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VOORWOORD 

Al 30 jaar bedenkt en ontwikkelt men aan de Technische Hogeschool Eindhoven 

techniek. En al 25 jaar besteedt de Studiekring voor Technische Informatie en 

Communicatie daar aandacht aan. Die techniek komt uiteindelijk terecht bij de 

consument, en die moet leren ermee om te gaan. Dat lukt lang niet altijd; het 

blijkt moeilijk om de soms toch zo gebruikersVTiendelijke techniek van de juiste 

instructies te voorzien. Over de problemen die makers en l"!zers van gebruiks

aanwijzingen kunnen hebben, organiseerde de vakgroep Toegepaste Taalkunde 

van de Technische Hogeschool Eindhoven samen met de Studiekring voor Tech

nische Informatie en Communicatie op 23 mei 1986 een congres. 

De teksten van lezingen die daar gehouden .werden.vindt u in dit boekje. In mijn· 

inleiding zet ik uiteen welke problemen je als lezer van gebruiksaanwijzingen 

tegenkomt, welke problemen de schrijvers te verwerken krijgen en wat er aan 

onderzoek op dit gebied gedaan wordt. Een paar voorbeelden van onderzoek ge

ven De Loos, Schnabel en Peters die als stagiairs gewerkt hebben bij respectie

velijk het Transferbureau van de Technische Hogeschool Eindhoven, Océ-Van der 

Grinten en Philips. Zij bespreken achtereenvolgens de specifieke problemen die 

tekst op beeldscherm met zich meebrengt, hoe figuren de tekst wel en niet kun

nen verhelderen en hoe een gebruiksaanwijzing voor een home computer ver

beterd bleek te kunnen worden. Andreh van der Kolk van de Consumentenbond 

bekeek de gebruiksaanwijzingen van consumentenzijde. Hij bespreekt ook welke 

produkten wel en welke geen gebruiksaanwijzing behoeven en hoe ze door de 

Consumentenbond beooPdeeld worden. 
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Daarna komen de producenten aan het woord. Om te beginnen zet Van de Water 

uiteen hoe men bij Océ-Van der Grinten probeert de gebruiksaanwijzing zoveel 

mogelijk 'op het apparaat' te krijgen (en dus zo min mogelijk op papier). Bähr 

bespreekt o.a. de effecten van de ver doorgevoerde standaardisering voor ge

bruiksaanwijzingen bij Siemens en de verdere ontwikkelingen daarvan. Reece 

tenslotte beschrijft de problemen die de technisch schrijver voorgeschoteld 

krijgt, wat hij moet kunnen om de 'klus' naar behoren te klaren, wat hij van zijn 

opdrachtgevers mag verwachten en wat opdrachtgevers mogen verwachten als ze 

daar niet aan voldoen. 

Piet Westendorp 

Eindhoven, augustus 1986 

DIT WERD AFGEDRUKT OP EER WANG LASERPRINTER (LPS-121 
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ZIJN GEBRUIKSAANWIJZINGEN BRUIKBAAR? 

Piet Westendorp, Technische Hogeschool Eindhoven 

l. Inleiding 

Gebruiksaanwijzingen krijgen in ons land de Laatste jaren steeds meer aandacht: 

consumentenorganisaties betrekken de gebruiksaanwijzing bij hun beoordeling van 

produkten, bedrijven nemen speciale gebruiksaanwijzingenschrijvers in dienst, de 

consument wordt steeds kritischer en de Volkskrant stelde maan- denlang elke 

zaterdag een gebruiksaanwijzing aan de kaak. Terecht, want een slechte, 

onduidelijke gebruiksaanwijzing kan zelfs fatale gevolgen hebben. Zo meldde een 

Engels dagblad eind jaren zeventig dat er in Engeland een baby was overleden als 

gevolg van ondervoeding: de moeder had uit de gebruiksaanwijzing op de verpakking 

van het babyvoedsel niet begrepen dat ze steeds iets mèèr voedsel moest gaan geven. 

Een ander voorbeeld. Als ik de motor van mijn pas aangeschafte Honda Prelude 

stationair laat draaien, hoor ik zo ongeveer om de vijf seconden een soort plop- pend 

geluid. In de gebruiksaanwijzing kan ik niets vinden. Dus besluit ik naar de garage te 

gaan. Minstens vijf monteurs luisteren met genoegen naar de op- merking van hun 

collega: "Komt u vooral terug als u dat geluid niet meer hoort. Want dan is de 

elektrische benzinepomp kapot." 

Een zeer ernstige en een heel aardige blunder. Maar nu het gewone werk. Stelt u 

zich het volgende voor: op zaterdagmiddag loopt de Gemiddelde Consument met 

vrouw en kinderen een audio-video-winkel binnen. Hij koopt een videorecorder en 

neemt hem mee. Thuis gaat hij meteen aan de slag. Uitpakken, aanzetten en 

proberen. Maar om 17.15 uur is het duidelijk: hij komt er niet uit. En de winkel is 

dicht. Dat weekend wordt er geen TV-programma opgenomen in huize De Ge

middelde Consument. Pas op maandagmiddag kan hij bellen en zijn afgang te

genover vrouw en kinderen en vooral zichzelf rechtzetten. 

4. 



Die videorecorder moet het wel heel lang heel goed doen wil dit merk bij deze 

consument weer in een goed daglicht komen te staan. Wat zou er gebeuren als 

diezelfde consument twee weken later weer in de stad loopt, nu op zoek naar een 

compact-discspeler. Zou zijn herinnering niet meespelen? Eén ding maakt dit 

voorbeeld hopelijk duidelijk: het bedrijf dat bezuinigt op de gebruiksaanwijzing· 

moet een veelvoud van de besparing uitgeven aan reclame om de merkschade te 

herstellen. 

De gebruiksaanwijzing is een wezenlijk onderdeel van dat apparaat. Nou worden 

gebruiksaanwijzingen wel steeds vaker bij de produkten geleverd en ze worden 

r · ook wel steeds beter, maar c!_e _techniek holt voorop: vooral de elektronische ap-

1 paratuur krijgt steeds meer mogelijkheden, met als gevolg dat er steeds meer 

\ knoppen en schakelaars op komen te zitten en dat elke knop ook nog eens steeds 

\ 
meer functies krijgt. Wie wel eens bij de in marketingkringen zo bekende Mien-

van-Driehoog-Achter komt zal ontdekken dat die van allerlei apparaten maar 

een beperkt aantal mogelijkheden benut. Opnemen en afspelen met de nieuwe vi-
------ - ----------
deorecctrder is geen probleem, maar programmeren, daar beginnen ze gewoon 

niet aan. En de fabrikant maar nieuwe snufjes aanbrengen, want zijn technici 

hebben elke week wel weer wat nieuws in de aanbieding. Wie die snufjes zo kan 

inbouwen en uitleggen dat ook 'Mien ze begrijpt en zal gebruiken, die heeft het 

beste produkt. Hier geldt heel duidelijk: belang producent = belang consument. 

Terecht wordt de gebruiksaanwijzing meebeoordeeld in de onderzoeken van de 

Consumentenbond. 

2. Problemen voorkomen 

Vooral ook omdat de ontwikkeling van de techniek zo hard gaat wordt er soms 

een te zware wissel getrokken op de schrijfkunst van de gebruiksaanwijzingen-

schrijver. 
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I 
l-

@ De product manager zou zich daarom in eerste instantie moeten afvragen of 

het produkt niet (alsnog?) veranderd kan worden. Een paar 

voorbeelden. 

2.1.1. Mixers hebben kloppers en deeghaken. Voor de kloppers maakt het niet uit 

welke links en welke rechts zit, maar voor de deeghaken wel. Als de deeghaken 

verkeerd zitten, slaan ze het deeg tegen de wand van de schaal en draaien ze 

verder in het luchtledige. Uitleggen welke haak waar moet zitten bleek een on-

mogelijke opgave. Vandaar dat men op de poten kleurtjes ging aanbrengen: links 

rood en rechts geel bijvoorbeeld. Helaas, ook dat hielp onvoldoende, want de 

meeste consumenten bleken de gebruiksaanwijzing gewoon helemaal niet te 

lezen. Dus ging de fabrikant tot een wat drastischer ma!ltregel over: hij maakte 

de poten van de haken en van de kloppers van verschillende diktes, zodat de ene 

haak en de ene klopper alleen nog maar links pasten en de andere haak en klopper 

alleen nog maar rechts. Dit was in principe een afdoende oplossing, zij het dat er 

nu consumenten zijn die vragen waarom de ene klopper een dikkere poot heeft 

dan de andere. Ze zijn toch verder allebei hetzelfde, dus wat maakt het uit welke 

links zit en welke rechts ..... 

2.1.2. Bij de eerste modellen V-2000 video-recorders van Philips kon je de cas-

sette niet alleen correct invoeren, maar ook verkeerd-om. De recorder accep-

teerde de cassette en voerde hem in. Maar daar eindigde zijn activiteit: de cas-

sette zat vast in het apparaat en deed natuurlijk niets. De klant kon de volgende 

dag met het apparaat naar de service-dienst. Natuurlijk stond er in de ge-

bruiksaanwijzing wel degelijk hoe je de cassette precies in moest voeren, com-

pleet met tekeningen. Maar opnieuw: de consument leest een gebruiksaanwijzing 

niet, althans niet zoals we dat zouden willen. Voorzover ik weet is het nu bij 

geen enkele video-recorder meer mogelijk om een cassette verkeerd-om in te 

voeren. 



2.1.3. Door de hitte ontwikkelt zich in tropische landen al vrij snel in de brand

stoftanks van vliegtu.igen een gas dat de wanden aantast. Daarom moeten de 

tanks onmiddellijk na de landing bijgevuld worden. Dat kun je om te beginnen in 

de gebru.iksaanwijzing zetten; maar je kunt niet verwachten dat men die leest of 

zelfs maar kan lezen, ook al stuur je er één naar elk vliegveld in de landstaal. 

Een andere mogeljkheid is om de waarschuwing dat men direct na de landing 

moet bijvullen op het toestel te zetten. Maar dat zou dan slechts in één of een 

paar talen kunnen. En het is nog maar de vraag of dat dan gelezen zou worden. Ik 

heb gehoord dat Fakkel' dat probleem voor haar F -27 Friendship oploste door het 

vliegtu.ig zo te construeren dat men de bagage pas uit het vliegtu.ig kan halen als 

de tanks bijgevuld zijn. Zo kun je el' redelijk zeker van zijn dat men doet wat 

moet. 

2.1.4. Uit onderzoek (Szlichcinski, 1979) blijkt dat tweederde van de mensen die 

voor het eerst internationaal moeten telefoneren vergeten de '0' voor de 

plaatscode weg te laten. Dat gaat zozeer tegen hun verwachtingen in dat je je 

afvraagt of het in zo'n geval niet beter zou zijn de apparatuur zo aan te passen 

dat het niet u.itmaakt of men die '0' wel of niet dl'aait. TePecht merkt 

Szlichcinski in dit verband op 'It is of ten eas i er to learn a single 

standard procedure, even if it is longer, than a range of short ones 

to suit various circumstances, although a skilied performer may preter 

the latter. Ideally equipment should allow tor both modes of 

operation'. 

2.2. Als het produkt niet aangepast kan worden, is de eerstvolgende mogelijkheid 

om (delen van) de gebruiksaanwijzing op de verpakking te zetten. Meestal zullen 

dat waarschuwingen zijn. Helaas moet ik u.it onderzoek (observatie via video

opnames) concluderen dat hier in dezelfde mate geldt als voor de totale ge

bru.iksaanwijzing dat de consument niet leest; ze gooien de verpakking weg of 

zetten die meteen aan de kant. We moeten niet vergeten dat hij zojuist is 

thu.isgekomen met een nieuw 'speeltje', en daar gaat hij dan ook meteen mee aan 

het 'spelen'. 



2.3. Veruit de beste opLossing Lijkt het dus om de gebruiksaanwijzing op het pro-
------ ----- - -·· 

dukt zelf te pLaatsen. En voor de meeste produkten is dat ook zo, dat blijkt dui-

delijk uit de video-opnamen die we op de TH Eindhoven van proefpersonen heb-

ben gemaakt. VeeL gebruikers zijn wat dit betreft ook zeer goed te spreken over 

de copiers van Océ-Van der Grinten, waarin in belangrijke mate getracht is de 

aanwijzingen op het apparaat te zetten (zie daarover het artikel van Van de 

Water in deze uitgave). De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt, zeker als 

het gaat om apparatuur waarmee geprogrammeerd kan of moet worden. En dat 

wordt steeds meer: video-recorders, wasmachines, horloges, magnetronovens, 

compact-disc-spelers, wekkerradio's, enz. Op een apparaat kun je eigenlijk nau

welijks met tekst werken; dus worden het symbolen of 'plaatjes'. Maar de dui-

delijkheid van symbolen wordt vaak overschat en bovendien vindt niet iedereen 

een beeld altijd duidelijker dan woorden. Je zou de mensen in kunnen delen in 

'visualizers' en 'verbalizers'. Ik heb ooit een echte 'visualizer' ontmoet: als hij 

vroeg hoe laat het was en je gaf antwoord, dan tekende hij heel snel even een 

klokje met de wijzers op die tijd. Hij zag dan sneller hoe laat het was dan wan-

neer hij de woorden tot zich door moest laten dringen. Wellicht zijn voor hem 

symbolen en beelden op al die moderne apparatuur een voldoende duidelijke op-

lossing. Maar er zijn ook mensen die iets sneller begrijpen als ze de mededeling 

te lezen krijgen. En je kunt geen hele verhalen op die apparatuur zetten, zeker 

niet in tien talen. 
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2.4. Soms, steeds vaker zou ik zelfs durven beweren, is er dus wel degelijk een 

aparte gebruiksaanwijzing nodig voor de consument. En die gebruiksaanwijzingen 

blijken bovendien steeds meer uit te moeten leggen. Dus de fabrikanten of im-

porteurs krijgen het steeds moeilijker. Gelukkig blijkt er bij het bedrijfsleven 

niet alleen veel belangstelling voor dit onderwerp te bestaan; ik heb gemerkt dat 

er ook veel keMis op dit gebied aanwezig is. Die kermis is - voorzover ik heb 

kunnen constateren - echter vaak zeer ' incidenteel': één of een paar medewer-

kers zijn er toevallig in geïnteresseerd geraakt, of iemand heeft zich uit hob-

byisme diepgaand bezig gehouden met het uitleggen van één bepaald produkt. De 

kennis is over het algemeen ook niet gebaseerd op al het onderzoek dat op dit 

gebied al gedaan is, maar veeleer op eigen ervaring. En waarschijnlijk heeft 

vrijwel niemand in het bedrijfsleven zich bezig gehouden met fWldamentelere 

vragen als 'Hoe leest men?', 'Wat onthoudt men (gemakkelijk)?', of 'Wat leidt 

sneller tot begrip: een plaatje of een praatje?' Slechts weiningen realiseren zich, 

vermoed ik, hoezeer het lezen van een gebruiksaanwijzing afwijkt van het idee 

dat wij over lezen hebben. Trouwens, ook het lezen van bijv. een boek blijkt al 

veel minder gestructureerd te gebeuren dan men doorgaans denkt. 

3. Veel kennis, toch veel klachten. Waarom? 

Maar zoals gezegd, er is veel kermis aanwezig. Waarom zijn er dan voortdurend 

zoveel klachten over gebruiksaanwijzingen? Zodra je het woord 'gebruiksaan-
- - -------

wijzing' noemt begint men al te klagen, is mijn ervaring. En de Volkskrant dacht 

er het afgelopen jaar een gemakkelijke prooi aan te hebben: elke zaterdag drukte 

men een belachelijk slechte gebruiksaanwijzing af. De lol bleek er echter vrij 

gauw af: afgezien van een paar notoire blWlderaars (de gebruiksaanwijzingen die 

bij digitale horloges geleverd worden bijvoorbeeld) zijn er niet zoveel echte 

missers. 
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Ik heb in totaal 166 studenten in groepjes van 2,3 of 4 gebruiksaan- wijzingen 

laten bekijken met de vragen: 'Wat deugt er niet aan?' en 'Hoe zou het beter 

kunnen?' Vaak begonnen ze aan de opdracht met een "Ah, nou zullen we toch 

eens even .... " Maar ze bleken al snel uitgepraat. En ik durf te stellen dat 

studenten in dit geval wel degelijk een representatief beeld geven. Fundamentele 

verbeteringen bleken ze trouwens ook maar zelden aan te kunnen geven. Blijft 

over de bekende detailkritiek: taal- en spelfouten, hoofdletters niet op de juiste 

plaats, enz. 

Het blijft echter goed mogelijk veel gefundeerde kritiek te uiten. Hoe kan dat? 

Volgens mij wordt dat veroorzaakt door een groot aantal randvoorwaarden die 

meespelen bij het vervaardigen van gebruiksaanwijzingen. 

3.1. Ten eerste wordt het schrijven daarvan nu eenmaal als sluitpost gezien. Zie 

bijvoorbeeld de opmerkingen van Robert M. Pirsig in zijn roman 'Zen en de kunst 

van het motoronderhoud'. Ik citeer even letterlijk: 

'Ik ben ook van de fabriek', zeg ik, 'En ik weet hoe zulke 

gebruiksaanwijzingen in elkaar worden geflanst. Je stapt naar de 

montagehal met je bandrecorder en de voorman stuurt je naar de 

vent die hij het best kan missen, het grootste stuk onbenul dat 

hij heeft en alles wat die man je vertelt is de 

gebruiksaanwijzing. Zijn buurman had je waarschijnlijk iets 

volmaakt anders en vermoedelijk ook beters verteld, maar die heeft 

het te druk. ' (1982, p. '149) 
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Dit is dan wel een citaat uit een fictief verhaal, maar Pirsig weet waarover hlj 

praat: hij is van bel'oep technisch schrijver en heeft honderden gebruiksaan-

wijzingen geschreven. Schrijven op basis van een int~rview is wel de slechtst 

denkbare situatie. Maar het blijkt toch vaak genoeg voor te komen dat de ap-

paratuur waar het over gaat niet beschikbaar is. Ik heb dat zelf als gebruiks-

aanwijzingenschrijver een paar keer mogen meemaken, maar ik heb het ook van 

anderen gehoord. Schoff en Robinson (1985) schreven een handboek over ge-

bruiksaanwijzingen schrijven nadat ze er al jaren cursussen in hadden gegeven. 

Een citaat daaruit: 

Believe it or not, we have met many writers whose chiet 

trustration was a lack of intormation about the product. They may 

ask to see the product and be retused. They may ask tor scheduled 

time to review the product with designers, technicians, engineers 

and safety personnal and be told that there is no time. They may 

ask tor a working model, a prototype or at least a photo and get a 

flat 'no' tor an answer.(l984, p. 5) 

3.2. Dat zijn dan de condities waaronder geschreven moet worden. Dan volgt 

(tweede randvoorwaarde) de bespl'eking van de eerste versie: tien mensen om een 

tafel met" êïk een copieen i èd.ereën moet wel iets opmerken, want je baas be

taalt je tenslotte niet voor niets. ledereen spreekt Nederlands eriïs dus deskundig 

(laten we ons even tot ons eigen land beperken) en heeft er zo zijn eigen ideeën 

over. Dus wordt er aan alle kanten aan het concept getrokken en geplukt. Ik heb 

wel eens gehoord dat alle schepsels door Onze Lieve Heer zijn ontworpen, be-

halve de kameel, die is door een commissie ontworpen, vandaar al die hobbelige 

vormen. Zo zien gebruiksaanwijzingen waar een groep zich mee bemoeit er 

meestal ook uit. Dat geldt trouwens bepaald niet alleen voor gebruiksaan-

wijzingen. 
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3.3. Derde probleem ·is dat de teclmisch schrijver veel te laag gewaardeerd 

wordt; hij zit op een te laag echelon, meestal één of een paar verdiepingen onder 

de product manager. De gevolgen daarvan zijn vaak in de tekst zichtbaar. De 

product manager is verantwoordelijk voor de verkoop, en heeft de neiging om 

overal een verkooppraatje in te zetten (zie paragraaf 5). Zo komt het waar-

schijnlijk dat we in gebruiksaanwijzingen de typische bedrijfsleventaal (die net zo 

goed bestaat als de zo bekende ambtenarentaan zo vaak tegenkomen. Een paar 

kenmerken daarvan zijn de overdreven beleefdheid (bijv. de gebiedende wijs + u) 

en de afstandelijkheid (veelvuldig gebruik van de lijdende vorm). Zie de voor-

beelden hieronder. 

Nulinformatie 

Uw kleurentelevisie is met grote zorg en nauwkeurigheid 

gefabriceerd. Door jarenlange ervaring en zorgvuldige research is 

een optimaal technisch resultaat met een maximum aan 

bedieningseemfort verkregen. 

Bedrijfsbeleefdheid 

Als u een volle pot thee zet adviseren wij u deze theepot tot 

maximaal I cm onder de rand te vullen, anders zou bij het sluiten 

van het deksel en het verplaatsen van de pot thee kunnen worden 

gemorst. Het is overigens aan te bevelen hhet deksel niet 

rechtstandig aan te brengen aan te brengen, doch dit te beginnen 

door schuine stand op de pot te plaatsen. 

De AFC kan worden ingeschakeld door indrukken van toets 13. 

In twijfelgevallen wordt u aangeraden uw installateur te bellen. 

(lijd. vorm) 

Schakelt u de machine weer in door knop 3 in te duwen . (geb. wijs+ u) 
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Krampachtig wordt de gewone dagelijkse omgangstaal of de gebiedende wijs (die 

trouwens absoluut niet als beledigend wordt ervaren) vermeden. Vast niet het 

werk van de schrijver. Maar tijdens de bespreking zit hij geduldig al de opmer

kingen van iedereen te noteren. 

Vergelijk de positie van de techisch schrijver eens met die van de copywriter. In 

de reclamewereld is het kennelijk al lang doorgedrongen dat het toch maar het 

beste is als de deskundige (dus de schrijver zelf) het eindoordeel over alle op- en 

aanmerkingen heeft. Waarschijnlijk is het mede daarom dat bij bijna alle grote 

reclamebureaus in Nederland een copywriter in de directie zit. 

3.4. Vierde randvoorwaarde zijn de ~- Het produkt is al duur genoeg ge

weest, dus de gebruiksaanwijzing is weer sluitpost. En een nietje blijkt een cent 

te kosten, dus als het even kan moet het zonder, enz. Zo komen de beperkingen 

ten aanzien van foto's of andere illustraties, formaat, kleur, enz. Voor de wat 

duurdere producten lijkt dit tegenwoordig niet meer zo sterk te gelden. 

3.5. Allerlei andere randvoorwaarden kunnen een rol spelen: de gebruiksaan

wijzing moet in ll verschillende talen en het mogen geen losse boekjes worden; 

de huisstijl moet gevolgd worden, ook al is dat onhandig, enz. Onlangs moest ik 

voor een tijdschrift een 'gebruiksaanwijzing' voor condooms schrijven. Maar er 

mochten geen plaatjes bij, want dat was te vies ..... 

Arme tekstschrijver. Het is te hopen dat hij steun vindt bij een 'vakvereniging' 

als de STIC wat betreft zijn positie of bij de TH Eindhoven als het gaat om ken

nis. 

13 



Onderzoek op het gebied van gebrulk.<;aanwijzingen vindt plaats op allerlei deel

gebieden. Een overzicht daarvan wordt gegeven door Fetker (1980). We zullen 

hier zijn indeling volgen. 

4.1. Om te beginnen wordt er - vooral in de Verenigde Staten - at zo 1n vljfüg 

jaar onderzoek gedaan naar Leesbaarheidsformules. Eind jaren twintig vroegen 

onderzoekers zich af wat nou precies een boek leesbaar maakte. Uitgebreid 

enquête-onderzflek maakte duidelijk dat hier een viertal factor-en een rol speel

den: inhoud, stijl, vorm en organisatie. Hiervan bleek eigenlijk alleen stijl een 

enigszins meetbare factor. Stijl bestnat uil enige hoorletden factoren; YOot" on

de!'Zoek :..an leesbaarheid dus volkomen onbl'uikbaar. Oodet"'.~:oek toonde eehter 

aan dat een tweetal deelfactoren de leesbaarheid van een tekst aatdig voor

spelden: zinSlengte en woordlengte. Dat zijn (niet helemaat toevallig) ook twee 

heel mooi meetbare factoren en sinds de jaren dertig kwamen dan ook alledei 

leesbaarheidformules tot stand, Veruit de bekendste, ook hier in Nederland is die 

van Rudolf Ftesch: de moeilijkheidsgraad van een tekst kun je daarmee bere

kenen door zowel woordlengte als zinslengte met een bepaald getal te verme

nigvuldigen .. Het leesgemak wordt dan als volgt vastgesteld: 

206,84-Q,B5 x woordlengte-1,02 x zinslengte 

Hierbij is de woordlengte het gemiddelde aantallettergrepen per woord en de 

zinslengte het gemiddelde aantal woorden per .zin. 

In de Verenigde Staten wordt dit soort formules: nog steeds volop toegepast. In 

bepaalde staten wordt hijvoorbeeld voor verzekeringspolis.')Cn een score van mi

nimaal 40 of 50 op de Fleseh-schaal vereist. En toen in de Vietnam-oorlog bleek 

dat veel militairen de instroL--ties in tanks, op wa:pens. enz. niet begrepen, werd 

een speciaal 8..ftl1gepaste fleseh-formule ontworpen, wa.araan de teksten moesten 

voldoen (R.ecaiculated Flesch Reading Ease Formula). 
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Er blijken echter- alledei bezwaren de leesbaarheidsformules .te bestaan. 

Onderzoek van Bcmnut.h {1969) wees uît dat 20 factoren (waaronder zinslengte en 

woordlengte) samen slechts voor 74% de leesbaarheld Verklaren. Bovendien kun-

nen illustraties, titels, de tekststructuur, enz. niet verrekend worden. Het nut 

van de leesbaarheldsformules Hjkt me dan ook beperkt. tk zou het als volgt wiilen 

steUen: ~ de tekst vol@!15 de leesba!U'heidsfommles moeilijk te lezen is, dan is 

dat misschien ook wel zo. maar als hil volgens deze formules gemakkeliik is. dan 

4.2. Het tweede onderzoeksgebied is dat van de ergonomie. OndeFLoekers die op 

dit gebied bezig zijn, v-ragen zich af hoe wij dingen precies doen en ho~ de pro

dokten. app!U'aten, machil1es, enz. daar het best bJj aan kwmen sluiten. Onder die 

pl"'dukten vallen ook gedrukte teksten, bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen. Uit. 

d.it onderzoek komen allerlei adviezen op het gebied van kolombrcedtes, de 

grootte van de wilruimtes tussen de kolommen, kleureontrasten @an de be- '1 
volkïng is op de één of andere manier kleurenblind), tettergroottes en letter-- 1! 

types. Kleiner dan een 6-puntslctter maakt een tekst voor veel mensen onlees

• baar en voor vijwel iedereen gaat hierdoor de leessnelheid achteruit. Uit zui-

nigheidover-wegingen wordt nogal eens een priegellettertje gehruikt: een bekende 

verffabPikant drukt steed.'> dezelfde tekst af op al zijn p<;tten verf; op die van een 

hele liter ls de tekst goed te lezen, maar de tekst op de potjes met een kwart, 

liter is zeker niet bestemd voor fi5-plussers, Overigens: groter dan een 10-

punts-letter blijkt ook weer langzamer te lezen net als een script-letter en vet

g<;drukte tekst. Onderkast leest sneller dan kapitalen. 

Een aardig voorbeeld van ergonomie op het gebied van gebruiksaanwijzingen 

vormen de Philips VR 6462 en de Akai VR 201/202/303 voor video~recorders, 
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De- Philips gebruiksaanwijzing bestaat uit de volgende onderdelen: een omslag 

met drie uitvouwflappen waarop een enorm aantal illustraties staan; een boekje 

met de beschrijving in ll talen en een lijst met errata. Als je die allemaal 

uitgepakt hebt, dan kun je niet meer bij je video-recorder komen. Akai maakte 

een gebruiksaanwijzing die je zo kunt vouwen dat hij precies bovenop de 

video-recorder kan staan; op elke pagina staat een afbeelding van de recorder op 

ware grootte: geen massa's papier om je heen en je kunt precies zien wat bedoeld 

wordt. Ik wil niet zeggen dat het dus een goede gebruiksaanwijzing is, maar in dit 

ergonomisch opzicht zeker wel. 

-"' 4.3) Onderzoekers op het vakgebied van de cognitieve psychologie proberen te 

"a{hterhalen hoe het menselijk denken werkt. Opnieuw zal ik proberen kort weer 

te geven wat zij zoal gevonden hebben wat voor gebruiksaanwijzingschrijvers van 

belang kan zijn. Het menselijk denken is gebaseerd op schema's oftewel infor-

matiepatronen. Die bevatten drie soorten informatie: perceptuele, relationele en 

procedurele. Die drie soorten informatie moeten we soms tegelijk verwerken: 'ga 

linksaf bij het eerstvolgende rode licht, neem dan de vierde rechts', enz. We 

moeten heel erg lang blootgesteld worden aan de feiten als we ingewikkelde pa-

tronen willen leren herkennen: schakers, wiskundigen en medici bijvoorbeeld 

moeten vele jaren dezelfde feiten tegenkomen voordat ze er nieuwe patronen in 

kunnen herkennen. Nu is de taal één van de meest complexe menselijke vaar-

digheden: je moet allerlei patronen van letters, woorden en zinnen leren her-

kennen en leren relateren aan de werkelijkheid. 

De menselijke denkstructuren hebben een aantal kenmerken die het mogelijk 

maken deze taken goed uit te voeren: 

- een grote variëteit: we herkennen allerlei soorten woorden, hoewel de meeste 

mensen ze niet expliciet kunnen herkennen; 

- een grote flexibiliteit: je kunt een lezer de gebruiksaanwijzing stap voor stap 

laten opvolgen, maar je kunt ook alleen het doel noemen; 
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- een hiët'al'Chische structuur: we kunnen informatie ordenen. Onderzoek van 

Flower en Hayes (1980) heeft uitgewezen dat slechte schrijvers veel tijd be

steden aan activiteiten die laag in de hiërarchie zitten (bijv. spelling) en wei

nig aan de activiteiten die hoog in de hiërarchie zitten (organisatie van de 

tekst); 

- een sterke invloed van niet-linguïstische informatie: afbeeldingen worden be

ter onthouden dan tekst en bovendien structureren ze de tekst: ze maken re

laties tussen onderwerpen duidelijk. Maar ook verschillende vormen om iets in 

taal uit te drukken hebben verschillende effecten. Een voorbeeld. 

Maak elke keer dat de rode lamp gaat branden de rechter 

schroef los, tenzij de oliedrukmeter boven de 20 kgf cm2 

aangeeft. In dat geval moet u de hulpdynamo uitzetten en 

wachten tot de groene lamp gaat branden voordat u het 

ontstekingselement, dat vastzit met de linker schroef, 

controleert . 

Afbeelding 1: 'Gewone' zin 
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Zo'n tekst wordt slecht uitgevoerd en slecht onthouden. Er zijn allerlei andere 

manieren om deze informatie over te brengen. Bijvoorbeeld in tabelvorm, als 

stroomdiagram of als lijst met korte instructies. 

oliedruk 

minder dan 

20/kg/cm2 

ja 

rode lamp brandt groene lamp brandt 

draai rechter draai linker 

schroef los schroef los 

zet dynamo uit 

Afbeelding 2: Tabelvorm 

als de rode lamp brandt 

is de oliedruk onder de 20 kg/cm 2 ? 

ja 

nee 

brandt de groene lamp? 

nee 

wacht tot groene 

lamp brandt 

Afbeelding 3: Stroomdiagram 

18 



als de rode lamp brandt 

als de oliedruk lager is dan 20 kg/cm 

draai de rechter schroef los 

als de oliedruk hoger is dan 20 kg/cm 

l. schakel dynamo uit 

2. wacht tot groene lamp brandt 

3. draai linker schroef los 

Afbeelding 4: Korte instructies 

\-Elk van deze verschillende manieren van communiceren heeft zijn eigen 

1 voor- en nadelen. Zo blijkt de tabel het beste te zijn als de lezer weet waar hij 
I 
I 

naar zoekt, het stroomdiagram het meest accuraat als de lezer niet weet wat hij 

zoekt en de lijst met korte opdrachten het best als de lezer iets moet onthouden. 

Voor alle gevallen geldt dat de lezer er beter uitkomt dan met de gewone zin 

--;>omdat de tekst visueel voorgestructureerd wordt CWright, 1971, p. 207-209). Dat 

doen headings (kopregels) ook en een tekst die op de juiste plaatsen voorzien is 

van headings blijkt dan dan ook stukken beter (~ vlugger en foutlozer) gelezen te 

worden dan een tekst zonder headings . 

. -,;- · ... -., 
& be psycholinguïsten onderzoeken o.a. hoe wij taal begrijpen, onthouden en 

verwerken. Opnieuw noem ik een paar voorbeelden van resultaten van hun on-

derzoek. Om te beginnen op het woordniveau. Mensen blijken heel andere woor-

den moeilijk te vinden dan men vaak denkt. 

19 



) 

Uit onderzoek bleek dat proefpel'Sonen woorden als REWIND, CUE, REVIEW en 

PLA Y absoluut niet moeilijk vonden, hoe wel men ze vaak niet correct kan uit

spreken. Ze hebben een soort symboolftu1ctie gekregen. Moeilijk daarentegen 

vond men woorden als 'kanaal', 'zender' en 'programma'. Met het woord 'pro

gramma' wordt in gebruiksaanwijzingen voor video-reeordel'S iets heel andel'S 

bedoeld dan wat men er in het algemeen onder vel'Staat. Men bedoelt: 'wat ge

programmeerd (vastgelegd) is'; maar de leek vel'Staat onder 'programma': 

Brandpunt, Sonja op Maandag of Dynasty. Een hiermee vergelijkbaar moeilijk 

woord is bijvoorbeeld 'de actuele tijd' . In deze gevallen lijken de woorden niet 

moeilijk omdat men ze in andere contexten best herkent. Probleem is dat ze dan 

wel een heel andere betekenis hebben. Andere woorden die problemen opleveren 

zijn taalpuristische vormen als 'wandcontactdoos' en 'steker', 'afsluiter' (i.p.v. 

'kraan') en 'rechtstandig' (i.p.v. 'rechtop'). De categorie met echt moeilijke 

(moeilijk uitziende) woorden is oneindig groot en vaak zo nutteloos. In plaats van 

de 'DJN-DIN-KOAX-kabel' kun je toch gewoon 'kabel 13' schrijven als je in. de 

afbeelding duidelijk maakt welke kabel je bedoelt. Te vaak wordt gezocht naar 

een vervanging voor een moeilijk woord. 

Vorig jaar hebben een aantal Bedrijfskundestudenten van de TH Eindhoven een 

onderzoek gedaan met de tekst van de brandblusapparaten die overal op de TH 

hangen. Zij hebben drie nieuwe vel'Sies gemaakt en die samen met de bestaande 

vel'Sie (=l) getest: in vel'Sie 2 namen ze de tekst over, maar vervingen ze de 

moeilijke woorden; in vel'Sie 3 veranderden ze de structuur en in vel'Sie 4 ver

anderden ze struc tuur én vervingen ze de moeilijke woorden. Vel'Sie 2 bleek 

nauwelijks een verbetering ten opzichte van l, maar vel'Sie 3 bleek aanmerkelijk 

beter. Vel'Sie 4 was weer nauwelijks beter dan vel'Sie 3. Conclusie: moeilijke 

woorden zijn nauwelijks een probleem; de ingewikkeldheid van de structuur be

paalt de moeilijkheidsgraad. 
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Onderzoek op zinsniveau leverde de volgende stelling op (Felker, 1980, p. 13): 

(l) PQ>P 

(2) PQN>QN>Q>K 

(3) PN>N 

P staat hier voor een passieve zin, Q voor een zin met een vraag erin, N voor een 

zin met een ontkenning en K voor de standaardvorm. Enkele voorbeelden: 

(l) 'Wordt deze tekst door u geschreven?' is moeilijker dan 

'Deze tekst wordt door u geschreven'. 

(2) 'Wordt kabell3 niet aangesloten op bus 11 ?' is moeilijker dan 

'Past kabel 13 niet op bus ll ?' Dit is moeilijker dan 

'Past kabell3 op bus ll?' Nog makkelijker is: 

'Kabel 13 past op bus ll.' 

(3) 'Kabel 13 wordt niet aangesloten op bus 11.' is moeilijker dan 

'Sluit kabel13 niet aan op bus ll.' 

~, 

~n dan komen we op het gebied van het leeronderzoek: onderzoekers op dit 

vakgebied proberen uit te dokteren hoe wij iets leren. En aangezien dat precies is 

wat we met een gebruiksaanwijzing moeten doen, is ook dit vakgebied nu voor 

ons van belang. Vooral op gebied van de geprogrammeerde instructie is veel on~ 

derzocht dat van belang kan zijn: iemand die in z'n eentje in een talenpracticum 

een taal zit te leren is wel te vergelijken met iemand die in z'n eentje met z'n 

nieuwe magnetronoven worstelt. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe groot de 

stappen mogen zijn die men aankan. Lezers blijken een tekst veel beter te be-

grijpen als ze er achteraf vragen over moeten beantwoorden. Dat lijkt voor een 

gebruiksaanwijzing niet zo zinnig, maar een samenvatting aan het eind van elke 

paragraaf zou wel eens hetzelfde effect kunnen hebben. Verder onderzoek is hier 

gewenst. Eenzelfde effect hebben 'advance organizers', zoals titels, samenvat-

tingen vooraf, goedgestructureerde inhoudsopgaven, enz. Ook een duidelijke on

derverdeling in alinea's blijkt veel te helpen. 



Uit onderzoek aan de TH Eindhoven blijkt dat lezers van gebruiksaanwijzingen 

nog veel minder lezen dan wij geneigd zijn te denken. We kunnen rustig stellen 

dat de lezer absoluut niet leest, maar hooguit bladert of nazoekt als hij een paar 

keer de mist is ingegaan. 

4.6. Een laatste vakgebied dat we kunnen onderscheiden voor dit onderwerp is 

dat van de grafische vormgeving. Eigenlijk is op dit gebied nooit zoveel onder

zoek gedaan; dat kwam pas op gang sinds de ergonomie van produkten in het al-

gemeen meer in de belangstellng kwam te staan. Vandaar ook dat we het onder-

zoek dat we hier kunnen noemen vaak ook onder het kopje 'ergonomie' geplaatst 

kan worden: kleurcontrasten, lettertypes. lettergroottes, enz. Opvallend is ver-

der nog dat een tekst die uitgevoegd is minder snel blijkt te lezen dan een tekst 

die niet uitgevoegd is. Dit is vooral van belang omdat het uitvoegen tegenwoor-

dig zo gemakkelijk gaat: op vrijwel elke tekstverwerker zit deze mogelijkheid. 

Binnen dit vakgebied valt ook het onderzoek naar kleurcontrasten: welke kleuren 

zijn goed (=duidelijk) te combineren en welke minder. Voor waarschuwingen e.d. 

gelden hier trouwens andere regels dan voor doorlopende 'platte tekst'. 

5. Nieuw onderzoek 

~-Het zal duidelijk zijn: op allerlei vakgebieden doet men onderzoek dat interes-
' 

sant is als toeleverancier; het wordt tijd dat de gebruiksaanwijzing als geheel 

eens onder de loupe genoemen wordt. Welnu, dat is sinds enige tijd aan de TH 

Eindhoven het geval. 

5.1. Zoals ik al zei heb ik 166 studenten uit verschillende technische richtingen 

gevraagd om in groepen van 3 (Nederlandstalige) gebruiksaanwijzingen te be-

oordelen en mogelijke verbeteringen aan te geven. Het enthousiasme was groot 

en vrijwel iedereen viel dan ook aan met een gretigheid van 'Ha, die zullen we 

eens even afkraken'. Zo begonnen de besprekingen meestal ook. 
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Om te beginnen bleek dus dat de kritiek bijna altijd details betrof: spellings- en 

drukfouten, matige lay-out en prullerige illustraties. Ook taalfouten vielen wel 

door de mand, maar echt fundamentele kritiek kwam er niet. Wel werden fei-

telijke fouten nogal eens genoemd: meestal was de gebruiksaanwijzing van één 

van de studenten zelf en die had er indertijd bij in gebruikname van het apparaat 

problemen mee gehad omdat er simpelweg fouten in stonden. Dit kwam wel zo 

vaak voor dat ik er hier op wil wijzen, maar het valt verder een beetje buiten het 

onderzoekskader: we willen achterhalen hoe een gebruiksaanwijzing er het beste 

uit kan zien, en het is wel overduidelijk (?) dat er geen feitelijke fouten in moe

- ten staan. -îk <îüî.föp basi~ hiervan t e -concl;de~~nd~t-Î~;e;,-~ver-het alge~-e~~~~ 

de problemen om het functioneren van een apparaat uit te leggen, niet zien. Het 

is dan ook zinloos om bij testen proefpersonen de vraag: "Hoe zou u . .. " voor te 

leggen. 

Hiermee wil ik niet beweren dat het zinloos is om proefpersonen gebruiksaan-

wijzingen voor te leggen. Integendeel, ik denk dat de studenten zeer bruikbare 

opmerkingen hebben gemaakt. Ik noem er hier een paar van. 

- Er staan te veel verkooppraatjes in. Dit geldt voor elk van de 166 proef-

personen: zodra er verkooppraatjes in de gebruiksaanwijzing stonden, werd dit 

gemeld als overbodig, belachelijk, dom, enz ("Ik hèb dat apparaat toch al ge-

kocht"); 

- EP staat te veel gebabbel in. Men wil eigenlijk alleen maar precies weten wat 

men moet doen. Zelfs uitleg wordt door velen als overbodig gezien. Dit geldt 

niet voo!' iedereen en betPeft vaak zaken dit wel erg voor de hand liggend zijn: 

de consument voelt zich behandeld als een klein kind. Ik moet hier wel bij 

aantekenen dat alle proefpersonen studenten waren, geen Mien van 

Driehoog-Achter; 
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- De opbouw deugt niet. Dit valt mijns insziens wel onder de fundamentele kri-

tiek. Meestal was ik het wel met de kritiek van de studenten eens, maar zodra 

ze met een opbouw kwamen die voor gebruiksaanwijzingen in het algemeen zou 

moeten gelden, liep het mis: zodra we die gingen toepassen, ontstonden de 

problemen. Ik doel hier niet zozeer op de volgorde (l) Waarschuwingen - (2) 

Uitpakken - (3) In werking stellen - (4) Alle gebruikshandelingen - (5) Extra 

mogelijkheden - (6). Onderhoud, maar meer op de rnanier waarop de cate-

gorieën 3 en 4 worden uitgelegd (bijv. eerst de belangrijkste eenvoudige han-

delingen om het ding aan de gang te krijgen en dan een tweede ronde of alles 

achter elkaar in eenvoudige opdrachten); 

- De gebruiksaanwijzingen zijn incompleet. Wat men vooral miste waren een 

index en een trouble-shooting-list. Dit sluit precies aan bij rnijr;~ observaties 

van gebruiksaanwijzingenlezers: ze lezen niet, ze bladeren en zoeken. Juist 

daarom zijn indexen en trouble-shooting-lists erg handig; 

- Te vaak wordt bekend verondersteld wat niet bekend is. Een zeer goede ob-

servatie, maar bepaald niet origineel: in alle boekjes over schrijven is dit uit-

gangspunt. Prof. Bakker, tot 1982 hoogleraar bij de vakgroep Toegepaste 

Taalkunde aan de TH Eindhoven zei het zo: "Schrijven is denken met het hoofd 

van de lezer". Dat is tevens één van de grootste problemen bij het schrijven, 

want als schrijver weet je het allemaal al lang, je moet gaan bedenken wat 

iemand niet weet. Dit is vooral een probleem als de technicus of ontwerper 

van het apparaat een gebruiksaanwijzing gaat schrijven: hij benadert het on-

derwerp vanuit een ander perspectief. De 'logica' van de ontwerper is anders 

dan de 'logica' van de lezer. 
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Op basis van al de opmel'ldngen van de 166 studenten, van de DIN norm 8418 over 

GebrauchsanweisWlgen en BedienWlgsanleitWlgen, van de bestaande literatuur ~ 
~~ 

..... w (!--- van eigen onderzoek heb ik onlangs een Checklist samengesteld. Het was met ------ . 

name de Consumentenbond die hier om vroeg, maar ook bij Philips heeft men 

reeds belangstelling getoond. Ik heb deze Checklist toegepast om de gebruiks-

aanwijzingen van een 19-tal video-recorders te beoordelen. Ik moet hier wel 

waarschuwen: een Checklist !§ __ geen .. handleiQÏ_!Ig~or_~t~hrijven ;'an _g.:_-

V 
0 

5.2. Groepen BedrijfskWldestudenten doen onderzoek naar de effectiviteit van 

gebruiksaanwijzingen. Onder andere in samenwerking met Philips hebben zij 

verschillende versies van gebruiksaanwijzingen naast elkaar getest. Het betreft 

hier twee versies van een gebruiksaanwijzing voor de Philips CD 150 compact 

disc-speler. Ons vermoeden dat de 'korte-opdrachten-versie' stukken beter zou 

zijn werd bepaald niet bevestigd. Hij is in bepaalde opzichten beter, maar in an

dere slechter. Ander onderzoek van deze groepen studenten betreft bijvoorbeeld 

het bekijken (videobanden) wat er misgaat als men werkt volgens de gebruiks-

aanwijzing. 

5.3. Ook studenten van de afdeling Techniek en Maatschappij van de TH Eind-

hoven doen zulk soort onderzoek, vaak in de vorm van stages. Zie de bijdragen 

van De Loos, Schnabel en Peters~ 

Het wordt echter tijd voor nog wat fundamenteler onderzoek en dat gaat ook 

inderdaad plaatsvinden: in samenwerking met het Instituut voor Perceptie-

Onderzoek zal het komend jaar gezocht worden naar de relatie tussen het plaatje 

en het praatje in gebruiksaanwijzingen: werkt men vanuit beeld of vanuit tekst? 

Hoe fWlctioneert het beeld? In hoeverre is tekst überhaupt overbodig? Enzovoort 

enzovoort. Maar ik praat nu al 1987 in en daar zijn we nog lang niet. 
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HET ONTSLUITEN VAN EEN MIDDELGROOT INFORMATIEBESTAND VIA 

VIDITEL 

Frits de Loos, TH Eindhoven, stagair bij het Transferbureau THE 

Het Transferbureau van de TH Eindhoven heeft als taken: 

- het bedrijfsleven informeren over de diensten die de TH het bedrijfsleven te 

bieden heeft; 

- bemiddelen tussen bedrijven en de TH wanneer er een vorm van dienstverle

ning gerealiseerd moet worden. 

Totnutoe werd het bedrijfsleven voorgelicht door middel van brochures, stands op 

beurzen, mond tot mond reclame en artikelen in tijdschriften. Met de opkomst 

van elektronische databestanden is er echter weer een extra mogelijkheid bij

gekomen om informatie over te brengen. Ook het Transferbureau wilde hiervan 

gebruik maken. Men heeft gekozen voor Viditel omdat dit het grootste bereik 

heeft van de huidige datanetwerken. 

Verspreiding van informatie via Viditel heeft echter zo zijn eigenaardigheden 

waardoor deze sterk afwijkt van verspreiding van gedrukte informatie. Er is in 

Nederland nog niet veel kennis aanwezig over de specifieke eisen die Viditel stelt 

aan informatie. En voor zover die er wel is wordt daarvan door veel informa

tieleveranciers geen gebruik gemaakt. 

Ik ben begonnen met het verzamelen en ordenen van de aanwezige informatie, 

vervolgens heb ik uit deze informatie de gedeeltes geselecteerd die volgens mij 

van belang waren voor het bestand en de doelstellingen daarvan. De geselec

teerde informatie heb ik vervolgens op Viditel-formaat gebracht en intuitlef 

aangepast aan het Viditelgebruik. Bij deze activiteiten heb ik telkens keuzes 

moeten maken, sommige onbewust en sommige bewust. 
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Nu is het mijn bedoeling om al deze keuzes te anlyseren en om te achterhalen 

waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Als ik dit heb gedaan kan ik mijn eigen 

keuzes vergelijken met onderzoeksresultaten waarover ik sinds kort beschik. Dit 

zijn onderzoeksresultaten van de PTT. Enkele resultaten van deze onderzoeken 

zullen hier aan de orde komen. 

Wat heeft een Viditelbestand met gebruiksaanwijzingen te maken? Om te be

ginnen bevat het bestand waar ik nu mee bezig ben een aantal aanwijzingen voor 

bedrijven over het leggen van contacten met de THE. Deze aanwijzingen zijn een 

deel van de inhoudelijke informatie van het bestand. Verder is het omgaan met 

Viditel iets waar veel mensen, zeker in eerste instantie, moeite mee zullen heb

ben. Deze mensen zullen een aantal instructies moeten krijgen omtrent het ge

bruik van Viditel. Dit zijn de algemene instructies. Verder kent ieder deelbestand 

haar eigen gebruiksproblemen die vaak ook weer speciale instructies noodzakelijk 

maken. 

Met de hierbovengenoemde instructies bedoel ik die instructies die onder een 

speciale noemer aan het begin van een bestand worden vermeld. Het probleem 

met deze instructies is dat ze door veel mensen niet worden gelezen. Zoals bij 

zoveel gebruiksaanwijzingen slaat een groot deel van de Viditelgebruikers de 

apart vermelde instructies over om op eigen houtje aan de slag te gaan. Na enig 

falen zal een aantal van de gebruikers alsnog de instructies doornemen. Sommige 

gebruikers blijven echter eigenwijs en zullen de instructie pas door gaan nemen 

als ze alles hebben geprobeerd zonder tot resultaten te zijn gekomen. Hiermee 

moet men bij het ontwerp van een Viditelbestand dus rekening houden. 

Een Viditelbestand moet in feite zo worden ontworpen dat de gebruiker er zonder 

aparte instructies uit kan komen. Hierbij moeten de toegangstijd kort en de 

foutkans klein zijn. Dit laatste houdt in feite in dat de noodzakelijke instructies 

in het bestand zelf moeten worden opgenomen. Hiervoor kan men zowel van im

pliciete als van expliciete instructies gebruik maken. 
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Informatie moet worden gezocht 

Gedrukte informatie kan men in veel gevallen ook als een informatiebestand op

vatten, net als een Viditelbestand. Binnen beide soorten bestanden zal men de 

gewenste informatie moeten zoeken. leder soort bestand heeft echter zijn op

timale zoekmethodes, zodat informatie in Viditel op een andere manier toe

gankelijk moet worden gemaakt dan informatie in gedrukte bestanden. 

Een goed voorbeeld van een systematisch geordend gedrukt bestand is een en

cyclopedie. Ik zal proberen een vergelijking te trekken tussen de informatie

zoektaak in een Viditelbestand en in een encyclopedie. 

Als iemand informatie zoekt in een een encyclopedie dan begint hij of zij te 

zoeken naar het deel met de juiste beginletters van het gezochte onderwerp. Op 

de ruggen van encyclopedieën staan de beginletters van het eerste en het laatste 

woord dat dat deel bevat. Deze beginletters op de ruggen van de afzonderlijke 

delen dienen als gebruiksaanwijzing voor het vinden van de juiste band. Meer 

aanwijzingen hebben wij niet nodig omdat wij het als vanzelfsprekend beschou

wen dat de op de rug vermelde beginletters aangeven welke onderwerpen in dat 

deel aan de orde komen. 

Nadat wij voor een bepaald deel hebben gekozen gaan we in dat deel verder op 

zoek naar het onderwerp waarover we meer informatie willen hebben. We slaan 

het deel ergens open en beginnen te bladeren. Dit 'ergens' is gebaseerd op een 

schatting van de plaats waar wij het onderwerp verwachten. Omdat wij over het 

algemeen zeer goed vertrouwd zijn met gedrukte informatiebestanden gaat deze 

schatting ons vrij goed af. 
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Op de eerste geschatte bladzijde kijkt men wat de beginletters zijn van de on

derwerpen die daar worden behandeld. Vervolgens vergelijkt men deze begin

letters met de beginletters van het gezochte onderwerp. Op basis hiervan maakt 

men een nieuwe schatting of begint men te bladeren. Op deze manier weten wij 

vrij snel het gezochte onderwerp te vinden. 

Voor de vergelijking met een Viditelbestand zijn het schatten en het bladeren 

zeer belangrijk. Als ik een alfabetisch gerangschikt bestand in Viditel bekijk dan 

vallen de volgende verschillen op. 

- Terwijl een bladzijde van een encyclopedie meestal meerdere onderwerpen 

omvat, kun je op een Viditelbladzijde meestal maar één enkel onderwerp 

kwijt. Dit moet dan ook nog compact gebeuren. 

- De meeste mensen zijn niet gewend om te bladeren in electronische syste

men terwijl bladeren in gedrukte bestanden een heel normale zaak is. 

- De meeste mensen hebben moeite om zich iets voor te stellen van de 

structuur van een Viditelbestand; ze vinden het ondoorzichtig. De structuur 

van gedrukte bestanden is echter duidelijk zichtbaar en tastbaar. 

Door de beperkte hoeveelheid ruimte voor informatie op een Viditelbladzijde heb 

je in totaal veel meer bladzijden nodig voor dezelfde informatie dan in een ge

drukt bestand. Hierdoor is het bij een Viditelbestand noodzakelijk om de totale 

hoeveelheid informatie in een groter aantal delen op te splitsen om de over

zichtelijkheid te bewaren. De gebruiker zal langs elektronische weg een keuze 

moeten maken uit de diverse delen. Daartoe kan de gebruiker een index van 

bijvoorbeeld beginletters worden aangeboden waaruit deze een keuze moet ma

ken. Ook bij een relatief klein bestand hebben de gebruikers moeite om infor

matie op te zoeken op de manier die ze gewend zijn van gedrukte bestanden. 
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Door meerdere oorzaken blijkt het dus het beste om de informatie in een Vidi

telbestand op systematische wijze toegankelijk te maken, waarbij de gebruiker 

niet op de traditionele strategieën is aangewezen, maar door een opgelegde 

zoekstrnctuur naar de gezochte informatie wordt geleid. 

Om de gebrniker snel en foutloos naar de door hem gezochte informatie te leiden 

moet men zeer veel aandacht besteden aan het ontwerp van de zoekstructuur. 

Hierbij ge lden o.a. de volgende aanbevelingen: 

- de zoekstrnctuur dient uit duidelijk herkenbare stappen te bestaan; 

- in iedere stap dient de gebruiker voor een duidelijke keuze te worden gesteld; 

- de verschillende keuzemogelijkheden moeten herkenbaar zijn en elkaar zo 

min mogelijk overlappen; 

- de benaming van de keuzemogelijkheden dient de lading zo volledig mogelijk 

te dekken, maar mag niet teveel beloven; 

- korte instructies op een keuzebladzijde zullen in veel gevallen de zoektaak 

ondersteunen. 

Een zoekstructuur dient niet slechts om alle aanwezige informatie bereikbaar te 

maken, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat deze informatie de Viditel

gebruiker bereikt zonder dat deze geïrriteerd raakt. In veel gevallen is het erg 

moeilijk om aan de aanbevelingen te voldoen. Dit is o.a. het geval als men min of 

meer gedwongen van een keuzelijst van elkaar overlappende onderwerpen gebruik 

maakt. Dit is een van de belangrijkste problemen bij het bestand dat ik aan het 

ontwikkelen ben voor het Transferbureau. Op de THE is in principe een grote 

hoeveelheid informatie aanwezig. 
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Omdat de TH georganiseerd is naar het principe van vakgroepen, en billllen 

iedere vnk.:,<ll'Oep de te verstrekken informatie met elkaar samenhangt lijkt het 

mij het beste om al de beschikhare informatie te ordenen naar vakgroep. Deze 

ordening wordt ook nog gerechtvaardigd door het feit dat berdrîjven die hulp 

kriîgen van de TH, deze hulp offieîcel altijd van een vakgroep krijgen. Het zou de 

duidelijkheid van het bestand dns niet ten goede komen als ik een andere orde

ning· aan zou houden, 

Zoals gezegd heeft dez~ ordening wel enige problemen tot gevolg doordat er 

o•lerlappingen zijn tussen de ve!'SChillende vakgl'Oepen op de TH. Dus ook tussen 

de beschikbare informatieclustcrs, zoals de2e in het bestand staan. 

Dè aanwezigheid vflll vakgroepen die g'Cdeelteli.jk hetzelfde soQrt onderzoek doen 

heeft tot gevolg dat gebrulkers maeit.e Z!lllcn hebhen met het maken van hun 

keuze. Hierdoor wordt de zoektaak vertraagd en de kans op irritatie vergroot. De 

zoektaak bm echter sterk worden verbeterd doot een dnidelijke beschrijving van 

de vakgroepen waaruit rnen moet kiezen. Hiertoe zol in de meeste gevallen de 

nu.am alleen onvöldoendc zijn. Achter de namen van de vakgroepen moeten dus 

nog nadere beschrijvingen komen te staa.n. Hiervoor is echter zeer weinig ruimte 

aanwezig. In mijn buid.ige opzet ben ik in sommige gevalfen gedwongen om de 

keuzemogelijkheden over twee bladzijden uit te smeren wit ik ze van een nadere 

heschrljving voorzien. Het uJtsmeren van de keuzemogelijkheden over meerdere 

bladzijden heeft echtel' een negatief effekt op de ovet•zîcbtelîjkheid en dus ook 

op de gebruiksvriendelijk1te1d v:m de kcnzestruetuur. Dm.: zal ik mijn huidige 

structullt'ontwel'P moeten herzien om een betere gchruiksvricndclijkheid te be

reiken. 
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DE RELATIE TUSSEN TAAL EN BEELD IN EEN TECHNISCH DOCUMENT 

Esther Schna.bel, TH Eindhoven. stagiair bij Oc>é-Va..r1 der Grinten 

Bîj de afdeling Serv-icc-Maxtagernent van Océ-Van der Grinten doe ik een 

onderzoek uaar het gebruik van het trouble shooting maaual van de 1900 familie. 

De service-technici moeten de eopieerapp~ratuur- in dit geval de 1900 faro me

onderhouden, ïnstalleren en repareren. Om deze activiteiten uit te ,.-oeren hebben 

ze een handboek ter beschikking waar alle belangrijke gegevens ïn staan die ze 

nodig hebben. Via intervlews onder Duitse, Nederlandse en Belgische technici., 

wil ik een beeld krijgen v.'1lt er hij de gebruikers van dit dokument leeft ten 

aartzien van: de inhoud, lay-out. struktuur, formaat, o-m zo eventueel tot een 

advies ter verbetering van deze punten te komen. lk zal mij nu tot één aspekt 

beperken: de relati!:t.tussen.beeld_enJfiJll in een te~.tmJ~h....!!Q~~ 

ln elke publicatie die inforrnat~~ rnoet Qverbre.ngen, is .de illustrati~ of de.~~!:'-!:!~ .. -

representatie van het onderwe:t"p een essenWHe partner van de tekst. Ze zi}n als 

het ware complementai~ Het commwliccren met behulp van beelden gaat terug 

tot de oudheid, en het geschreven woord vindt zijn (}{ll'Sprong in hiëroglyphen en 

beelden. gebruikt voor dit doel. Als je kijkt hoe gemakkelijk en snel een bericht 

kan w9rden overgebracht met behulp van een beeld zonder het taalprobleem is 

eenvoudig bet belang in te zien van de rol v::m de illustraties. Maar meu moot 

hler niet de conclusie uit trekken al<> zou de illustratie belangrijker zijn dan de 

tekst. Visuele communicatie van informatie in combinatie met -tekst is de wer-

kelijke functie van een wetenschappelijke of technische îllustratie. De meeste 

tectuli~~~~uni~atorru~ wordëfl~~hter opgeleid als schrf)vers~\~Tafmrorujnlijk 
îs dat te wijten aan het feit dat de academische wereld nog een wereld van lange 

teksten is. 
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Ondel'Zoek op het gebied van beelden is zeer mager, wanneer je het vergelijkt 

met de hoeveelheid literatuur die te verkrijgen is op het gebied van onderzoek 

naar teksten. 

In publicaties worden illustraties pas later als eventuele bijlagen toegevoegd en 

vaak uit andere bronnen klakkeloos overgenomen. De relatie tussen beeld en taal 

is dan ook vaak uit evenwicht. Dit wil niet zeggen dat er per definitie teveel of 

te weinig beelden worden toegevoegd. Met andere woorden, het is niet enkel 

kwantitatief, maar vaak een kwalitatief onevenwichtig geheel. 

Een veel voorkomend euvel is dat er te weinig redundantie is tussen beeld en 

taal. In iedere tekst is een grote hoeveelheid redundantie aanwezig. Als 

bijvoorbeeld alle klinkers worden weggelaten of de onderste helft van alle 

letters, kun je nog goed lezen wat er staat. De leesbaarheid en de 

gebruikersvriendelijkheid wordt dan echter erg veel schade berokkend. Dit is ook 

het geval als de redundantie tussen beeld en taal te gering is. Dit kan zich 

voordoen als onduidelijk is op welk deel van de tekst het beeld slaat, of als in het 

beeld niet via indices, maten of benamingen een relatie wordt gelegd met de 

begeleidende tekst. 

Bij het beeld zelf wordt vaak de fout gemaakt dat het oog vooral aangetrokken 

wordt door niet relevante onderdelen. Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld te 

donker gearceerd. In de psychologie is dit verschijnsel bekend in de 

signaal theorie. 

De illustratie 

vereenvoudigen, 

kan verschillende functies vervullen: 

benadrukken, versterken, samenvatten of 

verduidelijken, 

aantrekkelijker 

maken. In veel gevallen is hierbij een illustratie beter dan een enkel verbale 

uitleg. Een visueel overgedragen boodschap kan hierbij variëren van een 

eenvoudige pijl die een bepaalde richting aangeeft tot een zeer ,gedetailleerde 

tekening, waarop werkelijk elk onderdeeltje te zien is. Beide vormen zijn echter 

even belangrijk als ze maar vakkundig en goed overwogen worden toegepast. 



Voor hetzelfde beeld kan voor verschillende manieren van weergave gekozen ! 
worden, bijvoorbeeld foto's of tekeningen. Een groot voordeel van een foto is dat : 

hij de realiteit weergeeft en dus geen interpretatie of vertaalslag behoeft. 

Daardoor zijn ze ook duidelijk voor gebruikers die minder bekend zijn met 

technische tekeningen. Maar het weergeven van de realiteit is juist ook een 

nadeel van foto's. Hierdoor staat er vaak irrelevante informatie op de foto die de I 

aandacht afleidt van het onderdeel waar het om gaat. Deze achtergrondruis is bij I 
foto's nauwelijks te voorkomen omdat het moeilijk is een onderdeel te isoleren. J 

Een ander nadeel van foto's is dat de productie kostbaarder is, vooral het 

reproduceren. Tekeningen kunnen vaak eenvoudig gecopieerd worden, bij foto's j 

gaat dan echter veel van de duidelijkheid verloren. 

Een groot voordeel van tekeningen is dat je je kunt beperken tot ieder gewenst 

ni- veau van detaillering. Het gevaar is wel dat er teveel schade wordt 

toegebracht aan de realiteit, zodat interpretatie moeilijker wordt. Om de 

interpretatie te vergemakkelijken, kan vaak beter gebruik worden gemaakt van 

drie-dimensionale tekeningen. Dit kan een exploded-view zijn, waarbij elk 

onderdeeltje te zien is. Als zodanig zijn exploded-view tekeningen zinvol in 

parts-lists en voor montage-overzichten. Wanneer we figuur l en 2 vergelijken, 

zien we al gauw het voordeel van een perspectieftekening boven. een 

dwarsdoorsnede tekening. Deze laatste vereist een geoefend oog in technische 

tekeningen en moet in de hersenen eerst worden teruggetransformeerd. 

De relatie tussen beeld en tekst in het TSM 

In het TSM is de verdeling tussen beeld en taal fifty-fifty. Elke pagina heeft aan 

de linkerkant een kolom illustraties en aan de rechterkant een kolom tekst staan. 

Door deze indeling strak na te leven, komt het regelmatig voor dat de tekst en 

de illustratie die bij elkaar horen ten opzichte van elkaar zijn verschoven. 
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Dit kan verholpen worden door te werken met stukken witte ruimte. Een andere 

mogelijkheid is pijlen of duidelijke overeenkomsten tussen tekst en tekening aan 

te brengen zodat in één oogopslag zichtbaar is wat bij wat hoort. Een ander 

gebrek aan redundantie is wanneer in de tekening een bepaalde maat enkel met 

een X aangegeven, die in de tekst verklaard moet worden. Soms wordt in de tekst 

goed gespecificeerd over welk onderdeel het gaat maar wordt het in de tekening 

totaal niet aangegeven of met een nauwelijks zichtbaar, onbeduidend pijltje. 
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Fig. 1: dwarsdoorsnede tekening. Bron: tekening van Teresa Sprecher, 

overgenomen uit Schoff en Robinson, 1984. 

Fig. 2: perspectieftekening. Bron: tekening van Teresa Sprecher, 

overgenomen uit Schoff en Robinson, 1984 
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Doordat in het TSM nimwelijks of geèn inhoudsopgave aanwezig is, · blijken de 

illustraties een zoekfunctie te vervullen. De service technici vinden aan de hand van 

de tekeningen welke afstelling ze moeten hebben. Zeker omdat service-technici 

uitvoerende taken verrichten, zou het ideaal zijn als de illustraties dusdanig voor 

zichzelf spreken, dat ze niet nogmaals de bijbehorende tekst moeten doorlezen. Het 

aantal drie-dimensionale tekeningen in het TSM is nihiL Op een aantal plaatsen zou 

het echter aanbevelenswaardig zijn, om de twee-dimensionale tekeningen te ver

vangen ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van het manual. 

Een ander aspect dat samenhangt met de relatie tussen beeld en taal is de duide

lijkheid van de waarschuwingen in het TSM. De waarschuwingen vallen nauwelijks op 

door het dunne gestippelde kadertje er omheen, met alle gevaren van dien. Vele 

technici zetten er dan ook grote kaders omheen. Een oplossing zou zijn, door middel 

van een symbool de aandacht van de gebruiker te vestigen op de waarschuwing. 

Ik hoop dat het belang duidelijk geworden is om vooral in technische handleidingen 

en gebruiksaanwijzingen enorm veel aandacht te schenken aan de relatie tussen 

beeld en taal met als voornaamste reden dat deze documentatie uitsluitend wordt 

geraadpleegd om handelingèn uit te voeren. 

Literatuur 
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EEN ALTERNATIEVE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PHILIPS MSX2-VG-8235 

Lennard Peter'S, TH Eindhoven, stagiair bij Philips 

l. Inleiding 

Stel u eens voor: u koopt voor f 3000,- een home computer en een monitor. U komt 

thuis met uw nieuwe aanwinst en u wilt zo snel mogelijk aan het werk. U haalt de 

computer en de monitor uit de dozen en u begint allerlei kabels aan te sluiten. U 

volgt daarbij precies de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing op. U verwacht nu 

waarschijnlijk niet ander'S dan dat de apparatuur feilloos werkt en precies doet wat 

in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Helaas is dat niet altijd het geval. 

Voor de afdeling Home lnteractive Systems van Philips heb ik de gebruiksaanwij

zingen behorende bij de nieuwe MSX home computer beoordeeld. Het ging hier om: 

l. een installatie-gebruiksaanwijzing. Hierin wordt beschreven 

hoe de computer moet worden aangesloten op randapparatuur (bijv. 

beeldscherm, printer, muis, joy-stick); 

2. een gebruiksaanwijzing voor het bijgeleverde tekenprogramma 

(Designer); 

3. een gebruiksaanwijzing voor het bijgeleverde 

tekstverwerkingsprogramma (Home office). 

Na de beoordeling van de gebruiksaanwijzingen heb ik wijzingingen aangebracht 

en vervolgens gecontroleerd of de nieuwe gebruiksaanwijzingen beter zijn dan de 

oude. 
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2. Zelf uitproberen en testen 

Op 16 inaart 1986 werd er een grote doos op mijn bureau gedeponeerd. "Dit is je 

computer, succes ermee", was alles wat men mij er over vertelde. In de doos 

bleek inderdaad de computer te zitten. Ik had nog nooit met een computer ge

werkt, dus alles was nieuw voor me. Gelukkig zaten de gebruiksaanwijzingen in 

de doos. 

Ik heb elke aanwijzing in de gebruiksaanwijzingen letterlijk opgevolgd en geen 

enkele handeling op eigen initiatief verricht. Elke fout of onduidelijkheid heb ik 

meteen genoteerd. Zo ontstond een lijst met gebreken. 

De door mij gevonden gebreken konden het gevolg zijn van een verkeerde in

terpretatie van de gebruiksaanwijzingen door mij. Daarom heb ik de gebruiks

aanwijzingen getest met zes proefpersonen die ook geen ervaring met computers 

hadden. Na enige herziening ontstond de volgende lijst met gebreken. 

a. niet alle begrippen en functies werden uitgelegd: 

bijv.: MSX-BASIC, MSX-disk-BASIC; 

b. er werd verkeerde informatie gegeven: 

bijv.: rood FDD-busy-lampje i.p.v.geel FDD-busy-lampje; 

om een bepaalde handeling te stoppen dienen drie toetsen 

((CTRL)), (STOP), en de spatiebalk tegelijk ingedrukt te 

worden en niet twee ((CTRL)) en (STOP), zoals in de gebruiksaan

wijzing stond; 

c. er ontbrak informatie: 

bijv. de functie van de LOCK-lmoppen werd nergens verklaard. M.b.v. de 

LOCK-knoppen kan het toetsenbord schuin gezet worden; 

d. er werd teveel informatie in één alinea gegeven: 

bijv. de uitleg van de ESC-commando's bij het tekstverwerkingsprogramma 

Home Office; 
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e. er werd verkeerd verwezen: 

in de gebruiksaanwijzing bij het tekstverwerkingsprog-ramma werd verwezen 

naar hoofdstuk F. Hoofdstuk F bestaat helemaal niet; 

f. er werden veel verkleinwoorden gebruikt; dit maakt de tekst onnodig 

moeilijker; 

g. er werd willekeurig gestrooid met hoofdletters; 

h. er stonden veel typefouten in; 

i. er zaten fouten in de bijgeleverde software: 

bijv. bij het tekstverwerkingsprogramma was het niet mogelijk de verschil

lende volgetypte beeldschermen te bekijken. 

3. Het herschrijven van cle gebruiksaanwijzingen 

Nu de gebreken bekend waren, kon ik de gebruiksaanwijzingen gaan herschrijven. 

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van: 

- de lijst met fouten; 

- aanwijzingen uit de literatuur die hier van toepassing waren 

(Browning, 1984), (Jones, 1968), (Redish, 1984). 

Alle voorbeelden komen echter uit de gebruiksaanwijzingen. 

1. spreek de lezer direct aan: 

niet: deze tabel verschijnt op het scherm wanneer ESC en 

P wordt gedrukt; 

maar: deze tabel verschijnt op het scherm wanneer u op 

ESC en P drukt 

2. schrijf in de actieve vorm: 

niet: het getal dat ingetoetst moet worden 

maar: het getal dat u intoetst... 

3. vermijd substantivering. Gebruik werkwoorden in plaats 

van zelfstandige naamwoorden: 

niet: het gebruik van opdrachten volgens het. .. 

maar: opdrachten gebruiken volgens het.. .. 



4. beschrijf handelingen in de logische volgorde: 

niet: Gelieve rubriek X te raadplegen voor meer informatie over 

het printen. 

Druk op de informatietoets F3 gevolgd door 3 (mailing) om 

te printen. 

maar: Druk op informatietoets F3 gevolgd door 3 om te printen. 

Gelieve rubriek X te raadplegen voor meer informatie over 

het printen. 

5. maak gebruik van lijstjes: 

Zorg ervoor dat elk item dezelfde grammaticale constructie 

heeft. Elk item in de lijst moet een complete zin vormen met de 

inleidende zin van de lijst. 

niet: druk op ESC en kiesvoor Z (zoeken/vervangen). Voer 

de tekst/cijfers in en druk op RETURN. 

maar: u moet nu: 

1. op ESC drukken 

2. Z kiezen 

3. de tekst/cijfers die opgezocht moeten worden invoeren 

4. op RETURN drukken. 

6. gebruik eenvoudig Nederlands: 

niet: zodra een scherm geheel met tekst is gevuld, zult u 

automatisch naar het volgende scherm gevoerd worden om 

met het typen door te gaan. 

maar: zodra een beeld geheel met tekst is gevuld, 

verschijnt het volgende scherm. 

7. gebruik geen andere namen alleen vanwege de variatie: 

niet: ... zal een lijst met codes verschijnen die door de 

printer kunnen worden uitgevoerd. Deze opdrachten ... 

maar: ... zal een lijst met codes verschijnen die door de 

printen kunnen worden uitgevoerd. Deze codes ... 
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8. gebruik niet meer woorden dan nodig zijn: 

niet: ... zou ADRES kunnen zijn ... 

maar: ... kan ADRES zijn ... 

9. de tekst moet eenduidig zijn: 

niet: 5-dubbele breedte AANlUIT 

De tekst wordt na deze code in dubbele breedte geprint. 

Dient uitgezet te worden door op ESC, 5 en P te drukken. 

6-letterkwaliteit AAN/UIT 

Net zoals voor code 5 (hierboven) 

maar: 5-dubbele breedte AANlUIT 

De tekst na deze code wordt in dubbele breedte geprint. 

Dient uitgezet te worden door op ESC, P en 5 te drukken. 

6-letterkwaliteit AAN/UIT 

Dient uitgezet te worden door op ESC, Pen 6 te drukken. 

10. verwijzingen moeten consequent zijn. Gevonden variaties: 

- ... op het scherm weergegeven.(zie voorbeeld l) 

- ... zal nu verschijnen (zie voorbeeld 4). 

- ... op het schermvoorbeeld l.. .. 

- ... woorden alinea's, etc. (Zie voorbeeld 5) 

- ... zijn opgeslagen. (zie schePmvooPbeeld nr. 2); 

11. illustraties moeten nuttig zijn: 

Het nut van vool'beeld 8 in rubl'iek B (p. 13) is geen van de proef

personen duidelijk; 

12. de schrijfen drukstijl moet consequent zijn. Dit is 

vooral van belang bij het bijwePken van 

gebruiksaanwijzingen. 

niet: ... de 'cursoP'-toetsen .. . 

... de cursor-toetsen .. . 

. . . de 'cursortoetsen' .. . 



4. Het testen van de nieuwe gebruiksaanwijzingen 

Om na te gaan of de nieuwe gebruiksaanwijzingen beter zijn dan de oude heb ik 

een test opgezet. Twaalf proefpersonen werden uitgenodigd voor de test. Deze 

proefpersonen werden geselecteerd op de volgende criteria: 

- geen ervaring met home computers hebben; 

- nauwelijks of geen ervaring met andere computers hebben; 

- geen ervaring met tekstverwerkingssystemen hebben; 

- studeren aan de TH Eindhoven (eerste-vierdejaars); 

- niet deel hebben genomen aan de eerste test. 

Na een korte inleiding kregen de proefpersonen de gebruiksaanwijzingen en wer

den ze aan het werk gezet. Af en toe werden ze onderbroken om uitleg te vragen 

over hun handelingen of om nieuwe opdrachten te ontvangen. Alle proefpersonen 

kregen dezelfde beginopstelüng, opdrachten en werktijd. De gebruiksaanwij

zingen hadden dezelfde lay-out, grootte, enz. Zij verschilden alleen in tekst. 

5. Resultaten van het onderzoek 

De resultaten van de tweede test waren: 

l. twee proefpersonen gebruikten, ondanks uitdrukkelijke opdracht daartoe, de 

gebruiksaanwijzing nauwelijks. Ook toen ze meerdere fouten hadden gemaakt 

omdat ze de gebruiksaanwijzingen niet lazen, bleven ze zonder de gebruiksaan

wijzing werken. Als reden hiervoor gaven ze op dat ze niet anders gewend waren; 

2. zes proefpersonen lazen de gebruiksaanwijzingen slecht. Zij namen nauwelijks 

de tijd om de gebruiksaanwijzingen door te lezen. Verschillende pagina's werden 

overgeslagen. Pas na de opdracht 'lees wat er staat' begonnen deze proefperso

nen te lezen. Ook zij gaven als reden op dat ze niet anders gewend waren; 
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6. Conclusies 

De nieuw gebruiksaanwijzingen zijn beter dan de oude. De proefpersonen die 

de oude gebruiksaanwijzingen gebruikten maakten gemiddeld ruim 16 fouten, 

de proefpersonen die de nieuwe gebruiksaanwijzingen gebruikten maakten 

gemiddelde minder dan 2 fouten; 

- zowel bij de eerste als bij de tweede test zijn alleen TH-studenten gebruikt 

als proefpersonen. De verkregen resultaten zijn dus alleen geldig voor mensen 

met een vergelijkbare achtergrond. Waarschijnlijk echter zullen de aange

brachte wijzigingen ook door anderen als een verbetering ervaren worden. 

Verder onderzoek moet dit uitwijzen; 

verdere bestudering van de literatuur en gesprekken met schrijvers bij Philips 

geven aanleiding tot de uitspraak dat de nieuwe gebruiksaanwijzingen nog 

niet perfect zijn. enkele gebreken zijn: 

- ze sluiten nog niet goed op elkaar aan; 

-de lay-out is matig (verschillend op verschillende pagina's; 

- de iUustraties zijn vaak slecht geplaatst. 

Literatuur 

Browning, C., Guide to Effective Software Technical Writing . Prentice 

Hall, New Jersey, 1984. 

Jones, S., Design of Instruction. Her Majesty's Stationary Office, London, 

1968. 

Redish, J.C., How to Write Manuals for Software. 

American Institutes for Research, 

45 

Washington, 1984. 



WAT GAAT ER MIS BIJ GEBRUIKSAANWIJZINGEN? 

A.J. van der Kolk, Consumentenbond 

l. Gebruiksaanwijzingen, wanneer wel en wanneer niet? 

Een citaat: 

MACHT VEREISTE 

Uw TC3160 bewerkt op 220V/50Hz Ac circulatie door de AC macht koord 

annsluiten. Verbinden de 2-vork plug op de Koord eindje in een muur 

holte levering 220V/50Hz spanning. De macht naar de zetten wordt door 

On/Off & Volume Control aan de front beherend. Omdraaiend dit 

besturing met de wijzers Tot een zwakke klikken wordt gehoord drooit 

op de Zetten aan de knop. Omdraaiend linksom wijzers ivtdrooit de 

Zetten met een klikken sonde. 

Zo'n gebruiksaanwijzing is het paard achter de wagen: een in principe goed be

dienbare televisie wordt hiermee onmogelijk voor gebruik gemaakt. Met zo'n 

gedachte kom je erop je af te vragen of ueberhaupt de eis gesteld moet worden 

of elk apparaat een gebruiksaanwijzing moet hebben en zo nee, wat te doen met 

mensen die een apparaat kopen en voor het eerst met zo'n apparaat kermis 

maken. 

Strikt genomen zou je kunnen stellen dat gebruiksvoorwerpen die algemeen ge

accepteerd zijn geen gebruiksaanwijzing zouden behoeven, tenzij het gebruik 

ervan gevaar oplevert voor gebruiker of omgeving. Moet bij een hamer een ge

bruiksaanwijzing zitten? Iedereen weet hoe met een hamer te slaan, maar hoe 

zwaar moet die hamer zijn om bepaalde draadnagels in hout te meppen? En: wat 

te doen om een blauwe duim te voorkomen, hoe moet je een hamer vastpakken? 

De gemiddelde hamer is niet eens verpakt, laat staan dat er een bijgesloten ge

bruiksaanwijzing aanwezig is. Het is ook de vraag of dat wenselijk zou zijn. 
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Ik zou eP vrede mee hebben als een hamel' geen gebruiksaanwijzing d.raagt; doe

het-zelf kennis haal je immel'S uit de beschrijving van de klus die je doet? 

Maar wat over een decoupeePzaag? Ze woPden in doos met gebPuiksaanwijzing 

gelevePd, vaak ook nog wat hulpgePeedschap. De pl'aktijk is dat verpakking en 

papiePen woPden opgeboPgen, hulpgePeedschap in de kist vePdwijnt en men el' 

lustig op los werkt. En èen televisie? Eerunaal voor het instellen van de voor

keuzetoetsen. Daarna wordt de gebruiksaanwijzing opgeborgen en is vepvolgens 

zoek bij hernieuwd instellen. 

Een auto? Een videorecorder? Een huishoudweegschaal? Een eenvoudige l'adio? 

Een computer? Ik durf vooP dit soort gebruiksvool'Werpen die door iedereen 

gebruikt moeten woPden en waal'Van in redelijkheid niet vel'Wacht worot dat 

een boekwerk tevooPSchijn getoverd wordt de volgende stelling aan: 

gebruiksvoorwerpen die door iedereen zonder speciale kennis van het product 

gebruikt moeten (kunnen) worden, moeten zodanig ergonomisch ontworpen zijn 

dat ze 'zelfaanlerend' zijn en zonder leeswerk gebruikt moeten kunnen worden. 

Dat betekent dat er dus in wezen een relatie gebruiksaanwijzing - ei'gonomi

sche aspecten is: is een toestel dermate complex dat door ontwerp, teksten en 

symbolen het niet zonder gebruiksaanwijzing gebruikt kan worden, dan mag 

een goede en duidelijke gebruiksaanwijzing verlangd worden. Ook dan zou 

overigens de eis gesteld kunnen worden dat na een aantal keren gebruik de 

aanwijzingen op het toestel voldoende moeten zijn. 
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In de praktijk kan dat dus leiden tot een aantal gesegmenteerde mogelijkheden: 

- een schriftuur over ingebruikname, uitpakken etc; 

- een deel over onderhoud; 

- een deel over foutzoeken en reparatieaanwijzingen (indien mogelijk). 

Voor het dagelijkse gebruik kan dan worden volstaan met een goed ontwerp en 

teksten/symbolen bij de bedieningsorganen. Aan deze teksten en symbolen 

moeten wel hele hoge communicatieve (of educatieve) eisen gesteld worden 

aangezien met een minimum aan tekst een maximum aan communicatie ge

pleegd moet worden. Ik kom daar nog op terug. Eerst nog even een kort over

zicht van een aantal recente testen op dit aspect in de Consumentengids. 

- Fornuizen: in bijna de helft van de gevallen een onvoldoend goede 

gebruiksaanwijzing; 

- Kettingzagen: gebruiksaanwijzing erg essentieel want bij onoordeelkundig 

gebruik kan zo'n apparaat tot ernstige verwondingen leiden. In minder dan de 

helft van de gevallen werd die met 'goed' beoordeeld. De fouten varieerden 

van te weinig veiligheidswenken tot het gebruik van een andere dan de lands

taal; 

- Wasautomaten: vrijwel allemaal goed, maar op een aantal essentiële punten 

zoals de aantallen keren spoelen wordt in gevallen onvoldoende duidelijkheid 

geboden; 

- Kookboeken: te beschouwen als een super-gebruiksaanwijzing: van de 

twintig slechts een vijfde voldoende; 

- Stofzuigers: op zich goede gebruiksaanwijzing, maar bij een geïmporteerd 

apparaat was geen Nederlandse gebruiksaanwijzing; 

- Vloeistoffen voor contactlenzen: bij dit voor de gezondheid van het oog be

langrijke goedje was maar in 30% van de gevallen een goede gebruiksaanwij

zing. Problemen: geen Nederlands, verwijzen naar oogarts, verschillen tussen 

opschrift verpakking en bijsluiter; 

- Decoupeerzagen: van de 18, 14 goed, twee minder en één nog steeds niet in 

het Nederlands. 
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2. Taalgebruik 

Dat brengt me gelijk bij de kwestie van het taalgebruik. Sinds jaar en dag vindt 

de Consumentenbond dat gebruiksaanwijzingen en andePe schr'ifturen bij een 

toestel in de landstaal gesteld moeten zijn. Veel impoPtelli'S willen daar' nog 

steeds niet aan en levePen gewoon een buitenlandse gebruiksaanwijzing mee, in 

een enkel geval vooPZien van een Nededandstalig stencil. De houding van de 

Consumentenbond is haPd wat dat betPeft. TolerePen we bij nieuwe appar'aten 

nog wel eens een beooPdeling van zo'n gebmiksaanwijzing met een voetnoot 

'Niet in het Nededands', in het algemeen komt zo'n geval niet eens meer' voor' 

een inhoudelijke beooPdeling in aanmepking en kr'ijgt hij paPdoes een '-' gezien 

het taalgebruik. Dat is een stPenge maatstaf, maar tePecht zeker' in die ge

vallen waar het gaat om veiligheid of pdmaiPe gebruiksaspecten. 

Ik besef dat dit vePhaal wat divergeer't van de stelling dat gebruiksaanwij

zingen over'bodig zouden moeten zijn, maar' ik realiseer me aan de andere kant 

dat de Pichting die de Consumentenbond op wil niet van de ene op de andere 

dag te realiseren valt. Toch zijn er gevallen denkbaar' waar' al op die manier 

gewerkt woPdt. 

Bij autor'adio's bijvoor'beeld vinden we een gebruiksaanwijzing overbodig: het 

appaPaat dient er'gonomisch zo ontwor'pen te zijn dat elke bestuUPder het 

moeiteloos kan bedienen. Hoge eisen dus aan knoppen en teksten. Wel is een 

goede inbouwinstmctie gewenst, zeker' in de vele gevallen noodzakelijk waar 

de consument zelf inbouwt. In die gevallen van 'geen gebr'. aanw. ' dient zich de 

discussie voor': taal of teken? en dat is een moeilijke. KlaPe taal is te prefe

Peren, maar door de sterk internationale maPkt is die eis voor ons Pelatief 

kleine taalgebied een te sterke eis. We zullen ons in geval van taal moeten 

behelpen met de bekende woor'den uit het Engels, maar er' kan vanuit worden 

gegaan dat een aantal van die woorden tot het secundaire Nederlandse taal

domein behoren. 
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Een escape zou zijn om zoveel mogelijk symbolen te gebl'Uiken. Van deze sym

bolen moet echter niet al teveel verwacht worden. Bij een eerste trial die de 

Consumentenbond zojuist gehouden heeft naar de begrijpelijkheid van de op 

afstandsbedieningen van teletekst-televisieontvangers voorkomde symbolen, is 

gebleken dat de daar gebruikte (algemeen voorkomende) symbolen voor meni

geen onbekend waren. Zonder al teveel uitleg kon men hoogstens 4 van de daar 

gebruikte symbolen onthouden en aan een derde uitleggen. Aanvulling in de 

vorm van schriftuur en eventueel een verkorte handleiding is gewenst. 

3. Onderzoek van de Consumentenbond 

In dit verband is het goed even te schetsen hoe de Consumentenbond de ge

bruiksaanwijzingen bij een onderzoek betrekt. 

Op welke punten komt de gebruiksaanwijzing ter sprake? 

- laboratoriumonderzoek; 

- inventarisatie; 

-metingen; 

- gebruikersproeven; 

- ergonomische proeven. 

Hoe worden die beoordeeld? 

- laboratoriumstaf; 

- gebruikerspanels; 

-check-list; 

- apart panel, als het om specifieke aspecten gaat; 

- onderzoekers. 

Op welke aspecten? 

Alle aspecten voor ingebruikname, gebruik, onderhoud en troubleshooting, cq 

reparatie. 
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4. Eisen die de Consumentenbond aan gebruiksaanwijzingen stelt 

l. Voor zover mogelijk moet gestreefd worden naar een systeem van instruc

ties op gebruiksvoorwerpen zelf, geografisch zoveel mogelijk op de specifieke 

plaats 6lU van gebruik. 

2. Een eentalige documentatie moet hoofdzakelijk toegespitst op de volgende 

punten: 

- uitpakken en installatie; 

- kennismaking met product; 

- bedienvoorbeelden; 

- onderhoud; 

- reparatieaspecten; 

- verkorte handleiding op deelaspecten (geheugensteunsysteem). 

3. Bij algemeen gebruikte voorwerpen is het van belang dat het toestel zich

zelf uitlegt, zeker daar waar verwacht mag worden dat de consument niet 

steeds de documentatie bewaart cq de drempel voor naslaan te hoog vindt. Te 

denken valt aan producten als: 

- horloges (digitale, ook met veel functies); 

- autoradio's, auto's zelf; 

- doe-het-zelf -gereedschap; 

- noem maar op ....... . 

Dit systeem moet echter wel samengaan met het achter klepjes etc. vermel

den van de verkorte beschrijvingen. Aan deze beschrijvingen moet echter nog 

veel studie gepleegd worden, maar dan vooral in samenhang met de ergonomi

sche aspecten van het apparaat zelve. Dat wil dus in de praktijk zeggen, dat 

gebruiksaanwijzingen niet los gezien kunnen worden van het specifieke appa

raat en de bediening ervan en zet in feite het gebruik van een checklist sterk 

op de tocht. Deze is immers algemeen en niet gericht op één gebruiksvoorwerp. 
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Aspecten die voor de gebruiker of omgeving gevaar kunnen opleveren moeten 

immer op het apparaat aangegeven zijn. Te denken valt daarbij aan (elektri

sche en mechanische) veiligheid, wateren reinigingsbestendigheid, etc. Dat 

soort waarschuwingen zouden de facto in het geheel niet in de documentatie 

mogen staan. ln de praktijk zullen farbrikanten echter niet dra hiertoe willen 

overgaan omdat zij de mening toegedaan zijn dat dit het imago van een pro

duct negatief beïnvloedt. 
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BIJLAGE 

~ \X! HANDBOEK ONDERZOEK I HOOFDSTUK 7 

Checklist gebruiksaanwijzing 

1. Informatiegehalte 

volledigheid van de informatie 

l.l. gebruiksgegevens 

l.l.l. uitpakken 

1.1.2. opstellen 

1.1.3. aansluiten 

1.1.4. bediening 

1.1.5. onderhoud (door konsument) 

1.1.6. service (door fabrikant/importeur) 

1.2. veiligheid 

1.3. gebruiksmogelijkehden 

1.4. typeaanduidingen 

1.5. accessoires 

2. Duidelijkheid van de informatie 

2.1. overzichtelijkheid 

2.1.1. indeling verschillende talen 

2.1.2. indeling in gebruiksfasen 

2.2. leesbaarheid 

2.2.1. gebruik illÛ.Stratie 

2.2.2. lay-out 

2.2.4. inhoudsopgave 

2.2.5. taal 

2.2.6. taalgebruik 

2.2.7. didaktiek 

2.2.8. voorbeelden 

2.2.9. diagrammen 

53 

pag. 27 



THE MACHINE SPEAKS FOR ITSELF? 

Ronvan de Water, Océ-Van der Grinten 

l. Océ-Van der Grinten 

In the 1870's, when pharmacist, Lodewijk van der Grinten from Venlo, invented 

the natura! butter colour for margarine he could not predict that fifty years 

later in the l920's his son and three grandsons, would be the inventors of the 

first durable blueprint paper and a number of revolutionary dyeline systems. 

But they were and Océ was established. 

Océ today is an international group with 25 own companies, and agents or 

representatives in more than 90 other countries. Employing more than ll.OOO 

people worldwide and with a turnover of around 2 hiliion guilders. Océ in Venlo 

designs, develops and manufactures copying products and systems for the 

commercial office. In the office systems market we are smal! in total, but 

becoming relatively significant in the middle and higher volumes. We also 

design, develop and manufacture products for the drawing office and 

engineering printroom. In design engineering we are world market leader 

already for many years. This market is in terms of customers and users very 

different from the office systems market with consequences for user 

instructions. 

The product philosophy is based on 4 cornerstones: Reliability, Quality, Easy

Servicebility and User-friendliness. The four essentials for real productivity. 

Océ offers these products and systems through a direct marketing organization 

maintaining long term, face-to-face relationships with its customers. This is 

backed by a worldwide own service organization which controls all place

ments, in many cases our engineers are also able to assist users in learning how 

to operate our systems. 
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The product and systems supplied are developed in most cases from Océ's own 

technologies like the laser-printing equipment depicted on the screen. One of 

the last own developments of Océ. This is done in a vast ultra-modern 

Research & Development complex in Venlo where nearly nine hundred 

specialised people are employed. 

2. Ergonornies and design of Océ machine systems 

The relation between user instructions and ergonomie aspects is very essential 

for Océ. You only need user instructions when the machine does not speak for 

itself. Our design is a general one, in other words we do not design products 

that are adapted to the needs of a specific country or group of the population. 

Those who use our products do this professionally or merely incidentally. In 

most cases however they do this in a far less logica! manner than one would 

expect. The machines we market vary enormously in form and size. They have 

in fact only one thing in common: they are all equipped with an operating 

panel wether it be of a simpte or more complex nature. 

The lay-out of a machine is determined in the very early stages of 

development even at the point where only a few technica! specifications are 

known. Here it is the ergonornies that play such an important role. At such an 

early development stage, it is normally possible to mould the technica[ aspects 

into the form which is considered as optima!. When the fundamental form has 

been defined, the engineer can construct accordingly. Too often it is thought 

that the technica! aspects determine the form. But it's just the reverse. Our 

machines are usually operated from the standing position. The reasons being 

that they are either used for short periods of time for making a few copies or 

the the machines are so automated that during a run the operator can quite. 

easily divert to other activities in the meantime. One of the starting points for 

the design is that all operator controls are so positioned that they are in 

comfortable reach from a fixed position in front of the machine. 
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These controls must also be easily slll"Veyable from this fixed position without 

the operator being irritated by constantly revolving or oscillating movements. 

Another rille which applies to our machines is that whenever possible we must 

prevent the operator being isolated from his immediate surroundings. In the 

design of new products, it must always be the human being around whom 

everything revolves. The industrial product must serve man, and not 

vice-versa. 

3. Levels of operation 

We know 3 levels of operation also reflected in the oi>erating panel. Level l is 

for general use, level 3 is professional use, while level 2 is for controls that do 

not change constantly. Operating panel-design can be very simple, consisting 

merely of a few controls, a correction button and a print button. We cal! these 

first-level controls. The correction button is coloured orange to convey the 

operation of a signa!. The green colour of the print button serves to emphasize 

the start function. Second level controls are those which are not required to be 

changed constantly. Their colour is dark grey and optically speaking they are into 

the background of the first level controls. These controls are positioned at the 

right of the first level controls. If the number of controls threatens to become to 

large - because of the multiple possibilities of the machine - then use is made of 

one or more program buttons. These third level controls are solely intended for 

professional use or service purposes and positioned on the left of the first level 

controls. They remain as it were hidden for the everyday operator. One must 

always press the program button in order to change certain machine settings. 
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Our machines - even if they are highly sophisticated - are often operated by an 

extremely varying range of users, including for example many hired temporary 

personnet who on the whole do not have the time or are oot willing to learn all 

the machine's possibilities. It is essential that this category of operators is not 

confused by a too complex looking operating Panel. Fast and error-free 

operation is in this particwar case of paramount importance. Accompanying All 

machines by text in the language of the countries concerned would be very 

expensive. 

4. User instructions: the fewer the better 

After years of discussion, generally recognized and accepted symbols have been 

developed for the most important functions. For simpte machines and equipment 

used by a fixed operator, these symbols prove to be best suitable. On the other 

hand, for the non-professional operator who refuses to make the effort to learn 

these symbols, they are quite unsuitable. Consequently a user instruction has to 

be delivered with .the machine which cao result in irritations and faults. We 

therefore make less and less use of symbols, sametimes we use text. 

The less user instructions, the better. Although we deliver user instructions for 1 

and 2 level operations we design the panel in such a way that we can do without 

it. Level 3 operations that are for professional use necessitate a user instruction. 
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5. Organisation of the production of user manuals 

Fundamental for Océ product development is its Project organization. 

Essentially Research & Development and marketing oriented business units 

define product/market combinations and take care of the Proces of development 

by sitting together in a taskforce, a committee which decides on continuation of 

a project. All other disciplines are uniled in working and study commitees. The 

International Training Centre includes the Technica! Editing Department which 

produces user instructions and is part of this project organization. 

In phase I research is done, specifications and ideas are defined and in this very 

early phase ergonornies are included. This all leads to a mock-up. In phase 2 we 

continue the process and come to a scale model and laborotory prototype. This 

prototype wil! be evaluated. Phase 3 end result is a tested engineering prototype. 

Because there is overlap with Phase 4 the first gathering of information for the 

user instructions starts already in phase. In phase 4 a production prototype is 

built. The preparation for market introduetion is started. The transition from 

phase 3 to 4 is the most critica! one. In phase 4 the development of user 

instructions cumulates. 

Within International Training Centre a lot of human and financial resources are 

used for developing and manufacturing documentation. To be more specific: 

marketing support and sales training manuals, technica! service manuals and 

most of all any type of user manuals. 

More and more the presentation of information is becoming a profession, an art. 

The Service Training Department learns a lot of the design and writing skilis of 

T.E.D. especially when we produce technica! manuals for the United Stales 

market where the level of education of engineers tends to be very low. 
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Sales representatives especially in complex computer and office automation 

markets find customers who are worried about the readiness of their employees 

to use the systems. Therefore good customer documentation and training is a 

strong asset in the sales cycle, so all 60 people of three I.T.C. departments 

cooperate very closely under coordination of Project leaders. Often we tend to 

forget the relation between customer training and user documentation, but both 

are strongly related and especially customer training based on good manuals is or 

can be a strong souree of profit, one of the few, left in the office automation 

branche. 

6. lnformation automation 

Afterstarting some 2 years ago as J.T.C. Manager I decided as one of the actions 

to design an information-automation plan, which you can probably understand 

consirlering my ideas about synergy in J.T.C. This automation plan is very vita! 

for our Technica! Editing Department. They will probably benefit most from it. 

As a relative outsider as I am rnanaging the work of editors and graphic 

designers. At the start of my job I was quite worried. The cost budget of the 

T.E.D. was very high, and the growth was nearly exponential. The department 

consisted of 2 editors and 1 typist. Everything else was done outside. There was 

no back-up at all. Moreover those 2 editors were not working a normal 8 hour 

job, but rather some 10 to 12 hours, including parts of the weekend. Discussing 

my worries with them we did come to the following changes. Cut costs by doing 

more jobs within Océ and not outside. So the department had to grow in number 

of people. Although this seems a paradox. T.E.D. is now growing and consist of l 

manager, 5 editors, 2 graphic designers and 1 secretary. Editors and designers 

are dedicated to separate business units. l will first explain the manner in which 

we develop and produce our user instructions, before going a little deeper into 

the changes we have realized. 
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7. Production of user manuals 

Different types of user instructions are produced by this department for all 

groups of Océ customers. The instructions are printed on high quality paper 

according to our Océ corporate identity. In phase l we produce the first concept 

manual. In the process of development of user instructions many departments are 

involved. The employees of the different departments cooperate in project and 

working committees. T.E.D. is mostly involved in phase 3-4 when production 

starts and R & D finishes her engineering prototypes. The departments involved 

deliver vecy different types of information. In general it's quite a job to collect 

all this information, especially now, because of severe competition machine 

development time is decreasing. 

Nowadays machine-systems are becoming more complicated and more rich 

featured so the professional level of our T.E.D. is more and more challenged. In 

our reeruitment we have tried to find a mix between experienced Océ employees 

and new employees from outside with certain expertises. Also education and 

training of T.E.D. employees must take more time. 

The same departments as in phase l discuss the first draft manual. Adaptations, 

additions and alterations are done to the text and illustrations in phase 2. This 

process results in the final english written dummy which is distributed to the 

different Océ operating comparûes, with a total of 10 different languages. In the 

past T.E.D. in head quarters took care of translations by an outside agency. 

Except when operating companies wish differently now the translation is done 

locally and the bill is send to T.E.D. The advantages of local translaUons are a 

higher and more constant quaüty and more cornmitment to the translation itself. 

After receiving the translated dummies back in head quaters the process of 

finalizing the definitive user instructions in the lO different languages can start. 
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8. Problems to solve 

Of course we still have problems although we solved many of them. We still have 

problems mainly in two fields. Very often final information on new products is 

late. This is structural in my opinion. !t's my role to convince other departments 

of this problem and to teach T.E.D. employees not to lean back and complain but 

"to fight" and they learn fast! By 'suppliers' we mean our local companies and 

outside printing and graphic companies that cause problems because of errors 

and delays. These problems were are going to solve on short term. First we will 

only deliver ready made films to printers to avoid the endless process of control, 

adaptations and discussions on costs. Whose mistake was it? Who pays? Second 

we are going to install a type setting facility which is able to communicate with 

local companies, by means of modems, so directly. Much time will be saved in 

this way in that we do not send information to persons on local level. This means 

more commitment and less human errors. This seems to us to be the best 

procedure to follow. At least we are quite satisfied. 

I hope I have given a picture of how user instructions are produced in Océ, of our 

problems and our solutions. I have tried to show you that user instructions are an 

integral part of ergonomics, design and the total process of productdevelopment. 

I have tried to explain my worries being a layman on user instructions. I think 

that after 2 years we are on the right track and my worries are less. 

We as Océ believe that the machine speaks for itself. That is the way we design. 

Even the chairman should be able to operate a copier. But as you have noticed 

also user instructions produced in an efficient way, against acceptable costs of 

high standards are a sheer necessity in modern industry. So I have learned to 

respect the art of professional writing and graphic design. 
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USER FRIENDLY MANDALS FOR COMPUTER SOFTWARE AND HARDWARE 

Karl-Friedrich Bähr, Siemens 

l. How to do our job. What is our philosophy? 

Siemens develops many products, systems and plants and tries to sell them. More 

and more products are so called high-tech products especially in the field of 

computer software and hardware. Our salesmen know that our competitors also 

try to sell good products and for a good price. The diffence between two offers is 

very often not the grade of high-tech or the price but more and more the quality 

of documentation .. 

High-Tech needs High-Doe. So our philosophy is that the Documentation 

Department is the link between: 

- R&D; 

- Sales Deparment; 

- Field service; 

- Training Center; 

- Customer. 

The Documentation Department is organized as a part of R&D because in our 

opinion the documentation is a part of the product. So the costs of documen

tation are added to the costs of the product. The consequence is: a product must 

not be delivered without documentation. That means: writing the manual is 

integrated in the process of developing the produc t. So documentation has to be 

finished in time - sometimes a hard job for the t echnica! author, editor and 

publishing group. The information in the manuals has to make the user's job 

easier. We help him to use the product, system or plant more effectively. And by 

the way that decreases our costs for Field Service. 
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As you see there are a lot of reasons for doing our job on documentation care

fully, professionally and in the frame of our marketing concept. 

2. How to write the manual. What makes a manual excellent? 

First of all realize: we write the manual for the customer. That means: do not 

describe the product, describe the handling of the product! Depending on the 

target audience and its different tasks we write and publish different types of 

manuals. 

- The Summary Description describes all the functions of syntax and semantics 

of a programming product e.g. all the language or all the commands of an 

operating system. 

- The User's Guide supports the user in handling the product. This guide contains 

examples, advice for using libraries and procedures. The user will also find a 

quick refence card in this kind of manual. 

- The Operator's Guide explains the handling of a machine or device e.g. tape 

device, telecommunication set or a personal computer. Here we also describe 

how to insta!! the software e.g. how to initialize the hard disc and how to instaU 

the OS on a PC. 

- The Reference Guide is a collection of information in tabloid form for the 

skilled user. 

A manual is a tooi for the customer. That means: if he uses different manuals for 

Siemens software or hardware he should not spend time on thinking about thls 

tooi it structure. He wants to work effectively and he wants to find the infor

mation needed. Therefore, all our manuals are structured along the same line. 

A manual starts with a title page and a table of contents foliowed by a preface. 

The preface informs the user about the knowledge needed to understand the 

subject discussed in this manual. Besides, the u5er gets information on the 

differences compared with a previous revision. 
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Thus the reader will realize. on the first pages whether the manual suits hls 

purpose. If he is interested in an- other manual to get more information he will 

find all the software manuals puhlished by our department in a publication plan. 

In the User's Guides the next section is a tutorial part. Here the user can learn 

step by step the handling of the. product. To write this chapter you have to know 

your target audience very well. That means: what is the user's background 

knowledge and which are his main problems in using our software or hardware? 

The next chapter is the reference section. Here software commands or handling 

details are listed alphabetically. 

Technica! details which are not required frequently are compiled in the 

appendices. That is the section for special codes, device parameters and 

adresses, etc. The ~ describes the terminology used in the manual. The 

literature section will help the user to find the manuals books and brochures he 

needs for more backup reading. Special items can be found quickly by consulting 

the index. The more time you spend on the index the more time it will save the 

user. On a page we tel! the reader how to order our manuals The last part in a 

manual is a form for user replies. This way we ask the users what they think is 

good or bad in the manual. 

A good manual is a transmitter. That means: a manual has to transmit infor

mation to the reader. A good lay-out will help the reader to find and to read the 

information quickly and without errors. 

We use ringbinders. So changes can be inverted very easily. The cover contains 

general text while an individual spine card identifies the manual. A faoter at the 

bottorn identifies a page. There you find: 

- the name of the operating system; 

- the version; 

- the short titel of the manual; 

- the order number. 
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We use two vertical oriented paper formats: Grossoktav (that is a bit larger than 

A5) for PC manuals; A4 for all other manuals. Grid and type area are defined. 

The type font used is the TIMES, a good readable proportional type with serifs. 

The standard size is a lO point type. Running titles, a thumb index and chapter 

oriented page numbering minimize the search for a specific detail. We always 

start a new chapter on a new page. Chapters are numbered in arabic numerals. 

We do not use more than three steps in decimal classification. Round bullets we 

use for listed items. Margins are very helpfut to read the text quickly. But for 

automalical editing and typesetting it is very difficult to store the con- neetion 

between text and margin. Also designing right and left pages with mar'- gins is 

difficult. So we avoid margins today and look for a better computer aided 

publishing system. Footnotes are to be avoided. They decrease readability. 

Meta-language of computer commands has to be uniform in all our manuals. The 

customer should learn this language only once! Terminology is uniform only for a 

specific data processing field. But in this field we use the same word for the 

same matter. That means: you will find the same words in different sentences. A 

teacher of German literature would not be happy about this. But we do not write 

literature, we want to transmit information. So repetition in this sense is an item 

of good style in technica! documentation. We try to avoid jargon and acronyrns. 

In manuals of higher quality we use a second color for half tone areas or for 

marking the input lines of an example. Pictograms should be used sparingly. 

Otherwise you need a translation for the meaning. 
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One illustration tells you more than a thousand words. This expel'ience means: we 

try to make abstract and sophisticated matters visible. We do not use photo-

graphs in operator's guides because a half tone illustration gives more infor-

mation than necessacy. Fine drawings for woroless instructions are much more 

effective. Y ou can convert a photograph to a line-drawing quite simply by 

tracing of an enlarged pl'int. One of the main advantages of the line drawing is 

that it can be easily reproduced by direct copying methods or by pl'inting. If we 

use numbers in a drawing we count in one direction. 

An example should neither be too sophisticated (people would refuse it as too 

theoretica!) nor too simple (people would laugh about it). We try to find examples 

from real life. So we go to the customer, note his problems and try to find out 

how he works. Each example of a program has to run in our computer. We store 

the session completely in a file and copy the data and messages automatically 

into our text file of the manual. So we are sure that the example will run without 

errors also in the customer's computer. We try to be very carefut in designing 

tables. The user should read and understand it immediately. I think designing a 

good table is really an art. 

As all our manuals should appear uniform to the reader we standardized all the 

items we talked about into: 

- writing standards; 

- graphic standards; 

- typographical guidelines; 

If wè want to write user friendly manuals we have to find out more about our 

customers. Only if we know how they work how they think and how they talk can 

we write good documentation. But how can we get feedback or information from 

our customers? 



In each m~ual ther~ is a. form for ~er replies. But o.ur expei'ience "is that .a) 

customer Will rather live WJ.th an error m a manual than f1ll out a form - even 1f / 
I 

the form is a postcard postage prepaid. Another way to get feedback is to ask ( 

our fieldservice. These people know a lot about the problems of our users. Also ( 

we can get valuable information from our training center in Munich. When the \ 
\ ::: ) 

customers learn to handle our hardware and software they use our 

beside instruction documentation. So the teachers can point out un-

wrong details in the manual. 
_) 

We also ask the salesmen for feedback from users. They know the customers very 

well and also their opinion about our documentation. But there is one problem: if 

we sell a lot of PC's we cannot get feedback through this channel because we do 

not know all the customers. Sometimes we interview our customers over the 

phone. That is very effective and we get a lot of interesting information. Last 

but not least we stay for one or two weeks with a customer. This is also very 

effective but more expensive than the other ways. By the way we copy the notes 

and papers near the terminals. This serves as additional information the user 

needs for his tasks. So if we integrate this information into our manuals we will 

get better manuals. 

4. How to improve documentation. What are our plans? 

Our aims for the next years are: to write and produce more pages a year, to 

write better manuals, to get familiar with on-line documentation. 

In order to write and produce more pages a year we need a modern computer 

aided publishing system. Editing and typesetting must be done in a very short 

time. Today editing a manual of 200 pages takes about 2 weeks for editing and 

typesetting. During the recent months we integrated text and images in our 

system. So we have only one file for phototypesetting. That is a success. The 

next step will be a less expensive machine for proof plots of a page. 
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expensive machine for proof plots of a page. We are also adapting a laserprinter 

to our system. In a short time we will be ab1e to print perfect copies with 

proportionaf type. So we can produce some 100 manuals very fast in order to 

save time for last minute input. For our technica! autho!'S and edito!'S we want 

large sereens with a user friendly mouse, the so called WYSIWYG (What You See 

Is What Y ou Get). 
~ '. \ 

_, 
t 
:, 

So writing better manuals means we have to improve readability, retrievability, 

and task supportiveness. But before improving we must find indicato!'S for these 

factol'S and also testing procedures. We have to conduct a survey to determine 

customer satisfaction. For all these steps we need time, people and money. So 

) we are now going to convince our management. Our message is: good manuals 

are also good for profits! 

This year a test was conducted at the Technica! Unive!'Sity of Berlin. We tested a 

manual that was written in a very short time because the marketing department 

did not want to wait. The result was of poor quality: 80% of the use!'S could not 

succeed in calling HIT, a word processing program; and 20% accomplished the 

task with minor erro!'S. After analizing and writing a new text the situation was 

quite the opposite: 15% failed in calling HIT and 85% accomplished the task 

more or less completely. 

On-line documentation means you get menus, help texts and messages on your 

screen. This is the technique for a more user friendly interface. On the other 

hand on-line documentation decreases the documentation on paper. The con-

sequence for our job is: we have to learn how to write and program this new kind 

of electronic documentation. And the next step: how to design the human 

interface of the computer programs. In this sense the technica! author will be-

come a technica! communicator with skilis in programming. I now send my 

people to courses to learn the new techniques. 
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I think today we are at a turning point of our job. At the begiruting I said that we 

are and should remain a part of R&D. N ow you can decide if I was right. 

5. Conclusion 

..----- Writing user friendly manuals for computer software and hardware is un

\ doubtedly an interesting, exciting and demanding job. Poor writing and editing 

\ can never be cured by excellent typography and a fabulous design. But high-

1-quality design and typography wil! work wonders to convey even the most dif

- ficult message. 
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STANDARDS, COSTAND BENEFITS OF GOOD TECHNICAL MANUALS 

R.E. Reece, Pergamon TSI 

The main factors involved in the preparation of good manuals are: 

l. Personal integrity and expertise of the communicator. 

2. The pressure on the elient to pay for quality work, either through market

pressure to maintain a good standard, moral pressure to support a product with 

good documentation, or by pressure induced by the need to comply with the law. 

3. Benefits of good quality publications. 

l. Definition of good manuals 

Good quality written technica! communication can be defined as, 'the provision 

of sufficient information presented in a precise and clearly understandable style 

to meet the needs of the reader'. The written work provides some advantage 

over the lecture or audio visual presentation - it offers the reader the advantage 

of further study until the information has been retained. It also ensures that a 

group of readers receive the same information and the continuing opportunity to 

act collectively in the operation or rnainterrance duties to be carried out. lt is 

important, therefore, that the written work is presented in an unambiguous 

easily-understood style to hold the interest of the reader. This should be one of 

the author's main objectives. 

2. A good technica! manual 

contains only essential information; 

is written in a precise, unambiguous style; 

has clear and interesting text; 

has the technica! content pitched at the right level for the reader's needs; 

summarizes and lists vital information for easy reference; 

is illustrated adequately; 

has a pleasing format with good titling and divisions. 
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It is very important fol' the authol' to write at the coiTect level fol' the 

I'eader. A clear style of writing using simpte words and phrases is desirable. 

Almost all our work is for practical use, by practical people, many of whom have 

a limited knowledge or intel'est in language. 

Those of us who use EngUsh as our mother tongue are very fortunate that this is 

the most fl'equently used language in international technica! publications work. It 

is most impol'tant that we use it in a way that can be understood easily by those 

readers for whom it is a foreign language. 

SimpUfied forms of English are being used in some industries now, notably the 

ail'craft industry. The problem of aircraft operating and engineering maintenance 

manuals being used by staff with a limited amount of English is always of con

cern. Thls also applies in other branches of engineePing, therefore it is very im

portant for the English to be precise and unambiguous. 

That brings us back to the point at which I started. Y ou may ask why I de fine the 

main qualities of a good technica! manual. To find the answer you only have to 

look at some of the manuals distributed by manufacturers. With some notabie 

exceptions they are generally of poor quality. 

3. The author 

Figure l shows a variation of a cartoon that I first saw many years ago. Have you 

met one of them? I expect most of us have. They are easily recognised by the 

fact that they are usually asking for twice what they are worth when they apply 

fora job. 
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Good authors develop their communication skilis over several years, but they 

can be identified after only a month or two. They only continue to develop if 

they are prepared to team evecy facet of OU!' business thl'ough to editing and 

printing techniques. 

A lot of authors consider that getting the words down on paper is enough. They 

seem to think that final editing and checking to the print stage is a job for 

someone else. That is where the integrity of the author shows up. Unless he can 

take the entire responsibility for the job, he is no more than a writer. Many years 

ago, in the place where I trained, an author was a section leader who probably 

had several writers assisting him. Now evecyone considers himself to be an 

author if he has at least thl'ee weeks experience! 

The essential quality of the author is that of being able to do his research and 

planning, then execute his written work to the highest standard in an efficient 

manner. The old time craftsman who took such pride in his work that he finished 

his products to a high standard, even in those places where the customer would 

never look, has almost gone from the manufactUl'ing world. Time means money 

and there is no time for frills. 

This need not apply to the author - it rarely takes longer to do a good job than a 

poor one. In many cases lives depend on OU!' work and there is no place for cut 

price jobs done on the cheap when safety of personnet is affected. Lastly, a good 

author should be able to communicate easily with everyone around him and es

pecially the readers. 
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4. Examples of Low Quality Marmals 

For many years I have worked in the Oil Industcy producing manuals for offshore 

platforms. This has provided many examples of poor technica! publications in the 

vendor documentation provided for the thousands of items of equipment fitted on 

each platform. This documentation flooded into our client's offices. Even if the 

documentation had been of a good standard the problem of cataloguing and ac

cessing the information would have been difficult. But it was worse than dif

ficult: at least 80% of the documentation was almost useless or non-existent, 

15% was below standard and only about 5% was acceptable. Some translated 

manuals were barely understandable and some manuals were not translated. 

The worst of the documentation varied between supplying nothing to a few un

readable drawings. The next level varied from amateurish attempts to produce a 

few notes, to professionally produced documents containing incorrect infor

mation which was often inadequate and sometimes dangerous. 

One of the 'specialities' of a great number of publications was that the manual 

covered a whole range of equipment and the vendor had not taken the trouble to 

indicate which parts of the manualreferred to the equipment supplied. This is an 

example of laziness in sales or publications departments. 

Some of the teading manufacturing companies supplying equipment worth several 

million pounds produced manuals that required extensive modification before 

they were acceptable. Only a few technica! publications were of an excellent 

standard. These were those usually produced by instrument companies. 
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One interesting instrument, an ordinary water meter, had a useful manual and I 

noticed that it had been printed in 1936! I could understand the simple water 

meter not changing in design, but it left me wondering how many manuals had 

been ordered by the publications manager in 1936. 

E.G.l. Flare manual - an example of a few rough notes to cover the operation 

of the gas flaring system. The flare bW'ns off millions of cubic meters of gas a 

day so it is easy to understand the danger if it is not operated correctly. The in

structions cover the Iighting proeedw-e and, having lit the flare, we tW'n the page 

and there we read a warning not to light the flare until the system has been 

pW'ged with inert gas! 

E.G.2. An electronic system deüvered without a manual and with 95% of the 

drawings incorrect. Drawing office and production had not co-ordinated modi

fications and the result was incorrect information. The printed circuit boards 

were identified only generally, and because boards with identical numbers were 

at a different modification standard, they were not interchangeable. If they had 

been interchanged, circuits would have been damaged. We had to produce a 

manual and someone spent several months tracing the circuits on the cards and 

camparing them with the drawings. 

E.G.3. Cranes. American-designed eranes made in Italy were supplied by a 

London agent. Firstly, the words in the drawings were in Italian. Secondly, the 

manual was for a road crane version not a fixed mounting pedestal crane. The 

result of this was that the crane operator perched 70 meters above the sea was 

instrucled to check the tyre pressW'es every morning! At least 95% of the 

technica! detail of these eranes was included, but because of an arnateW' author 

and poor presentation, the manual for one of the most dangerous pieces of 

equiprnent operated on the platforms was useless. 
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5. Where does the blame lie? 

The cost of creating documentation where none was supplied, and correcting 

those that were supplied, was formidable. Who was to blame? In many cases the 

sales and publications departments of the manufacturer. In other cases where no 

information, or very little, was supplied, it pointed to the manufacturer ope

rating a cut-price operation. The remaioder of the blame I put down to the 

author. There is no point in arguing that he or she has a supervisor who should 

check it before publication - I will not accept it. Of course, the work should be 

checked, but the integrity and professionalism of the author must be of a stan

dard that can be relled on by his supervisors. There is no opportunity for a 

supervisor to go over the work and repeat it at the checking stage. It is possible 

to locate minor defects and check presentation, but technica! errors can only be 

eliminated by the author. 

There are many authors who can write the bulk of the text satisfactorily but 

then leave it to someone else to finish off. That is not professional! I can use an 

engineer untrained in writing to do that and then edit the text and rearrange the 

format myself to produce a good manual. Unfortunately, there are too many of 

the cowboy authors getting into our ranks. If they improved with practice there 

may be a future for them, but often they soon begin to make big money because 

they have a good output - of poor work! 

Publications managers take note! Maintain your standards and make sure that 

your professional authors support you - and don't forget to support them! If you 

want to produce a professional document then use professionals. In this way you 

will establish and rnaintaio a good standard of work. 
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6. The cost of good teclmical manuals 

How to obtain good technical manuals? The simple answer is: BUY THEM! Good 

manuals are expensive, especially if written for one-off or short production run 

equipment. lt is obvious that the customer pays for the manual and if their 

manual requirements are not being met by the manufacturer they should in

vestigate. lf the equipment being purchased is manufactured on long production 

runs the unit cost of the manual per item is low and therefore the cost will be 

incorporated into the price as an overhead. 

Another point to remember is that almast every manufacturer is also a customer 

of other manufacturers. Therefore, they also have to obtain vendors' manuals to 

incorporate into their own as they assembie the final manufactured equipment or 

system. 

Every manufacturer has the responsibility of providing adequate documentation: 

it is good engineering practice, good commercial practice and there is a rnaral 

responsibility (if morals are still acknowledged in business). In other words, even 

if the customer does not realise his requirernents the seller is rnarally obliged to 

inforrn him. 

A good salesteam with good quality before- and after-sales docurnentation is a 

manufacturer's best asset to ensure a successful sales operation. lt is essential 

that the after-sales docurnentation, the operating and maintenance manuals, are 

considered as part of the whole package being offered. 

l believe that the Jack of good quality teclmical publications is lnitially the 

concern of purchasing departments. A buyer has to negotiate the lowest price for 

the equipment to achieve his cost-saving target. His all embracing objectives are 

those targets set by every purchasing department - price, quality and delivery. 

76 



Any engineer would naturally piek quality as the most important objective, but 

the buyer will have been set both price and delivery targets. Which should be 

sacrificed? The problem can only be resolved by the most crucial objective being 

met in the particular circumstances applying at that time. 

I would suggest that for technica! equipment the supply of a manual should be 

another essential objective of the buying department. Customers must insist on a 

good manual being an indispensable part of the equipment. The cost to the cus

tomer caused by Jack of technica! information is formidable and when many 

types of equipment are purchased in large quantities it becomes more evident. 

Although a good manual may seem expensive at the time of purchase it may 

result in considerable maintenance savings over the oper'ating life of the equip

ment. 

The purchasing department often insists upon investigation of a supplier's capa

bility to fulfil an order, even to the extent of inspeeling the production plant. 

This should be extended into the documentation. There is no r.eason why a 

supplier should not be asked to demonstrate his ability and willingness to produce 

a satisfactory manual - this is now being enforced by the moreenlightend com

panies. If the manufacturer's technica! publishing ability is not investigated be

fore placing the contract it is essential that the order specifies that the manuals 

will be evaluated before the equipment is accepted. lt should be made clear that 

the final payment is dependent upon a satisfactory manual being supplied. 

As an example of what we have done to remedy the problem of poor doeurnen

lation control on behalf of one of our clients - a major oil-company - we set up 

a Documentation Control Centre (DCC). This proved to be a success and we have 

set up others since. The objective of a DCC is to coHect data, evaluate it, edit 

where necessary or write manuals where none exist, distribute the data, set up a 

reference library, etc., etc. 
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Recovering the valuable information that should have been provided with the 

equipment proved very costly. Information that was readily available when the 

equipment was being manufactured was recovered at the expense of the user and 

sometimes the supplier where they were forced to improve their manuals and 

bring them up to standard. 

Nowadays, the suppliers to the oil company must provide documentation of an 

acceptable standard; but their reputation was damaged. I regret to say it, but a 

number of them employed so-called 'professional authors' and therefore I make 

no apology for starting this paper by descrihing the basis on which good technica! 

manuals can be established. 

What has proved true for our client, the oil company, can prove true for any 

purchasing authority. Our elient was forced into the position of becoming a 

manufacturer and having to control and supervise the assembly of their oil 

platforms without having the benefit of a manufacturer's infrastructure. This is 

not an isolated example, the problem can arise any time a large public authority 

or company purchases equipment from various suppliers to- form an overall 

system - someone must co-ordinate the engineering and documentation. System 

and overall documentation control must be provided by the main equipment 

supplier, or the design contractor. Alternatively, a technica! publications con

tractor can be employed independently to produce the manuals. 

I had an example in Holland only a few months ago. The company had designed a 

chemica! mixing plant and purchased equipment from all over Europe to be 

assembied on-site. Unfortunately they had forgotten that an integrated set of 

manuals would be necessary to operate and maintain the plant. They thought that 

my design for a manual was a good idea. The problem was there was no money to 

pay for it. When will people learn that it is beneficia! to spend money on the 

purchasing of manuals? 
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The responsible manufacturer who goes to the trouble of providing good manuals 

is penalised when hls tender for equipment is compared with a less responsible 

competitor. If the cost of manuals adds substantially to the price, then his price 

is the higher and he stands a chance of losing the contract. Therefore, it is up to 

the customer to consider this point. I suggest that the cost of expensive manuals 

is separated from the price of the equipment in the quotation to show the cost 

breakdown. lt is then the responsibility of the customer to decide which 'quo

tation is the better buy. 

A customer and a manufacturer or supplying agent should make themselves 

thoroughly familiar with the British Health and Safety At Work Act - I expect 

that most countries have equivalent legislation. The responsibility laid on them 

by the Act ( ... to provide adequate documentation that will ensure safe and cor

rect use and maintenance of their equipment) has caused many to be concerned. 

We have been concerned about the poor quality of manuals for a long time. At 

last, legislation may prove our point! 

7. Benefits of good manuals 

Why should a manufacturer supply a manual? 

it is traditional to supply some documentation; 

he does not want his time wasted by continually sending service engineers; 

it is good commercial practice and encourages further business; 

the customer demands documentation; 

Government legislation now places responsibility on the manufacturer for 

safe operation of the equipment. 
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Looking at the second item highlights one of the big benefits. of printing good 

manuals. Many service departments are . overloaded by being called to remedy 

minor faults on equipment at ellent's premises where poor documentation has 

been supplied. This is fine if the department can make money out of the call but 

if the engineer attends for a minor problem then the elient receives a large bill 

and he complains. 

Also consider the elient who has taken out a service agreement. If he repeatedly 

calls out the service engineer for sirnple faults that his own operator could have 

cleared by using a good rnanual then the service department is being over-used 

at great cost to the supplier and the elient objects at the waste of time on the 

machine. lrnagine the cost if your copier required an engineer to remedy every 

minor breakdown. 

The third item is also worth noting. A elient who has purchased a machine which 

has been provided with a good operating and rnaintenance rnanual is a happy 

client. He is likely to return for hls next purchase. This is good business. 

8. Why do some manufacturers fail to produce documentation? 

they do not care; 

they are under mistaken impression that arnateurish notes and a bundie of 

engineering drawings are adequate; 

they have a cut-price policy of getting away with as little as possible; 

they are comrnercially short-sighted and do not realise that they are making 

thernselves a poor reputation; 

they are selling all they want to manufacture without producing manuals - a 

cornmon excuse from an old-fashioned company; 

they cannot afford a publications department - so what is wrong with using a 

contractor? 
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The items above are largely self-explanatory but some are worthy of note. The 

second item is very common. You would be SW'prised at the number of ships 

sailing the world with only a decaying hlllldle of design drawings for technica! 

support. There are also many process plants in operation without adequate 

manuals. The third item represents the fly-by-night manufacturer in it for a 

"fast buck"! When evaluating data for the oil companies I was surprised to note 

some of the companies making big profits on the stock market. You should have 

seen some of the rough documentation they produced! Maybe this is the twist in 

our examples. They should have been doing badly if the oil companies had 

realized the poor technica! documentation they produced! Have they continued 

to profit though? Item five crops up rather frequently. 

It is Slll'prising how many manufacturers are not interested in expansion. Time 

and again I .hear this statement. Lastly, use a publications contractor for the 

one-off large projects or to supplement the work of the in-house publications 

department. ln that way there will he no surplus staff on the payroll when the job 

is complete. 

Keep these points in your minds: impress upon all those who have control over 

publications work that standards, cost and benefits of good technica! manuals 

really matter. The more we show that we care the more likely we are to get the 

message across. 

I notleed the following words on a T.V. advertisement for carpet sales only the 

other day: "We are experts, professional, and we care!". Are we - and do we? 
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· Hoofdkantoor . 
Öcé-van der Grinten N .V. · 
Venlo · 

Océ-van der Grinten N.V. 
St. Urbanusweg 43, Venlo 
is houdstermaatschappij van 
ruim 40 Océ werkmaatschappijen 
in de hele wereld; 
daartoe behoren in Venlo: 

Océ-Nedèrland B.V. 
fabrikant en leverancier van 
kopieerapparaten en -materialen voor 
tekenkamer en ka-ntoor, en van 
systemen voor kantoorautomatisering 

Océ-Andeno B.V. 
fabrikant en leverancier van 
fijnchemicaliën en farmaceutische 
tussenprodukten 

Dè Océ Groep heeft ruim 
11.000 medewerkers en heeft een 
jaaromzet van circa f 2 miljard. 




