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De studie waarvan hier beknopt verslag wordt gedaan, 
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Technische lbqeschool Eindhoven. 
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De t.ypografische verzorging 1s van de hand van 
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VRIJHEID IN HEll' WERK EN INSPRMK IN HEll' BEDRIJFSGEElEtJREN. 

~rd vooraf. 

P.J. van Strien, hoog'leraar in de Psychologie van Arbeid en Organisatie, 

Rijksuniversi teit, Groningen. 

wanneer dit boekje een gewoon verslag was van een wetenschappelijk onder

zoek zou ik in dit VOOrMJOrd k:unnen volstaan met enkele opnerkingen over 

de gebruikte ~~, de uitkoosten en hun wetenschappelijke betekenis. 

Ean VOOrMJOrd voor vakgenoten. Maar dit boekje wil ~ zijn. Het is ook, 

ja zelfs in de eerste plaats bedoeld als terugrapportering aan de deel

nerers van het onderzoek, de ruim tweeduizend prcduktie;,terkers, leiding

gevenden, direktieleden, die de rroeite hebben willen naten de hun voorge

legde vragenlijsten in te vullen. Eigenlijk zoo een dergelijk veran~ 

aan de betrokkenen voor wat er ~t hun invullingen is gebeurd regel m::>eten 

zijn. Bet is een kwestie van goed fatsoen, beroepsfatsoen, beroepsethiek. 

Maar tach gebeurt het zelden. Maar al te vaal<: blijft het bij eenrichtings

verkeer t wetenschap voor de wetenschap: een doorw.rochte dissertatie of 

een artikel in een vakblad. Of er wordt alleen gerapporteerd aan de leiders 

van de bedrijven "die zo vriendelijk waren hun mecl.ewerking te verlenen". 

Alsof de anderen niet <Xlk een stuk aandacht en val:Wachting in het onder

zoek hebben geinvesteerd. Bet is een positief teken, dat het nog tallelijk 

unieke initiatief tat algenene terugrapportering uitgaat van een bedrijfs

kundige werkgroep, juist cm:lat de verleiding van een technokratische in

stelling in dit vak zo groat is. 

Nadat er al eerder tussentijdse deelverslagen werden rondgezonden, ligt 

hier dan het eindverslag. Of het aan zijn mel beantwoordt en inderdaad 

het nodige inzicht geeft aan de betrokkenen is ter beoordeling van de lezers. 

Misschien is de taal soms tach nog teveel vaktaal. Maar laat ~ zich niet 

afschrikken en het rapport dan liever sarren doornaten: in onderne:n:ings-

raden en kcmnissies, in werkbesprekingen, in vakbondsbijeenkansten, ev. 

~t uitnodiging van een sociaal deskundige die voor verduidelijldng kan 

zorgen. 



Want bet rapport haeft iets te zeggen. '1en kan bet niet lezen zonder te 

denken: \'i'at noet er veranderen, hoe komen we bij ons tot een goed wel

zijnsbeleid? Bet rapport beeft konsekwenties. Welzijnsbeleid blijkt niet 

een toegift te zijn: een reeks sociale maatregelen en voorzieningen naast 

een door de technologie 9'edikteerde produktie-- en organisatieopbouw. 

Arbeidsvoldoening en P€'Ispektief in het werk blijken rechtstreeks samen te 

hangen met de taakspecialisatie en standaardisatie, de autoncmie en parti

cipatie in het werk. Blijkens het rapport hangen de arbeidsverhoudingen in 

bet bedtijf samen met de mensopvatting van de leiding. IIier tegenover stel

len de onderzoekers de noodzaak dat alle leden van de organisatie, ook dE 

produktiewerkers invloed uitoefenen op de vorm;/eving van de organisatie. 

Geen inspraak zonder inzicht. Welnu t het is mijn oprechte hoop, dat dit 

rapport een bijdrage zal leveren aan de derrokratisering van het beleid en 

de stoot zal geven tot verder onderzoek en experimentatie in de werksituatiel 

Groningen, maart 1973. 
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INLEIDING: 

De laatste jaren zijn meer en meer ondememi.ngen overtuigd geraakt van bet . 

belang van bet welzijnvan de werknelrer. Problemen rond de ameidstevreden

beid en werkinteresse van de werkers houden een steeds groter deel van bet 

bedrijfsleven bezig. 

Een belangrijkevraag.is dan Cp wel.kewijze ~es 4aa ~."'f .~. 

uitzien, willen zij bet welzijn van haar werkers garanderen: 

"1i:Je lIDet de produktie zijn georganiseerd?" "1i:Je lIDet de besluitvonninq 

verlopen?" "1i:Je noet de organisatie worden opgebouwd?" 

Hat anbloord op ditsoort vragen kan bet beste worden gevonden, door te 

eksperilTenteren net nieuwe organisatievo:men. Je kunt dan zien welke methode 

van organiseren bet beste is voor de werkers. Maar deze eksperimentelr hII!b

ben een grotere kansvan slagen,als rek.eninggeOOuden wordt met ervarinqeI:l 

die elders uit betverleden zijn opgedaan. 

Als we bijvoorbeeld zouden weten, dat bepaalde typen organisaties een grater 

welzijn garanderen dan andere, dan zouden we voor de toekaIIst betere organi

saties kunnen maken, dan wanneer we dat met zouden weten. Zo leren we zo

weI van onze fouten, als van anze goede daden. 

Een manier an dit leren DDgelijk te makenbiedt bet organisat:i.e-a 

zoek. Hieriloor woriit bet nogelijk op~ systematische manier kennis te 

vergaren en bru:i.kbaar te maken voor nieUoie akt.ies. 

Daaran werd in 1970 vanuit de A£deling Bedrijfskunde een anderzoek geor

ganiseerd, dalIt bovengeooellde vragen dichter bij een anbloord 210'<1 kunnen 

brengen. 

In veel geschrifblll "':gesteld. datmJ1ii1J 41 tietaalati.-#_ 
inspraak in het bedx>ij[sgebeUl'en vocr de t1erker belangrijke zaken zijn. 

Wij hebben de aandacht daaran vooral op vrijheid en inspraak gericht en 

ens afgevraagd in hoeverre zij de arlJeidstevredenheid en werldntea:sse 

van werkers beinvloeden. Bovendien hebben wij ens de vraag gesteldlxle 

bet nu zou kalen, dat scmnige bedrijven aan htm werknem~ lII!er vrijheid 

en inspraak bieden dan andere bedrijven. 
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ScIIIItI.ge deskundigen zeggen dat dit ligt aan de opI:lo1;w (of struktuur) van 

de orqanisatie, zoals b.v. bet aanta! hierarchi.sche nbo·s. Anderen reg

gen weer, dat de vrijheid in bet werk en de inspraak sterk women bepaald 

door de lei.ding. De boWing van de leidinq zou een belangrijke faktor vor-

1Il!In. Tenslott.e zou bet ook kunnen zijn dat de vrijbeid en inspraak, die 

IIl!In heeft sterk bepaald wordt door de vraag of men "hoog" dan wel "laag" 

greplaatst is. 

em al deze ncgelijkheden te kunnen ooderzoeken werden 72 Nederlandse me

t aa1lwirij-..n c:::oierli.nq vergeleken met hetrekking tot: 

- Wel.zijn van de ~kers: naqegaan werd in hc.leverre de werknemers 

.van de bedrij'lll!l'1 verschil.den in arbeidstevredenheid, intrinsieke werk

DDt1 vat.i.ei'ler.kinte:resse en a.t'bei.dsverzu. 

- Vrijhe1d in bet werk (autonan:I.e) en inspraak in bet bedrijfsgebeuren 

(participatie) • 

- De organ1satiestruktuur: de opI:lo1;w van de organ1satie. 

- De meninqen, die de leiding (direktie, m1ddenkader, hazen) heeft over 
"goed organiseren". 

On na te gaan of m:I.sschien persoonseigenschappen van de werk.neners een rol 

zouden kunnen spelen, werden ook hierover inlichtingen i.ngewonnen. '* ) 

. In bet on.der:i:oek werden 2057 personen ondervraagd. Zij werkten in be

drijven, die in personeel.scmvang varieerden van :!:. 50 tot 450 personen. 

Debedrijven waren geografisch over bet gehele land verspreid. (Zie bijlage 

voor DII!ler informatie). 

Wij hebben OIlS uitgangspunt gekozen vanuit hat blikveld van de produktie

werker: de metaalproduktiewerker, die direkt in de produktie is bet:rokken. 

Wij hebben qeprobeerd van dit stuk een voor '\/elan beqrijpelijk geheel te 

maken. In paragraaf 6 wordt !ets meer gezegd over de gebruikte onderzoeks

nethode. 

Irldeze persocnseiqenschaj;:p:ln hadden geen doorslaggevende invloed op de uit- • 

slag van hat onderzoek. 



-3-

1. VRIJHEID IN HEr WERK (~) EN INSPRAAK IN HEr BEDRIJFSGEBEUREN 

(PARrICIPATIE) • 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, wat in het onderzoek werd verstaan onder 

"autonanie" en "participatie" en hoe deze werden geneten. 

1.1. Vrijheid in bet werk (autonanie). 

"Autonanie" is de vrijheid, die iemand heeft bij de uitvoering van zijn 

werk. 

Autonanie betekent hier niet, dat iemand zelf kan bepalen of hij een be

paald produkt gaat maken. Het heeft te maken met de vrijheid, die iemand 

heeft an zelfstandig te bepalen hoe hij dat produkt maakt. Wanneer wij van 

iemand willen weten hoe autonoan hij is, kunnen we de volgende vragen stel

len: 

- kan hij zelf zijn werkteIlJX> bepalen of wordt hem dat opgelegd? 

Scmnige nensen kunnen zelf het tenpJ, waarin zij werken bepalen: zij 

werken sans een tijdje hard an daarna weer even rustig aan te doen. Zij 

kunnen zelf bepalen wanneer zij hard werken an de ge.renste produktie te 

halen. Soos kUlUlen zij later op hlID werk kanen, andat zij de verloren 

tijd op een andere keer weer kunnen inhalen. Andere nensen zijn een stuk 

minder vrij. Het werkteJrq;lo is van minuut tot minuut voorgesdJreven. 

Een extreem voorbeeld vornen de nensen aan de lopende band. Deze dringt 

de nensen vaak een bepaald tenpJ op, dat zij zelf niet kunnen bein

vloeden. 

- Kan hij zelf bepalen volgens welke methode hij een produkt maakt? 

Scmnige nensen zijn hier weer vrij in. Zij kUlUlen zelf bepalen welke ge

reedscllawen zij gebruiken, hoe zij de machine instellen, etc. Anderen 

i1Deten volgens strenge werkvoorschriften werken. Hoe het produkt gemaakt 

i1Det worden is dan volledig voorgeschreven. 



- Kart hij zelf bepalen in welke orders worden afgewerkt? 

Sonrnige IlErlsen heJ::ben werk waarin zij dat zelf kunnen rege1en. Zij 

n:oeten zelf plarmen. Zij kunnen zelf uitstippelen welke orders zij eerst 

zullen uitV1:Jeren en welke later, Anderen hebben een geringe vrijheid. Van 

:m::me.nt tot ITOllEnt is bepaald waarrree zij OOzig lIDeten zijn. 

- Karl hij zelf hepalen net wie hij op welk ITOllEnt kontakt opneemt? &m:nige 

llErlSen zijn hier vrij in. Als zij een praatje willen maken, b.v. over 

werk, Vakantie of V1:Jetbal, dan kunnen zij <'lat. Anderen hebben bet wat dit bE 

treft het IOCleilijker. H\m werk dwingt hen op een bepaalde plaats te blijver 

Werkplaatsen zijn sans ook zo rum:Jerig, dat je IOCleilijk net elkaar kunt 

praten tijdens bet werk. 

Onder autoncmie verstaan Wij dus de vrijbeid an zelfstandig werktempo en 

werkmethode te OOpalen, zelfstandig te plannen en te bepalen WaIlP.eer je net 

Wie kontakt op wilt netren. 

1.2. lbe hebben Wij autoncmie vastgesteld? 

!be kun je nu vastste1len, <'lat neneer Jansen !leer of minder vrijheid in zijn 

werk heeft dan neneer Karels; en hoe kun je vaststellen of in het ene joe

dxijf de nensen !leer vrijheid hebben dan in een ander bedxijf? 

Ben eerste manier is, na te gaan of de organisatie van de produktie aan de 

werkera vrijheid toelaat. 

Een b.\ieede manier is, an het de llErlSen zelf te vragen. Je zou de nensen in 

sen :perSOCClijk gesprek vragen kunnen stellen em zo te weten te kcmen hoe 

vrij zij z:i.jn in hun werk.. 

Ben dergeUjk :persoonlijk gesprek heeft bet nadeel dat bet te veel tijd kan 

kosten, vooral als er veel nensen aan een onderzoek ~. 

DaarcAIl is in dit onderzoek sen andere nethoele gevolgd: de vragen1ijst

methode. 
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Wij hebben aan alle mensen een lijst lOOt een aantal uitspraken voorgelegd. 

Voorbeelden: 

- We 't.'OIden gedr.;tmgen de werkvoorschriften precies na te volgen; 

- wat de IOOeste dingan betreft ben ik roijn eigen baas: 

- Mijn baas v:indt bet good dat wij volgens onze eigen methode te werk gaan. 

De uitspraken hebben allanaal te maken lOOt autonanie. In samtige zinnetjes 

't.'Ordt gesteld, dat de mensen weinig vrijheid hebben; in andere, dat mensen 

vee! vrijheid hebbim. 
Wij hebben gevraagd of man bet lOOt datgene, wat in de uitspraken stond eens 

of oneens was. 

Voorbeeld: 

Mijn baas v:indt bet good, dat wij bet werk zelf naar eigen inzicilten indelen. 

belanaal 1 2 3 4 5 helemaal 

met IOOe eens 

Gevraagd werd an voor deze uitspraak een cijfer te geven (een 1, 2, 3, 4, 5). 

A1s man bet lOOt de getlOEJ.lrle ui tspraak belemaal eens was dan noest man bet 

cijfer 1 geven, a1s man bet er een beetje IOOe eens was dan gaf man bet cijfer 

2, etc. OJ? deze manier kregen alle uitspraken een cijfer. Deze cijfers zijn 

opgeteld. Als de san erg 1aag is, wil dat zeggen dat man veel vrijheid ga

met. Is de san erg hoog, dan betekent det, dat man weinig vrijheid onder

v:indt in zijn werk. 

1.3. ll:l.!!P!aak in bet bedrijfsgebeuren (participatie). 

Wij hebben ook geprobeerd na te gaan, hoeveel invloed de ondervraagde .aensen 

uit konden oefenen op het bedrijfsgebeuren. 



-6-

Hieronder wordt verstaan: 

- Of er overleg wordt gepleegd, wanneer de organisatie van het bedrijf ver-

anderd noet worden 1 

- Of lI'PJl vindt, dat er voldoende naar ieders nening wordt geluisterdl 

- Of rren denkt, dat de eigen ideeen een kans krijgen; 

- Of rren OIl de hoogte wordt gehouden van belangrijke zaken. 

Invloed op het bedrijfsgebeuren noemt rren ook weI "participatie" of 

"inspraak". Vaak wordt dan gedacht aan een ondernemingsraad. Een onder

naningsraad k.an inderdaad invloed uitoefenen OIl het bedrijfsgebeuren, mits 

aan een aantal voorwaarden is voldaan. 

De voornaaroste VOOl:Waarden zijn: 

- Men noet voldoende infomatie hebben em een goode beslissing te kUnnen 

neIllen; 

- Men noet inzicht hebben in alte:matieven, d.w.z. eventueel andere OIllos

singen kunnen voorstellen. Hiervoor k.an het nodig zijn, dat een bearijf 

zijn onder:nemingsraadsleden kursussen laat volgen. 

- De bedrijfs1eiding noet emstig rekening houden net de uit.c;praken van de 

O.R. 

Maar pa.r+-...icipatie hoeft niet aileen vis de ondernemingsraad te lopen. Oak 

gesprekken in de v;erkplaats J..:unnen belangrijk zijn. Zo is het goe:i denkbaar, 

dat rren b.v. bij de aanschaf van een nieuwe kotterbank de kotteraars van het 

bearijf p::>lst of zij bepaalde ideeen of wensen hebbe.'1 t.a.v. zo'n nieuwe 

machine. 

Daarori1 vanden wij het belangrijk te weten of men ook buiten de ondernemings

raad gelegenheid kreeg em de gang van zaken in het bearijf te beInvloeden. 

Inspraak zien wij dus als de invloed OIl de beslissingen in het bedrijf. Of 

deze invlood loopt vis de ondernemingsraad of daarbuiten hebben wij in het 

midden gelaten. 
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1.4. De vragenlijst "participatie". 

Aan alle !OOnsen, die in het onderzoek hebben meegewerkt, hebben wij ge

vraagd in hoeverre zij invioed hadden op het bedrijfsgebeuren. Dit gebeurde 

weer middeis een vragenlijst. Wij hebben geprObeerd de vragen zo konkreet 

rrogelijk te maken; zij hadden OOtrekking op: 

1. !:let systeem van keuring (kwaliteitsrontrole). Gevraagd werd of de ver

anderingen lI!~ die de laatste tijd waren aangebracht in het systeem van 

keuring waren doorgesproken, en of de werker zelf een rol gespeeld had 

bij die veranderingen. 

2. De aanschaf van nieuwe machines. Gevraagd werd of Iren van te voren werd 

geraadpIeegd, wa.nneer er nieuwe machines IrDesten worden aangeschaft en 

of de idee&. van de werker een rol hadden gespeeld bij de aanschaf val, 

een bepaalde machine. 

3. Transport van materialen binnen de fabriek. Gevraagd is of er over de 

manier, waarop aan- en afvoer geregeld waren, van te voren overieg ge

weest was; of de idee€n van de werker invioed op de uiteindelijke 00-

slissing hadden; en ook of de werker een idee over de aan- en afvoer van 

materialen ook doorgevoerd zou k\.U1llen krijgen. 

4. Onderhoud van machines. Gevraagd werd of er over leg gepleegd was over de 

wijze l waarop het onderhoud van de machines geregeld rroest worden; of de 

eigen idee&. invloed hadden gehad over de beslissingen die gencrnen werden; 

en of de eigen ideeen kans krijgen doorgevoerd te worden. 

5. Planning van de produktie. Gevraagd werd of over de wijze van planning 

vooraf overieg was gepIeegd; of de werker invloed had op de uiteindelijke 

beslissing en of zijn idee&. een kans kregen. 

6. Aanstelling van een nieuwe baas. Gevraagd werd of de werker invloed heeft/ 

had bij het benoenen van een nieuwe baas. 

De vragenlijst was van hetzeIfde type als de autonamie-lijst. 

lIl)rn ieder bedrijf is nagegaan of deze veranderingen inderdaad weI plaats 

gevonden hadden. 
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2. DE Bb'I'EKENIS VAN AVl'ONCMIE EN PARl'ICIPATIE VOOR HEr WELZLJN VAN 

PIDDtJIcr'IEWERKERS • 

2.1. Welzijn. 

Er bestaan heel wat meningen over wat je onder "welzijn" zou noeten ver

staan. In ons onderzoek zijn we er van uitgegaan dat voor het welzijn van 

een produktiewerker versdrlllende dingen belangrijk zijn. 

In de eerste plaats leek het ons van belang dat de werker tevreden is net 

zijn werk (arbeidstevredenheid). In de plaats vinden wij bet voor 

het welzijn van de werker belangrijk dat hij niet 2iek wordt van zijn werk. 

oaarbij hoef je niet alleen aan Hcharnelijke dingen te denken. Als een 

werkE'x ziek wordt en thuis blijft andat zijn werk hem overbelast, andat zijn 

baas hem niet begrijpt of om duizenden andere redenen, vinden 

we dat het werk zijn welzijn schaadt. In de plaats vinden we dat het 

werk van de werker voldoende boeiend noet zijn om zijn werkinteresse 

(intrinsieke werlmDtivatie) op te wekken. Is dat niet het geval, bijvoar

beeld onrlat bet werk te saai is, dan vinden wij oak dit sc::hadeHjk voor het 

welzijr van de werker. 

Arbeidstevredenheid en a:r'beidsverzuim zijn begrippen die al vaak gebruikt 

worden. Arbeidstevredenheid is de mate waarin het werk aan de verwachtingen 

van de werker tegaroet komt. 

Arbeid"verzuim is in dit onderzoek opgevat als bet gemiddeld aantal verzuim

dagen ,tler werknarer per bedrijf. 

!!!!E!±;~~~~~~~£~ heeft te maken met de redenen waarom iemand werkt. 

Ruwweg kun je tw-ee redenen onderscheiden waarom iemand kan werken. Ten eerste 

onrlat ;uj noet eten, kleren dragen, huur betalen, uitgaan, kortom geld nodig' 

heeft. Bovendien kan iemand werken en blijven werken omdat hij gezellige 

konta!.:..en met kollega's wil onderhouden of onrlat bet werk hem aanzien geeft. 
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Al deze redenen liggen als het ware bniten het werk zelf: met een deftig 

"WOOrd het zijn extrinsieke redenen em het werken te blijven doen. 

In de tweede plaats kun je werken cmlat je het werk zelf fijn vindt, cmlat 

je je er in kan waar maken en cmlat het je boeit. Deze redenen em te werken 

liggen als het ware in het werk zelf: bet zijn ~!:±.:~~~ redenen em een 

bepaald werk te doen. 

Iemand met een hoge intrinsieke werklIDtivatie werkt vooral cmlat het werk 

zelf hem boeit. EKtrinsieke redenen an te werken vindt hij ook wel belang

rijk, maar niet zo belangrijk als de intrinsieke redenen. voor zo iemand 

is bet werk zelf belangrijk. Hij zal bet rot vinden als een noeilijke klus 

hem niet lukt. Als hij een lastig karwei klaart, zal hij zich good voelen, 

ook al levert hem dit geen cent extra op. Zijn werkinteresse is groot. 

Iemand met een lage intrinsieke werklIDtivatie, werkt vooral an extrinsieke 

redenen. Hij werkt wel good, maar bet werk op zich zelf is nauwelijks waarde

vol voor hem. Werken is een middel an geld te verdienen of em aanzien te 

verwerven; niet meer dan dat. De werkinteresse is laag. 

Intrinsieke werklIDti vatie en arbeidstevredenheid werden weer vastgesteld 

door middel van vragenlijsten *i. 

2.2. Onderzoekresultaten. 

In ens onderzoek hebben wij prd:leren na te gaan of verschillen in intrin

sieke werknotivatie, arbeidstevredenheid, en verzuim konden 'WOrden begrepen 

nit verschillen in autonanie en participatie. 

*lEen typisch soort vraag nit de vragenlijst "Intrinsieke werklIDtivatie" 

was of lOOn "werk waarbij je veel geld kunt verdienen" belangrijker vond, 

dan "werk waar je veel initiatief kunt tonen" en "of men thnis na het werk 

weleens aan probleIOOn in het werk nadac.'1t of niet." 

Een typische vraag nit de lijst arbeidstevredenheid was 

schenkt genoeg aandacht aan onze problanen" (ja - neen). 

direktie 



De resL,l.taten van het onderzoek kunnen nu als volgt 'WOrden sarnengevat. 

1. Hoe grater de auronamie van de produktiewerker des te groter zijn intrin

sieke werkrnotivatie *: 
;:) 

2. samenilang . te bestaaIl tussen inspraak in het bedrij fs-

3. 

4. De vrijheid in het werk blijkt de arbeidstellredenheid niet te bemvloeden. 

:). !-be hoger de positie van de werker, des te groter zijn arbeidstevreden

heid en intrinsieke wcrkrnotivatie. De in ht'yt onderzoek betrokken hazen 

bleken aal1zienlijk meer tevredE'.:n >ret hun werk, dan de produktiewerkersi 

bovendian hadden zij een gratere intrinsiekel4erkrnotivatie. 

6. de insoraak in hetbedrijfsc;ebeure-n, des te geringer het ar-

7. 

In onilerstaande figuur zijn de belangrijkste resultaten nog eens sam;mgevat. 

= inspraa'l( in 

drijfsgebeuren) 

intrinsieke werkrnotivatie 

arbeidst.evredenheid 

arbeidsverzuim 

It)voor een uitleg van wat woorden als "sarnenhang", groter dan etc. 

betpkenis zie de voetnoot op pagina 16. 
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Ret is interessant an vast te stellen dat aut.onctnie en participatie elk een 

aparte rol spelen: aut.onctnie beInvloedt de intrinsieke werklrotivatie, maar 

niet de arbeidstevredenheid; Participatie beInvloedt de arbeidstevredenheid 

maar niet de intrinsieke ¥.erklrotivatie. Ibvendien is gebleken dat er geen 

sarrenhang best.ond tussen autonctnie en participatie. 

let feit dat er geen sarrenhang bestond tussen autonctnie en participatie is 

begrijpelijk genoeg. Je kunt je voorstellen dat er bedrijven zijn waarin de 

werkers veel autonctnie hebben en weinig participatie. 00k bet argekeerde is 

lIDgelijk. Ibvendien waren er bedrijven die zowel een hoge autonctnie als een 

hoge participatie kenden. 

Van een echte sam;mhang was m.a.w. geen sprak.e. Autonctnie en participatie 

zijn ~ geheel verschillende zaken. 

Als mensen meer vrijheid in bet ¥.erk hebben is bet sukses dat ze in hun 

weJ:'k hebben meer van hen zelf afhankelijk. Zij kunnen dan zelfstandig be

slissingen netren. Deze ~ geed of fout aflopen, maar hoe je bet ook 

bekijkt: het resultaat van het werk is afhankelijk van nun eigen zelfstandigp 

beslissingen. Dit is niet het geval als je maar weinig vrijbeid in je W"'..xk 

hebt. Je kunt je instellen dat werk waarin je veel zelfstandige beslissinqen 

meet nemen, je ook moor interesseert. let boeit je moor, het resultaat van 

je werk (kwaliteit, kwantiteit) zegt je ook veel moor cnrlat je er zelf 

verantwoordelijk voor bent. Daaran is het ook begrijpelijk dat hoe groter 

de autonctnie is, ook de intrinsieke werklrotivatie grater wordt: juist em-

dat het ¥.erk je moor boeit worden intrinsieke redenen em te werken belang

rijker voor je dan extrinsieke redenen. 

Hoe moor gelegenheid je krijgt em het bedrijfsgebeuren te beuwloeden 

(participatie) des te groter is de kana dat het bedrijf gaat lopen zoals 

jij wi!. let bedrijf kant dan meer aan joilw verwachtingen tegeroet. Dit 

verklaart dat er in het onderzoek een samanhang werd gevonden tussen parti

cipatie en arl:Jei.dstevredenheid. 



3.1. 0Pr0tJW VJ\N DE Orot\NISM'IE (Orot\NISM'~). 

Er bestaan verschillende neningen over wat weI en nlet een belangrljk aspekt 

van de opbouw van een organisatie is. Wij hebben de volgende aspek.ten gekozeI 

- vertikale specialisatie 

- taak-standaar<lisatie 

- grootte van het bedrljf 

- konfiguratie 

- taak-specialisatie 

Vertikale !>Wcialisatie. 

Hierooder verstaan wij het aantal hierarchische nlvo's. Dat wil zeggen het 

aantal lagen van personen net gelijke rang, dat voorkcmt in een bedrijf. 

Vaal< wordt <lit voorgesteld door een piramide. Bijgaande afbeelding maakt 

duidelijk, wat wij bedoelen. 

Als <lit een bedrijf voorstelde, zou dit 4 Iagen, 4 hierarchische nivo's 

hebben. 
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Standaardisatie. 

Als we mer spreken van "standaardisatie" * ~len wij de verschillende 

voorschriften, regels en dergelijke, die in een bedrijf gelden. (in maar eens 

een voorbeeld te noetren: als er iets besteld rroet worden, rroet je in het ene 

bedrijf een bestelbon in 7- voud schrijven, door de baas en de bedrijfsleider 

te laten ondertekenen en vervolgens bij het inkoopburo of magazijn inleveren. 

In een ander bedrijf is een en ander niet zo forrreel geregeld. De ene keer 

wordt de baas gevraagd, de andere keer de bedrijfsleider, al naar gelang de 

cmstandigheden. 

Het bovenste bedrijf noemen wij dan neer gestandaardiseerd. 

Taakstandaardisatie is m.a.w. de mate waarin in een organisatie de werkzaam

heden door voorschriften zijn vastgelegd. 

In ons onderzoek hebben we de aandacht beperkt tot de werkzaamheden die in 

tabel 1 zijn weergegeven. 

Tabel 1. Percentage bedrijven, waarin werkzaamheden door speoialisten worden 

uitgevoerd. 

KWalitei tscontrole 

Onderhoud 

Planning v.d. produktie 

Werkvoorbereiding 

Voorraadbeheer 

Financieelbeheer 

Public Relations/Reklame 

Distributie & beschikbaarstelling (verkoop) 

Persoonlijke verzorging en veiligheid 

Aan- en afvoer goederen en produkten 

Intern transport 

Ontwerpen nieuwe produkten 

Personeelsaangelegenheden 

Arbeidsanalyse, tariefbepaling, etc. 

Percentage bedrijven !let 

~ialisten voor de ge

noerrde tak<".n. 

56% 

53% 

63% 

29% 

96% 

28% 

76% 

47% 

81% 

53% 

43% 

30% 

53% 

18% 

lllru.e:J:Iree wordt dus niet bedoeld: produkt-standaardisatie. 
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Dit is de totale personeelsamvang: bet totaal aantal roonsen dat in bet be

drijf werkt. 

Konfiguratie. 

Dit is een geheel van verschillende aspekten van de manier waarop een be

drijf kan zijn opgebou:nd. 

Hieronder vallen: vertikale specialisatis, "span of control" en de ver:

hooding van bet aantal produktiewerkers t.o.v. de totale personeelsamvang. 

In bet algeneen gooft konfiguratie aan: de getalsmatige verhooding van de 

produktiewerkers ten opzichte van hen die iets over hun te vertellen hebben. 

Wij h<> .. hben een onderscheid ganaakt tussen "span of control" van de d:iJ:ektie 

en van de bazen. Bier wordt Iree bedoeld, bet aantal roonsen, dat direkt door 

de direktie of de baas "gekontroleerd" wordt. Als dit aantal te klein is, 

kan dit de zelfstandigheid van de produktiewerker erg bek.notten. De 00-

perking van de zelfstandigheid heeft natuurlijk niet aIleen te maken mat de 

span of control. Fen sterk autoritair ingestelde baas kall natuurli ik ook de 

zelfstandigheid van een groot aantal roonsen heperken. 

Als laatste konfiguratie-maat he.bben wij genoem:'i: de verhouding prod1.iktle

personeel ten opzichte van het totaal aantal personeels!eden. Dit wordt ook 

weI direk.t ten opzichte van ~=.:~.':: personeel genoemi. Bierbij wordt mat 

"direk.t personeel" die mensen bedoeld, welke het eigenlijke produkt maken 

(de draaiers, frezers, I1Ol1teurS) en mat "indirekt personee!" al de overige 

werkneirrers, zoals tek:enaars, kantoorpersoneel e.d. 

Taak-speclalisatle. 

HierIree bedoelen wij of voor OOpaalde taken al dan niet speciale IOOnsen 

(specialisten) zijn aangesteid. Zo wordt h. v. het onderhoud van machines en 

gereedschappen in het ene bedrijf Uitgevoerd door een aantal onderllouds

I1Ol1teurs. Deze houden bet oliepeH van de machines bij, smeren ze indien 

dit nodig is en zorgen ervoor dat machines die kapot zijn weer ganaakt ,-'Orden. 



-15-

In een ander bedrijf is dat anders goorganiseerd. Het produktiepersoneel 

smeert zelf zijn machines, houdt zelf het oliepeil bij en voert, indien zij 

dit kan, zelf reparaties uit. 

Is de reparatie te !OCleilijk, dan vrordt er een nonteur van de fabrikant van 

de machine bijgehaald. Bij ingewikkelde machines vrordt aan het produktie

personeel een korte scholingskursus gegeven om de machine te kunnen onder

houden. Het eerst genoetrde bedrijf noenen wij wat het onderhoud betreft nu 

gespecialiseerder dan het laatste bedrijf. 

In tabel 1 vrorden de typen specialisten opgesard die in het onderzoek zijn 

onderscheiden. 

De vaststalling ran de op'I:Jouw van de organisatie geschiedde aldus. Binnen 

het bedrijf werd een Itjw::y" ge'llOl:llrl. Deze hestond uit 2, 3 of meer mensen 

(meestal 3) I die geed waren gelnformeerd over de rnanier waarop de produk.tie 

was goorganiseerd. Zij waren in de regel geed op de hoogte van de marrier 

waarop de organisatie in elkaar zat. 

De onderzoeker stelde aan dit panel zijn vragen. Deze vragen gingen over: 

door wie (specialisatie) en op welke wijze (standaardisatie) tal van werlc

zaamheden werden uitgevoerd. De anbloorden van het panel werden argezet in 

cijfers, die voor de verdere berekening werden gebruikt. 

3.2. De nogelijke rol van de opbouw van de organisatie: 

resultaten. 

De resultatE'n van dit onderzoeksgcdeelte kunnen als volgt vrorden samengevat. 

9. De diverse aspekten van de opbouw van de organisatie bleken onderling 

samen te hangen. 

10. Hetblijkt dat in bet algerneen in bedrijven met een geringe standaardisatie 

ook de autonornie van de produktiewerker groter is. 
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11. Uit de gegevens blijkt een sarrenhang tussen vertikale specialisatie 

en autonanie. Hoe 9!?ter bet aantal hierarchische nivo's in de organi

satie, des tegerirnerde autorianie vande produktiewerkers. 

12. EX bleek geen sarrenhang te bestaan tussen taakspecialisatie en autono

mie van de produktiewerker. 

13. Het rreerendeel der resultaten bevestigt dat er een sarrenhang bestaat 

t.ussen vrijheid in het werk en de konfiguratie van de organisatie. 

14. Hoe groter de taakspecialisering des te groter de inspraak van de pro

duktiewerkers. 

15. De opbouw van de organisatie in zijn geheel bleek SaIren te hangen met 

de arbeidstevredenheid en intrinsieke werklroti vatie van de werker. Hoe 

grater bet aantal hierardri.sche nivo's, hoe rreer gespecialiseerd en ge

standaardiseerd en hoe groter de konfiguratie van het bedrijf I des te 

geringer de arbeidstevredenheid en intrinsieke werklrotivatie van de pro

duktiewerker • 

16. }be geringer het aantal hierarchische nivo's, des te groter de intrin

sieke werklrotivatie van de produktiewerkers. 

17 • ~) Hoe groter het relatief aantal bov'engeschikten in verhoUding tot on

ciergeschikten (konfiguratie) I des te geringer de arbeidstevredenheid en 

intrinsieke werklrotivatie van de produktiewerkers. 

In schema 2 worden de onderzoeksresultaten nag eens kort weergegeven. 

:t:) Als je het rroeilijk vindt an te begrijpen wat er bedoeld wordt met woorden 

als "hoe hager ••. des te hager" of "samenhang" kan het voorbeeld van c!e uit

zetting van ijzer missdri.en iets verduidelijken. 

Als ijzer wa:oner wordt gemaakt zet bet uit. Je zou dan kunnen zeggen: 

"hoe warrrer bet ijzer des te groter de uitzetting", of: "hoe hager de 

~tuur van bet ijzer des te groter de uitzetting". 

Je kan dan ook spreken van een sarrenhang tussen temperatuur en uitzetting. 

Op een soortgelijke rnanier kun je spreken van een salOenhang tussen autono

mie en intrinsieke werklroti vatie. 



-17-

Scha:na 2. Bet verlJand tussen organisatie-opbouw en autonanie I inspraak I 

aibeidstevredenheid en intrinsieke wer:k:imtivatie. 

Alle aspekten van de opbouw, 

van de organisatie tesa:men._ 

Taakstandaardisatie. 

Konfiguratie. 

Taakspecialisatie. 

Alle aspekten van de opbouw" _ 

van u.e ur\janisatie tesa:men. 

Konfiguratie. 

Alle aspekten van de opbouw _ , 

- Vrijheid in hat werk. 

Inspraak in het bedrijfsgebeuren. 

Arbeidstevredenheid. 

van de organisatie tesa:men. ___ - " - _ 
_ --- : ;:~_~trinsieke wer:k:imtivatie. 

Vertikale specialisatie. - -:- :.- -

Konfiguratie. 

Ben paar O];!!Erkingen bij dit scha:na. 

De diverse aspekten van de opbouw van de organisatie bleken onderling 

sa:men te hangen. Dit betekent ondeJ:Iooer dat de opbouw van de organisatie 

bepalend is voor de mate van taakstandaardisatie. Dit is daarcm interessant 

arrlat je taakstandaardisatie zou kunnen opvatten als de mate van onvrijheid 

in een groot aantal funkties (dus niet alleen voor produktiewerkers). Dit 

betekent weer dat, wat deze funkties betreft (zie tabel 1) I de mate van 

;lrijheid bepaald wordt door de konfiguratie, specialisatie, vertikale 

specialisatie en grootte van het bedrijf. 
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Hoe grater het aantal bierarchische moo's in een bedrijf, des te geringer 

was de vrijheid van de produktiewerk.er. Dit is begrijpelijk vanuit de 001-

gende gedachte. Iedere laag geeft voorschriften waaraan het gedrag van de 

andergeschikten (de 1aag daarander) noet ooldoen. Hoe meer hierarchische 

1agen er zijn, des te scherper en gedetailleerder zijn de voorschriften van 

roonsen OIl de onderste laag: de produktiewerkers. 

Er werd ook een samenhang gevonden tussen vrijheid in het werk en konfigu

ratie. Zoals we eerder hebben gezegd betekent "konfiguratie": hoeveel 

1eidinggevenden. en st:afm:msen er hoven de produktiewerkers staan. Hoe grater 

naar verhouding het aantal hovengeschikten des te grater is ook de kans dat 

de autDnanie van de ondergeschikten wordt ingeperkt. 
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4. DE MJGELIJXE IDL VA.'" OPVMTINGEN DIE BD DE LEIDING LEVEN. 

Bij !let begin van ems onderzoek l'.ebben wij ons ook afgevraagd of de inspraak 

en autonamie voor de produktiewerker misschien zou saIrenhangen met de instel

ling van de leiding van hot bedrijf. Wij waren vooral gemteresseerd in de 

"me.'1sopVatting" en "organisatie-opvatting" van de leiding, (bazen, midden

kader, direktie). 

nit is de houding van de leidinggevende ten opzichte van de 

bekwaamheden, werklust en andere eigenschappe:n van mensen en in [Jet bizonder 

van produktiewerke::s. 

Wij hadden het venroeden, dat leidinggevenden met weinig vertro1.l"We.'1 in mensen, 

ook rninder geneigd waren aan die mensen autoncrnie en inspraak te geven. 

Dit ve:rm:::>eda"1 is qebaaeerd op de volgende. gedachten. Als leidirggevenden 

meer autonamie en participatie geven aan produktiewerkers, worden zij m~ 

a..1'hankelijk van hun inzet en be.1{I·7aamheden. lndien leidinggevenden rrenen,dat 

produktiewerkers deze inzet en bekwaamheden niet hebben, ligt het voor de 

hand, dat zij z1ch daarvan rn:L'1der afhankelijk willen maker.. 

"Organ1satie:?J?Yatting". Dit is de mate waarin een leidinggevande bereid is 

zijn organisatie en de jabs in de orga!1isatie zo te maken, dat vrijl:J.eid en 

inspraak zijn gegarandeerd. 

l>1ensopvatting en organisatie-opvatting werden door middel van vragenlijsten 

vastgesteld. Deze werden aan de belangrijkste leidinggevenden in bedrijven 

voorgelegd. In totaal waren een 600- tal direktieleden, leden van het mid

denkader en bazen bij dit onderzoeksgedeelte bet:rok:ken. 

18. Bet bleak dat hoe ongunstiger de roening ,!~de laiding was over bekwaam-

deerd. 
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19. De overige resultaten zijn weerqeueven in schema 3. Deze resultaten 

hebben betrekking op de gemiddelden van alle leidinggevenden in een be-

Schema 3. Is er een veiband tussen mensopvatting en organisatie-opvatting 

van leidirlggevenden en de overige onderzoek faktoren? 

Mensopvatting Organisatie-

apvatting 

Konfiguratie ja ja 

Vertikale specialisatie neen neen 

Taakspecialisatie ja ja 

Taakstandaardisatie neen neen 

Personeelsanvang ja ja 

Vrijheid in het werk neen neen 

Inspraak in bedrijfsgebeuren neen neen 

Arbeidstevredenheid ja neen 

Intrinsieke werknntivatie neen neen 

Arbeidsverzuim ja neen 

Bet weest duidelijk is de rol van mens- en organisatie-opvatting ten op

zichte van de personeelsanvang, taakspecialisatie en konfiguratie. Het 

blijkt dat bedrijven met relatief weinig produktiewerkers (konfiguratie), 

met een sterke taakspecialisatie en relatief veel personen, een leiding 

herbergen, die weinig vertrouwen heeft in de kwaliteiten van mansen 

(mensopvatting) en die weinig hail verwacht van detrokratisering (organi

satle-opvatting) • 

De overige resultaten spreken voor zich. 

De in het onderzoek opgel'lClOOl1 bazen, leden van het middenkader en direktie

leden bleken onderling met te verschillen in mens- en organisatie-opvatting. 
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5. SAMENVATrlN:> EN DISKUSSIE. 

Wij hebben ons bij de aanvang van de st.udie twee dingen afgevraagd: 

a. Wat is de betekenis van autonanie en inspraak (participatie) voor bet wel

zijn van de produktiewerker? 

b. In hoeVerre kunnen verschillen in autonornie en inspraak worden begrepen 

uit enerzijds verschillen in de opbouw van de organisatie en anderzijds 

de instelling van de leiding? 

5.1. Het belang van autonornie en participatie voor het welzijn van de pro

produktiewerker. 

De betekenis van autonornie en participatie voor het welzijn van werkers is 

reeds herhaaldelijk in ander onderzoek aan de ~rda gesteld. Vandaar dat wij 

de in ons onderzoek gevonden resultaten in verband brengen rret enige elders 

gevonden resultaten. 

Arbeidstevredenheid. Uit veel onderzoek blijkt, dat de arb8idstevredenheid 

wordt bepaald door de mate va., vrijheid in het werk. 

Van Eeek en zijn kollegaas binnen de N.V. Philips knipten in 1960, een mon

tagelijn van televisie-ontvangers op in kleine ba~en.l) 2 Deze ondermeer 

op autonornievergroting gerichte maatregel leidde tot een aanmerkelijke 

stijging in de arbeidstevreden.l)eid. Dit resultaat bevestigde de konklusies 

van reeds in de jaren vijftig verrichte studies in de Engelse aut:cm:>biel

fabrieken. Werkers die hun werkternpo zelf konden bepalen rreldden een be

duidend grotere arbeidstevredenheid dan werkers wier arbeidstempo volslagen 

onbe'lnvloedbaar was. 2) 

*be nummers verwijz.en naar de litteratuurliJst aChterin. 
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Eenzelfde beeld kamt naar voren uit een studie birmen de l?I'l'-organisatie. 

Een, op onc'l.etIreer autonanievergroting, gericht groepseksperilrent bleek te 

leiden tot een grotere mate van arbeidstevredenheid. 3) 

Autonanie hoeft Qverigens met altijd .san:en te hangen met arbeidstevredenheid. 

Slechts voor die nensen leiden veranderingen in autonanie tot verander:iJ::l<:ien 

in arOOidstevredenheid, voor wie autonanie in het werk een OOlangrijke waru.de 

vertegenwoordigt. 4,5) 

Misschien verklaart dit dat in OIlS onderzoek geen verband kon worden ge

vanden tussen autonanie en arbeidstevredenheid. Wel ward een relatie ge

vanden tussen inspraak in het bedrijfsgebeuren en mate van arbeidstevreden

heid. 

Arbeidsverzuim. 

Reeds in 1964 ken Victor Vrocm 6) een groot aantal studies sarnenvatten, waar

uit blijkt, dat er een vast verband bestaat tussen arOOidstevredenheid en 

arbeidsverzuim. Hoe groter de gemiddelde arbeidstevredenheid, des te geringer 

het arbeidsverzuim. Di t gegeven werd in ons anderzoek bevestigd. 

Bovendien bleek dat het verzuim toenarn naannate er roinder rrogelijkheden waren 

voor inspraak in het bedrijfsgebeuren. 

Intrinsieke werkm:ltivatie. 

Wij vonden dat naa:anate de vrijheid in het werk geringer is, de intrin

sieke werknotivatie ook afneent. Hoe geringer de autoncrnie, des te rneer 00-

schouwt men dat werk uitsluitend als een roiddel tot buiten het werk gelegen 

doelen. Dit verschijnsel wordt door scmnigen aangeduid als een stuk ver

vrea<ding in bet werk. 

Vrijheid in het werk blijkt ook belangrijk te zijn voor de identifikatie met 

de organisatie en de groei- en vormingsrroge1ijkheden van de werker, faktoren -

die met in OIlS anderzoek werden OOstudeerd. 
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Illdentifikatie net de orqanisatie. 

Martin Patchen 8) stelde in een stOOie onder nedewerkers van de 'IVA, een 

overheidsorganisatie in de USA, vast dat er een ve:rband OOstand tussen auto

nomie en indentifikatie !lEt de organisatie. Het bleek, dat werkers die ge

konfront8erd werden !lEt veel OOslissings:ru.imte in hun werk: (a) de leiding 

!lEer zagen als een g€!maenSci1appelijke bondgenoot in de strijd voor de 00-

hartiging van g€!maenSci1appelijke belangen, en (b) hun organisaties ver
dedigden tegen kritiek van buiten. 

Vonning'snogeli ikheden. 

Werkenheeft een t.weeledige funktie. In de eerste plaats wordt er al werkend 

iets nieuws in de wereld gernaa.kt. 

Een tweede funktie is als het ware intern: door de uitvaering van taken kan 

er terzelfdertijd een vormingsproces plaatsvinden waardoor vergroting van 

inzichten en bekwaaroheden plaatsvindt. Deze vorming kan plaatsvir.den ala in 

de taakuitvoering problellen zijn vervat, waarvoor nog een oplossing gevonden 

noet worden. 

Indien er weinig autonanie in de task aanwezig is, OOtekent dat, dat de weg 

an tot de oplossing te karen door anderen al is bedacht en voorgeschreven. 

De leemogelijkhede.n voor de werker nellen daaran af naannate bet werk, dat 

hij noet uitvoeren minder autonoan is. 

De betekenis van vrijheid in het werk en inspraak in het bedrijfsgebeuren, 

voor het welzijn van de produktiewerker I kan alsvolgt worden cmschreven: 

M;msen die onvrij, strak cmschreven werk noeten uitvoeren en weinig 

inspraak in het bedrijfsgebeuren hebben, ondervonden minder voldoening 

van hun werk en zijn vaker an psychische redenen afwezig van het werk. 

Ret werk is voor hen betekenisloos: goon bran van waardevolle er

varingen; in dit opzicht zijn zij vervrearrl te noemen. Zij identifi

ceren zich nauwelijk m=t hun organisatie. Ret werk bied.t hen weinig 

vormingsrrogelijkheden. 
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5.2. }be kunnen versdtillen in autoncmi.e en inspraak 'l'Prden verklaard? 

De Ofbouw van de organisatie zeals die in dit onderzoek is bestuieerd, blijkt 

van groot belang voor de vrijheid in het werk, arbeidstevredenheid en intrin

sieke werklrotivatie van produktieweJ:kers. 

Hat belang van de opbouw van de organisatie voor de inspraak in bet bedrijfs

gebeuren is relatief gering. Er blijkt wel sen duidelijke samenhang te be

staan tussen taakspecialisatie in de organisatie enerzijds en de mate van 

inspraak anderzijds. }be groter bet aantal specialisten in sen bedrijf des 

te geringer de inspraak van de produktiewerkers. 

Er bestaat sen relatie tussen enerzijds de opvattingen van de leiding over 

werklust, bekwaamhede:n en andere eigenschappen van nensen en anderzijds hun 

voor of afkeur van op autoncmi.e en inspraak gerichte organisatie-vomen. 

De relatie tussen de instelling van de leiding (mens- en organisatie-opvat

ting) en de opbouw van de organisatie, autoncmi.e, inspraak en welzijn van 

de produktiewerkers is niet geheel duidelijk. Ret meest duidelijk is nog de 

relatie van mensopvatting met konfiguratie, taakspecialisatie en personeels

anvang. (Z!e schema 2 en 3). 

5.3. Gevolgen voor de praktijk. 

In de inleiding vroegen wij ens af: "als je dan sen groter welzijn voor de 

organisatieleden wilt, hoe moet dat dan?" 

"}be noet de produktie zijn georganiseerd?" "}be noet de besluitvorming ver

lopen?" "Welke taken zijn weI aanvaardbaar en welke niet?" "Hoe noet de 

organisatie dan opgebouwd 'l'Prden?" 

Wij geloven, dat sen anbloord op deze vragen pas geed gegeven kan 'l'Prden 
1 
j 

1 
op grond van praktische eksperimenten lOOt nieuwe organisatie-vomen. Deze 

eksperimenten heI:ben echter sen groter kans van slagen, indien op grond van '1 
ervaring duidelijk 'l'Prdt "waar dan op gelet noet 'l'Prden". Ret huidige onder-' ~. 
zoek is opgezet an bier toe sen bijdrage te leveren. ~ 

'1 



00 dit nn:nent zou het verlei(1elijk om efJ];'s prE~cies te 

bedrijven er dan konkreet ill t zouden rroeten zien. 

Ret lijkt ons verstandig niet voor deze verleiding te Z\'lichten. 

De konkrete vonn, die de organisatie aan zal nem=n mag ~rs niet bepaald 

worden door outsiders, maar door de organisatieleden i.e. de produktie

werkers. Ret he1e dE'ltOkratiseringsproces, de vergroting van =i jheid en in

spraak mag niet worden opgelegd van beven of buiten af, Zij Jl'Det een ant

woord zijn op eisen, behoeften van alle organlsatieleden en een gevolg van 

een besluitvonningsproces, waarin alle organisatieleden particlperen. 

Er schuilt gevaar in het geven van vaste recepten. Oit gevaar is dat er E.en 

soort perfekte toestand gaat ontstaan, die voor de produktieN'erker niets

zeggend is. 

Van de andere ka.'1.t menenwlj r dat de resultaten van het beSproken onderzoek 

in£ormatie bevat, die op een nuttige .r.i.jze bij deze besluitwnning ].:an worden 

ingebracht. 
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In de voorgaande paragrafen is reeds terloops ingegaan op de gebruikte onder

zoeksmethode en technieken. Een verdere uitweiding O\1er dit ondeIwerp is bier 

rnisschien op zijn plaats. 

Met onderzoek was een "organisatie""il'ergelijkende" sttldie. Het voordeel van 

deze nethode is t dat de onderzoeksbevindingen in de regel op de bestudering 

van een groot aantal organisaties stoelt: in ens onderzoek waren 72 00-

drijven OOt=kken. 

Een nadeel is, dat het zeals in de onderhaVige sttldie het geval was, vaak 

praktisch onrrogelijk is elke organisatie zeer diepg'aand te bestuderen. Wij 

hebben veelal vragenlijsten gebruikt in de wetenschap, dat systematische 

observatie misschien tot gedetailleerde kennis had geleid. Het vergaren van 

een gedetailleerde kennis was evenwel niet het doel van het onderzoek. Wij 

nenen niettemin, dat dit onderzoek richtlng kan geven bij het bepalen van 

de koers, die Deer gedetailleerd onderzoek zou rroeten volgen. 

On een zo groot nDgelijke bet=1.Mbaarheid en vergelijkbaarheid van de resul

taten te verkrijgen, werd in het onderzoek bij voorkeur gebruik gemaakt 'Jan 

reeds in ander onderzoek OOproefde vragenlijsten en interview schana's. 

Zo gebruikten wij ondeJ::neer: 

- arbeidstevredenheid 

- intrinsieke werkrroti vatie 

- opbouw van de organisatie 

- de onder auspicien van het C.O.P. 

ontwikkelde ASIA-schaal 

(verkorte versie) • 

- de door Pennings ontwikkelde 

vragenlijst. 9) 

- een interviewschema geent op de 

nethode van Pugh en zi jn kollega' s. 

10) 
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Het onderzoek VOJ:mI:. de basis van sen dissertatie die medio J.973 zal ver

schijnen. 

Prarotoren zijn Dr.. R. Feitsma (T.H. Eindhoven) en Dr. P.J. van Strien 

(R.U. Groningen). 

In verband met dit onderzoek verschenen eerder reeds de volqende pJblikaties: 

J. Schouten, A. de Wilde & C.J.M. lbnants, Management en opranisatie -

org'anisatie van bet onderzoek, Afdeling dar Bairijfskunde, T.R. EindhoVen, 

18 maart 1971. 

J. Schouten, A. de Wilde & C.J.M. lbnants, ~t en Qrganisai-ie, 

I. Inleiding, Afdeling der Bairijfskunde, T.R. EindhoVen, april 1: '1.. 

J. Schouten, A. de Wilde, C.J.M. lbnants, L. Letteboer, 

II. Vrijheid in hat werk en inspraak in hat bedrijfsgebeuren, 

Afde1ing dar Bedrijfskunde, T.R. Eindhoven, juni 1971. 

J. SChouten, A. de Wilde & C.J.M. lbnants, Management en Qrganisatie, Data 

Management, Afdeling dar Bedrijfskunde, T.R. Eindhoven, maart 1971. 



4. Wat was bet belangr1;Us3te PfOSiu'k.t dat elk·vart·de 72 ·in bet onderzoek be

trokkenbedrijvenverva.ard:l.gde? 

Werktuic;ren 

bet:.onmixers 2 

stocmketels 1 

veevoederfabr. 2 

poopen 1 

trak.toren2 

~en3 

bestelwaqens 1 

grijpers + locpkranen a 
brandtr~2 

~aten3 

llft:.en 1 

boaDIIactdnes 1 

ooopressoren 1 

. waterzuiver:l.ngs-inst. 1 

gereedschappen 

VO:tllel 1 

beitels 3 

meetapparatuur 3 

boren 1 

drooginstallaties 4 

kaasbereid:i.ngsinst. 4 

broodmachines 1 

spec1al purpose 

machines 4 

produkten 

stalen ranen 8 

kasten en stoelen 

radiatoren 2 

leidingswerk 1 

scheepsluiken 1 

hekl.lerk 1 

winkelinterieur 1 

armaturen 1 

fluitketels 1 

uitlaatpij?eI1 van 

vliegtuigen 1 

plaatprodukten 3 

poederblussers 1 

afsluiters 2 

Tabel 5. lkle groot waren de 72 in bet onderzoek betrokken bedrijven? 

~ PER 1.1.1970 (range 42-458). 

~99 100-149 150-199 200-249 

16 22 16 5 8 5· 
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Lijst 6. BEDRIJVEN DIE HUN MEDEWERKING Al>N HEr ONDERZOEK VERLEf:'NDEl\l. 

1. Amsterdam : N.V. Constructie Werkplaats A.J.F. Sijbrands. 

2. Apeldoom : Buiscar v /h Th. Aardsen N. V. 

N.V. Gerfa Gereedschappenfabriek. 

3. Arnhem : Wijnands en Willemsen N.V. 

4. Beve:wijk : N.V. Machinefabriek C. Maters. 

5. Blitterswijk (Meerlo): J.B. Franssen & Zn. Blitta N.V. 

6. B::>rssele : Vandenende N. V. Machinebouw. 

7. B::>skoop : Mulder's Fabriek van Rollend Materieel N. V. 

8. Boxtel: Metaalwarenfabriek van Geel N. V. 

Machinefabriek Sinon Heesen. 

9. Breda : Saval Apparatenfabriek N. V. 

N.V. F.A. Schuurinck & Co. Machinefabriek. 

10. Dalfsen : Feenstra's technische industria N. V • 

11. 1):)rdrecht : ConoflCM Ei.lropa N.V. 

12. Ensi::hede 

13. Erp 

14. Geldrop 

15. Qi?m3rt 

16. G:>uda 

Scheepswerk de Kil. 

= Machinefabriek Beut:I-ng-Tiecke & Co. N.V. 

: MJ.nsters Machinefabriek N. V. 

N.V. <XIa. 

: Fa. Gebrs. Verhagen. 

: N.V. Machinefabriek P. Broere. 

llt:>kveld Machinefabriek N. v. 
17. Gorinchem : N.V. Non Ferro gieterij en constructie werkplaats, 

v/h H.K. van Wingerden & Zn. 

18. Graningen : AHa-Laval N.V. 

19. Haaren P. Heesters & Zn. N. v. Landbouv.roachines. 

20. Haarlem N.V. Machinefabriek Figee. 

21. Bardenberg' N. V. wallramit Hardlretaal !-lij. 

22. HazerS\VOUde: De Jong Mad:rinefabriek N.V. 

23. Hendrik-ldo-lI!riJacht: N.V. Machinefabriek Sempress. 



-30-

24. Hilversum : F.J. Bijlard & Zn. N.V. 

25. Lemelerveld: Nederlandse Ijzerconstructie Werkplaats. 

26. Leeuwarden : Hermes Landbo~chine Fabriek S. de Vries N.V., 

v/h Fi:r:ma B. M::lhrmann & Co. 

27. IDchem Mac:hinefaLriek Wila N.V. 

28. MaasslUis N. V. Wallrami t Hardmetaal Mij. 

29. Maastricht N.V. v/h Fa. Cox-Geelen. 

M. Delnoz Constructie ~rkplaats. 

30. Nieuwlroop Vanandel M:ltallicus N. V. 

31. Nieuw-Lekkerland: Machinefabriek Bailey N.V. 

32. Nijrregen Grasso-Nami N.V. 

33. Oirschot Hekwerkindustrie Heras N.V. 

34. O::lsterhout Galvanitas N.V. Metaalindustrie. 

N.V. Machinefabriek v/h Bonnier & I.iOuwerse. 

Starako Constructiefabriek N. V. 

35. Oss N.V. Metinos. 

36. OUdenbosch : Mac:hinefabriek Plevier N.V. 

37. Panheel : Machinefabriek van Aarsen N.V. 

38. Ravenstein : Van Wijk & Boel:rna Waterzuivering N.v. 

39. Roermmd : N.V. De Plaatknipperij. 

40. Rotterdam Constructie Werkplaats en Machinefabr. Bosman N. V. 

Droogtechniek en Luchtbehandeling N.V. 

Machinefabriek Nemag N.V. 

4l. Rijen N. V. Gebr. Kin Stalenranenfabriek. 

42. Sassenheim Gereedschappenfabriek J.H. Rohn N.V. 

43. Spijkenisse: Spijkstaal N.V. 

44. Tiel N.V. Metawa. 

45. Tilburg M:ltalen Ramenfabriek Kruyssen N. V • 

N.V. Vorrnenfabriek. 

46. Utrecht N.V. Ned. Kraa:nl:X>uwMaatschappij. 

47. Uithuizen Werkgerreenschap "Het }bgeland". 

48. Veendarn Machinefabriek Deka. 

Van der Mark N.V. 

Nivoba N.V. 

N. V. VeenCla!:lm=r Machinefabriek v /h J. ten Horn. 

.. 

,. 



• 
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49. Veghel : ~abriek I.andwerk N.V. 

Rapistan :van der Lande N.V. 

50. Vianen: C.V. StaalboUrl Vianan. 

De Jang Mach:Lnefabriek N. V • 

51. Venlo : Ven.lo sanitair. 

52. Vlodr;op: Mach.ine:fabriek Vekana N.V. 

53. Vught. : Van den Heuvel' s Cbnst:ructi.ellerkplaatsen N. V. 

54. Weert. ~ Alumini\lll:- en Metaalwarenfabtiek N.V. 'ii!ert. 

55. Wildervank: Maclh:Lnefabriek DU.1ntjer & Zn. N.V. 

56. Zeddam (BeI:¥Jh) : N.V. Pas Reform. 

57. Zuuk (!Fe): N.V. Veluwse Industrie • 
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