. enz. 
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Voor het doen van precieze uitspraken is een meer op de uitspraak toe

gesneden klassifikatiesysteem nodig: de invoering van bepaalde land

bouwkundige, hygienische of financiele maatregelen heeft totaal ver

schillertde effektert in verschillende arme landen. 

Voorbeeld 2: Men kan voor een tuin geen zaai- of plantebeleid opstellen 

als men aIleen maar weet dat een groep planten eenjarig is, en een andere 

groep meerjarig. Dit zijn twee verschillende groepen, die elkaar uitsluiten, 

waarin aIle planten kunnen worden ingedeeld en die op zich niet onzinnig 

is of onbruikbaar. De onderscheiding zegt aIleen te weinig voor het ge

stelde doel; hij zegt voldoende voor sonnnige andere doelen, zoals het 

opfleuren van een tijdelijk onderkomen van waaruit men met zo weinig 

mogelijk bagage weer wil vertrekken. 

Binnen de kategorieen zijn echter nag grote verschillen tussen indivir 

duen (plantensoorten(, waar men met deze indeling geen zieht op krijgt 

(hoogt~ omvang, vocht- en lichtbehoef te, grondsoort, kleur van de bloemen, 

enz. enz.) 

ReZaties tussen kZassen. 

Analoog aan de relaties die er bij meetschalen bestaan tussen schaal

waarden, zijn er bij klassifikatiesystemen relaties tussen klassen. In 

het voorbeeld van rijke en arme landen is het in principe mogelijk dat 

aIle landen die in de klasse rijke landen worden ingedeeld, op een aan

tal variabelen hoger scoren dan alle landen die in de klasse arme landen 

terechtkomen. Is dit zo, dan is het klassifikatiesysteem dat landen in 

deze klassen indeelt te beschouwen als een meetinstrument op ordinaal 

niveau, en het is zelfs denkbaar dat bij een juiste keuze van vaniabelen 

de klassering op intervalschaalniveau kan geschieden. In het voorbeeld 

met de een- en meerjarige planten is er op het eerste gezicht sprake van 

een nominale indeling: de twee.klassen hebben in de termen waarin ze 

hier worden beschreven geen relatie met elkaar. 

Bij het bespreken in de schaaltypen, toegelicht aan de gegeven voor

beelden is grote voorzichtigheid geboden. Naarmate er meer bekend is 

over de te klasseren objekten, of naarmate het doel van een klassifi

katie beperkter is (gericht op maar een of enkele vragen) zal het meet

niveau waarop de klassifikatie werkt, hoger kunnen worden. 
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Het klassificeren van objekten kan op een of meerdere niveaus 

plaatsvinden. Vaak zal dan op lage.re niveaus de konkree.theid en 

specificiteit groter zijn dan op hogere niveaus. Een belangrijke 

groep van deze systemen met meerdere niveaus wordt gevormd door 

de hierarchische systemen (zie b.v. De Leeuw, 1976). Kenmerkend 

hiervan is dat op ieder niveau aIle informatie aanwezig is. Naar 

boven neemt de specificiteit af, naar beneden toe. De lagere 

niveaus vormen deelverzamelingen van de hogere. 

Een voorbeeld van een hierarchischklassifikatiesysteem vinden 

we bij ambtelijke rangen: Men kan over de overeenkomst tussen werk 

zeIf van een technische ambtenaar 2e klasse in dienst van een water

schap en een technische ambtenaar II bij het ministerie van C.R.M. 

niets zeggen; men weet weI nauwkeurig hoeveel beiden verdienen, 

wat hun kompetentiegrenzen zijn, hoe hun promotiekansen zijn e.d. 

De rang is een hogere-orde rangschikking dan de funktie; binnen 

een rang is een aantal funkties nominaal gegroepeerd. 

Klassifikatiesystemen zijn er niet zomaar; ze zijn opgezet voor een 

of meerdere doeleinden, en worden voor die, of andere doeleinden 

gebruikt. Als het doel is: leveren van een bijdrage aan de uitbouw 

van een theorie, dan is de struktuur van het klassifikatiesysteem 

zeer belangrijk, het is een onderdeel van het theoretisch raamwerk. 

Is het doel: generaliseren, dan doet de struktuur er minder toe. 

De aard en precisie van de uitspraken die men wil doen zijn dan de 

eisen waaraan een klassifikatiesysteem met om het even welke 

struktuur, moet voldoen. 

In beide gevallen bepaalt de toepassing uiteindelijk de juistheid en 

zinvolheid van de gekozen verzameling kenmerken; zonder relevante 

kenmerken kan geen enkel klassifikatiesysteem met vrucht gebruikt 

worden. 

Overdreven gezegd maken we bij vrijwel aIle uitspraken die we doen 

impliciet gebruik van enig klassifikatiesysteem. Voor het dagelijks 

spraakgebruik doet het er meestal weinig toe of allekonsekwenties 

van het baseren van een uitspraak op een klassifikatiesysteem gron

dig zijn overwogen. 
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Voor het nemen van beleidsbeslissingen, het generaliseren van de 

resultaten van wetenschappelijk onderzoek en het toepassen daar

van is het van groot belang het beeld overzichtelijk te houden: 

het impliciet hanteren van een klassifikatiesysteem waarvoor 

geen evidentie bestaat, of waartegen zelfs logische of empirische 

argumenten pleiten, kan kwalijke gevolgen hebben. 
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4. Onderzoek van de werkgroep onderzoek mens-machinesystemen (W.O.M.) 

V60r we klassifikatiesystemen ten dienste van het onderzoek van de werk

groep onderzoek mens-machinesystemen voorstellen is het nodig eerst het 

objekt van onderzoek nader te beschouwen. 

We zullen eerst het doel van de Werkgroep Onderzoek Mens-machinesystemen 

analyseren, en daarna een objekt van onderzoek definieren voor enkele 

onderzoeksprojekten die binnen de werkgroep werden uitgevoerd. 

4.1. DoeZ onderzoek Werkgroep Onderzoek Mens-machinesystemen 

De Werkgroep Onderzoek Mens-machinesystemen houdt zich bezig met 

onderzoek aan mens-machinesystemen met het doel deze te optimaliseren, 

naar een aantal gezichtspunten. Van alle denkbare mens-machinesystemen 

gaat de aandacht uit naar een deel daarvan, te beschrijven als min of 

meer geautomatiseerd. Ruw gesproken horen daar al die systemen bij 

waarin mensen weinig hand- en veel hoofdwerk verrichten, waarin ze 

met komplexe voorstellingen van komplexe installaties moeten werken, 

en waar een abstrakte taak wordt uitgevoerd. 

De technische systemen zijn doorgaans voorzien van signaleringen die 

aanspreken wanneer ingestelde grenzen van procesparameters worden 

overschreden. 

Uit door een aantal auteurs meer of minder expliciet genoemde ken

merken van geautomatiseerde mens-maehinesystemen hebben we een soort 

"grootste gemene deler" van kenmerken afgeleid (Foeken, 'I 976.i) • 

Die kenmerken zijn: 

a. Kenmerken van het teehnische systeem 

1. de produktie geschiedt kontinu of bateh-kontinu; 

2. delen van het produktiesysteem zijn voorzien van regelkringen 

die voor aanpassing aan gewijzigde omstandigheden zorgdragen; 

3. het produktiesysteem wordt voornamelijk vanuit een eentraal 

punt bestuurd. 

b. Kenmerken van het soeiale systeem 

t. het werk aan het produktieproces gesehiedt door ploegen van 

beperkte omvang; 

2. voor ieder ploeglid is het noodzakelijk samen te werken met 

anderen; 
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3. de ploegen doen kontinu dienst; 

4. er is sprake van sociaal-gericht leiderschap; 

S. de sociale afstand tussen ploegleden onderling en ploegleden en 

leiding is relatief klein. 

Deze kenmerken hanteren we als definitie van de verzameling mens

machinesystemen waarop wij ons onderzoek richten, en waarvoor klassi

fikatiesystemen moeten worden gekonstrueerd. 

Optimaliseren van een mens-machinesysteem wil zeggen het funktioneren 

verbeteren. Dit kan door het funktioneren van de samenstellende delen 

te verbeteren of door de onderlinge afstemming van de samenstellende 

delen te verbeteren. Gezien de in de Werkgroep Onderzoek Mens-machine

systemen aanwezige kennis en belangstelling is gekozen voor het bestu

deren van en voorstellen doen voor verbetering aan de mensen in het 

mens-machinesysteem, en aan de interface tussen mens(en) en machines. 

Tot de interface rekenen we a) in- en uitvoerorganen en b) procedures, 

opdrachten en dergelijke, horende tot de taak die mensen in of aan het 

technische systeem uitvoeren. Het in diverse onderzoekplannen of -ver

slagen (Kragt, 1973, Daniels e.a., 1974, COP, 1967) v66rkomende woord 

taaksituatie wijst naar de moeilijkheid met het definieren van de sys

teemgrenzen van mens-machinesystemen. 

Kennelijk wordt met "taaksituatie" vaak een aantal zaken bedoeid die 

mede van invloed zijn op het funktioneren van mensen in mens-machine

systemen, en dus op het hele mens-machinesysteem. We denken aan zaken 

alB Iawaaiigheid, gevaar, ploegendienst; allemaal dingen die niet wezen

lijk tot de taak-zelf van een mens of mens-machinesysteem horen, maar 

bij de uitvoering weI een grate rol spelen. Bij het onderzoek naar 

satisfaktie van operators zullen we sen aantal van deze faktoren nader 

onderzoeken. 

4.2. Objekt van onderzoek. 

Het objekt van onderzoek van de Werkgroep Onderzoek Mens-machinesys

temen is: (bestuderen van) het funktioneren van mens-machinesystemen 

(teneinde die te kunnen verbeteren). 
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Het is nodig dit objekt nader te bezien. 

De taakvervulling van operators is afhankelijk van een groot aantal 

faktoren: 

- de officiele funktie-omschrijving en apparatuur waarmee ze moe ten 

werken; 

de omgeving waarin ze werken (baas, kollega's; lawaai, stof, gevaar); 

- toekomstperspektieven (zekerheid, promotiekansen e.d.); 

- het image dat hun werk heeft bij familieleden en kennissen. 

We zouden alle bovengenoemde faktoren bij elkaar het objekt kunnen 

noemen waarmee operators tijdens en in verband met hun werk te maken 

hebben. Met deze vage omschrijving wordt veel verschillends bedoeld: 

zo zullen operators bij het verrichten van een ingreep vermoedelijk 

helemaal niet denken aan hun image thuis, hopelijk heel veel aan hun 

opdracht en taakomschrijving en wellicht enigszins aan baas en kollega's. 

Ze zullen ook desgevraagd gedifferentieerd oordelen over het lawaai in 

de meetkamer, de verschillende kollega's en de aard van het werk. Essen

tieel voor een juiste onderzoekstrategie is echter dat we ons realiseren 

dat allerlei facetten op elkaar kunnen en ook zullen inwerken. Als er 

een slechte sfeer hangt zullen er meer vergissingen in de taakuitvoering 

v66rkomen, omdat men niet voor elkaar inspringt, niet voldoende kommu

niceert en zijn aandacht gemakkelijker laat afdwalen. Op deze wijze kan 

een slechte sfeer ertoe bijdragen dat een goede operator slecht werk 

levert. 

Bij het doen van uitspraken over het funktioneren van operators Ln werke

lijkheid, op grond van laboratorium-experimenten, wil men generaliseren 

van een situatie naar een andere. Het probleem daarbij is, dat kenmerken 

van de situaties van invloed zijn op het funktioneren van mensen in die 

situaties. Er zijn twee manieren om dat probleem op te lossen: 

1. men betrekt zoveel variabelen in het laboratoriu~experiment dat dit 

zeer veel gaat lijken op de werkelijkheid 

2. men voorspelt zeer voorzichtig, met een rULme marge, wat vanuit de 

laboratoriumsituatie verwacht wordt voor de praktijk. 

4.3. VersahiZ tussen laboratorium en w?rkeZijkheid 
t 

\ 

In laboratoriumsituaties is alti iB sprake van een reduktie van de .' , 
i 

werkelijkheid.' 
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Men kiest een aantal relevant geachte aspekten van een situatie en 

brengt deze onder experimentele kontrole; de uitkomsten van een experi

ment zijn dan te relateren aan (variatie in) die experimentele variabele. 

De niet in de experimentele opzet betrokken faktoren kunnen niet in ver

band gebracht worden met experimentele uitkomsten. 

Een belangrijk verschil tussen "echte" en laboratoriumsituaties kan wor

den beschreven met een terminologie die sinds Herzberg et.al. (1964) in 

de psychologie wordt gehanteerd. Deze maakt onderscheid tussen werk

intrinsieke en :t:!~t'kextt"::iDsiekefaktoren. Intrinsieke zijn onlosmakelijk 
",,~ ___ "'~"" •. ,,~N"'''" ~'" 

het werk verbonden zaken als moeilijkheid, zwaaite .~1et extrlnsieke 

faktoren bedoelt men zaken die meer zijdelings met het werk-zelf te maken 

hebben, zoals beloning, werksfeer.Extrinsieke zaken kunnen door andere 

worden vervangen zonder dat het werk-zelf hierdoor verandert. Naar onze 

mening is het in laboratoriumexperimenten nooit mogelijk de extrinsieke 

faktoren die in een willekeurige werksituatie meespelen enigszins natuur

getrouw na te bootsen. Men kan hoogstens variatie aanbrengen in de omge

vingsvariabelen bij een experiment, en deze beschouwen als variaties in 

extrinsieke faktoren. 

Van de intrinsieke faktoren kan een deel wei worden nagebootst. In de 

sfeer van de geautomatiseerde mens-machinesystemen zal vooral de duur van 

experimenten vergeleken bij die van echterberoepsuitoefening een kunst

matig element vormen. De waarde' van laboratoriumonderzoek met betrekking 

tot geautomatiseerde mens-machinesystemen is o.i. vooral heuristiek: 

laboratoriumonderzoek kan de weg voorbereiden voor veldonderzoek. 

4.3.1. Grootte van het onderzoohte objekt 

Het in isolatie bestudeerde objekt kan meer of minder lijken op een in de 

werkelijkheid bestaand objekt. Beide objekten zijn het gevolg van een in

greep in de werkelijkheid, nl. de definitie van een deel daarvan. Als men 

op grond van laboratoriumonderzoek met bv. volgtaken uitspraken wil doen 

over het gedrag van automobilisten dan dient men te beseffen dat het 

onderzochte objekt in het laboratorium (het verrichten van volgtaak X door 

populatie Y) sterk verschilt van het objekt waarnaar wordt gegeneraliseerd 

(rijgedrag van automobilisten). 
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De bron van verschillen tUssen objekten noemen we grootte, bij gebrek 

aan een beter woord. 

We bedoelen er een aantal dingen mee: 

a. de eenvoud, overzichtelijkheid enz. van de maat waarover binnen het 

objekt van onderzoek uitspraken worden gedaan. In veel onderzoeken 

is dit de afhankelijke variabele; in het voorbeeld: a) ~~~~~!!Y2~E!~g 

!~_~~_Y218!~~~' uitgedrukt in bv. percentage fouten of grootte van 

afwijking en b) !!ig~~E~g, uitgedrukt in aantallen ongelukken, bijna

ongelukken, gevaarlijke situaties en manoevres. Het is duidelijk dat 

prestatie op een volgtaak een eenvoudiger begrip is dan rijprestatie. 

b. de homogeniteit van de populatie die in het objekt van onderzoek een 

rol speelt. In veel laboratorium-onderzoek bestaat de populatie uit 

(eerste-jaars, psychologie) studenten, of militairen; 

c. het aantal en de samenhang tUssen de variabelen die in het onderzoeks

model en bij de generalisatie een rol spelen. In veel vraagstellingen 

spelen een of enkele variabelen (de) hoofdrol(len) , en zijn er daar

naast nog een aantal meer of minder belangrijke bijrollen, voor 

variabelen die ook verband houden met het onderzochte fenomeen of de 

afhankelijke variabele, maar minder bijdragen dan de kern-variabelen. 

Hoe meer variabelen men in het onderzoek betrekt, hoe zekerder men is 

van resultaten die op betrouwbare manier te generaliseren zijn, en/of 

hoe groter de klasse is waarnaar men kan generaliseren. De grootte van 

het objekt van onderzoek bepaalt met welke kosten en moeite een be~ 

paalde betrouwbaarheid van de generalisatie van onderzoeksresultaten 

kan worden bereikt. 

Met bovenstaande paragraaf zijn dus de begrippen "grootte" en "objekt" 

omschreven; in het vervolg van dit artikel gebruiken we deze begrippen 

in de hier geschetste betekenis. 

4.3.2. Kompleetheid van een taak 

Verwant aan het fenomeen "objektgrootte" is dat van de kompleetheid. 

Veei experimenteel onderzoek houdt zich bezit met "abstrakte" taken. 

Abstrakt wil zeggen, vereenvoudigd ten opzichte van de werkelijkheid. 

Soms is er sprake van eenvoud van de opdracht, bijvoorbeeld als een proef

persoon aileen maar gedurende een bepaalde tijd op een lampje moet reageren, 

een wijzer moet volgen, hard moet fietsen. 
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Soms zit de eenvoud in de gemanipuleerde omstandigheden, bijvoorbeeld als 

men in afzondering problemen moet oplossen of iets moet leren. 

De opdrachten en omstandigheden tijdens experimenten zijn gewoonlijk een

malig, en de proefpersonen hebben geen verdere,bindingen met de proef

leider, andere proefpersonen of het experiment. Gewoonlijk zijn ze bereid 

zicht sterk in te spannen. Ze kunnen dat ook gemakkelijk, omdat alles 

nieuw is en ze veel aandacht krijgen, soms ook veel geld. Bovendien oefent 

de hele setting in een experiment pressie op hen uit goed op te letten en 

zich in te spannen. Er wordt aIleen maar van de proefpersoon verwacht dat 

deze doet wat hem gezegd wordt, en meestal kan hij zelf aardig zien hoe 

goed hij daarin slaagt. Het gebeurt nogal eens dat hij weI weet wat er van 

hem verwacht wordt, maar het nut van de bezigheden ernstig betwijfelt. In 

zo'n geval moeten financiele of andere prikkels zorgen voor de gewenste 

inspanning, en neemt de experimentator aan dat de inspanning hier mee 

korreleert. Hij kan niet anders. 

In bestaande werksituaties ligt de zaak beduidend anders. Hier is meestal 

sprake van een groot aantal relaties waarin een taakuitvoerder gedurende 

vele jaren funktioneert. Hij kan zich daar niet zomaar aan onttrekken, er 

zitten altijd konsekwenties aan vast. 

Door talloze faktoren binnen en buiten hemzelf worden krachten uitgeoefend 

voor of tegen het leveren van bepaalde prestaties. Hij kan voor sommige 

gedragingen nauwelijks zien wat ze precies voor effekt hebben (kritiek, 

eigen initiatief). Soms is het heel duidelijk wat hij moet doen; in dat 

geval kan hij plezier putten uit het verloop van de bezigheden en de af

loop ervan. 

Soms is nauwelijks te zien wat hij doet en waarvoor; in dat geval zal hij 

zich niet betrokken voelen, zi4h niet inzetten en zijn energie wellicht 

op andere zaken richten. 

4.4. Punktioneren van mens-maahinesystemen 

Mens-machinesystemen hebben een doel dat ze moeten bereiken. Ze funktio

neren op een bepaalde manier, naar aanleiding van iets. Een opvallend 

kenmerk van de geautomatiseerde mens-machinesystemen waar wij naar kijken 

is, dat die zonder uitzondering enkele sterk verschillende manieren van 

funktioneren hebben, namelijk normaal bedrijf. starten/stoppen, storingen 

en (soms) oms chake len. 
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De doeZen waarop het handelen van de operator (ploeg), het funktioneren 

van de machinerie en de organisatiestruktuur, opdrachten en procedures 

zijn gericht, verschillen nogal. Er is een overkoepelend doel: handhaven 

van de integriteit van het hele systeem (voortbestaan) en optimaliseren 

van opbrengsten over kosten. In principe geldt deze riehtlijn (dit doel) 

voor al~ manieren~Y;ln funktioneren van een mens-machinesysteem, in de 
"O'~"'_"C""'''''-~"", __ '-"''.¥~~""'_'' "''''"_.",,_",. ~ ". ~~,._"" _. "',." y _~ ," " ", •• j ,~, 

praktijk zij.n: er grote verschillen in de manierwaarop qe,gl()blll~doel-

stelling geoperatiOnall:seerd wordt. 

Met een paar trefwoorden kunnen de verschillen als voIgt worden aange

duid: 

a. normaal bedrijf; de transformatie die het systeem toepast op input. 

verloopt goeddeels automatisch.De operator stelt setpoints in, of 

bewaakt aIleen maar. Kriteria voor het wel of,niet goed funktioneren 

zijn meestal: flexibel reageren op verandering in vraag en aanbod, 

en vooral minimaliseren van kosten of optimaliseren van opbrengsten. 

b. starten/stoppen; hierbij moet het mens-maehinesysteem in staat worden 

gebracht transformaties te gaan toepassen, dan weI daar mee op te 

houden. De operator doet veel. Kriteria voor het weI of niet goed 

funktioneren zijn vooral het vermijden van onveilige of schadelijke 

situaties. 

e. storing/omschakelen; veelal zullen in het systeem aangebrachte bevei

ligingen direkt gevaar voork6men, maar het in werking treden hiervan 

kost tijd en geld (onbruikbaar produkt door oponthoud, onjuiste trans

formaties, weer opstarten). De operator doet veel, vooral denkwerk. 

Ktiteria v~~r hetfunktioneren zijn het voorkomen van schadelijke of 

onveilige situaties, en het minimaliseren van verliezen. 

Het is de vraag of de gebruikelijke definities van taken {zie bijvoorbeeld 

Annett et.al., 1971, Bennettt, 1971, Farina and Wheaton, 1971, Fitts, 1962, 

Fleishman, 1967 (a, b), Hackman, 1969, Me. Co~ick, 1974, Miller 1967) het 

toestaan al deze verschillende zaken onder eenzelfde noemer te vatten. We 

spreken liever over meerdere taken die gezamenlijk de funktie van een 

operator vormen. 
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Dit is meer dan een definitie-kwestie: ook inhoudelijk is er verschil 

tussen de verschillende bedrijfskondities. Sommige Iijken veel op 

monitoring-taken, andere meer op tracking en weer andere op probleem

oplossen. I~!;IJ.1ID~"ntatie en procedures zullen maar zelden optimaal 

zijn afgestemd op alledrie gevallen. De verschillende bedrijfskondi-
. . 

ties waarin verschillende doelen dienen te worden nagestreefd zijn ook 

verschillend met betrekking tot de beoordeling van de prestatie van 

operators: soms is die goed meetbaar, soms heel onduidelijk, soms weI 

aanwezig maar niet meetbaar. Voor veel mens-machinesystemen geldt dat 

operators aangesteld zijn voor het voorkomen of helpen oplossen van een 

storing die misschien nooit optreedt, maar waarvoor ze weI een opleiding 

en bijbehorend salaris krijgen. 



5. Klassi~katiesystemen ten behoeve van onde~zoek doo~ de We~kg~oep 

Onde~zoek Mens-maahinesyst8men 
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In het voorgaande zijn enkele kenmerken van geautomatiseerde mens-machine

systemen genoemd die het moeilijk maken vergelijkingen te trekken tussen 

die systemen en veel ~n het laboratorium verricht onderzoek. 

1. Ret o.i. voornaamste probleem is de variatie in maniePen van funktio

neren die bij geautomatiseerde mens-machinesystemen optreedt: juist 

die verschillen in funktioneren (normaal bedrijf, storing enz.) zijn 

essentieel, het beperken van de aandacht tot een manier van funktio

neren is afhankelijk van de vraagstelling al dan niet zinvol. De mate 

waarin het nog zinvol is zijn aandacht te rich ten op een manier van 

funktioneren is afhankelijk van het onderzoeksdoel: als men wil onder

zoeken hoe het oplossen van storingen kan worden verbeterd kan men 

aIleen naar deze manier van funktioneren bekijken. ,Wi 1 men echter de 

betrouwbaarheid van mensen of mens-machinesystemen bestuderen dan zal 

men aIle manieren van funktioneren moeten bekijken, of onrealistische 

definities van taak en betrouwbaarheid moeten opstellen. Deze ver

hinderen dan een generalisering naar praktijksituaties. 

2. Een ander belangrijk kenmerk is de tijdschaal die nodig is om een· 

realistisch beeld van het funktioneren van een mens-machinesysteemte 

krijgen. We bedoelen hiermee het slechts sporadisch voorkomen van 

sommige procestoestanden en bijbehorende bezigheden voor de operator. 

Deze "uitzonderlijke" toestanden zijn toch belangrijk voor het hele 

bedrijfsgebeuren, en de operator moet er te allen tijde de juiste 

akties kunnen verrichten. In paragraaf 4.3.1. hebben we getracht door 

het invoeren van het begrip objektgrootte aan te geven dat bv. de hier 

besproken tijdschaal moeilijkheden kan opleveren bij het vergelijken 

tussen laboratoriumonderzoek en de werkelijkheid. Wij men en dat de 

meeste echte mens-machinesystemen op zoveel manieren met een omgeving 

verbonden zijn dat hetisoleren van een aantal aspekten ervan noodza

kelijk tot een vertekening leidt. Dit geldt voor aIle laboratorium

onderzoek, maar het geldt voor onderzoek naar geautomatiseerde mens

machinesystemen sterker, vanwege de ingewikkeldheid, uitgebreidheid 

en tijdschaalwaarop deze systemen funktioneren. 
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Op grond van deze kenmerken kunnen nu eisen worden geformuleerd waaraan 

klassifikatiesystemen voor het generaliseren van onderzoeksgegevens naar 

de praktijk moeten voldoen. 

Het zal van het onderzoeksdoel afhangen welke eisen ~n welke vorm gesteld 

worden; voor onderzoeken die hetfunktioneren van mensen in mens-machine

systemen tot onderwerp hebben dient men een groot onderzoeksobjekt te 

kiezen, en in ieder geval een klasslfikatiesysteem te hanteren wwaarin 

veel variabelen zi.in opgenomen. 

Voor de verschillende onderzoeken die in het kader van de Werkgroep Onder

zoek Mens-machinesystemen plaatsvinden moeten beslissingen worden genomen 

over de grootte van het onderzoeksprojekt. Voor onderzoek naar informatie

presentatie en mentale model-vorming is het mogelijk te abstraheren van 

aIle taakextrinsieke faktoren, en is het zeker niet riskant om ook op taak

intrinsieke faktoren te bezuinigen, terwille van een verlaging van de 

kosten. Bet gaat er om wat mensen (in principe) kunnen. Onderzoek naar be

trouwbaarheid en tevredenheid zal zicb bezig moe ten houden met het grootste 

besproken objekt, namelijk de funktie met alles er omheen. 

Bij deze onderzoeken gaat het om wat mensen doen~ vinden~ willen. Dat ~s 

van zeer veel faktoren afhankelijk. 

Het gaat bij aIle in de werkgroep verricht onderzoek om het aandeel van 

mensen in mens-machinesystemen. (We houden ons in het volgende bij de groep 

mens-machinesystemen die in § 4.1. is gedefinieerd.) In principe z~jn de 

volgende bases voor klassifikatiesystemen de moeite van het bekijken waard: 

a. systeemkenmerken 

b. taakkenmerken. 

5.1. Klassifikatiesystemen or basis van systeemkenmerken 

Met behulp hiervan kan men hooguit grenzen aangeven waarbinnen het aan

deel van mensen in bet systeem zich zal bevinden. Wanneer men weet dat 

het systeem (dus mensen + machines + interfaces) aan specificaties vol

doet, en daardoor aan eisen kan voldoen (een doel kan bereiken) dan 

geeft dat geen informatie over de inbreng van de mensen in het mens

macbinesysteem. 
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Gegeven de overall specificaties van het gehele systeem kunnen meestal 

verschillende allokaties van taken aan mensen en machines tot hetzelfde 

doel leiden. Systeemkenmerken geven dus de (boven)grens aan van de 

ruimte die taakontwerpers en taakuitvoerders kunnen gebruiken. 

Als men wil onderzoeken hoe een mens zijn taak uitvoert, of hoe goed 

hij dat doet, dan moet eerst bekend zijn wat die taak is, dus wat die 

mens moet doen. Ret weten hoe (goed) een operator zijn taak uitvoert 

is een voorwaarde voorhet kunnen onderzoeken van bijvoorbeeld mentale 

modelvorming, betrouwbaarheid, tevredenheid. 

Op grond van bovenstaande overwegingen men en wij dat klassifikatiesys

temen gebaseerCl'Op'sysfeeriiKenmeri<en nooi teen centrale rofzullen spelew. 
. . 

in het onderzoek.van de Werkgroep Onderzoek Mens--machinesystemen. WeI 

kunnen ze van nut zijn bij het ordenen en/of konstant houden van de om

geving in experimenten en veldwaarnemingen. Voorbeelden van dergelijke 

klassifikatiesystemen zijn Bright, 1958, Rijnsdorp, 1976, Verschoor, 

1967, Teichner and Olson, 1971, Teichner and Whitehead, 1971. 

- Bright en Rijnsdorp proberen vanuit een soort geschiedschrijving van 

de automatisering tot een indeling te komen van mens-machinesystemen. 

De dimensie waarop de verschillen worden geplaatst is: automatiserings

graad. Beide auteurs geven typeringen van de inhoud van taken bij ver

schillende graden van automatisering. Ze gevan aan welke soorten werk 

in diverse stadia van automatisering belangrijk zijn en hoe die rela

tieve belangrijkheid verandert bij toenemende automatisering. Gehanteerde 

begrippen en analyse-eenheden zijn bv.: operator draait aan handwielen; 

stelt setpoints in; ziet toe of de procesgang regeimatig verloopt en 

grijpt in bij bepaalde onregelmatigheden; houdt zich bezig met het 

plannen van produktie-veranderingen. 

Verschoor drukt automatiseringsgraad uit in termen van technische ont

wikkelingen en menselijk funktioneren en beleven daarin. Uit een faktor

analyse van een groot aantal geschaaide beschrijvingen van een tiental 

mens-machinesystemen bleek dat de moeilijkheid van een funktie (werk van 

een man) in een geautomatiseerd produktiesysteem kan worden uitgedrukt 

in termen van centralisatie (bv. aantal informatie- en bedieningspunten 

in de meetkamer, aantal proceskondities, procesduur, wel/geen monster 

nemen en wel/geen onderhoud plegen) en modernisatie (opleidingsgraad, 
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hoeveelheid en uitgebreidheid van voorschriften, hoeveelheid werk, 

wel/niet rapporteren, ouderdom apparatuur). 

Teichner en Olson en Teichner en Whitehead proberen taak- en omgevings

kenmerken te relateren aan menselijke prestatie. De eerste door een 

taak te beschrijven als informatie-overdracht tussen komponenten van 

een mens-machinesysteem, de tweede door op basis van verschillende 

(systeenr) prestatiematen mens-machinesystemen in kategorieen onder 

te brengen. Beide werken met relatief kleine taken als tracking, 

coding, searching, die door mensen, machines of mens-machinesystemen 

kunnen worden verricht. De toevoeging: "relatief klein" veiwijst naar 

de paragrafen over objektgrootte en kompleetheid van taken. De auteurs 

nemen in hun taakdefinitie op dat de prestatie door een enkele maat 

afdoende beschreven kan worden. Dit is onzes inziens zo sterk afwij~end 

van de realiteit in de onderzoeks- en toepassingsgebieden waarop wij 

ons richten dat aIleen a1 om dezereden de vermelde onderzoeken en hun 

uitkomsten voor ons van twijfelachtige waarde zijn. 

5.2. KLassifikatiesystemen op basis van taakkenmerken 

Veel van de hierna te bespreken klassifikatiesystemen zijn onduidelijk 

over het ob~ekt waarnaar ze verwijzen. Dit komt doordat ze onvoldoende 

onderscheid maken tussen de begrippen taak en funktie. 

We hanteren de volgendedefiilItIes:~ 

Taak: een verzameling aktiviteiten die gekenmerkt wordt door een ge

meenschappelijk doel, en die in een relatief kort tijdsbestek wordt 

uitgevoerd. 

Funktie: de verzameling van taken die het werk van een operator vormt; 

zijn baan (job). 

Een klassifikatiesysteem gebaseerd op taakkenmerken biedt in principe 

de mogelijkheid taken (= verzamelingen menselijke aktiviteiten, gericht 

op een doel) op gestandaardiseerde wijze te vergelijken, en tevens de 
~, 

taakui tvoe:ringte vergelijken met door de taak gegeven norm. ""?-: 
~-,.""~,,,,",,-.. , .. ,'.-, .... ~-' 

Deze norm is een aan het doel gekoppeld kriterium, op grond waarvan de 

in een taak verrichte bezigheden als meer of minder relevant, goed, 

efficient kunnen worden beoordeeld. 
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Door naar taken te kijken kombineert men de bijdragen van mensen, machines 

en procedures. Deze drie zi;n in een taak verbonden en daar niet goed uit 

af te zonderen. Ret aandeel van mensen is te beschouwen als een aspekt 

van de systeemtaak. Dat aandeel wordt bepaald door het technische systeem 

en de manier waaron mensen met dat technische systeem (moeten) omgaan. 

Ret werken met taakkenmerken is aantrekkelijk omdat de kenmerken van 

technische systemen en interfaces indrekt worden verwerkt. Ze zijn van 

invloed op de taak die een mens moet doen (als aspekt van de systeemtaak) 

maar hoeven niet afzonderlijk te worden beschreven of gekwantificeerd. Hun 

invloed blijkt uit de manier waarop de taak is ingericht. 

Men kan taakkenmerken op allerlei niveaus beschrijven: van afgeleide as

pekten als verantwoordelijkheid, via meer direkte als zwaarte en te ver

werken informatie tot zeer konkrete als het drukken op knoppen. 

5.2.1. Taken en funkties 

Uit de definities valt af te leiden dat laboratoriumonderzoeken niet of 

nauwelijks over funkties kunnen gaan, en dat men in de praktijk meestal 

met de hele funktie te maken zal hebben. Intrinsieke faktoren zullen 

eerder op taken betrekking hebben, terwijl extrinsieke faktoren zowel op 

taken als op funkties kunnen slaan. Met andere woorden: intrinsiek ver

wijst naar konkrete, afgeronde dingen die eerder bij taken voorkomen dan 

bij funkties; extrinsiek verwijst meer naar globale kenmerken van funkties~ 

eerder dan van taken. 

We zullen deze stelling toelichten aan de hand van enkele voorbeelden: 

a. Enkele van de taken waaruit de taxonomie van Fleishman is afgeleid 

(Fleishman, 1975) zijn het volgen van een bewegende lijn waarvan maar 

een deel te zien is, het zo snel mogelijk aanraken van een oplichtend 

lampje, het ontdekken van een zeldzaam voorkomend signaal tussen ruis. 

Gemeenschappelijk kenmerk van al deze, en talloze andere kunstmatige 

taken is het enkelvQudige, overzichtelijke van de bezigheden. Er wordt 

van de proefpersoon maar een reaktie gevraagd. Deze reaktie is goed 

gedefinieerd en goed te meten. 
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De proefpersoon verricht de taak in afzondering, eenmalig en gedurende 

een periode van enkele minuten tot een uur. Rij weet precies wat hij 

moet doen, en vaak ook hoe goed hij dat doet. 

Ret kontakt tussen proefpersoon en proefleiding is eveneens eenmalig 

en uitsluitend betrokken op deze ene proef. 

b. In het kader van onderzoek naar taakverruiming tracht men zoveel moge

lijk faktoren te vinden die relatie vertonen met plezier in het werk. 

Daarbij horen behalve nauw met de taak zelf verbonden zaken als gereed

schap en procedures waarmee moet worden gewerkt, ook situationele 

faktoren als de baas, kollega's en sfeer waarmee en waarin wordt gewerkt. 

Weer een andere bron van plezier of ontevredenheid zijn de identiteit 

van de taak, het zinvolle ervan, de hoeveelheid afwisseling enz. enz. 

Al deze genoemde faktoren spelen in bestaande arbeidssituaties een 

veel grotere rol dan in Iaboratorium-experimenten over taakvervulling 

van mensen. Ze zijn ook niet aIleen van belang bij onderzoek naar 

taakverruiming, maar bij alles wat met het werk van mensen te maken 

heeft. 

GemeenschappeIijk kenmerk van deze taken, of beter: funkties, is het meer

voudige, komplexe karakter van de bezigheden. Zelfs aan eenvoudige baantjes 

zijn doorgaans meerdere taken te onderscheiden (taken gedefinieerd als 

doeigerichte verzamelingen aktiviteiten, bij elkaar horend in de tijd). 

Meestal zal er bij eenvoudige banen sprake zijn van een hoofdtaak die het 

leeuwendeel van de werktijd in beslag neemt, ekonomisch gezien het belang

rijkst is en ook het meest tekenend is in sociaal opzicht. Bij wat moe1-

lijker banen (hoger opleidingsniveau van de funktionaris, langere inleer

tijd e.d.) zullen er meerdere taken in een funktie te onderscheiden zijn, 

die niet zo eenvoudig in hoofd- en neventaken zijn te ordenen. De bijdrage 

van de verschillende groepen bezigheden (taken) aan het ondernemingsdoel 

en aan de socia Ie waardering (status, beloning, beoordeling in het algemeen) 

is bij zulke funkties niet eenvoudig vast te stellen. We zullen enkele 

pogingen daartoe bespreken. 



~~~\\ ~ 
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Bij het vergelijken van de voorbeelden die onder a) laboratoriumonderzoek 

en b) veldonderzoek zijn gegeven dient men te bedenken dat de voorbeelden 

zeker niet karikaturaal zijn. Ze zijn zodanig gekozen dat ze het door ~ns 

gemaakte onderscheid verduidelijken; ze staan model voor een verschil in 

aanpak en grootte van het onderzochte objekt dat ook bij andere gekozen 

voorbeelden zou bHjven bestaan. 

Het doel waarvoor klassifikatiesystemen zijn ontworpen impliceert dikwijls 

de betrokkenheid er van op taken dan weI funkties. Wij zullen bij de be

spreking van de verschillende bestudeerde systemen waar 'nodig aangeven op 

welk objekt ze slaan. 

Instrumenten voor taak- en funktie-analyse, en dus ook klassifikatiesys~ 

temen die men daarop kan baseren, onderscheiden we in vier groepen, nl.: 

- analyses van taken in termen van uitgevoerde aktiviteiten (5.2.2.) 

- analyses van taken als stimuli (5.2.3.) 

- analyses van taken in termen van eigenschappen die nodig zijn om de 

taak uit te voeren (5.2.4.) 

- analyses in termen van a£geleide kenmerken (5.2.5.). 

5.2.2. AnaZyse in termen van uitgevoerde aktiviteiten 

Deze aanpak is de erfgenaam van de klassieke tijd- en bewegingsstudie. 

Ret grote bezwaar van deze methoden is dat er geen referentie is, geen 

maatsta£ voor het goed uitvoeren van bezigheden. Men neemt meestal 

steekproeven uit het werk van een aantal taakuitvoerders, en komt dan 

door een of andere klassering van het materiaal tot kategorieen geob

serveerd gedrag. 

Men kan op deze manier nooit tot uitspraken komen over het waarom van 

het vertoonde gedrag. Het enige wat men weet is dat iemand ts doet. 

Wil men de bezigheden van verschillende!>ersonenill een zelfde funktie , 
ver~elijken, dan kan dat met'\deze methoden alleen als men aanneemt dat 

de te verrichten taak maar op\een manier kan worden uitgevoerd. Deze 
I . 

veronderstelling is in ieder ~eval voor geautomatiseerde mens-machine-

systemen in strijd met de werkelijkheid (Paternotte, 1974; Paternotte, 

1976). 
f 

I 

l 
De uitspraken die men over d~ taakuitvoering in een bestudeerde funk tie 

r 
i • 

kan doen kunnen slechts met veel veronderstell~ngen en gedachtensprongen 

worden Jetrokken op de acht rgrond van het vertoonde gedrag. 

~"Y'./(JJ_J-l-~ 

~1~--1.J-1., 
f 
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Ret gebruik dat men van een op vertoond gedrag gebaseerd klassifikatie

systeem kan maken 1S hierdoor beperkt. 

Een voorbeeld van de hier besproken analyse-systemen is het werk van Van 

der Sluys en Dirken (1970). Deze onderscheiden kategorieen als: obser

vatie, bediening, kommunikatie. Een meer uitgebreid schema, afkomstig 

van Berliner et. al. (1964) is door een aantal auteurs (Christensen and 
, -

Mills, 1967, Meister, 1971, Heister and Rabideau, 1965) voorgesteld en 

gebruikt voor het vergeiilken van meerdere taken. 

De kategorieen die in dit schema voorkomen zijn verdeeld in processen 

(bv. waarnemen, medieren), aktiviteiten (resp. bv. zoeken naar en ont

vangen van informatie, verwerken van informatie) en.specifieke aktivi

teiten (resp. detekteren, inspekteren en kategoriseren,analyseren). Ret 

venijn van deze methode zit in de staart: de laatstgenoemde, specifieke 

aktiviteiten vormen de grootheden waarin men analyses tracht te plegen. 

Taken aangeduid door een werkwoord zouden om die reden betrouwbaar te 

observeren zijn. 

Ret is ons niet duidelijk dat deze betrouwbaarheid enige hoop biedt op 

een redelijke validiteit: de sprong van de hogere-orde begrippen naar 

lagere-orde aktiviteiten wordt te gemakkelijk gemaakt: een aantal waar

nemingsprocessen wordt onder de aktiviteit: zoeken naar en ontvangen 

van informatie gerangschikt. Dit wordt geoperationaliseerd in: detek

teren, inspekteren, observeren, lezen, ontvangen, nalopen (scanning) en 

overzien (surveying). Een aantal medierende processen wordt beschreven 

door informatieverwerking, zoals kategoriseren, koderen, vertalen, in

terpoleren. Ret lijkt ons geen gewaagde veronderstelling dat in voor

komende gevallen verschillende beoordelaars eenzelfde gedrag niet aI

leen onder verschillende specifieke gedragingen,maar zelfs onder 

verschillende aktiviteiten of zelfs processen zullen onderbrengen. De 

genoemde auteurs zijn geen van aIle duidelijk over een definitie van 

de taak of funktie waarvan deze aktiviteiten deel uit maken. Is deze 

mikroskopisch (taak = werkwoord) dan treden de eerder besproken be-

zwaren van psychologische aard ~ (objektgrootte, kompleetheid). Is 

de taak- of funktie-definitie rui~er, dus meer in overeenstemming met 

r,~echt werk, dan is het voorgestelde\ systeem op logische gronden ter 

.~,::~::::\~::::::~ Hende mensen k1neB~!;!L"-eJf~" _do_el op vers c~~}~~de 

o J~I i t~'r~rtb 
t~ ~J~(1(4~ 
C- --'~-@~~ 
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Dit bleek bij een onderzoek van Christensen and Mills (1967) met dit 

analysesysteem een van de struikelblokken te zijn. 

Deze methodes zullen in principe gericht zijn op taak- en funktie

intrinsieke faktoren. Juist doordat de band van het geobserveerde ge

drag met doel daarvan ontbre~kt, is niet zeker of ze daarin slagen. 

Het lijkt ons niet denkbeeldig dat af en toe ook wat invloed van ex

trinsieke faktoren worden gemeten. 

5.2.3. Analyse van taken als stimuli 

Met deze aanpak probeert men taken te beschrijven als aanzetters (elici

tors) van doelgericht gedrag. Een taak (opdracht, uitrusting en materiaal 

of aIleen opdracht) is dan de stimulus, naar aanleiding waarvan het iudi

vidu een reaktie pleegt (de taak uitvoert). 

Aantrekkelijke punten van een dergelijke aanpak zijn de nadruk op de 

doelgerichtheid van het gedrag, en een daaruit volgende overzichtelijke 

en heldere analyse van de voorwaarden voor dat gedrag. Men is gedwongen 

de taak logisch te ontleden in hoofd- en deeltaken, en in eerder en later 

optredende handelingen. Een nadeel is dat de aanpak hierdoor eigenlijk 

alleen maar mogelijk is voor taken, niet voor funkties. Men moet dan een 

funktie rigoreus opdelen in taken, en zal daarmee tevens extrinsieke , 

kenmerken van een funktie nweg-analyseren". De aanpak is gericht op in

trinsieke faktoren, en kijkt naar wat een operator m9;'t~fdoen (niet: of 
,\-,"-

hij dat doet, en ook niet: of hij iets anders doet). 

Deze manier van analyseren leidt vaak tot een hierarchische struktuur~ 

waarin taken worden opgedeeld in sub taken, deze weer in sub-sub taken , 

enz. 

Telkens is er een doel dat moet worden bereikt, en zijn er voorwaarden 

nodig voor het bereiken van dat doel. Het scheppen van de voorwaarden 

levert subdoelen. De methode wordt gebruikt voor het analyseren van 

systeemtaken (als hulpmiddels bij de toewijzing van bezigheden aan mensen 

en machines, bv. door Gagne 1962, Meister, 1971, Fitts, 19(2), en voor 

het analyseren van taken van mensen (Annett en Duncan, 1967; Farina en 

Wheaton, 1971; Hackman, 1969; Teichner and Olson, 1971 en Teichner en 

Whitehead, 197]). Ret gemeenschappelijke van al deze auteurs is dat,ze 

taken beschrijven als onafhankelijke variabelen naar aanleiding waarvan 

individuen reageren. 



31. 

Voorbeelden van gehanteerde begrippen: 

Farina and tfueaton (1971) beschrijven taken in termen van komponenten 

als doelen, stimuli, procedures e.d. Binnen deze globale komponenten 

onderscheiden ze kenmerken, bv. aantal eenheden uitvoer, duur van uit

voer (kenmerken van het doel), variabiliteit en duur (kenmerk van de 

stimulus) e.d. 

- Teichner and Whitehead (1971) gaan uit van prestatiematen. Taken die 

met eenzelfdepre!;)tl:lttemaat "kunnenwor:~n beschreY~JLhor:en" t:gt; een-

",!. z~ifd,~ klasse. 

- Teichner and Olson (1971) beschrijven taken als overdrachten van in-
~"'~~-~y",,--..,.-" 

formatie. Dit kan op 5 verschillende manieren: sensing, coding, 

s~rching, switching en tracking. Ze beschrijven met deze funktie

kategorieen het grootste deel van de variatie in een aantal psychomo

torische taken. 

- Gagne (1962), Fitts (1962), Annett and Duncan (1967) en Meister (1972) 

geven niet zozeer analysemethoden die tot voorspelbare eindprodukten 

(plaats van een taak in een beschrijvingssysteem) leiden. Ze geven 

eigenlijk heuristieken, methoden die kunnenhelpen bijhet vinden van 

de voor een bepaald doel meest geschikte analyse. De beoogde doe len 

kunnen zijn het opstellen van opleidingsprogramma's of selektie-kri

teria, het inrichten van taken (toewijzen van taak-onderdelen aan 

mensen en machines). De voornaamste reden waarom de eindprodukten van 

een analyseniet gespecificeerd kunnenworden, is dat niet vaststaat 

tot 'welke gedetaiileerdheId men eenanalyse wi.! door-voeren. De analyse

eenheid (taak, funktie, taak-onderdeel, spierbeweging) staat niet bij 

voorbaat vast, en is niet in aIle geanalyseerde taken hetzelfde. 

- Een aantal auteurs, bv. Hackman (1969) betrekt de motiverende aspekten 

van taken in de beschouwing. Het gaat hierbij om zaken als de uitdaging 

die een taak voor iemand betekent, het aansluiten bij zijn interessen 

e.d. Er is veel voor te zeggen deze faktoren, met zaken als opdracht, 

gereedschap en procedures als stimulus te beschouwen die bij een per

soon een respons uitlokt. Elders (Foeken, 1976a) gaan wij uitgebreid 

in op een manier om deze faktoren nader te onderzoeken. 
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5.2.4. De analyse van taken in termen van eigenschappen (resources) nodig om 

de taken te kunnen uitvoeren 

Strikt genomen kunnen deze eigenschappen of vermogens zowel op mensen 

als op machines slaan; de hier besproken methoden slaan aIle op mens en. 

De:.methoden trachten uitgaande van het doel van de aktiviteiten, of van 

een beschrijving van de aktiviteiten tevinden welke eigenschappen mensen 

minstens moeten bezitten om dat doel te kunnen bereiken of die aktivi

teiten te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van het doel van de analyse 

hanteert men verschillende begrippen, overeenkomend met verschillende 

niveaus van analyse. Zo werken Miller (1967) en Berliner (1964) met 

globale termen die zeker iets zeggen over het soort werk dat moet worden 

gedaan (door mens of machine) maar niet zo konkreet zijn dat er bijvoor

beeld psychologische tests aan verbonden kunnen worden. Dit laatste kan 

weI bij het klassifikatiesysteem dat Theologus, lomashko and Fleishman 

(1970) opstelden. De kategorieen die zij hanteren zijn uit empirisch 

onderzoek afkomstige (basis-)dimensies in termen waarvan een zeer groot 

deel van het menselijk funktioneren tijdens werk kan worden beschreven. 

Voorbeelden van deze kategQrieen zijn: probleemoplossen, reaktietijd, 

snelheid van patroonvorming. 

Het klassifikatiesysteem is met enig suksestoegepast op het vergelijken 

van verschillende taken (Theologus, Romashko and Fleishman, 1970, 

Theologus and Fleishman, 1971) en het ordenen en integreren van gepubli

ceerd onderzoek (Levine, Romashko and Fleishman, 1971). Al deze analyse

methoden zijn gericht op intrinsieke kenmerken van meestal vrij kleine 

taken (kort cyclisch, te meten met of zelfs gedefinieerd door een of 

enkele prestatiemaat (maten). 

5.2.5. Analyse van funk ties in afgeleide kenmerken 

Deze wat losse formulering dient als vlag voor een gevarieerde lading. 

Het gemeenschappelijke van aIle te bespreken analysemethoden is dat Ze 

zich bezig houden met funkties (jobs) en daaraan uitdrukkelijk meer 

willen onderkennen dan alleen_~edtaak-iuttinsieke fakto:ren waarop de in 
.. " .,,~.,~q ,.,~~ ~" .~,,,,,','7 

het bovenstaande besproken systemen waren gericht. 
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Voor het verge1ijken van funk ties ten behoeve van beloningssystemen, of 

in het kader van onderzoek naar verzuim, ver100p en tevredenheid zijn 

ve1e k1assifikatiesystemen van taakkenmerken opgesteld. We bespreken er 

enkele van. 

I. Funktie-ana1yse voor beloning. Een in Nederland veel gebruikt sys

teem is de Genomma1iseerde Methode voor Funktie-C1assifikatie,(NEN 

3000/1959, Deskundigencommissie voor Werkc1assificatie, 1959) waar 

een aantal kenmerken a1s zwaarte, verantwoorde1ijkheid en dergelijke 

na scoring en weging in een getal, de loongroep van de funktie worden 

uitgedrukt. 

Eenzelfde doel wordt op andere wijze bereikt door de Position Analysis 

Questionnaire van Mc. Cormick, Jeanneret en Mecham (1969, 1972). Deze 

is in Nederland vertaa1d en bewerkt door een werkgroep Funktie-eisen 

van P.T.T. (Directoraat-Generaal voor de arbeidsvoorziening, 1973). 

II. Op het terre in van de werkstrukturering, a1 of niet voorafgegaan door 

een onderzoek naar de oorzaken van slechte prestatie, verzuim, ver

loop en ontevredenheid, komt de nadruk steeds meer te 1iggen op zaken 

a1s verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ruimte voor eigen in

breng. Voorwaarden hiervoor zijn dat de organisatiestruktuur en het 

1eiderschapsk1imaat zu1ke dingen moge1ijk maken. Door ta1loze onder

zoekers zijn k1assifikatiesystemen opgesteld waarin funkties of z~lfs 

hele bedrijven naar een of enke1e kenmerken kunnen worden geordend 

(zie bijvoorbee1d Fiedler, 1967, Turner and Lawrence, 1965, James, and 

Jones, 1974, Hackman and Lawler, 1971). Het is niet onze bedoeling 

hiervan een uitputtende of zelfs maar exemp1arische beschrijving te 

geven. We noemen ze omdat ze in een opsomming van klassifikatiesystemen 

van taken, funkties en mensenthuishoren. 
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6. Konklusies en aanbevelingen 

Ret kader waarbinnen de leden van de Werkgroep Onderzaek Mens-machinesystemen 

werken legt een aantal beperkingen en eisen op aan de manieren waarop, en de 

gereedschappen waarmee onderzoek wordt verricht. 

1. Ret onderzoek moet uitmonden in praktisch toepasbare resultaten. Met prak

tisch toepasbaar wordt bedoeld: zodanig konkreet en uitgebreid beschreven 

dat met het antwerp van de inrichting van mens-machinesystemen belaste 

bedrijfsfunktianarissen er met vrucht gebruik van kunnen maken. Dit im

pliceert dat althans een deel van onze uitspraken tamelijk gedetailleerd 

en specifiek moet zijn, en ook dat de uitspraken over de praktijk van het 

procesregelen moe ten gaan (extreem gesteld: over funkties en niet over 

taken). 

2. Ret onderzoek moet gericht zijn op aIle manieren van funktioneren in een 

mens-machinesysteem (dus niet alleen op "normaal bedrijf" en ook niet op 

een ongewone frekwentie van bijzondere voorvallen). 

Op grond van deze beide eisen hebben we ons nader beraden over de klassifi

katiesystemen vermeld onder 5.2.3. (analyse van taken als stimuli) en 5.2.4. 

(analyse van taken in termen van eigenschappen, nodig om de taken uit te 

voeren). Deze beide soorten analysesystemen bieden uitzicht op voor ons 

bruikbare gereedschappen. We hebben besloten voor ons eigen onderzoek de. 

Task Assessment Scales van Theologus, Romashko and Fleishman (op. cit.) te 

gebruiken. Dit instrument heeft als voordelen boven de andere genoemde: 

I. het sluit aan bij in de psychodiagnostiek gebruikte tests voor bekwaam

heden van mensen. Dit biedt gunstige vooruizichten voor verder onderzoek 

en toepassingen. 

2. het instrument is ver ontwikkeld vergeleken bij de andere. Ret is 

weliswaar gericht op taken, maar kan o.i. zender bezwaar op funkties 

worden toegepast. Een Nederlandse bewerking wardt op dit ogenblik door de 

auteur aan een nader onderzoek onderworpen. 

Dit instrument zal voor aIle onderzoek binnen de werkgroep van nut kunnen 

zijn, voor het meten van taak- en funktie-intrinsieke kenmerken. 
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Over het klassificeren van de beschreven extrinsieke kenmerkenis op dit 

ogenblik nog geen beslissing te nemen. We zullen de Position Analysis 

Questionnaire van Me. Cormick, Jeanneret en Mecham (op. cit.) en een 

doorsnede uit het onderzoek dat op de publikatie van Turner en Lawrence 

(op. cit.) is gevolgd in een hanteerbare vorm trachten te gieten. 
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